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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî 

eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin 

hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya 

özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu 

köleliğe ve yoksulluğa iter.” 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

 
Bu araştırmada MEB, Hizmetiçi Eğitim Dairesine bağlı hizmetiçi eğitim 

enstitülerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problem 

durumu, önem ve amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi, evren-

örneklemi, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ile verilerin analizi 

ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde anketlerle elde edilen bulgular 

açıklanmıştır. Ayrıca anketi cevaplandıran grupların açık uçlu sorulara vermiş oldukları 

cevaplar, tekrarlama sıklıklarına göre tablolaştırılarak verilmiştir. Dördüncü bölümde 

ise araştırma bulguları tartışılarak yorumlanmaya çalışılmış, bu yorumlardan çıkarılan 

sonuçlar ve bu sonuçlardan hareketle geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, araştırma 

verilerinin toplanmasında emeği geçen araştırma kapsamındaki HİEE’leri ve 

yöneticilerine, anketleri cevaplandırarak araştırmamıza büyük katkılar sağlayan, HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlere, araştırmayı koordine 

eden Araştırma Şubesi Müdürü Dr. Semra Tican BAŞARAN’a, araştırmanın 

başlangıcından basımına kadar emeği geçen Halil İbrahim GÜLEGÜL’e, grafik-

tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a ve araştırmayı yapan 

dairemiz araştırma uzmanı Esin ZORKUN’a  teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk millî eğitim sistemine yararlı olmasını temenni ederim. 

 

                                                                                   Murat YALÇIN 

                      Daire Başkanı         
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı hizmetiçi 

eğitim enstitülerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesidir. Hizmetiçi eğitim 

enstitülerinin hizmet kalitesinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, güçlü yönlerin 

korunması, zayıf yönlerin desteklenerek güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin 

belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma deseni, ülke genelinde yapılan tarama modeli ve 

doküman analizi temeline dayanmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 7 ilde bulunan 

HİEE’den tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 41 HİEE yöneticisi, 54 kurs yöneticisi, 

54 öğretim görevlisi ve 1080 kursiyeri kapsamaktadır.  

Araştırma, var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama 

niteliğinde bir çalışmadır. Çalışmada veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına 

uygun olarak hazırlanan (HİEE Yönetici Anketi, Kurs Yöneticisi ve Öğretim Görevlisi 

Anketi ile Kursiyer Anketi) anket formları oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama 

yöntemi olarak yazışma yöntemi ile anket uygulama tekniği kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler; yapılandırılmış soruların bazılarında 5’li 

likert ölçeği, t-testi ve dörtlü, üçlü varyans ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca 

aritmetik ortalama olarak hesaplanmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır. İstatistiksel 

testlerde % 5 hata payı dikkate alınmıştır. Anketlerin son kısmında yer alan 

yapılandırılmamış sorulara katılımcıların belirtmiş oldukları görüş ve öneriler 

tekrarlama sıklığına göre listelenerek gruplanmıştır. 

Anahtar kelime: Hizmet içi eğitim, hizmet içi eğitim enstitüleri. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 
 

Araştırmanın bu bölümünde; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı 

Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi’ne yönelik olarak 

yapılan araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılık açıklanmakta, kullanılan 

başlıca terimlerin tanımları yapılmakta ve kısaltmalar verilmektedir.  

1.1.Problem Durumu 

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş 

hayatını da etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken 

bir yandan da yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin, kurumların ve insanların bu 

bilgi ve değişime kayıtsız kalması mümkün değildir. Değişime ayak uyduramayan 

toplumlar ise rekabet ortamında geri kalmakta, özellikle teknolojik alanda yaşanan yeni 

gelişmelere ayak uyduramamaktadırlar. Toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı 

örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri, ancak bu değişmeye ayak uydurmaları 

ile mümkün olabilecektir. Bu değişime ayak uydurabilmenin en etkin yolu ise 

“eğitim”dir. İnsan kaynaklarının kalitesi her geçen gün bu değişimle birlikte çalışma 

hayatında daha önemli bir yer almaktadır. 

Bir toplumun gelişebilmesi için bireylerini amaçlarına göre yetiştirmesi 

gerekmektedir. Bu gereklilikler bireyleri içinde bulunduğu topluma uyma, morallerini 

yükseltme, kişiliklerini geliştirme, mesleki yeterliklerini artırma ve yükselme gibi 

çabaların gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasını kapsamına alır. 

Bu gereksinimlerin karşılanması, eğitim olanaklarının sağlanmasına bağlıdır. Toplumun 

bireyleri için düzenlenecek eğitim, bireylerin ömür boyu yararlanabilecekleri sürekli bir 

eğitim olmalıdır. Bu görüşlerden hareketle, her toplum kendi gereksinimlerini 

karşılayacak bir eğitim sistemi geliştirir. Tarihsel gelişme, görüş farklılığı, sosyal ve 

ekonomik koşulların farklılığından dolayı hiçbir toplum diğer bir toplumun eğitimini 

aynen kabul edemez (Taymaz, 1981). Ayrıca eğitim dinamik bir süreçtir. Toplumdaki 

sürekli değişmeler ve gelişmeler eğitim sistemini de doğal olarak etkiler. Eğitim de bu 

gelişmelere göre şekillenir. Bundan dolayı bir toplumda yapılacak hizmet içi eğitim için 

tek bir modelin önerilmesi olanak dışıdır. 

Eğitim, tek bir süreç olmamakla birlikte, kişinin ve toplumun sosyal ve 

ekonomik gelişme ve değişmelere ayak uydurabilmesini sağlayan bir araçtır. Özellikle 

teknolojik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve beceri seviyeleri yükseldikçe, eğitimin 
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geleneksel olan belirli sürelerle ve programlarla sınırlandırılması zorlaşmaktadır 

(Taymaz, 1981). Bireyin sürekli olarak bu değişikliklere kendini adapte etmesi ve 

değişen veya eklenen eğitim koşullarını yerine getirmesi için yaşamını eğitim süreci 

içinde geçirmesi gerekmektedir.  

Teknoloji iş hayatını, sosyal ve ekonomik koşulları değiştirirken, doğal olarak 

kişi ve işi arasındaki ilişkiyi de etkilemektedir. Teknoloji sadece eskilerin yerini alan 

yeni bir sosyal ve ekonomik ilişkiler sorunu olmayıp, yaşamak için değişikliği kabul 

eden ve gittikçe artan bir hızla kendisinin yerini alan ilişkiler sorunudur (Taymaz, 

1981). 

Hızla gelişen bilim ve teknoloji, birey ve toplumun yaşantısını büyük ölçüde 

etkilemekte, sosyal kurumları yapı ve fonksiyonlarını da değişikliğe zorlamaktadır. 

Sosyal bir sistem olan eğitim, kişileri bir yandan toplumdaki genel ve özel rollerini 

hazırlayarak toplumun sürmesini sağlamakta diğer yandan da yeni bilgiler ve hünerler 

yaratmak yoluyla toplumun değişen koşullara ayak uydurmasını kolaylaştırmaktadır. 

İnsanın çevresindeki gelişen değişiklikler bilinen ve var olanın dışında yeni 

etkiler de yapar. Bireyin bu etkilere karşı yeni tepkiler geliştirmesi ve sorunlarını 

çözebilmesi gerekmektedir. Böyle bir ortamda eğitim devreye girerek, insanın 

çevresinde sürekli oluşan değişmeleri karşılamak üzere yeni davranışlar kazandırmayı 

hedeflemektedir. Eğitim sisteminin hem çevredeki değişmelere uyum sağlayacak, hem 

de çevrede istenilen değişmeleri oluşturabilecek yeterliğe ulaştırması gerekecektir 

(Taymaz, 1981). 

Genellikle eğitim çocukluk ve gençlik yıllarında yoğunlaşmaktadır. Gerçekte 

eğitimi bireyin gençlik dönemi süresince bir defada sağlanan bir süreç olmaktan giderek 

çıkarılıp, gerekli eğitimi yaşam boyunca diğer etkinlikler ve özellikle istihdamla 

rotasyon hâlinde veren bir sisteme dönüştürülmesinde fayda vardır. Bireyin yetişmesi 

için çeşitli olanaklar sağlayan eğitimin rolü okulun bitmesiyle sona ermemelidir. Bu 

yaklaşımla birey yaşam içinde daha sonra sağlanan olanaklardan daha iyi 

yararlanmasını da sağlamaktadır.     

Günümüzde mesleki uzmanlıkları yanında kendi duygu ve yeteneklerini 

tanıyabilen, duygu ve yeteneklerini bilerek yeniliklere açık olabilen, kendine ve işine ait 

hedeflere istekle ve başarıyla yönelebilen iş gücüne çok ihtiyaç vardır. Ayrıca 

çevresindeki çalışanların duygu ve gereksinimlerini, problemlerini ciddiye alarak 

iletişim kurabilen, ekip çalışması, uzlaşma ve ikna etme gibi yeteneklere sahip iş gücü, 

çalışma ortamları için gereklidir. Bu nedenle hizmet içi eğitimin sürekli olması ve 
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çalışanların sistemli bir şekilde bu eğitimleri alarak kişisel gelişimlerini sağlamaları 

zorunluluk hâline gelmiştir. Gerek özel ve gerekse kamu sektöründe çalışanların verimli 

olabilmeleri, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeleri kendilerini geliştirmeleri ile 

mümkün olacaktır. Dolayısıyla hizmet içi eğitimin gerek kamu gerekse özel sektörde 

periyodik olarak uygulanması gerekmektedir. Hizmet içi eğitimi zorunlu kılan 

nedenlerin başında, çalışanların bilgi ve becerilerini artırabilmeleri, teknolojik 

gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, mesleklerinde kariyer yapabilmeleri, mesleki 

alanda gelişebilmeleri gelmektedir. Bu yüzden çalışanların hizmet öncesi ve hizmet 

süresince aldıkları eğitim sürekli olmalıdır (Selimoğlu, Yılmaz, 2000).  

Genel olarak hizmet içi eğitim; verimliliği yükseltmek, çalışanları motive etmek, 

personelin dikey ilerlemesini sağlayabilmek, işten ve çalışma ortamından kaynaklanan 

şikâyetlerin en aza indirilmesini sağlamak, çalışma ortamına dinamizm sağlamak, 

yöneticilerin denetim ve görev yüklerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır (Selimoğlu, 

Yılmaz, 2000). 

Kurumların başarısını etkileyen faktörlerin başında insan gücü gelmektedir. 

Nitelikli çalışanlara sahip olan kurumlar başarıyı rakip işletmelere göre daha kolay 

yakalayabilmektedir. Kurumlar çalıştıracakları elemanları seçerken ne kadar dikkatli 

olurlarsa olsunlar işe alınan kişilerin işe uyumlarında problemler yaşanabilmektedir. Bu 

problemler iş analizinin iyi yapılamamasından, iş gören seçimindeki hatalardan, işe 

girecek olanların kendilerini farklı tanıtmalarından, işe göre adam değil, adama göre 

eleman alımından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, çevredeki hızlı gelişim ve değişim 

teknolojideki yeniliklere, değişen koşullara ayak uydurma gibi nedenlerle de 

çalışanların kurumlarda yetersizleşmesine, yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bilgi 

çağını yaşayan günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve 

teknikleri hızla değişime uğramaktadır. İş yerlerinin rekabet ortamında kalabilmeleri 

için dünyadaki değişimleri izlemesi ve bu değişimlere uyum sağlaması gerekmektedir. 

Bu uyumu sağlayabilmek için de kurumlarda çalışanlar belli dönemlerde eğitimlere 

alınmalıdır. 

Kurumların başarısı çalışanların başarısına bağlıdır. Çalışanların yeni şeyler 

öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yoluyla işteki performanslarını yükseltmek 

mümkündür. Planlanmış eğitim faaliyetleri ile çalışanlara kurumların istediği yönde 

tutum ve davranış değişikliği yaptırılması mümkündür. Bu yüzden bütün kurumlarda 

çalışanların eğitimi ve kişisel geliştirilmesinin özel önemi vardır (Ergül, 2006).  
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Günümüzde çalışan insan unsurunun önemi her geçen gün daha da anlaşılmakta 

ve dolayısıyla en değerli sermayenin insan varlığına yapılan yatırım olduğu 

görülmektedir. 

1.1.1. Hizmet İçi Eğitim 
Hizmet içi eğitim, “Kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, 

işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine 

ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir” 

(Akgün ve Kavuncubaşı 1995;195). 

İşe yeni başlayan kişi, işe başladığı tarihten işten ayrılacağı zamana kadar geçen 

süre içerisinde iş yerindeki her türlü gelişme ve değişmelere uyum sağlayabilmesi için 

sürekli olarak eğitim almak zorundadır. İş görenlerin işe adapte olması, verimliliğinin 

arttırılması, gelecekteki görevleri ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için eğitilmesi 

gerekmektedir. Bu da hizmet içi eğitimle mümkün olmaktadır. 

Daha ayrıntılı olarak hizmet içi eğitim; üretim ve hizmette etkinliğin, verimin, 

kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi sürecinde meydana gelebilecek 

hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda 

nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve 

tasarruflarının artırılması amacıyla iş gücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi 

yanında; iş görene yönelik çalışma hayatı süresince bilgi, beceri, davranış ve verim 

düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir (Selimoğlu, Yılmaz, 2000). 

Hizmet öncesinde verilen bilgilerin iş ortamında yetersiz kalması, çalışanlarda 

kariyer yapma isteğinin artması, değişime ve gelişmelere uyum zorunluluğu, bazı bilgi 

ve becerilerin sadece iş başında öğrenilmesi, öğrenme ve kendini geliştirme isteğinin 

olması gibi nedenler hizmet içi eğitimi zorunlu kılmaktadır. Hizmet içi eğitim 

öğrenmeyi tesadüfi olmaktan çıkartıp planlı ve programlı hâle getirmektedir. Büro 

hizmetlerinde verimin ve kalitenin sürekliliği ve gelişimi için çalışan personelin hizmet 

içi eğitimlerden en yüksek düzeyde fayda sağlamaları gerekmektedir. 

1.1.2. Hizmet İçi Eğitimin Yararları 
Önceden almış oldukları eğitimle, hızla değişen bir toplumun ve mesleğin 

koşullarını karşılamakta zorluk çeken personelin, hizmet içinde eğitilmesi zorunluluğu 

gün geçtikçe artmaktadır. Her meslek alanına bilim ve teknolojik gelişmelerin etkisi 

yansıdığı için çalışanların hizmet içi eğitimi alması gereklidir. Hizmet içi eğitimin hem 

bireysel hem de kurumsal yararları büyüktür. Söz konusu bu yararın etkili olabilmesi 

için de alınacak hizmet içi eğitimin kurumun kendisi için gerekli gördüğü faaliyet 
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alanına ve çalışanlara uygun olarak belirlenmesinde gerekli titizlik gösterilmiş 

olmalıdır. Ayrıca eğitimden sağlanan yararın, eğitim süresince katlanılacak maddi ve 

manevi yükten fazla olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde hizmet içi eğitim 

anlamsız olur. Plansız ve programsız bir eğitim işletmenin gereksiz harcama yapmasına 

neden olabilir. Hizmet içi eğitimin kurum açısından yararları şunlardır: 

• Üretim sektöründe üretilen malın, hizmet sektöründe ise sunulan hizmetin   

kalitesi artar. 

• Üretimde verimlilik artar. 

• Hatalı üretim azalır. 

• Kurum çalışanlarının eğitimi ile kurumun kendini daha rahat yenilemesine 

katkı sağlar. 

• İş tekniklerinin, iş analizlerinin, iş metotlarının geliştirilmesi daha kolay olur. 

• Çalışanların yenilikleri kabul etmeleri, gelişmeleri takip etmeleri kolaylaşır. 

• İşletme içerisindeki her türlü giderlerin miktarları belirli ölçüde azalır. 

• Kurumun toplumdaki saygınlığı artar. 

• Kurumda iletişim kolaylaşır, yapıcı ilişkiler kurulur. 

• Çalışan personelin iş yükü ve çalışma arkadaşları ile ilgili şikâyetlerinde 

azalma olur. 

• Hataların azalması kontrol yükünü de hafifletir. 

• Üstlerin astlarını denetleme işleri kolaylaşır. 

• Hizmet içi eğitimin etkin olduğu işletmelerde, yönetsel kararlar daha doğru ve 

zamanında alınmakta ve uygulamayı kolaylaştırıcı özelliği bulunmaktadır. 

(Selimoğlu, Yılmaz, 2000) 

Çalışan personelin belirli dönemlerde hizmet içi eğitime katılması kurum 

açısından olduğu kadar bireysel açıdan da önemlidir. Alınan eğitim bireyin güven 

duygusunu artırır. Böylece kişinin kendine güveni yüksek ise yaptığı işin kalitesi de 

aynı oranda yüksek olacaktır.  

Bilgi eksikliğini hisseden kişi, yürüttüğü işin doğruluğundan emin olmadığı 

zaman çalışma ortamına da tedirginliğini yansıtacaktır. Bu nedenle çalışma hayatındaki 

ortamı rahat ve huzurlu olamayacaktır.  Birlikte çalıştığı kişiler de ortamdan olumsuz 

etkileneceklerdir. Huzursuz, gergin, stresli ve tedirgin ortam içerisinde başarılı ve 

verimli çalışma beklemek mümkün değildir. Böyle bir ortamda yapılan işte hata oranı 

da artacaktır. Hizmet içi eğitim ile çalışanların eğitimine ağırlık verilerek, işleri ile ilgili 

son teknolojik gelişmeleri takip etmelerine olanak sağlanır.  
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Çalışanların birçoğunun bireysel olarak gelecek ile ilgili planları farklıdır. 

Kariyer yapmak, işe başladıkları konumdan (kendilerini geliştirerek) biraz daha farklı 

konumda görev yapmak gelecekte ulaşmak istedikleri hedeflerinden biridir. Bu nedenle 

hizmet içi eğitim çalışanlara bu konuda da katkı sağlamaktadır. Çalıştığı kurumda 

çalışana yatırım yapılması, kendilerine değer verildiği duygusunu yaratacak, 

çalışanların moralini artıracaktır. Yüksek moral pozitif çalışma ortamının oluşmasını 

sağlayarak motivasyonu arttıracaktır. Çalışma arkadaşları arasında ekip çalışmalarının 

ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İletişim ve koordinasyonun güçlenmesi büro 

faaliyetlerindeki kaliteyi artırarak işlerin zamanında ve hatasız ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Çalışan personel arasındaki pozitif iletişimin işletmeye katkısı büyük ölçüde 

olacaktır. Çalışanların işe ve başarıya odaklanmaları mümkün olacak ve böylece 

kurumu ve kendilerini zedeleyecek farklı konulara odaklanmalarını engelleyecektir 

(Akgün ve Kavuncubaşı, 1995).  

Hizmet içi eğitim ile çalışanlarının performanslarını gözden geçirmek, nitelik ve 

becerilerini tespit edebilmek mümkün olacaktır. Hizmet içi eğitimle, çalışanların 

farklılıkları ve yetenekleri ortaya çıkacaktır. Ayrıca teknolojinin her geçen gün 

gelişmesi çalışanlar üzerinde teknolojinin gerisinde kalma gibi kaygıların oluşmasını 

engelleyecektir. Kurumun hizmet içi eğitime verdiği önem, çalışanların farklı 

kurumlarda aynı statüde çalışanlar ile arasındaki farklılığı arttıracaktır. Bu durum 

kurumu dışarıdan gözlemleyenlerin bakış açısını değiştirecek kurumsal imajı olumlu 

değiştirecektir. Aynı zamanda kurum çalışanlarının da prestiji daha farklı olacaktır. 

Eğitim, kurum çalışanlarının eksikliklerini giderebilme konusunda da katkı 

sağlayacaktır. Kurumuna güvenen, gelecekte ne olacak diye belirsizlik yaşamayan 

çalışanlar, rahat ve emin koşullarda çalışarak daha verimli ve başarılı olacaklardır. 

Yeterli eğitimin verilmesi çalışanları kuruma daha çok bağlayacak, işinde istekle 

çalışacak ve güdülendirecektir. Kurumunu benimseyen çalışanın çalışma verimi de 

arttıracaktır. (Selimoğlu, Yılmaz, 2000)  

Hizmet içi eğitimin iş güvenliği açısından da önemi vardır. İş kazaları ile ilgili 

verilecek eğitim çalışanların kendilerini koruyabilmelerini sağlayacak, böylelikle iş 

kazaları en aza inecek veya olmayacak, böylece iş kazalarından kaynaklanan iş kayıpları 

yaşanmayacaktır. 

Kurumsal ve bireysel açıdan hizmet içi eğitimin katkıları büyüktür. Önemli olan 

kuruma ve kurum çalışanlarına uygun eğitimlerin belirlenip çalışanların bu alanlarda 

kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Hizmet içi eğitim konularının 
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belirlenmesinde, öncelikle kurumun gelecekle ilgili planlarının açık ve net bir biçimde 

oluşturulması ve çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

1.1.3. Hizmet İçi Eğitimin Temel İlkeleri ve Planlaması 
Hizmet içi eğitimden istenen sonuçlara ulaşılabilmesi için eğitimin aşağıda 

belirtilen ilkeler doğrultusunda planlanması gerekmektedir. Bu ilkeler; 

. Süreklilik 

. Kapsamlılık 

. İsteklilik 

. Katılma 

. Uygunluk 

. Özendirici Ortam (Ergül, 2006) 

Hizmet içi eğitimin önemli ilkelerinden biri eğitimin sürekli olmasıdır. 

İşletmenin ve çalışan personelin yenilikleri takip etmesi hatta öncü olabilmesi için 

eğitimin sürekli olması gerekmektedir. Küreselleşen ekonomilerde rekabet ortamında 

kurumların ayakta kalabilmesi için değişimleri yakından takip edebilmesi, gerektiğinde 

iş planlarında ve iş konularında değişikliğe gidebilmesi gerekmektedir. 

Hizmet içi eğitim kurumda çalışan tüm personeli kapsamına alacak şekilde 

olmalıdır. Bir grup eğitime alınırken diğer bir grubun eğitime alınmaması çifte standart 

yaratacaktır. Alınan hizmet içi eğitimler en alt düzeyden en üst düzeye kadar tüm 

çalışanları kapsayacak şekilde planlanmalıdır. Bireysel ve grupsal çıkarlardan çok 

örgütsel çıkarlar benimsenmelidir. Hizmet içi eğitimin gerekliliği, çalışan personele 

benimsetilerek eğitim alanında isteklilik sağlanmalıdır. Eğer eğitimi çalışan personelin 

kendisi gerekli görürse, onun öğrenmesi daha kolay olacak ve daha çabuk güdülenmesi 

sağlanacaktır. 

Eğitim programları yapılırken çalışan personelin katılımı ile onların ihtiyaçları 

doğrultusunda programlar yapılmalıdır. Çalışan personel kendi katkılarının bulunduğu 

eğitim programlarına daha istekli olmaktadırlar. Çalışan personelin demografik 

özelliklerine uygun eğitim programları düzenlenmelidir. Eğitim programları çalışan 

personele uygun olmalı, aksi takdirde onu psikolojik ezikliğe sürükleyebilir.  

İşletme yöneticileri, çalışan personeli eğitime özendirici ortam hazırlamalıdırlar. 

Eğitimin sonucunda görevlerini daha iyi yapabilme, bir üst unvana yükselme imkânının 

olduğunu gören çalışan personel eğitime daha istekli olmaktadır. 

Hizmet içi eğitim planlarının yapılabilmesi için eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için de iş analizleri 



 
 

 

8 

yapılır. Çalışan personel değerlendirilerek, işin gerektirdiği nitelik ve özelliklerde olup 

olmadığı tespit edilir. Eksiklikler eğitimle giderilmeye çalışılır. Ayrıca her bölümün 

yöneticisinin görüşleri alınarak eğitime ihtiyacı olan personelin hangi konularda 

eğitilmesi gerektiği belirlenir. 

Kurumun amaç ve politikaları doğrultusunda gelecekle ilgili planlarının açık ve 

net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen planlar doğrultusunda eğitim 

konuları çalışan personelle birlikte belirlenmelidir. Hizmet içi eğitimin planlanması ise, 

eğitim sürecine alınacak çalışan personelin seçilmesinin yanı sıra eğitim konularının 

neler olduğunun belirlenmesi aşamasıdır. Her planlı eğitim önceden hazırlanan bir 

programa göre gerçekleştirilir. 

1.1.4. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığında hizmet içi eğitim Hizmetiçi Eğitim Dairesi 

Başkanlığınca yapılmaktadır. MEB’e bağlı bağımsız daire başkanlığı statüsünde hizmet 

vermekte olan “Hizmetiçi Eğitim Daire”si;  ülkemizde örgütlü hizmet içi eğitime 1960 

yılında, "Öğretmeni İş Başında Yetiştirme Bürosu"nun kurulması ile başlanmıştır. 1966 

yılında “Eğitim Birimi Müdürlüğü” kurulmuş, 1975 yılında bu büro, "Hizmetiçi Eğitim 

Daire Başkanlığı"na dönüştürülmüştür. 1981 yılında ise “Hizmetiçi Eğitim Genel 

Müdürlüğü” olarak yapılandırılmasına rağmen 1982 yılında tekrar “Hizmetiçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı” (HEDB) şeklinde yapılanarak MEB yardımcı hizmet birimleri 

arasında teşkilatta yerini almıştır. (HEDB, 09 Aralık 2009) 

 İlk zamanlar öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirli yerlerdeki 

hizmet içi eğitim merkezlerinde (genellikle yaz aylarında) düzenlenen bir veya iki 

haftalık kurslardan geçirilmesi yolu ile karşılamaya çalışmıştır (Şaban, 2006). Ancak, 

eğitim amaçlı açılan bu merkezler çoğu zaman tatil geçirme amaçlı sosyal tesisler 

konumuna gelmiştir. (Bedük, 1997:7-8)  

 Diğer bir husus da, yarım milyonu aşkın personelin hizmet içi eğitimiyle 

sorumlu olan Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, uygulamada zaman, maddi olanaklar 

ve mekân yönünden güçlüklerle karşılaşmış ve dolayısıyla da sınırlı sayıda öğretmene 

hizmet içi eğitim imkânı sağlayabilmiştir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde karşılaşılan 

sorunları çözebilmek, personelin eğitim ihtiyacını yerinde ve zamanında 

karşılayabilmek için yeni bir organizasyon gerekli hâle gelmiştir. (Şaban, 2006)  Bu 

amaçla 1993 yılında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, merkezi hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin yanı sıra, bir genelge ile Bakanlık taşra teşkilatına yetki vererek mahalli 

hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini de sağlamıştır. Genelgede hizmet içi 
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eğitim faaliyetlerinin daha etkili ve yaygın olarak yapılabilmesi için kurs ve 

seminerlerin bir kısmının öğretmeni görev mahallinden ayırmadan ve sınıftan 

alıkoymadan iş başında yetiştirecek şekilde düzenlenmesinin gerekli olduğu 

belirtilmiştir. Böylece bu yeni düzenleme ile bakanlık personelinin yetiştirilmesi 

amacıyla Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca uygulanan yıllık hizmet içi eğitimin 

yanı sıra her ilde mahalli hizmet içi eğitim uygulamasına da başlanmıştır (HEDB, 26 

Nisan 2010).  

Ayrıca 1994 yılında yürürlüğe giren Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 23. 

maddesinde millî eğitim müdürlüklerince, “Mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçları 

doğrultusunda yıllık eğitim planı hazırlanır ve valilik onayı alındıktan sonra yürürlüğe 

konur.” hükmü yer almaktadır. Bu yönetmelikle de mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri 

zorunlu hâle getirilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca hazırlanması öngörülen Devlet 

Memurları Eğitimi Genel Plan (Bakanlar Kurulu Kararıyla 19 Ekim 1983 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.) ile kurumların her kademede hizmet gören personelinin hizmet 

öncesi ve hizmet içinde bir bütün olarak koordineli bir şekilde yetiştirilmeleri ve bu 

çalışmaların genel bir plan çerçevesinde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı yönetim 

kademelerini ve bu kademelerde yer alan yönetim görevlerine atanacaklarda aranan 

nitelikleri belirlemek; bunların atama, değerlendirme ve yer değiştirmeleri; görevden 

alınma ve ayrılmaları ile bu yönetmelik kapsamındaki görevler arasında geçişleri hizmet 

gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, görev tanımı sınav ve benzeri ölçütleri dikkate 

alarak düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla çıkarılmıştır. 

(Resmi Gazete tarih 04.03.2006, sayı 26098). Bu kapsamda da MEB, Hizmetiçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığı gerekli hizmetleri yürütmektedir. (HEDB, 26 Nisan 2010) 

Bunun için de 1993 yılında yapılan bir değişiklikle, Millî Eğitim Bakanlığı her 

ildeki Millî Eğitim Müdürlüğüne hizmet içi eğitim planı yapma ve uygulama yetkisini 

vermekle hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yaklaşık üç katı bir artış olmuştur. (Şaban, 

2006).  

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, MEB Kampusu L Blok Beşevler/Ankara 

adresinde hizmet vermektedir. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara, 

Aksaray, Erzurum, Mersin, Rize (Çayeli), Van ve Yalova (Esenköy) Hizmetiçi Eğitim 

Enstitüleri bulunmaktadır. 
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Tablo 1.1.de Türkiye genelinde bulunan hizmetiçi eğitim enstitülerinde görev 

yapmakta olan yönetici sayıları verilmiştir.  

Tablo 1.1: HİEDB’na Bağlı Yöneticilerin İllere Göre Dağlımı 
İl               Görevi                         Sayısı 
 
AKSARAY   Müdür     1 
AKSARAY   Müdür Başyardımcısı   1 
AKSARAY   Müdür Yardımcısı   3 
ANKARA   Müdür     1 
ANKARA               Müdür Başyardımcısı   1 
ANKARA   Müdür Yardımcısı   5 
ERZURUM   Müdür     1 
ERZURUM   Müdür Başyardımcısı   1 
ERZURUM   Müdür Yardımcısı   4 
MERSİN   Müdür     1 
MERSİN   Müdür Yardımcısı   4 
RİZE    Müdür     1 
RİZE    Müdür Başyardımcısı   1 
RİZE    Müdür Yardımcısı   4 
VAN    Müdür     1 
VAN    Müdür Başyardımcısı   1 
VAN    Müdür Yardımcısı   4 
YALOVA   Müdür     1 
YALOVA   Müdür Başyardımcısı   1 
YALOVA   Müdür Yardımcısı   4 
    Toplam               41 
 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 

ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

belirlenmiş olup; 3797 sayılı Kanunun 35. maddesinde “Bakanlık personelinin yurt 

içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile 

ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür.” olarak ifade edilmiştir (HEDB, 26 Nisan 

2010). 

Millî Eğitim Bakanlığında yıllık hizmet içi eğitim planı Hizmetiçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığınca Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile iş birliği yapılarak 

hazırlanmaktadır. Her birim, merkez veya taşra teşkilatı personelinin eğitim ihtiyaç 

alanlarını, önceliklerini ve gerekçelerini, eğitim faaliyetinin süresini, yerini, tarihini, 

öğretim programını ve faaliyette görev alacak öğretim elemanları ile faaliyete katılacak 

personelinin seçimini yaparak HEDB’ye teklif etmektedir. Birim teklifleri, öncelik 

sırasına göre bütçeden ayrılan ödenek nispetinde yıllık eğitim planına alınmaktadır. 

Hizmet içi eğitim planı kapsamında Bakanlığın başta öğretmenler olmak üzere 

750.000’e yaklaşan her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide 

yaşanan gelişmelere intibak etmelerinin sağlanması, verimliliklerinin arttırılması ve üst 
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görevlere hazırlanmalarının sağlanması amacıyla çeşitli süre ve nitelikte hizmet içi 

eğitim programları gerçekleştirilmektedir (HEDB, 26 Nisan 2010). 

HEDB, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31, 32. 

maddeleri başta olmak üzere Kanun’un tamamına karşı sorumludur. 

Tablo: 1.2. 2000-2008 Yılları Arasında Düzenlenen Merkezi ve Mahalli Hizmet İçi Eğitim 
Faaliyetleri İstatistik Bilgileri  

  Merkezi Mahalli Genel Toplam 

Yıllar 
Faaliyet 
Sayısı 

Katılan 
Sayı 

Faaliyet 
Sayısı 

Katılan 
Sayı 

Faaliyet 
Sayısı 

Katılan 
Sayı 

2000 445 23.583 6.126 288.426 6.571 312.009 
2001 419 20.080 7.526 321.411 7.945 341.491 
2002 313 22.072 11.772 495.643 12.085 517.715 
2003 453 19.727 7.120 253.135 7.573 272.862 
2004 526 34.154 11.422 587.402 11.948 621.556 
2005 543 33.156 9.050 478.168 9.593 511.324 
2006 634 44.006 13.460 472.533 14.094 516.539 
2007 614 44.808 18.725 415.682 19.339 460.490 
2008 751 41.783 24.416 481.412 25.167 523.195 

Genel Toplam 4.698 283.369 109.617 3.793.812 114.315 4.077.181 

 
HEDB tarafından 2000-2008 yılları arasında merkezi planlama ile toplam 4.698 

eğitim faaliyeti düzenlenmiş, bu faaliyetlere toplam 283.369 personel katılmıştır. 

Mahalli planlama ile 109.617 eğitim faaliyeti düzenlenmiş ve bu faaliyetlere toplam 

3.793.812 personel katılmıştır. 2008 yılında ise merkezi olarak toplam 751 eğitim 

faaliyeti planlanmış, bu faaliyetlere toplam 41.783 personel katılmıştır. Mahalli olarak 

24.416 eğitim faaliyeti düzenlenmiş ve bu faaliyetlere toplam 481.412 personel 

katılmıştır. 2008 yılında merkezi ve mahalli olarak düzenlenen 25.169 faaliyete 523.195 

personel katılmıştır. 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkili ve yaygın olarak yapılabilmesi için 

kurs ve seminerlerin bir kısmının, öğretmeni görev mahallinden ayırmadan ve sınıftan 

alıkoymadan iş başında yetiştirecek şekilde düzenlenmesinin gerekli olduğu 

belirtilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte personelin yetiştirilmesi amacıyla Hizmetiçi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan yıllık hizmet içi eğitimin yanı sıra her 

ilde mahalli hizmet içi eğitim uygulamasına da başlanmıştır (HEDB, 09 Aralık 2009). 

Gelişen teknoloji ile birlikte, insanların meslek hayatı boyunca kendilerini 

yenilemesi ve geliştirmesi için sürekli hizmet içi eğitimi alması büyük önem 

taşımaktadır. Aynı zamanda hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılırken, bu eğitimi alma 

koşulları da önemlidir. Bir eğitim faaliyetine katılırken o ortamın bir bütün olarak fiziki 
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yapısı ve donanımın da yeterli olması eğitimin kalitesini etkilemektedir. Böylece hizmet 

içi faaliyete katılan kişi hem çevre koşullarının hem de eğitimin uygun olmasıyla 

birlikte aldığı faaliyetten en üst düzeyde faydalanacaktır.  Bunun için de MEB’e bağlı 

Hizmetiçi Eğitim Enstitülerindeki eğitimin kalitesinin istenilen düzeyde olmasında 

fayda vardır. 

Hizmetiçi eğitim enstitülerinin hizmet kalitesi, orada verilen eğitimin kalitesini 

etkileyen en önemli unsurlardan biridir.  
 MEB’e bağlı hizmetiçi eğitim merkezlerindeki (HİEM) hizmet kalitesinin 

ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olup olmamasındaki belirsizlik bu araştırmanın 

problemini oluşturmaktadır.  

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı hizmetiçi 

eğitim enstitülerinin hizmet kalitesinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır.  

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

Hizmet içi eğitim enstitüleri 

1- İç mekân  

a) Derslikler 

b) Konaklama alanı 

c) Yemekhane 

d) Sağlık hizmeti alanı 

e) Koridor 

g) Dinlenme alanı (kantin, kafe vb.) 

2- Dış mekân  

a) Sosyal ve sportif faaliyet alanı 

b) Bahçe ve park alanı 

3- Temizlik ve hijyen  

4- Donanım  

5- Eğitimin kalitesi  

6- Ulaşım 

7- Personel 

yönünden yeterlik durumu nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Çalışanların iş verimliliklerinin artması, kendine güvenin sağlanması ve 

günümüz teknolojisindeki gelişme ve değişmelere ayak uydurabilmesine olan 
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gereksinim arttıkça hizmet içi eğitime verilen önem ve gereksinim de aynı oranda 

artmaktadır.  

Gelişen teknoloji ile birlikte, insanların meslek hayatı boyunca kendilerini 

yenilemesi ve geliştirmesi için sürekli hizmet içi eğitimi alması büyük önem 

taşımaktadır.  Hizmet içi eğitim alınırken, bu eğitim ya da faaliyeti alma koşulları da 

son derece önemlidir. Bir eğitim faaliyetine katılırken o ortamın bir bütün olarak fiziki 

yapısının, donanımının, dinlenme alanlarının, ulaşımının ve buna benzer imkânların 

yeterli olması eğitimin kalitesini de etkilemektedir. Böylece hizmet içi eğitim alan kişi 

hem çevre koşullarının hem de eğitimin uygun olmasıyla birlikte aldığı eğitim veya 

faaliyetten en üst düzeyde faydalanacaktır. Bunun için de MEB’e bağlı Hizmetiçi 

Eğitim Enstitülerindeki hizmet kalitesinin oldukça yüksek düzeyde olmasında fayda 

vardır.  

Bu araştırma ile MEB, Hizmetiçi Dairesi Başkanlığına bağlı Hizmetiçi Eğitim 

Enstitülerinin hizmet kalitesinin ne derecede etkin olduğu incelenecektir. Bu inceleme 

ve değerlendirmeler sonunda hizmetiçi eğitim enstitülerinin hizmet kalitesinin durumu 

belirlenerek var ise eksikliklerin giderilmesi yönünde alınacak tedbirler önerilecektir. 

Araştırma bu yönüyle önemli bulunmaktadır.  

1.4. Tanımlamalar 

Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı 

Hizmetiçi Enstitülerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcıları. 

Hizmet İçi Eğitim: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm 

personelin işteki verimliliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurs, seminer ve benzeri 

çalışma. 

Yetişkin Eğitimi: Yetişkinlerin öğrenme özelliklerini dikkate alarak 

düzenlenmiş her çeşit eğitsel faaliyet. 

 HİEE:  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 

 HİEM:  Hizmetiçi Eğitim Merkezi 

 HİEF:   Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 

 HEDB: Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 Bu bölümde, araştırmanın deseni, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, veri 

kaynakları, verilerin toplanması ve araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler 

açıklanmaktadır.  

2.1. Araştırma Deseni  

Bu araştırma ile Millî Eğitim Bakanlığı, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına 

bağlı “Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi” 

hedeflenmektedir. Çalışma var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama 

niteliğinde bir araştırmadır. 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın 4 farklı evreni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci evrenini 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde görev 

yapmakta olan yöneticiler (müdür, müdür yardımcıları), ikinci evrenini kurs veren 

öğretim görevlileri, üçüncü evrenini kurs yöneticileri, dördüncü evrenini de hizmet içi 

eğitim faaliyetine katılan kursiyerler oluşturmaktadır. 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi görevi MEB, Hizmetiçi Eğitim 

Dairesi Başkanlığına aittir. Bu yüzden her yıl HİEDB tarafından Bakanlık Hizmet İçi 

Eğitim Planı hazırlanmaktadır. Böylece her yıl aylara göre yapılacak faaliyet konusu ve 

sayısı, katılımcı sayısı, öğretim elemanı ve kursiyer yöneticileri tahminen 

belirtilmektedir.  Bu araştırma 2010 yılı içinde bitirilmesi planlandığı için, 2010 yılına 

ait hizmet içi eğitim planı göz önüne alınarak yapılmıştır.  

Buna göre 2010 yılında HİEDB tarafından yapılması planlanan faaliyetler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu tabloya göre planlanan faaliyet türü olarak 

kursların sayısı 343, katılımcı (kursiyer) sayısı 12.452’dir. Seminerlerin sayısı ise 330 

olup katılımcı (kursiyer) sayısı 30.284’tür. Lisans tamamlama ve yüksek lisans faaliyet 

sayısı 2 olup katılımcı sayısı belli değildir. 2010 yılında planlan hizmet içi faaliyetler 

toplam olarak 675 olup, bu faaliyetlere katılanların toplamı ise 42.736’dır. 
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Tablo: 2.1a. 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 

Planlanan Faaliyet Türü Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı 

Kurs 343 12.452 

Seminer  330 30.284 

Lisans Tamamlama ve Yüksek Lisans 2 - 

Toplam 675 42.736 

 

Tablo: 2.1b. 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 

 

Aylar 

Faaliyet  

Sayısı 

Katılımcı Sayısı 

Ocak 16 828 

Şubat 14 756 

Mart 64 5.092 

Nisan 54 3.869 

Mayıs 67 4.250 

Haziran 100 6.373 

Temmuz 155 8.385 

Ağustos 65 4.703 

Eylül 33 2.071 

Ekim 32 2.209 

Kasım 21 1.002 

Aralık 5 283 

Tarihi ileride belirlenecek faaliyetler 49 2.915 

Toplam 675 42.736 

 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 2010 yılı eğitim 

faaliyetlerinde en yoğun ay haziran ve temmuz aylarıdır. Bunları mart ve mayıs ayları 

takip etmektedir. Bu araştırmada örneklem olarak haziran ayı boyunca yedi ilde bulunan 

HİEE’de planlanan eğitim faaliyetleri alınacaktır. 

Araştırmanın yapılacağı haziran ayına ilişkin HİEE’de görevli yönetici sayısı, 

düzenlenen faaliyet sayısı ve bu faaliyetlere katılacak olan kursiyer sayısının hizmet içi 

eğitim merkezlerine göre dağılımı Tablo 2.2.de verilmektedir.  
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Tablo 2.2.de görüleceği üzere 2010 yılı Haziran ayında düzenlenmesi planlanan 

faaliyet sayısı 100’dür. Bu faaliyetlere katılması planlanan kursiyer sayısı da 6.373’tür. 

Yedi ilde bulunan HİEE’de görev yapmakta olan yönetici sayısı ise 41’dir.  

 
Tablo: 2.2. Haziran Ayı HİEE Yönetici, Kursiyer ve Faaliyet Sayılarının İllere Göre 
Dağılımı 
İl Adı HİEE 

Yönetici Sayısı 
Faaliyet Sayısı Kursiyer 

Sayısı 

Aksaray 5 8 435 

Ankara 7 5 660 

Erzurum 6 9 965 

Mersin 5 5 640 

Rize 6 7 446 

Van 6 9 656 

Yalova 6 11 1280 

Diğer - 46 1291 

Toplam 41 100 6.373 

 

HİEDB tarafından yapılması planlanan 100 faaliyetin 46’sı HİEE’leri dışında 

yapılacaktır. Bu sebeple söz konusu 46 faaliyet ile bu faaliyetlere katılacak 1.291 

kursiyer araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Yedi ildeki HİEE’de haziran ayı 

boyunca toplam 54 faaliyet yapılması planlanmıştır. Bu faaliyetlere katılacak kursiyer 

sayısı ise 5.082’dir.    

Yukarıdaki verilere göre araştırmada örneklem kapsamına alınması planlanan 

enstitü yöneticisi, kurs yöneticisi, eğitim görevlisi ve kursiyer sayıları Tablo 2.3.te 

verilmektedir. 

Tablo: 2.3. Örneklem Tablosu 
HİEE’nin 
Bulunduğu 
İller 

HİEE’deki  
Yöneticisi  
Sayısı 

Kurs  
Yöneticisi  
Sayısı 

Eğitim 
Görevlisi 
Sayısı 

Kursiyer 
Sayısı 

Toplam 

Aksaray  5 8 8 160 181 

Ankara  7 5 5 100 117 

Erzurum  6 9 9 180 204 

Mersin 5 5 5 100 115 

Rize-Çayeli 6 7 7 140 160 

Van 6 9 9 180 204 

Yalova-Esenköy 6 11 11 220 248 

Toplam 41 54 54 1080 1229 
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Tablo 2.3.e göre araştırmada evreni temsil eden yedi ildeki HİEE’lerin 41 

yöneticinin tamamı örneklem kapsamına alınmıştır. HİEDB’nin 2010 yılı için 

hazırladığı hizmet içi eğitim planına göre düzenlenen faaliyetlerde görev alan eğitim 

yöneticisi ve eğitim görevlisi sayısı bilinmemektedir. Bu sebeple haziran ayı boyunca 

HİEE’lerde düzenlenecek 54 faaliyet için bir eğitim yöneticisi ve bir eğitim görevlisine 

anket uygulanacaktır. Haziran ayındaki 54 faaliyete katılacak 54 öğretim görevlisi ve 54 

kurs yöneticisi örnekleme alınmıştır. 

HİEDB’nin hazırladığı hizmet içi eğitim planına göre haziran ayındaki yüz 

faaliyete 6.373 kişi kursiyer olarak katılmıştır. Bu yüz faaliyetten sadece elli dört tanesi 

HİEE’de düzenlenmiştir. 54 faaliyete 5.082 kursiyer katılmıştır. Bu araştırmada 

örneklem olarak alınan Aksaray HİEE’de haziran ayı içinde açılan faaliyet sayısı 8’dir. 

Aksaray HİEE’de açılan her faaliyet için 20 kursiyere anket (Toplam 160) 

uygulanmıştır. Aynı şekilde Ankara HİEE’de açılan 5 faaliyetin her biri için 20 

kursiyere (Toplam 100) anket uygulanmıştır. Erzurum HİEE’deki 9 faaliyetin her biri 

için 20 kursiyer (Toplam 180) anketi, Mersin HİEE’deki 5 faaliyetin her biri için 20 

kursiyer anketi (Toplam 100), Rize-Çayeli HİEE’deki 7 faaliyetin her biri için 20 

kursiyer anketi (toplam 140), Van HİEE’deki 9 faaliyetin her biri için 20 kursiyer anketi 

(toplam 180) ve Yalova-Esenköy HİEE’deki 11 faaliyetin her biri için 20 kursiyer 

anketi (toplam 220) uygulanmıştır. Toplam 1.080 kursiyere anket uygulaması 

yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  

Araştırmanın veri toplama araçlarını; araştırmanın amaçlarına uygun olarak 

hazırlanan yönetici, öğretim görevlileri, kurs yöneticileri ve kursiyer anketleri 

oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formları ilgili literatür taranarak 

hazırlanmıştır.  Anket taslakları pilot uygulama yapılmadan önce alan uzmanlarından 

(Prof. Dr. İnayet PEHLİVAN AYDIN, Prof. Dr. Ali YILDIRIM ve Prof. Dr Şener 

BÜYÜKÖZTÜRK)  görüşler alınmış ve geçerlik teyidi yapılmıştır. Geliştirilen anketin 

Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde pilot uygulaması yapılmıştır.  

Pilot uygulamada seçilen hizmetiçi eğitim enstitüsünde 7 adet Yönetici Anketi, 5 

adet Kurs Yöneticisi Anketi, 5 adet Öğretim Görevlisi Anketi ve 40 adet Kursiyer 

Anketi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda anketlerdeki bazı soruların çıkarılmasına 

birtakım soruların da eklenmesine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiş ve bu doğrultuda 

anketlerde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmada uygulanan anketler Yönetici 
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Anketi (Ek-1), Kurs Yöneticisi ve Öğretim Görevlisi Anketi (Ek-2) ve Kursiyer Anketi 

(Ek-3) olarak ekler kısmında verilmiştir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılacak anketlerin, kimlere ve nasıl 

uygulanacağı, uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususlar, Ek-4’te verilen Bakanlık 

Makam Onayı çerçevesinde belirlenmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak 

yazışma yöntemi ile anket uygulama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları 

doğrultusunda hazırlanan veri toplama araçları, araştırma kapsamına alınan illerde hangi 

hizmetiçi eğitim enstitülerine ve kimlere kaçar tane uygulanacaksa ayrı ayrı 

paketlenerek kolilere yerleştirilmiş, araştırma kapsamına alınan illerin hizmetiçi eğitim 

enstitüleri müdürlüklerine, araştırma uygulaması için hazırlanan ilgili makam onayı ile 

birlikte gönderilmiştir. İlgili hizmetiçi eğitim enstitülerince uygulanan anketler bir araya 

toplanarak EARGED’e ulaştırılmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anketler ile katılımcılardan elde 

edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS (The Statistical Package for Social Science) 

kullanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formlarında yer alan 

kapalı uçlu soruların bazılarında 5’li liket ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 

1 ile 5 arasında puanlara dönüştürülmüştür. Seçeneklerin puana dönüştürülmesi; Hiç = 

(1,00 – 1,80),   Çok az = (1,81 – 2,60), Kısmen = ( 2,61 – 3,40), Oldukça = (3,41 – 

4,20), Çok = (4,21 - 5,00) şeklinde belirlenmiştir. 

                   Dörtlü ve üçlü araştırma grubuna ortak olarak yöneltilen ve derecelendirme 

ölçeğinin kullanıldığı sorularda cevapların karşılaştırılmasında varyans analizi 

uygulanmıştır. Analizin anlamlı çıkması durumunda farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. 

Cevapların iki grup için karşılaştırıldığı durumlarda t-testi kullanılmıştır. Diğer sorulara 

verilen cevaplar ise frekans, % aritmetik ortalama ve standart sapma olarak hesaplanmış 

ve yorumlanmaya çalışılmıştır.  İstatistiksel testlerde % 5 hata payı dikkate alınmıştır. 

Anketlerin son kısmında yer alan ve katılımcıların belirtmiş oldukları genel 

görüş ve öneriler, tekrarlama sıklığına göre listelenerek gruplanmış olup üçüncü 

bölümün sonunda “Genel Görüş ve Öneriler” başlığı altında verilmiştir. 
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2.6. Sınırlılıklar 

Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve belirlenen amaçlara 

ulaştırabilmesi için aşağıdaki sınırlamalara gidilmiştir: 

1- Araştırma yedi ildeki hizmetiçi eğitim enstitüsü ile sınırlıdır. 

2- Araştırma HİEDB’ce hazırlanmış olan 2010 yılı içinde yapılacak hizmet içi 

eğitim planı ile sınırlıdır.  

3- Araştırma haziran ayında yapılacak olan faaliyetlerde görev alacak yönetici, 

eğitim görevlisi, kurs yöneticisi ve kursiyerlerden elde edilecek verilerle 

sınırlıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı “Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin 

Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi” araştırmasında HİEE yöneticileri, faaliyete 

katılan öğretim görevlileri ile kurs yöneticisi ve kursiyerlerden elde edilen bulgular ve 

bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

Katılımcıların Kişisel Özellikleri 

3.1. HİEE Yöneticisi, Öğretim Görevlisi ve Kurs Yöneticisi ile Kursiyere Ait 

Kişisel Bilgiler 

Bu bölümde araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran hizmetiçi eğitim 

enstitüsü yöneticileri, faaliyete katılan öğretim görevlisi, kurs yöneticisi ve kursiyerlerin 

genel özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmektedir. 

3.1.1. Faaliyetin Yapıldığı Yer 

Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran yönetici, kurs yöneticisi, 

öğretim görevlisi ve kursiyerlerin katıldığı faaliyetin yerlerine göre dağılımı Tablo 

3.1.1.de verilmektedir. 

Tablo 3.1.1. Faaliyet Yeri  
Yönetici Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer  

Faaliyet 
Yeri f % f % f % f % 

Aksaray 5 14,7 7 17,5 6 14 120 16 
Ankara 6 17,6 5 12,5 5 11,6 43 5,7 
Erzurum 7 20,6 6 15 6 14 119 15,9 
Mersin 4 11,8 5 12,5 5 11,6 88 11,7 
Rize 6 17,6 4 10 7 16,3 116 15,5 
Van - - 4 10 6 14 134 17,9 
Yalova 6 17,6 9 22,5 8 18,6 130 17,3 

Toplam 34 100 40 100 43 100 750 100 

  

Tablo 3.1.1. incelendiğinde; yöneticilerin % 20,6’sı Erzurum’dan katılmıştır. 

Diğer illerden ise; % 17,6’sı Ankara, Rize ve Yalova’dan, % 14,7’si Aksaray’dan ve     

% 11,8’i ise Mersin’den katılmıştır. Van ilinde yöneticiler ise anketlere cevap 

vermemiştir.  Ankete cevap veren kurs yöneticilerinin % 22,5’i Yalova’dan, % 17,5’i 

Aksaray, % 15’i Erzurum’dan katılmıştır. Ankara ve Mersin’den ise % 12,5’er kurs 

yöneticisi katılmıştır. Rize ve Van’daki katılım ise % 10’dur. 

 Araştırma için öğretim üyelerinin % 18,6’sı Yalova’daki, % 16,3’ü Rize’deki,   

% 14’ü Aksaray, Erzurum ve Van’daki, % 11,6’sı Ankara ve Mersin’deki HİEE’den 



 
 

 

22 

ankete katılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kursiyerlerin % 17,9’u Van’dan,           

% 17,3’ü Yalova’dan, % 16’sı Aksaray’dan, % 15,9’u Erzurum’dan, % 15,5’i Rize’den, 

% 11,7’si Mersin’den katılmıştır. Kursiyerlerden en az katılım ise % 5,7 ile Ankara’dan 

olmuştur. Ankara ilinden katılımın az olmasının nedeni, 2009-2010 yılı içinde Ankara 

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün Hasanoğlan’a taşınması nedeniyle kursların az 

açılmasından kaynaklanmaktadır. 

3.1.2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılım  

Anketi cevaplandıran yönetici, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

cinsiyetine göre dağılımı Tablo 3.1.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.1.2. Cinsiyet 
Yönetici Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer  

Cinsiyet f % f % f % f % 

Bayan  2 94,1 12 30 19 44,2 300 40 
Erkek 32 5,9 28 70 24 55,8 450 60 

Toplam 34 100 40 100 43 100 750 100 

       

Anketi cevaplayan HİEE yöneticilerin % 94,1 ve kurs yöneticilerin % 70 gibi 

büyük bir çoğunluğunun erkek olduğunu belirtmişlerdir.  

Tablo 3.1.2.de görüldüğü üzere öğretim görevlilerinin % 55,8’i erkek, % 44,2’si 

ise bayan olduğunu belirtmiştir. Kursiyerlerin de % 60’ı erkek, % 40‘ı bayan olduğunu 

belirtmiştir. 

       3.1.3. Katılımcıların Öğrenim Düzeyleri  

Tablo 3.1.3.te araştırma kapsamına alınan HİEE yöneticilerinin ve kursiyerlerin 

öğrenim düzeylerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 3.1.3. Öğrenim Düzeyleri 
HİEE Yöneticisi Kursiyer 

 Meslek Alanı 
f % f % 

Ön Lisans  3 9,4 41 5,5 
Lisans 25 78,1 604 80,7 
Yüksek Lisans 4 12,5 97 13 
Doktora - - 6 0,8 

Toplam 32 100 748 100 

      

Tablo 3.1.3. incelendiğinde; yöneticilerin % 78,1’i lisans eğitimi aldığı 

görülmektedir. Yüksek lisans eğitimi alanların oranı % 12,5’tir. Ayrıca yöneticilerin    

% 9,4’nün ön lisans eğitimini tamamladıkları görülmektedir. Araştırma kapsamında 
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ankete cevap veren kursiyerlerin % 80,7’sinin lisans eğitimi, % 13’nün yüksek lisans 

eğitimi ve % 5,5’nin ön lisans eğitim aldığını görülmektedir.   

       3.1.4. Mesleki Kıdem  

Anketi cevaplandıran kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin mesleki 

kıdemlerine göre dağılımı Tablo 3.1.4.te verilmektedir. 

Tablo 3.1.4. Mesleki Kıdem 

Kurs Yöneticisi 
Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 Mesleki Kıdem 

f % f % f % 

5 yıl ve daha Az  - - 8 18,6 114 15,2 
6-10 yıl 5 12,8 9 20,9 191 25,5 
11-15 yıl 6 15,4 3 7 185 24,7 
16 yıl ve daha Fazla  28 71,8 23 53,5 258 34,5 

Toplam 39 100 43 100 748 100 

 

Tablo 3.1.4.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin          

% 71,8’i, öğretim görevlilerinin % 53,5’i ve kursiyerlerin % 34,5’i 16 yıl ve daha fazla 

mesleki kıdemlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

       3.1.5. Kurs/Seminere Katılım Sayısı  

Tablo 3.1.5.te araştırma kapsamına alınan kurs yöneticisi ve öğretim görevlisinin 

kurs/seminere katılım sayısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 Tablo 3.1.5. Kurs/Seminer Sayısı 

Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi 
 Kurs Sayısı 

f % f % 
1-2  8 21,6 8 18,6 
3-5 13 35,1 14 32,6 
6-8 3 8,1 5 11,6 
9 ve daha fazla 13 35,1 16 37,2 

Toplam 37 100 43 100 

 

Tablo 3.1.5. incelendiğinde anketi cevaplandıran kurs yöneticisinin % 70,2’si 3-

5, 9 ve daha fazla sayıda kurs/seminere katıldığı, % 21,6’sı 1-2 sayıda, % 8,1’i 6-8 

sayıda kurs/seminere katıldığını belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğretim 

görevlilerinin % 37,2’si 9 ve daha fazla sayıda, % 32,6’sı 3-5 sayıda, % 18,6’sı 1-2 

sayıda ve % 11,6’sı 6-8 sayıda kurs/seminere katıldığını belirtmiştir. 

Bu bulgular ışığında anketi cevaplandıran kurs yöneticisi ve öğretim 

görevlilerinin kurs ve seminere katılımda oldukça fazla tecrübelerinin olduğu 

söylenebilir.  
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       3.1.6. HİEE’de Yöneticilik Süresi 

Anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin yöneticilik yapma süresine ilişkin 

dağılım Tablo 3.1.6.da yer almaktadır. 

               Tablo 3.1.6. HİEE’de Yöneticilik Yapma Süresi 
Yönetici 

Yöneticilik Süresi 
f % 

5 yıl ve daha az 15 44,1 
6-10 yıl 9 26,5 
11-15 yıl  - - 
16 yıl ve daha fazla  10 29,4 
Toplam 34 100 

   

Tablo 3.1.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin         

% 44,1’i 5 yıl ve daha az, % 29,4’ü 16 yıl ve daha fazla ve % 26,5’i 6-10 yıl yöneticilik 

yaptığını belirtmişlerdir. 

    3.1.7. HİEE’de Düzenlenen Faaliyete Katılma  

Anketi cevaplandıran kursiyerlerin MEB’e bağlı HİEE’de düzenlenen faaliyete 

katılımına ilişkin dağılım Tablo 3.1.7.de yer verilmektedir.  

               Tablo 3.1.7. HİEE’de Düzenlenen Faaliyete Katılma Sayısı 
Kursiyer 

Faaliyet Sayısı 
f % 

1-2 301 40,5 
3-5 200 26,9 
6-8  98 13,2 
Daha fazla  145 19,5 
Toplam 744 100 

 

Ankete cevap veren 744 kursiyerden % 67,4’ü 1-5 faaliyete katıldığını,             

% 32,7’si ise 6-8 ve daha fazla faaliyete katıldığını belirtmiştir. 

 

3.2. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Temizliğine İlişkin Görüşler  

3.2.1. HİEE’deki Konaklama Bölümünde Bulunan Ortak Kullanım 

Alanlarının Temizliği  

HİEE’deki konaklama bölümünün ortak kullanım alanlarının temizliğinin 

düzenli yapılmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.1.de verilmektedir. 
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Tablo 3.2.1. Ortak Kullanım Alanlarının Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 60,6 25 67,6 16 37,2 286 38,8 
Oldukça 13 39,4 10 27 19 44,2 292 39,6 
Kısmen - - 2 5,4 7 16,3 108 14,6 
Çok Az - - - - 1 2,3 46 6,2 
Hiç - - - - - - 6 0,8 

Toplam 33 100 37 100 38 100 738 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,60 4,62 4,16 4,09 

Standart Sapma 0,496 0,594 0,784 0,921 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin tamamı, 

kurs yöneticilerinin % 94,6’sı, öğretim görevlilerinin % 81,4’ü ve kursiyerlerin            

% 78,4’ü HİEE’de bulunan konaklama bölümündeki ortak kullanım alanlarının 

temizliğinin  “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda 

öğretim görevlilerinin % 16,3’ü ve kursiyerlerin % 14,6’sı “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, ortak kullanım alanlarının orta düzeyde temizlendiğini belirtmişlerdir. 

HİEE’deki konaklama bölümünün ortak kullanım alanlarının temizliğine ilişkin 

olarak yönetici ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,60 ve 4,62 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,496 ve 

0,594’tür. Öğretim görevlisi ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,16 

ve 4,09 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,784 ve 0,921’dir. Her dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,000* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kursiyer ile kurs yöneticisi ve HİEE 

yöneticisi arasında olduğu tespit edilmiştir. Öğretim görevlisi, kurs yöneticisi ve HİEE 

yöneticileri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki konaklama bölümündeki ortak kullanım 

alanlarının temizliğinin yeterli ölçüde yapıldığı söylenebilir.  

3.2.2. HİEE’deki Konaklama Alanında Bulunan Odaların Temizliği  

HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların temizliğinin düzenli 

yapılmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 
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görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.2.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.2.2. Odaların Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 60,6 22 62,9 15 36,6 224 31 
Oldukça 11 33,3 10 28,6 15 36,6 246 34 
Kısmen 2 6,1 2 5,7 9 22 154 20,5 
Çok Az - - 1 2,9 1 2,4 83 11,1 
Hiç - - - - 1 2,4 16 2,2 

Toplam 33 100 35 100 41 100 723 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,54 4,51 4,02 3,80 

Standart Sapma 0,616 0,742 0,961 1,069 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.2.de görüldüğü üzere; anketi cevaplandıran yöneticilerin % 93,9’u, 

kurs yöneticilerinin % 91,5’i, öğretim görevlilerinin % 73,2’si ve kursiyerlerin % 65’i 

HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların temizliğinin  “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. Odaların düzenli temizlenmesine orta düzeyde 

uygun bulma oranları incelendiğinde, öğretim görevlisi % 22’si, kursiyerlerin % 20,5’i 

“kısmen” seçeneğini işaretlediği görülmektedir. 

HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların temizliğinin düzenli yapılması 

konusunda yöneticilerin ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,54 ve 4,51 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,616 

ve 0,742’dir. Öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 

4,02 ve 3,80 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,961 ve 1,069’dur. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,000* olarak hesaplanmış olup,  gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kursiyer ile kurs yöneticisi ve HİEE 

yöneticisi arasında olduğu tespit edilmiştir. Öğretim görevlisi, kurs yöneticisi ve HİEE 

yöneticileri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgulara göre konaklama alanında bulunan odaların temizliğinin düzenli 

olarak yapıldığı söylenebilir.  
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3.2.3. HİEE Yemekhanesinin Temizlik Düzeni  

HİEE’nin yemekhanesinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.3.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.3. Yemekhane Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 69 21 58,3 15 39,5 299 42 
Oldukça 7 24.1 13 36,1 19 50 265 37,2 
Kısmen 2 6,9 2 5,6 2 5,3 108 15,2 
Çok Az - - - - 2 5,3 26 3,7 
Hiç - - - - - - 14 2 

Toplam 29 100 38 100 38 100 712 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,62 4,62 4,16 4,09 

Standart Sapma 0,496 0,594 0,784 0,921 
P 0,003* 

 

Yemekhanenin temizliğinin düzenli yapılmasına yönelik olarak katılımcıların 

anket sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; yöneticilerin % 93,1’i, kurs 

yöneticilerinin % 94,4’ü öğretim görevlilerinin % 89,5’i ile kursiyerlerin % 79,2’si 

yemekhane temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirtirken, 

kursiyerlerin % 15,2’si, “ kısmen” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

HİEE’nin yemekhanesinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin 

yöneticilerin ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,62 ile 

“tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,496 ve 0,594’tür. Öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,16 ve 4,09 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,784 ve 0,921’dir. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,003* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğu sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. Öğretim 

görevlisi, kurs yöneticisi ve HİEE yöneticileri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhanesinin temizliğinin yeterli 

olduğu söylenebilir.  
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3.2.4. HİEE Sosyal-Sportif Faaliyetlerinin Yapıldığı Ortamda Temizlik 

Düzeni 

HİEE’de sosyal-sportif faaliyetlerin yapıldığı ortamın temizliğinin düzenli 

olarak yapılmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.4.te verilmektedir. 

Tablo 3.2.4. Sosyal- Sportif Faaliyetlerin Yapıldığı Ortamın Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 14 51,9 12 38,7 10 27,8 203 30 
Oldukça 12 44,4 16 51,6 18 50 278 41,1 
Kısmen 1 3,7 3 9,7 6 16,7 131 19,4 
Çok Az - - - - 1 2,8 39 5,8 
Hiç - - - - 1 2,8 25 3,7 

Toplam 27 100 31 100 36 100 676 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,48 4,29 3,97 3,88 

Standart Sapma 0,579 0,642 0,909 1,022 
P 0,003* 

 

Tablo 3.2.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin         

% 96,3’ü, kurs yöneticilerinin % 90,3’ü, öğretim görevlilerinin % 77,8’i ve 

kursiyerlerin % 71,1’i HİEE’de sosyal-sportif faaliyetlerin yapıldığı ortamın 

temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda kurs 

yöneticilerin % 9,7’si, öğretim görevlilerinin % 16,7’si ve kursiyerlerin % 19,4’ü 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek sosyal-sportif faaliyetlerin yapıldığı ortamın orta 

düzeyde temizlendiğini belirtmişlerdir. 

HİEE’de sosyal-sportif faaliyetlerin yapıldığı ortamın temizliğinin düzenli 

olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,48 ve 4,29 ile “tamamen” düzeyinde olup 

standart sapmaları 0,579 ve 0,642’dir. Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin 

aritmetik ortalaması ise 3,97 ve 3,88 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,909 ve 1,022’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,003* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi 
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ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. Öğretim görevlisi, kurs yöneticisi ve HİEE 

yöneticileri arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sosyal-sportif faaliyetlerinin yapıldığı 

ortamda temizliğin yeterli olduğu söylenebilir.  

3.2.5. HİEE’de Sağlıkla İlgili Alanlarda Temizlik Düzeni 

  HİEE binasında bulunan sağlıkla ilgili alanlarda temizliğin düzenli olarak 

yapılmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.2.5.te verilmektedir. 

Tablo 3.2.5. Sağlıkla İlgili Alanların Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 12 70,6 11 44 9 32,1 194 33,7 
Oldukça 2 11,8 11 44 13 46,4 209 36,3 
Kısmen 1 5,9 2 8 3 10,7 111 19,3 
Çok Az 2 11,8 - - 2 7,1 35 6,1 
Hiç - - 1 4 1 3,6 27 4,7 

Toplam 17 100 25 100 28 100 576 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,29 4,24 3,96 3,88 

Standart Sapma 1,358 0,925 1,035 1,087 
P 0,182 

 

Anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin % 82,4’ü, kurs yöneticilerinin % 88’i, 

öğretim görevlilerinin % 78,5’i ve kursiyerlerin % 70’i HİEE’de sağlıkla ilgili alanların 

temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. Yöneticilerin    

% 11,8’i, öğretim görevlilerinin % 10,7’si ve kursiyerlerin de % 10,8’i “çok az” ve daha 

alt düzeyde sağlıkla ilgili alanların temizliğinin düzenli olarak yapıldığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticisinin % 8’i, öğretim görevlilerinin % 10,7’si ve 

kursiyerlerin % 19,3’ü ise “kısmen” seçeneğini işaretleyerek sağlıkla ilgili alanların 

temizliğinin orta düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir.  

HİEE’de sağlıkla ilgili alanların temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,29 ve 4,24 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 1,358 

ve 0,925’tir. Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 

3,96 ve 3,88 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 1,035 ve 1,087’dir. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 



 
 

 

30 

p=0,182 olarak hesaplanmış olup, HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyer görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de sağlıkla ilgili alanların temizliğinin düzenli 

olarak yapılmasının yeterli olduğu söylenebilir.  

3.2.6. HİEE’deki Dersliklerin Temizlik Düzeni   

HİEE binasında bulunan dersliklerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.2.6.da verilmektedir. 

Tablo 3.2.6. Dersliklerin Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 23 67,6 19 52,8 14 33,3 276 38 
Oldukça 11 32,4 12 33,3 19 45,2 289 39,8 
Kısmen - - 4 11,1 7 16,7 116 16 
Çok Az - - - - 2 4,8 37 5,1 

Hiç - - 1 2,8 - - 8 1,1 

Toplam 34 100 36 100 42 100 726 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,67 4,33 4,07 4,08 

Standart Sapma 0,474 0,894 0,837 0,914 
P 0,001* 
 

Tablo 3.2.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin tamamı, kurs 

yöneticilerinin % 86,1’i, öğretim görevlilerinin % 78,5’i ve kursiyerlerin % 77,8’i 

HİEE’de bulunan dersliklerin temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin % 11,1’i, öğretim görevlilerinin % 16,7’si 

ve kursiyerlerin % 16’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin temizliğinin orta 

düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. 

Dersliklerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,67 ve 4,33 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,474 ve 0,894’tür. 

Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,07 ve 4,08 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,837 ve 0,914’tür. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,001* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 
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edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile öğretim görevlisi ve 

kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi ve HİEE yöneticileri arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin temizliğinin yeterli olduğu 

söylenebilir.  

3.2.7. HİEE’deki Laboratuvarların Temizlik Düzeni   

HİEE binasında bulunan laboratuvarların temizliğin düzenli olarak yapılmasına 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.2.7.de verilmektedir. 

Tablo 3.2.7. Laboratuvarların Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 22 68,8 18 51,4 12 33,3 233 35,6 
Oldukça 10 31,3 13 37,1 20 55,6 263 40,2 
Kısmen - - 3 8,6 3 8,3 110 16,8 
Çok Az - - - - 1 2,8 42 6,4 
Hiç - - 1 2,9 - - 6 0,9 

Toplam 32 100 35 100 36 100 654 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,68 4,34 4,19 4,03 

Standart Sapma 0,470 0,872 0,709 0,929 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin tamamı, 

kurs yöneticilerinin % 88,5’i, öğretim görevlilerinin % 88,9’u ve kursiyerlerin % 75,8’i 

HİEE’de bulunan laboratuvarların temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin % 8,6’sı, öğretim görevlilerinin 

% 8,3’ü ve kursiyerlerin % 16,8’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların 

orta düzeyde temizlendiğini belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,68 ve 4,34 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,470 ve 0,872’dir. 

Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,19 ve 4,03 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,709 ve 0,929’dur. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 
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görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların temizliğinin yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.2.8. HİEE’deki Kantinin Temizlik Düzeni 

  HİEE’deki kantinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.8.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.8. Kantinlerin Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 19 63,3 22 61,1 13 33,3 251 35,6 
Oldukça 10 33,3 10 27,8 21 53,8 308 43,7 
Kısmen 1 3,3 3 8,3 3 7,7 114 16,2 
Çok Az - - 1 2,8 2 5,1 26 3,7 
Hiç - - - - - - 6 0,9 

Toplam 30 100 36 100 39 100 705 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,60 4,47 4,15 4,47 

Standart Sapma 0,563 0,774 0,779 0,774 
P 0,001* 

 

Tablo 3.2.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 96,6’sı, 

kurs yöneticilerinin % 88,9’u, öğretim görevlilerinin % 87,1’i ve kursiyerlerin % 79,3’ü 

HİEE’de bulunan kantinin temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin % 8,3’ü, öğretim görevlilerinin % 7,7’si ve 

kursiyerlerin % 16,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinin orta düzeyde 

temizlendiğini belirtmişlerdir. 

Kantin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin, kurs yöneticilerinin ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,60 ve 4,47 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,563 

ve 0,774’tür. Öğretim görevlilerinin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,15 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,779’dur. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,001* olarak hesaplanmış 
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olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki kantin temizliğinin yeterli olduğu 

söylenebilir.  

3.2.9. HİEE’deki Dolaşım Alanlarının Temizlik Düzeni 

    HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.9.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.9. Dolaşım Alanlarının Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 19 55,9 25 65,8 16 39 278 37,6 
Oldukça 15 44,1 12 31,6 21 51,2 322 43,6 
Kısmen - - 1 2,6 1 2,4 101 13,7 
Çok Az - - - - 3 7,3 30 4,1 
Hiç - - - - - - 8 1,1 

Toplam 34 100 38 100 41 100 739 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,55 4,63 4,21 4,12 

Standart Sapma 0,503 0,541 0,821 0,870 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.9.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin tamamı, kurs 

yöneticilerinin % 97,4’ü, öğretim görevlilerinin % 90,2’si ve kursiyerlerin % 81,2’si 

HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir.  

Dolaşım alanlarının temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin, kurs yöneticilerinin ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,55, 4,63 ve 4,21 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,503, 0,541 ve 0,821’dir. Kursiyer görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,12 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,870’tir. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 
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hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının kursiyer ile HİEE yöneticisi ve kurs yöneticisi arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliğinin yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.2.10. HİEE’deki Tuvaletlerin Temizlik Düzeni 

HİEE’deki tuvaletlerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.10.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.10. Tuvaletlerin Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 21 61,8 22 57,9 13 31 245 33,2 
Oldukça 13 38,2 11 28,9 19 45,2 272 36,9 
Kısmen - - 5 13,2 6 14,3 146 19,8 
Çok Az - - - - 4 9,5 55 7,5 
Hiç - - - - - - 20 2,7 

Toplam 34 100 38 100 42 100 738 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,61 4,44 3,97 3,90 

Standart Sapma 0,493 0,724 0,923 1,031 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.10.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 86,8’i, öğretim görevlilerinin % 76,2’si ile kursiyerlerin 

% 70,1’i HİEE’de bulunan tuvaletlerin temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin % 13,2’si, öğretim 

görevlilerinin % 14,3’ü ve kursiyerlerin % 19,8’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

tuvaletlerin orta düzeyde temizlendiğini belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ile kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,61 ve 4,44 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,493 ve 0,724’tür. 

Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,97 ve 3,90 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,923 ve 1,031’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak 
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hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kursiyer ile HİEE yöneticisi ve kurs 

yöneticisi arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE 

yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki tuvaletlerin temizliğinin yeterli olduğu 

söylenebilir.  

3.2.11. HİEE’deki Bahçenin Temizlik Düzeni 

HİEE’deki bahçe temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.2.11.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.2.11. Bahçe Temizliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 25 73,5 22 59,5 14 32,6 259 35 
Oldukça 9 26,5 13 35,1 22 51,2 315 42,6 
Kısmen - - 2 5,4 4 9,3 123 16,6 
Çok Az - - - - 3 7 34 4,6 
Hiç - - - - - - 8 1,1 

Toplam 34 100 37 100 43 100 739 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,73 4,54 4,09 4,05 

Standart Sapma 0,447 0,605 0,839 0,892 
P 0,000* 

 

Tablo 3.2.11.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin tamamı, kurs 

yöneticilerinin % 94,6’sı, öğretim görevlilerinin % 83,8’i ile kursiyerlerin % 77,6’sı 

HİEE’deki bahçenin temizliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin % 5,4’ü, öğretim görevlilerinin % 9,3’ü ve 

kursiyerlerin % 16,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE bahçesinin orta 

düzeyde temizlendiğini belirtmişlerdir. 

HİEE bahçesinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ile kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,73 ve 4,54 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,447 ve 0,605’tir. 

Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,09 ve 4,05 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,839 ve 1,892’dir. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kursiyer ile HİEE yöneticisi ve kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ile HİEE yöneticisi arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs 

yöneticisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin bahçe temizliğinin düzenli olarak yapıldığı 

söylenebilir.  

3.2.12. HİEE’nin Temizliğinde Sorun Yaşanması 

 HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin hizmet 

içi eğitim enstitülerinde temizlik konusunda sorun yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin 

görüşlerine ait dağılım Tablo 3.2.12.de verilmiştir. 

Tablo 3.2.12. Temizlik Sorunu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet - - - - 3 7,2 73 10 
Hayır 30 90,9 36 92,3 31 73,8 534 73 
Kısmen 3 9,1 3 7,7 8 19 125 17 

Toplam 33 100 39 100 42 100 732 100 

 

Tablo 3.2.12.deki bulgulara göre; yöneticilerin % 90,9’u, kurs yöneticilerinin    

% 92,3’ü, öğretim görevlilerinin % 73,8’i ile kursiyerlerin % 73’ü “hayır” seçeneğini 

işaretleyerek, HİEE’nin temizliği ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu 

soruda yöneticilerin % 9,1’i, kurs yöneticilerinin % 7,7’si, öğretim görevlilerinin         

% 19’u ile kursiyerlerin % 17’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, HİEE’nin temizliği 

ile ilgili orta düzeyde sorun yaşadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretim 

görevlilerinin % 7,2’si ve kursiyerlerin % 10’u “evet” seçeneğini işaretleyerek temizlik 

ile ilgili sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu HİEE’nin temizliği ile ilgili bir sorun 

yaşamadıkları söylenebilir. HİEE’nin temizliğine dikkat edildiği söylenebilir. 

3.2.13. HİEE’de Temizliği Sağlayan Personel Sayısının Yeterliği   

Tablo 3.2.13.te HİEE’de temizliği sağlayan personel sayısının ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticilerin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır.  
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Tablo 3.2.13. Personel Sayısının Yeterliği 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 16 48,5 
Oldukça 9 27,3 
Kısmen 6 18,2 
Çok Az 2 6,1 
Hiç - - 

Toplam 33 100 

Aritmetik Ortalama 4,18 
Standart Sapma 0,950 

 

Tablo 3.2.13. incelendiğinde;  HİEE yöneticilerinin % 75,8’i temizliği sağlayan 

personel sayısının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Buna 

karşılık, HİEE yöneticilerinin %  18,2’si ise  “kısmen” seçeneğini işaretleyerek,  HİEE 

binasında temizliği sağlayan personel sayısının orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

HİEE’de temizliği sağlayan personelin sayısının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,18 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,950’dir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de temizliği sağlayan personelin sayısının 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.2.14. HİEE’de Temizliği Sağlayan Personelin Görevini İstenilen Düzeyde 

Yapması 

HİEE’de temizliği sağlayan personelin görevini istenilen düzeyde yapmasına 

ilişkin HİEE yöneticilerinin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.2.14.te verilmiştir. 

Tablo 3.2.14. Personelin Görevini Yapması 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 14 41,2 
Oldukça 18 52,9 
Kısmen 2 5,9 
Çok Az - - 
Hiç - - 

Toplam 34 100 

Aritmetik Ortalama 4,35 
Standart Sapma 0,597 

Tablo 3.2.14.teki bulgulara göre; HİEE yöneticilerinin % 94,1’i, temizliği 

sağlayan personelin görevini istenilen düzeyde yapmasına ilişkin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde görüş belirtmişlerdir.  
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HİEE’de temizliği sağlayan personelin görevini istenilen düzeyde yapmasına 

ilişkin olarak HİEE yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,35 ile 

“tamamen” düzeyinde olup, standart sapması 0,597’dir.  

Yöneticilerin büyük bir çoğunluğuna göre HİEE’de temizliği sağlayan 

personelin görevini yeterli düzeyde yaptığı söylenebilir.  

3.2.15. HİEE’de Temizliğin Sağlanması İçin Gerekli Olan Donanımın 

Yeterliği 

HİEE’de temizliğin sağlanması için gerekli olan donanımların ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yönetici görüşlerine ait dağılım Tablo 3.2.15.te 

verilmiştir. 

Tablo 3.2.15. Temizlik İçin Gerekli Donanım 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 22 64,7 
Oldukça 8 23,5 
Kısmen 4 11,8 
Çok Az - - 
Hiç - - 

Toplam 34 100 

Aritmetik Ortalama 4,52 
Standart Sapma 0,706 

 

Tablo 3.2.15. incelendiğinde; HİEE yöneticilerinin % 88,2’si temizlik için 

gerekli donanımın “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

soruda yöneticilerin % 11,8’i ise  “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, temizlik için 

gerekli donanımların orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE’de temizliğin sağlanması için gerekli donanımların yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,52 ile 

“tamamen” düzeyinde olup, standart sapması 0,706’dır.  

Yöneticilerin büyük bir çoğunluğuna göre HİEE’de temizlik için gerekli olan 

donanımların yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.  

3.2.16. HİEE’de Temizliğin Sağlanmasında Kullanılan Sarf Malzemeleri 

İçin Ayrılan Ödeneğin Yeterliği 

HİEE’de temizliğin sağlanmasında kullanılan sarf malzemeler için ayrılan 

ödeneğin ne derecede yeterli olduğuna ilişkin yönetici görüşlerine ait dağılım Tablo 

3.2.16.da verilmiştir. 
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Tablo 3.2.16. Sarf Malzemeleri İçin Ayrılan Ödenek 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 18 54,5 
Oldukça 5 15,2 
Kısmen 10 30,3 
Çok Az - - 
Hiç - - 

Toplam 33 100 

Aritmetik Ortalama 4,24 
Standart Sapma 0,902 

 

Tablo 3.2.15. incelendiğinde; HİEE yöneticilerinin % 69,7’si, temizlik için 

kullanılan sarf malzemeleri için ayrılan ödeneğin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 30,3’ü ise  “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek, temizliğin sağlanmasında kullanılan sarf malzemeleri için ayrılan 

ödeneğin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE’de temizliğin sağlanmasında kullanılan sarf malzemeler için ayrılan 

ödeneğin yeterliğine ilişkin olarak HİEE yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması 4,24 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,902’dir.  

Bu bulgular ışığında HİEE’de temizliğin sağlanmasında kullanılan sarf 

malzemeleri için ayrılan ödeneğin yeterli olmadığı ve bir takım eksikliklerin bulunduğu 

söylenebilir. 

 

3.3. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Ulaşımına İlişkin Görüşler  

3.3.1. HİEE’nin Ulaşım İmkânı Kolay Bir Yerde Olması 

HİEE’nin konum olarak ulaşım imkânı kolay bir yerde olmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.3.1.de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.3.1. HİEE’nin Konumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 23 67,6 17 43,6 15 34,9 246 33,3 
Oldukça 5 14,7 7 17,9 10 23,3 160 21,7 
Kısmen 4 11,8 9 23,1 9 20,9 117 15,8 
Çok Az 2 5,9 5 12,8 4 9,3 90 12,2 
Hiç - - 1 2,6 5 11,6 126 17,1 

Toplam 34 100 39 100 43 100 739 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,44 3,87 3,60 3,41 

Standart Sapma 0,927 1,196 1,365 1,476 
P 0,000* 

 

Tablo 3.3.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin tamamı, kurs 

yöneticilerinin % 82,3’ü, kurs yöneticilerinin % 61,5’i, öğretim görevlilerinin % 58,2’si 

ile kursiyerlerin % 55’i HİEE’nin konum olarak ulaşımı kolay bir yerde olmasına ilişkin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerin        

% 11,8’i, kurs yöneticilerinin % 23,1’i, öğretim görevlilerinin % 20,9’u ve kursiyerlerin 

% 15,8’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE’nin konum olarak ulaşımının orta 

düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE’nin konum olarak ulaşımı kolay bir yerde olmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,44 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,927’dir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile 

kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise sırasıyla 3,87, 3,60 ve 3,41 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 1,196,  1,365 ve 1,476’dır. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE yöneticileri ulaşım ile ilgili bir problem 

olmadığını belirtse de diğer gruplara bakıldığında özellikle kursiyerlerin HİEE’e 

ulaşmasında veya şehir merkezinden HİEE’e olan mesafede ulaşım problemi yaşandığı 

söylenebilir.  
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3.3.2. HİEE’de Faaliyet Dışında Yerleşim Merkezlerine Ulaşımında 

Problem Yaşanması 

HİEE’de faaliyet dışında yerleşim merkezlerine gidip gelmede ulaşım problemi 

yaşanmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.3.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.3.2. Yerleşim Merkezine Ulaşım Durumu  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 8,8 2 5,3 6 14 147 20,2 
Oldukça 2 5,9 4 10,5 5 11,6 115 15,8 
Kısmen 3 8,8 9 23,7 12 27,9 121 16,6 
Çok Az 6 17,6 7 18,4 5 11,6 119 16,3 
Hiç 20 58,8 16 42,1 15 34,9 226 31 

Toplam 34 100 38 100 43 100 728 100 
Aritmetik 
Ortalama 

1,88 2,18 2,58 2,77 

Standart Sapma 1,320 1,248 1,434 1,524 
P 0,001* 

 

Tablo 3.3.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 14,7’si, kurs yöneticilerinin % 15,8’i, öğretim görevlilerinin % 25,6’sı ile 

kursiyerlerin % 36’sı HİEE’de faaliyet dışında yerleşim merkezlerine gidip gelmede 

“oldukça” ve daha üst düzeyde problem yaşandığını belirtmişlerdir. Katılımcılardan 

yöneticilerin % 76,4’ü, kurs yöneticilerinin % 60,5’i, öğretim görevlilerinin % 46,5’i ile 

kursiyerlerin % 47,3’ü “çok az” ve daha alt düzeyde faaliyet dışında yerleşim 

merkezlerine gidip gelmede ulaşım problemi yaşandığını belirtmişlerdir. Bu soruda kurs 

yöneticilerin % 23,7’si, öğretim görevlilerinin % 27,9’u ve kursiyerlerin % 16,6’sı 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek faaliyet dışında yerleşim merkezlerine gidip gelmede 

orta düzeyde problem yaşadığını belirtmişlerdir.  

Faaliyet dışında yerleşim merkezlerine gidip gelmede ulaşım problemi 

yaşanmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 1,88, 2,18 ve 2,58 ile “az” 

düzeyinde olup standart sapmaları 1,320, 1,248 ve 1,434’dür. Kursiyer görüşlerinin 

aritmetik ortalaması ise 2,77 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapması 1,524’tür. 

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,001* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 
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çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda faaliyet dışında yerleşim merkezlerine gidip gelmede 

ulaşım problemi yaşandığı söylenebilir.  

3.3.3. HİEE’de Konaklama Yerinden Eğitim Faaliyeti Binasına Ulaşımda 

Sorun Yaşanması  

HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyeti binasına ulaşımda sorun 

yaşanmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.3.3.te verilmektedir. 

Tablo 3.3.3. HİEE Binaları Arasında Ulaşım Durumu  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 1 3,3 1 2,7 5 12,8 90 12,7 
Oldukça - - 1 2,7 2 5,1 52 7,3 
Kısmen 1 3,3 3 8,1 3 7,7 54 7,6 
Çok Az 2 6,7 4 10,8 2 5,1 59 8,3 
Hiç 26 86,7 28 75,7 27 69,2 456 64,1 

Toplam 30 100 37 100 39 100 711 100 
Aritmetik 
Ortalama 

1,26 1,45 1,87 1,96 

Standart Sapma 0,827 0,960 1,472 1,466 
P 0,014* 

 

Tablo 3.3.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretim görevlilerinin       

% 17,9’u ile kursiyerlerin % 20’si HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyeti 

binasına ulaşımda “oldukça” ve daha üst düzeyde sorun yaşandığını belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan yöneticilerin % 93,4’ü, kurs yöneticilerinin % 86,5’i, öğretim 

görevlilerinin % 74,3’ü ve kursiyerlerin ise % 72,4’ü “çok az” ve daha alt düzeyde 

HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyetinin yapıldığı binaya gidip gelmede ulaşım 

sorunu yaşandığını belirtmişlerdir.  

Konaklama yerinden eğitim faaliyetinin bulunduğu binaya ulaşımda bir sorun 

yaşanmasına ilişkin olarak yönetici ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 1,26 ve 1,45 ile “hiç” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,827 ve 0,960’tır. Öğretim görevlisi ve kursiyer görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 
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1,87 ve 1,96 ile “az” düzeyinde olup standart sapmaları sırasıyla 1,472 ve 1,466’dır. 

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,014* olarak hesaplanmış olup, yönetici, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyer görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda, HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyetinin 

yapıldığı binaya gidip gelmede ulaşım sorunu yaşanmadığı söylenebilir.  

3.3.4. HİEE’de Hizmet Aracı Var mı? 

HİEE yöneticilerinin, görev yaptıkları HİEE’de hizmet aracının olup olmadığına 

ilişkin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.3.4.te verilmiştir. 

Tablo 3.3.4. Hizmet Aracı 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Evet 19 59,4 
Hayır 13 40,6 

Toplam 32 100 

 

Tablo 3.3.4.teki bulgulara göre; yöneticilerin % 59,4’ü “evet” seçeneğini,         

% 40,6’sı “hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’de hizmet aracının olup olmadığını 

hakkında görüş belirtmişlerdir.  

Bu bulgular doğrultusunda, HİEE’de hizmet aracının yeterli olmadığı 

söylenebilir. Aksaray ve Ankara illerindeki HİEE’de hizmet aracı bulunmamaktadır.  

 

3.4. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Resepsiyon ve Konaklama İle İlgili Görüşler 

3.4.1. Resepsiyon Biriminde Çalışan Personelin Mesleki Yeterlikleri  

HİEE resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğinin uygunluğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.4.1.de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

44 

Tablo 3.4.1. Personelin Mesleki Yeterlikleri  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 10 35,7 15 44,1 19 50 271 38,7 
Oldukça 12 42,9 15 44,1 16 42,1 279 39,8 
Kısmen 5 17,9 3 8,8 1 2,6 11 15,8 
Çok Az 1 3,6 - - 2 5,3 28 4 
Hiç - - 1 2,9 - - 12 1,7 

Toplam 28 100 34 100 38 100 701 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,10 4,26 4,36 4,09 

Standart Sapma 0,831 0,863 0,785 0,922 
P 0,249 

 

Tablo 3.4.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 78,6’sı, 

kurs yöneticilerinin % 88,2’si, öğretim görevlilerinin % 92,1’i ile kursiyerlerin % 78,5’i 

resepsiyonda çalışan personelin mesleki yeterliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 17,9’u, kurs yöneticilerin % 8,8’i 

ve kursiyerlerin % 15,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE resepsiyon biriminde 

çalışan personelin mesleki yeterliğinin orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,10 ve 

4,09 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,831 ve 0,922’dir. Kurs 

yöneticileri ile öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması ise 

4,26 ve 4,36 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,863 ve 0,785’tir. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,249 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki 

yeterliğinin yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.2. Resepsiyon Biriminde Çalışan Personelin İletişim Becerisi Yönünden 

Yeterliği 

HİEE resepsiyon biriminde çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.4.2.de verilmektedir. 
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Tablo 3.4.2. Personelin İletişim Becerisi  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 10 35,7 15 37,5 15 39,5 250 35,7 
Oldukça 12 42,9 13 32,5 20 52,6 278 39,7 
Kısmen 5 17,9 4 10 - - 129 18,4 
Çok Az 1 3,6 2 5 3 7,9 32 4,6 
Hiç - - - - - - 11 1,6 

Toplam 27 100 34 100 38 100 700 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,11 4,20 4,23 4,03 

Standart Sapma 0,800 0,880 0,819 0,930 
P 0,415 

 

Tablo 3.4.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 78,6’sı, kurs yöneticilerinin % 70’i, öğretim görevlilerinin % 92,1’i ile kursiyerlerin 

% 75,4’ü resepsiyonda çalışan personelin iletişim becerisi yönünden yeterliğinin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerin 

% 17,9’u, kurs yöneticilerin % 10’u ve kursiyerlerin % 18,4’ü “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek HİEE resepsiyon biriminde çalışan personelin iletişim becerisinin orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Resepsiyon biriminde çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,11, 4,20 ve 4,03 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,800, 0,880 ve 0,930’dur. Öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması ise 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,819’dur. 

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,415 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda resepsiyon biriminde çalışan personelin iletişim 

becerisinin yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.3. Konaklama Alanlarının Kullanım Büyüklüğü Bakımından Yeterliği 

HİEE konaklama alanlarının kullanım büyüklüğünün ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.4.3.te verilmektedir. 
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Tablo 3.4.3. Konaklama Alanlarının Kullanım Büyüklüğü  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 9 33,3 19 55,9 18 47,4 244 35,7 
Oldukça 10 37 11 32,4 15 39,5 221 32,3 
Kısmen 7 25,9 2 5,9 5 13,2 129 18,9 
Çok Az - - 2 5,9 - - 53 7,7 
Hiç 1 3,7 - - - - 37 5,4 

Toplam 27 100 34 100 38 100 684 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,96 4,38 4,34 3,85 

Standart Sapma 0,979 0,853 0,708 1,149 
P 0,003* 

 

Tablo 3.4.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 70,3’ü, kurs yöneticilerinin % 88’3’i, öğretim görevlilerinin % 86,9’u ile 

kursiyerlerin % 68’i konaklama alanları kullanım büyüklüğü bakımından “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerin          

% 25,9’u, öğretim görevlilerinin % 13,2’si ve kursiyerlerin % 18,9’u “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek konaklama alanlarının kullanım büyüklüğünün orta düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Konaklama alanının kullanım büyüklüğünün yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 3,96 ve 

3,85 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,979 ve 1,149’dur.  Kurs 

yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,38 ve 4,34 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,853 ve 

0,708’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,003* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer ve 

öğretim görevlisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim 

görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda konaklama alanının kullanım büyüklüğünün yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.4.4. Konaklama Alanındaki Donanımların İhtiyacı Karşılamada Yeterliği 

 Konaklama alanındaki donanımların ihtiyacı karşılamadaki yeterliğine ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 
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arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.4.4.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.4.4. Konaklama Alanındaki Donanımlar  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 59,3 22 64,7 15 39,5 255 36,8 
Oldukça 9 33,3 9 26,5 17 44,7 238 34,4 
Kısmen 2 7,4 3 8,8 6 15,8 146 21,1 
Çok Az - - - - - - 35 5,1 
Hiç - - - - - - 18 2,6 

Toplam 27 100 34 100 38 100 692 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,51 4,55 4,23 3,97 

Standart Sapma 0,642 0,660 0,714 1,008 
P 0,000* 

 

Tablo 3.4.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 92,6’sı, kurs yöneticilerinin % 91,2’si, öğretim görevlilerinin % 84,2’si ile 

kursiyerlerin % 71,’si konaklama alanındaki donanımların ihtiyacı karşılamada 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim 

görevlilerinin % 15,8’i ve kursiyerlerin % 21,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

konaklama alanındaki donanımların ihtiyacı karşılamada orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Konaklama alanındaki donanımların ihtiyacı karşılamada yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,51, 4,55 ve 4,23 ile “tamamen” düzeyinde 

olup standart sapmaları ise 0,642, 0,660 ve 0,714’dür. Kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,008’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kursiyer ile HİEE yöneticisi ve kurs 

yöneticisi arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE 

yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki konaklama alanındaki donanımların 

ihtiyacı karşılamada yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.4.5. Konaklama Alanının Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği  

Konaklama alanının doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.4.5.te verilmektedir. 

Tablo 3.4.5. Konaklama Alanında Doğal Aydınlatma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 57,2 20 60,6 18 47,4 291 42,1 
Oldukça 10 35,7 12 36,4 15 39,5 280 40,5 
Kısmen 2 7,1 1 3 4 10,5 87 12,6 
Çok Az - - - - 1 2,6 21 3 
Hiç - - - - - - 13 1,9 

Toplam 28 100 33 100 38 100 692 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,50 4,57 4,31 4,17 

Standart Sapma 0,638 0,560 0,774 0,897 
P 0,016* 

 

Tablo 3.4.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 92,9’u, kurs yöneticilerinin % 97’si, öğretim görevlilerinin % 86,9’u ile kursiyerlerin 

% 82,6’sı konaklama alanında doğal aydınlatmanın “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % 10,5’i ile 

kursiyerlerin % 12,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek konaklama alanındaki doğal 

aydınlatmanın orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Konaklama alanının doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,50, 4,57 ve 4,31 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise 0,638, 0,560 ve 0,774’tür. Kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması 

ise 4,17 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,897’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,016* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Sonuç 

olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki konaklama alanının doğal aydınlatma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.4.6. Konaklama Alanının Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği  

Konaklama alanının doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.4.6.da verilmektedir. 

Tablo 3.4.6. Konaklama Alanında Doğal Havalandırma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 59,3 21 61,8 16 42,1 265 38,4 
Oldukça 8 29,6 11 32,4 14 36,8 269 39 
Kısmen 3 11,1 2 5,9 5 13,2 109 15,8 
Çok Az - - - - 3 7,9 30 4,3 
Hiç - - - - - - 17 2,5 

Toplam 27 100 34 100 38 100 690 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,48 4,55 4,13 4,06 

Standart Sapma 0,700 0,612 0,934 0,966 
P 0,004* 

 

Tablo 3.4.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 88,9’u, kurs yöneticilerinin % 94,2’si, öğretim görevlilerinin % 78,9’u ile 

kursiyerlerin % 77,4’ü konaklama alanında doğal havalandırmanın “oldukça” ve daha 

üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 11,1’i, 

öğretim görevlilerinin % 13,2’si ile kursiyerlerin % 15,8’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek konaklama alanındaki doğal havalandırmanın orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Konaklama alanının doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ile kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,48 ve 4,55 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise 0,700 ve 0,612’dir. 

Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,13 ve 4,06 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,934 ve 0,966’dır. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,016* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyerler arasında 

olduğu tespit edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  



 
 

 

50 

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki konaklama alanının doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.7. Konaklama Alanının İklimlendirme Bakımından Yeterliği  

Konaklama alanının iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.4.7.de verilmektedir. 

Tablo 3.4.7. Konaklama Alanında İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 17 60,7 18 53 15 39,5 252 36,7 
Oldukça 7 25 15 44,1 9 23,7 247 36 
Kısmen 3 10,7 1 2,9 7 18,4 127 18,5 
Çok Az - - - - 5 13,2 35 5,1 
Hiç 1 3,6 - - 2 5,3 26 3,7 

Toplam 28 100 34 100 38 100 687 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,39 4,50 3,78 3,96 

Standart Sapma 0,956 0,564 1,255 1,047 
P 0,003* 

 

Tablo 3.4.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran yöneticilerin % 85,7’si, 

kurs yöneticilerinin % 97,1’i, öğretim görevlilerinin % 63,2’si ile kursiyerlerin             

% 72,7’si konaklama alanındaki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 18,5’i ve 

kursiyerlerin % 8,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde konaklama alanındaki 

iklimlendirmenin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin       

% 10,7’si, öğretim görevlilerinin % 18,4’ü ile kursiyerlerin % 18,5’i “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek konaklama alanındaki iklimlendirmenin orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Konaklama alanının iklimlendirmesinin yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ile kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,39 ve 4,50 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise 0,956 ve 0,564’tür. 

Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 3,78 ve 3,96 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 1,255 ve 1,047’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,003* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 
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Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyerler ve kurs 

yöneticisi ile öğretim görevlileri arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerle arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki konaklama alanındaki iklimlendirmenin 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.8. Konaklama Biriminde Çalışan Personelin Mesleki Yeterliği  

HİEE’de konaklama biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğinin 

uygunluğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.4.8.de verilmektedir. 

Tablo 3.4.8. Konaklamada Çalışan Personelin Mesleki Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 10 35,7 18 52,9 15 40,5 217 31,8 
Oldukça 10 35,7 14 41,2 15 40,5 283 41,5 
Kısmen 8 28,6 2 5,9 6 16,2 141 20,7 
Çok Az - - - - 1 2,7 33 4,8 
Hiç - - - - - - 8 1,2 

Toplam 28 100 34 100 37 100 682 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,07 4,47 4,18 3,97 

Standart Sapma 0,813 0,614 0,810 0,908 
P 0,01* 

 

Tablo 3.4.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 71,4’ü, kurs yöneticilerinin % 94,1’i, öğretim görevlilerinin % 91’i ile kursiyerlerin 

% 73,3’ü konaklama biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğinin “oldukça” ve 

daha üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 28,6’sı, öğretim 

görevlilerinin % 16,2’si ve kursiyerlerin % 20,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek,  

HİEE konaklama biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğinin orta düzeyde 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Konaklama biriminde çalışan personelin mesleki yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,07, 4,18 ve 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,831, 0,810 ve 0,908’dir. Kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 
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ise 4,47 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,614’dür. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,01* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyerler arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda konaklama biriminde çalışan personelin mesleki 

yönden yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.9. Konaklama Biriminde Çalışan Personelin İletişim Becerisi Yönünden 

Uygunluğu  

HİEE konaklama biriminde çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.4.9.da verilmektedir. 

Tablo 3.4.9. Konaklamada Çalışan Personelin İletişim Beceresi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 10 35,8 18 52,9 16 43,2 226 33,3 
Oldukça 9 32,1 14 41,2 15 40,5 263 38,8 
Kısmen 9 32,1 2 5,9 5 13,5 150 22,2 
Çok Az - - - - 1 2,7 26 3,8 
Hiç - - - - - - 13 1,9 

Toplam 28 100 34 100 37 100 678 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,03 4,47 4,24 3,97 

Standart Sapma 0,838 0,614 0,796 0,938 
P 0,008* 

 

Tablo 3.4.9.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 67,9’u, kurs yöneticilerinin % 94,1’i, öğretim görevlilerinin % 83,7’si ile 

kursiyerlerin % 72,1’i konaklamada çalışan personelin iletişim becerisi yönünden 

yeterliğinin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda 

yöneticilerin % 32,1’i, öğretim görevlilerinin % 13,5’i ve kursiyerlerin % 22,2’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE konaklama biriminde çalışan personelin 

iletişim becerisinin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Konaklama biriminde çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,03 ve 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları sırasıyla 0,838 ve 

0,938’dir.  Kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması ise 4,47 ve 4,24 ile “tamamen” düzeyinde olup, standart sapmaları 0,614 ve 

0,796’dır. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,008* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyerler 

arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda konaklama biriminde çalışan personelin iletişim 

becerisinin yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4.10. HİEE’deki Resepsiyon Biriminin Donanımları  

HİEE’deki resepsiyon biriminin donanımlarının ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin yönetici görüşlerine ait dağılım Tablo 3.4.10.da verilmiştir. 

Tablo 3.4.10. Donanımlar 
HİEE Yöneticisi 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 21 72,4 
Oldukça 7 24,2 
Kısmen 1 3,4 
Çok Az - - 
Hiç - - 

Toplam 29 100 

Aritmetik Ortalama 4,68 
Standart Sapma 0,541 

 

Tablo 3.4.10. incelendiğinde; HİEE yöneticilerinin % 96,6’sı, HİEE’deki 

resepsiyon biriminin donanımlarının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir.  

HİEE’deki resepsiyon biriminin donanımlarının yeterliğine ilişkin HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4.68 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması 0,541’dir. 

Bu sonuçlar ışığında HİEE’deki resepsiyonların donanımlarının oldukça yeterli 

olduğu söylenebilir. 
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3.4.11. Konaklama Alanında Bulunan Odalarda Kişi Sayısı  

HİEE’deki konaklama alanında bulunan odalardaki kişi sayısına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşlerine ait dağılım 

Tablo 3.4.11.de verilmiştir. 

Tablo 3.4.11. Odalardaki Kişi Sayısı 

Tek Oda 

 
İki Kişi 

 
 

 
Üç Kişi 

Dört Kişi 

5 veya 
Daha 
Fazla 

Toplam 

 

f % f % f % f % f % f % 
HİİE 
Yöneticisi 

11 21,6 24 32,9 19 3,8 6 16,2 1 16 
61 6,4 

Kurs 
Yöneticisi 

9 17,6 22 5,8 17 3,4 2 5,5 - - 
50 5,2 

Öğretim 
Görevlisi 

14 27,5 22 5,8 14 2,8 4 10,8 - - 
54 5,6 

Kursiyer 
 

17 33,3 309 82 439 90 25 67,5 5 84 
795 82,8 

Sütun 
Toplam 
Satır 
Toplamı 

51 
51 

100 
5,3 

377 
377 

100 
39,6 

489 
489 

100 
50,8 

37 
37 

100 
3,7 

6 
6 

100 
0,6 

 
960 

 

 
100 

 

Tablo 3.4.11. incelendiğinde; ankete katılan katılımcıların % 5,3’ünün HİEE’de 

faaliyete katılanların tek, %39,6’sının iki, % 50,8’nin üç, % 3,7’sinin dört ve                 

% 0,6’sının beş veya daha fazla kişilik odalarda kaldıklarını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlara göre faaliyete katılanların çoğunun iki veya üç kişilik odalarda 

kaldığı söylenebilir. 

3.4.12. Faaliyetin Etkili ve Verimli Olması İçin Konaklama Alanında 

Bulunan Odada Bulunması Gereken Kişi Sayısı 

Faaliyetin etkili ve verimli olması için konaklama alanında bulunan odada 

bulunması gereken kişi sayısına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim 

görevlisi ve kursiyerlerin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.4.12.de verilmiştir. 

Tablo 3.4.12. Odada Olması Gereken Kişi Sayısı 

 
Tek Oda 

 
İki Kişi 

 
Üç Kişi 

 
Dört Kişi 

5 veya 
Daha 
Fazla 

Toplam 
 

f % f % f % f % f % f % 
HİİE 
Yöneticisi 17 60,7 9 32,1 2 7,2 - - - - 28 100 

Kurs 
Yöneticisi 17 51,5 12 36,4 4 12,1 - - - - 33 100 

Öğretim 
Görevlisi 14 37,8 20 54,1 3 8,1 - - - - 37 100 

Kursiyer 
 179 26,7 427 63,6 60 8,9 5 - - - 671 100 
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Tablo 3.4.12.deki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 60,7’si, kurs 

yöneticilerinin % 51,5’i, öğretim görevlilerinin % 37,8’i ile kursiyerlerin % 26,7’si 

konaklama alanında bulunan odanın tek kişilik olması gerektiğini belirtmişlerdir.  Bu 

soruda HİEE yöneticilerin % 32,1’i, kurs yöneticilerinin % 36,4’ü, öğretim 

görevlilerinin % 54,1’i ile kursiyerlerin % 63,7’si konaklama alanında bulunan odanın 

çift kişilik olması gerektiğini belirtmişlerdir. HİEE yöneticilerin % 7,2’si, kurs 

yöneticilerinin % 12,1’i, öğretim görevlilerinin % 8,1’i ve kursiyerlerin % 8,9’u 

konaklama alanında odaların üç kişilik olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlara göre tek veya iki kişilik odalarda kalınması gerektiği söylenebilir. 

3.4.13. Odalarda Çarşaf, Havlu vb. Değiştirilmesi 

Faaliyete katılan kişilerin kaldıkları odalardaki çarşaf, havlu vb. değiştirilmesine 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşlerine 

ait dağılım Tablo 3.4.13.te verilmiştir. 

Tablo 3.4.13. Odalarda Çarşaf, Havlu vb. Değişimi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Her Gün  - - 4 12,9 6 16,2 54 8,5 
İki Günde Bir 10 35,7 10 32,3 10 27 122 19,2 
Üç Günde Bir 7 25 7 22,6 4 10,8 156 24,6 
Dört Günde Bir - - 1 3,2 2 5,4 50 7,9 
5 veya Daha 
Fazla 

11 39,3 9 29 15 40,5 252 39,7 

Toplam 28 100 31 100 37 100 634 100 

 

Tablo 3.4.13. incelendiğinde; kurs yöneticilerinin % 12,9’u, öğretim 

görevlilerinin % 16,2’si ile kursiyerlerin % 8,5’i konaklama alanında bulunan 

odalardaki çarşaf, havlu vb.nin her gün değiştirildiğini belirtmişlerdir. Bu soruda 

yöneticilerin % 35,7’si, kurs yöneticilerinin % 32,3’ü, öğretim görevlilerinin % 27’si ile 

kursiyerlerin % 19,2’si odalardaki çarşaf, havlu vb.nin iki günde bir değiştirildiğini 

belirtmişlerdir.  

 HİEE yöneticilerin % 25’i, kurs yöneticilerinin % 22,6’sı, öğretim görevlilerinin 

% 10,8’i ve kursiyerlerin % 24,6’sı konaklama alanındaki odaların çarşaf, havlu vb.nin 

üç günde bir değiştirildiğini belirtmişlerdir. Aynı soruya kurs yöneticilerinin % 3,2’si, 

öğretim görevlilerinin % 5,4’ü ve kursiyerlerin % 7,9’u konaklama alanındaki odaların 

çarşaf, havlu vb.nin dört günde bir değiştirildiğini belirtmişlerdir. HİEE yöneticilerin    

% 39,3’ü, kurs yöneticilerinin % 29’u, öğretim görevlilerinin % 40,5’i ve kursiyerlerin 
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% 39,7’si odalardaki çarşaf, havlu vb.nin 5 veya daha fazla günde değiştirildiğini 

belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlara göre odalardaki çarşaf, havlu vb.nin daha sık değişmesi gerektiği 

söylenebilir. 

3.4.14. HİEE’nin Resepsiyon ve Konaklama Birimlerinde Sorun Yaşanması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

katıldıkları hizmet içi eğitim enstitülerindeki resepsiyon ve konaklama birimleri 

konusunda sorun yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.4.14.te 

verilmiştir. 

Tablo 3.4.14. Resepsiyon ve Konaklamada Sorun 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet - - - - 1 2,6 49 7,2 
Hayır 24 85,7 33 97,1 36 94,7 577 84,5 
Kısmen 4 14,3 1 2,9 1 2,6 57 8,3 

Toplam 28 100 34 100 38 100 683 100 

 

Tablo 3.4.14.teki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 85,7’si, kurs 

yöneticilerinin % 97,1’i, öğretim görevlilerinin % 94,7’si ile kursiyerlerin % 84,5’i 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’deki resepsiyon ve konaklama birimi ile ilgili bir 

sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 14,3’ü ile kursiyerlerin 

% 8,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE’deki resepsiyon ve konaklama birimi 

ile ilgili orta düzeyde sorun yaşandığı yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun HİEE’deki resepsiyon ve konaklama 

birimi ile ilgili bir sorun yaşamadıkları söylenebilir.  

3.4.15. HİEE’de Çalışan ve İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı 

HİEE’de çalışan ve ihtiyaç duyulan personel sayısına ilişkin HİEE 

yöneticilerinin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.4.15.te verilmiştir. 
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Tablo 3.4.15. Personel Sayısı 
Personel Aksaray Ankara Erzurum Mersin Rize Yalova 

Elektrik Tesisatçısı 
Hizmet 

Alımı (1) 
- 1 1 - 1 

Sıhhı Tesisatçı 
Hizmet 

Alımı (1) 
- 1 1 1 2 

Sağlık Personeli - - - 1 - - 

Bilgisayar 
Operatörü 

- 
1 1 1 1 - 

Aşçı 1 
- Hizmet 

Alımı 
2 3 - 

Garson 5 
- Hizmet 

Alımı 
3 3 9 

Muhasebeci 1 - 1 1 1 3 

Sekreter - - 1 1 - 2 

Memur 3 - 1 4 - 2 

Hizmetli 1 3 - 2 4 - 

M
ev

cu
t 

P
er

so
n

el
 S

ay
ıs
ı 

Diğer 
Çırak 

Öğrenci (4) 
- - Şoför (1) 7 10 

Personel Aksaray Ankara Erzurum Mersin Rize Yalova 

Elektrik Tesisatçısı - 1 - 1 1 1 

Sıhhi Tesisatçı - 1 - 1 - 1 

Sağlık Personeli - 1 1 - 1 2 

Bilgisayar 
Operatörü 

1 
1 - - - 2 

Aşçı 1 - - - - - 

Garson - - - - - - 

Muhasebeci - 1 - - - - 

Sekreter 1 1 - - - - 

Memur - 1 - 2 1 - 

Hizmetli 5 3 - 2 2 - İh
ti

ya
ç 

D
u

yu
la

n
 P

er
so

n
el

 S
ay
ıs
ı 

Diğer - - - Şoför (1) 3 - 

 

Tablo 3.4.15. incelendiğinde; HİEE yöneticileri mevcut personel sayısında 

elektrik tesisatçısının sırasıyla Aksaray, Erzurum, Mersin ve Yalova’da 1’er kişinin 

istihdam ettiğini belirtmişlerdir. Ankara ve Rize’de ise elektrik tesisatçısının olmadığını 

belirtmişlerdir.  

Aksaray, Erzurum, Mersin ve Rize’de 1’er, Yalova’da ise 2 sıhhi tesisatçı 

istihdam ettiğini belirtmişlerdir. Ankara’da ise sıhhi tesisatçı olmadığını belirtmişlerdir. 

HİEE yöneticileri, sağlık personeli istihdamın da ise sadece Mersin’de 1 kişi 

istihdam etmiş olup, diğer iller de sağlık personelinin olmadığını belirtmişlerdir. 

 Bilgisayar operatörü Ankara, Erzurum, Mersin ve Rize’de 1’er kişi olarak 

istihdam edildiği, Aksaray ve Yalova’da ise bilgisayar operatörünün olmadığını 

belirtmişlerdir.   
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HİEE yöneticileri Aksaray’da 1, Mersin’de 2 ve Rize’de 3 aşçı istihdam 

ettiklerini, Erzurum’daki HİEE yöneticileri hizmet alımı yaptıklarını, Ankara ve 

Yalova’daki yöneticiler ise HİEE’de aşçının olmadığını belirtmişlerdir.  

HİEE yöneticileri Aksaray’da 5, Mersin ve Rize’de 3’er, Yalova’da 9 garsonun 

istihdam edildiğini, Erzurum’da hizmet alımı yapıldığını ve Ankara’da ise garsonun 

olmadığını belirtmişlerdir.  

HİEE yöneticileri enstitülerinde muhasebeci olarak Aksaray, Erzurum, Mersin 

ve Rize’de 1’er, Yalova’da 3 kişinin istihdam edildiğini, Ankara’da ise muhasebecinin 

olmadığını belirtmişlerdir.  

Sekreter olarak Erzurum ve Mersin’de 1’er, Yalova’da ise 2 kişinin istihdam 

edildiği, diğer illerde ise sekreter olmadığını belirtilmişlerdir. HİEE yöneticileri 

Aksaray’da 3, Erzurum’da 1, Mersin’de 4 ve Yalova’da 2 kişinin memur olarak 

istihdam edildiğini, Ankara ve Rize’de ise memur olmadığını belirtmişlerdir. 

HİEE yöneticileri Aksaray’da 1, Ankara’da 3, Mersin’de 2 ve Rize’de 4 

hizmetlinin istihdam edildiğini, Erzurum ve Yalova’da ise hizmetlinin olmadığını 

belirtmişlerdir.  

Aksaray HİEE yöneticileri 4 çırak öğrenci, Mersin HİEE yöneticileri 1 şoför, 

Rize 7 ve Yalova ise 10 kişi olarak diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Tablo 3.4.15. incelendiğinde; HİEE yöneticileri Ankara, Mersin, Rize ve 

Yalova’da 1’er elektrik tesisatçısına ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Sıhhi tesisatçıya 

ise Ankara, Mersin ve Yalova’da 1’er kişiye ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.  

HİEE yöneticileri Ankara’da 1, Erzurum’da 1, Rize’de 1 ve Yalova’da ise 2 

sağlık personeline ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir.  

Aksaray 1, Ankara 1 ve Yalova 2 bilgisayar operatörü ihtiyacı belirtmiştir. 

Aksaray HİEE yöneticileri sadece 1 aşçıya ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir.  

HİEE yöneticileri sadece Ankara’da 1 muhasebeciye ihtiyaç olduğunu, Aksaray 

ve Ankara’da ise 1’er sekretere ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. HİEE yöneticileri 

Ankara’da 1, Mersin’de 2 ve Rize’de 1 memur ihtiyaçlarının olduğunu belirtmişlerdir.  

Aksaray 5, Ankara 3, Mersin 2 ve Rize 2 hizmetliye ihtiyaçları olduğunu 

belirtmişlerdir. İhtiyaç duyulan personelde Mersin HİEE yöneticileri 1  (şoför) ve Rize 

3 kişi olarak diğer seçeneğini işaretlemişlerdir. 
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3.5. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Yemekhanesine İlişkin Görüşler 

3.5.1. Yemekhane Donanımının Yeterliği  

Yemekhane donanımının yeterli düzeyde olmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.1.de verilmektedir. 

Tablo 3.5.1. Yemekhane Donanımı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 18 66,7 20 57,1 21 55,3 335 47,9 
Oldukça 8 29,6 14 40 12 31,6 263 37,6 
Kısmen 1 3,7 1 2,9 4 10,5 75 10,7 
Çok Az - - - - 1 2,6 21 3 
Hiç - - - - - - 6 0,8 

Toplam 27 100 35 100 38 100 700 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,62 4,54 4,39 4,28 

Standart Sapma 0,564 0,560 0,789 0,837 
P 0,048* 

 

Tablo 3.5.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 96,3’ü, kurs yöneticilerinin % 97,’i, öğretim görevlilerinin % 86,9’u ile kursiyerlerin 

% 85,5’i yemekhane donanımların “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % 10,5’i ve kursiyerlerin % 10,7’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemekhane donanımının orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane donanımının yeterli düzeyde olmasına ilişkin HİEE yöneticileri, 

kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,62, 4,54, 4,39 ve 4,28 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise 0,564, 0,560, 0,789 ve 0,837’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,048* olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi 

gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki yemekhane donanımının yeterli olduğu 

söylenebilir.  
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3.5.2. Yemekhanede Çalışan Aşçının Mesleki Yeterliği 

HİEE’nin yemekhanesinde çalışan aşçının mesleki yeterliğinin uygunluğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.5.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.5.2. Aşçının Mesleki Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 7 25,9 16 47,1 14 38,9 249 36,4 
Oldukça 18 66,7 16 47,1 16 44,4 275 40,2 
Kısmen 2 7,4 2 5,8 4 11,1 119 17,4 
Çok Az - - - - 2 5,6 28 4,1 
Hiç - - - - - - 13 1,9 

Toplam 27 100 34 100 36 100 684 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,18 4,41 4,16 4,18 

Standart Sapma 0,557 0,608 0,845 0,557 
P 0,117 

 

Tablo 3.5.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 92,6’sı, kurs yöneticilerinin % 94,2’si, öğretim görevlilerinin % 83,3’ü ile 

kursiyerlerin % 76,6’sı yemekhane biriminde çalışan aşçının mesleki yeterliğinin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim 

görevlilerinin % 11,1’i ve kursiyerlerin % 17,4’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

HİEE yemekhane biriminde çalışan aşçının mesleki yeterliğinin orta düzeyde olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Yemekhane biriminde çalışan aşçının mesleki yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,18, 4,16 ve 4,18 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,557, 0,608 ve 0,557’dir. Kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

ise 4,41 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,608’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,117 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane biriminde çalışan aşçının 

mesleki yönünden yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.5.3. Yemekhanede Çalışan Servis Elemanının Hizmet Yeterliği  

HİEE’nin yemekhanesinde çalışan servis elemanının hizmet yeterliğine ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.3.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.5.3. Servis Elemanının Hizmetinin Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 11,1 17 48,6 14 37,9 248 35,8 
Oldukça 18 66,7 12 34,3 15 40,5 275 39,7 
Kısmen 6 22,2 6 17,1 8 21,6 121 17,5 
Çok Az - - - - - - 33 4,7 
Hiç - - - - - - 16 2,3 

Toplam 27 100 35 100 37 100 693 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,88 4,31 4,16 4,01 

Standart Sapma 0,577 0,758 0,764 0,965 
P 0,201 

 

Tablo 3.5.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 77,8’i, kurs yöneticilerinin % 82,9’u, öğretim görevlilerinin % 78,4’ü ile 

kursiyerlerin % 75,5’i yemekhane biriminde çalışan servis elemanının hizmetinin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 22,2’si, kurs yöneticilerinin % 17,1’i, öğretim görevlilerinin % 21,6’sı 

ve kursiyerlerin % 17,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE yemekhane biriminde 

çalışan servis elemanının hizmet yeterliğinin orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane biriminde çalışan servis elemanının hizmet yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 3,88, 4,16 ve 4,01 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,557, 0,758 ve 0,965’tir. Kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

ise 4,31 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,758’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,201 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane biriminde çalışan servis 

elamanının hizmet yönünden yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.5.4. Yemekhanede Çalışan Temizlik Elemanının Hizmet Yeterliği 

HİEE’nin yemekhanesinde çalışan temizlik elemanının hizmet yeterliğine ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.4.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.5.4. Temizlik Elemanının Hizmetinin Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 4 14,8 20 57,1 17 45,9 245 35,4 
Oldukça 17 63 10 28,6 14 37,8 258 37,3 
Kısmen 6 22,2 5 14,3 5 13,5 128 18,5 
Çok Az - - - - 1 2,7 38 5,5 
Hiç - - - - - - 23 3,3 

Toplam 27 100 35 100 37 100 692 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,92 4,42 4,27 3,95 

Standart Sapma 0,615 0,739 0,804 1,028 
P 0,016* 

 

Tablo 3.5.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 77,8’i, kurs yöneticilerinin % 85,7’si, öğretim görevlilerinin % 83,7’si ile 

kursiyerlerin % 72,7’si yemekhane biriminde çalışan temizlik elemanının hizmetinin 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 22,2’si, kurs yöneticilerinin % 14,3’ü, öğretim görevlilerinin % 13,5’i 

ve kursiyerlerin % 18,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE yemekhane biriminde 

çalışan temizlik elemanının hizmet yeterliğinin orta düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane biriminde çalışan temizlik elemanının hizmet yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 3,92 ve 3,95 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,615 ve 1,028’dir. 

Kurs yöneticileri ile öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

ise sırasıyla 4,42 ve 4,27 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,739 ve 

0,804’tür. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,016* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer 

arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  
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Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane biriminde çalışan temizlik 

elamanının hizmet yönünden yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.5. Verilen Yemeklerin Lezzet Durumu 

Yemekhanede verilen yemeklerin lezzetli olmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.5.te verilmektedir. 

Tablo 3.5.5. Yemeklerin Lezzet Durumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 11,5 16 45,6 12 31,6 198 28,4 
Oldukça 20 77 13 37,1 15 39,5 224 32,2 
Kısmen 3 11,5 4 11,4 7 18,3 164 23,6 
Çok Az - - 1 2,9 2 5,3 70 10,1 
Hiç - - 1 2,9 2 5,3 40 5,7 

Toplam 26 100 35 100 38 100 696 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,00 4,20 3,86 3,67 

Standart Sapma 0,489 0,964 1,094 1,155 
P 0,022* 

 

Tablo 3.5.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 88,5’i, kurs yöneticilerinin % 82,7’si, öğretim görevlilerinin % 83,7’si ile 

kursiyerlerin % 71,1’i yemekhanede verilen yemeklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

lezzetli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 10,6’sı ve 

kursiyerlerin % 15,8’i “çok az” ve daha alt düzeyde yemeklerin lezzetli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 11,5’i, kurs yöneticilerinin % 11,4’ü, 

öğretim görevlilerinin % 18,3’ü ve kursiyerlerin % 23,6’sı “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek yemekhane birimindeki yemeklerin orta düzeyde lezzetli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Yemekhanedeki yemeklerin lezzetli olmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri, 

kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,00, 4,20, 3,86 ve 3,67 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,489, 0,964, 1,094 ve 1,155’tir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,022* olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi 

gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 



 
 

 

64 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane birimindeki yemeklerin lezzetli 

olduğu söylenebilir.  

3.5.6. Verilen Yemeğin Çeşit Olarak Yeterliği 

Yemekhanede verilen yemeğin çeşit olarak yeterli olmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.6.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.5.6. Yemek Çeşidi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 4 14,8 16 45,7 13 34,3 203 29,2 
Oldukça 21 77,8 13 37,2 17 44,7 227 32,5 
Kısmen 2 7,5 4 11,4 4 10,5 156 22,3 
Çok Az - - 2 5,7 3 7,9 70 10 
Hiç - - - - 1 2,6 42 6 

Toplam 27 100 35 100 38 100 698 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,07 4,22 4,00 3,68 

Standart Sapma 0,474 0,877 1,013 1,166 
P 0,006* 

 

Tablo 3.5.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 92,6’sı, kurs yöneticilerinin % 82,9’u, öğretim görevlilerinin % 79’u ile kursiyerlerin 

% 61,7’si yemekhanede verilen yemek çeşidinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 10,5’i ve 

kursiyerlerin % 16’sı “çok az” ve daha alt düzeyde yemek çeşidinin yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 11,4’ü, öğretim görevlilerinin % 10,5’i 

ve kursiyerlerin % 22,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemekhane birimindeki 

yemek çeşidinin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhanedeki yemek çeşidinin yeterli olmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,07, 4,00 ve 3,68 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,474, 1,013 ve 1,166’dır. Kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

ise 4,22 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,877’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,006* olarak 
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hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane birimindeki yemek çeşidinin 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.7. Verilen Yemek Miktarının Yeterliği 

Yemekhanede verilen yemeğin miktar olarak yeterliğine ilişkin HİEE yöneticisi, 

kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.7.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.5.7. Yemek Miktarı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 11 40,7 20 57,1 18 47,4 260 37,5 
Oldukça 15 55,6 11 31,4 17 44,7 265 38,2 
Kısmen 1 3,7 3 8,6 2 5,3 103 14,8 
Çok Az - - 1 2,9 1 2,6 43 6,2 
Hiç - - - - - - 23 3,3 

Toplam 27 100 35 100 38 100 694 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,37 4,42 4,36 4,00 

Standart Sapma 0,564 0,777 0,713 1,034 
P 0,004* 

 

Tablo 3.5.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 96,3’ü, kurs yöneticilerinin % 88,5’i, öğretim görevlilerinin % 92,1’i ile kursiyerlerin 

% 75,7’si yemekhanede verilen yemek miktarının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kursiyerlerin % 14,8’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek yemekhane birimindeki yemek miktarının orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Yemekhanedeki yemek miktarının yeterli olmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,37, 4,42 ve 4,36 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,564, 0,777 ve 0,713’tür. Kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması ise 

4,00 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,034’tür. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,004* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhane birimindeki yemeklerin miktar 

olarak yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.8. Yemeklerin Sunumunda Özen Gösterilmesi 

Yemeklerin sunumuna özen gösterilmesine ilişkin HİEE yöneticisi, kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.8.de verilmektedir. 

Tablo 3.5.8. Yemeklerin Sunumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 50 16 45,7 15 39,5 222 32 
Oldukça 9 34,6 11 31,4 11 28,9 234 33,7 
Kısmen 4 15,4 6 17,2 9 23,7 140 20,2 
Çok Az - - 2 5,7 3 7,9 60 8,6 
Hiç - - - - - - 38 5,5 

Toplam 26 100 35 100 38 100 694 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,34 4,17 4,00 3,78 

Standart Sapma 0,745 0,923 0,986 1,146 
P 0,012* 

 

Tablo 3.5.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 84,6’sı, kurs yöneticilerinin % 77,1’i, öğretim görevlilerinin % 68,4’ü ile 

kursiyerlerin % 65,7’si yemek sunumuna “oldukça” ve daha üst düzeyde özen 

gösterildiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin % 14,1’i “çok az” ve daha 

alt düzeyde yemek sunumuna özen gösterildiğini belirtmişlerdir.  Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 15,4’ü, kurs yöneticilerinin % 17,2’si, öğretim görevlilerinin             

% 23,7’si ile kursiyerlerin % 20,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemek 

sunumunda orta düzeyde özen gösterildiğini belirtmişlerdir. 

Yemek sunumuna özen gösterilmesine ilişkin olarak HİEE yöneticilerinin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,34 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapması 0,745’tir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 



 
 

 

67

görüşlerin aritmetik ortalaması ise sırasıyla 4,17, 4,00 ve 3,78 ile “oldukça” düzeyinde 

olup standart sapması 0,923, 0,986 ve 1,146’dır. Dört grup arasındaki görüş farklılığını 

test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,012* olarak hesaplanmış olup, 

gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de verilen yemeklerin sunumuna özen 

gösterildiği söylenebilir.  

3.5.9. Yemekhanedeki Masa Düzenine Gerekli Özenin Gösterilmesi 

Yemekhanedeki masa düzenine gerekli özenin gösterilmesine ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.9.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.5.9. Masa Düzenine Özen Gösterilmesi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 48,1 15 44,2 19 50 260 35,5 
Oldukça 13 48,1 13 38,2 13 34,2 265 38,1 
Kısmen 1 3,8 6 17,6 5 13,2 103 17,8 
Çok Az - - - - 1 2,6 43 5,9 
Hiç - - - - - - 23 2,7 

Toplam 27 100 34 100 38 100 694 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,44 4,26 4,31 3,97 

Standart Sapma 0,577 0,751 0,808 1,007 
P 0,007* 

 

Tablo 3.5.9.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 96,2’si, kurs yöneticilerinin % 82,4’ü, öğretim görevlilerinin % 84,2’si ile 

kursiyerlerin % 73,6’sı yemekhanedeki masa düzenine “oldukça” ve daha üst düzeyde 

gerekli özenin gösterildiğini belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 17,6’sı, 

öğretim görevlilerinin % 13,2’si ile kursiyerlerin % 17,8’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek,  yemekhanedeki masa düzenine orta düzeyde özen gösterildiğini 

belirtmişlerdir. 
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Yemekhanedeki masa düzenine gerekli özenin gösterilmesine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,44, 4,26 ve 4,31 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,577, 0,751 ve 0,808’dir. Kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması ise 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,007’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,007* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’nin yemekhanedeki masa düzenine gerekli 

özenin gösterildiği söylenebilir.  

3.5.10. Yemekhane Alanının Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Yemekhane alanının doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.5.10.da verilmektedir. 

Tablo 3.5.10. Yemekhanede Doğal Aydınlatma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 74,1 17 48,5 23 60,5 319 45,8 
Oldukça 7 25,9 15 42,9 12 31,6 290 41,7 
Kısmen - - 3 8,6 3 7,9 70 10,1 
Çok Az - - - - - - 10 1,4 
Hiç - - - - - - 7 1 

Toplam  100  100 38 100 696 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,74 4,40 4,52 4,29 

Standart Sapma 0,446 0,650 0,646 1,007 
P 0,009* 

 

Tablo 3.5.10.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 91,4’ü, öğretim görevlilerinin % 92,1’i ile kursiyerlerin 

% 87,5’i yemekhane alanında doğal aydınlatmanın “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 8,6’sı ile kursiyerlerin 
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% 10,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemekhane alanındaki doğal aydınlatmanın 

orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane alanının doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,74, 4,40, 4,52 ve 4,29 ile “tamamen” 

düzeyinde olup, standart sapmaları da sırasıyla 0,446, 0,650, 0,646 ve 1,007’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,016* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki yemekhane alanının doğal aydınlatma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.11. Yemekhane Alanının Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Yemekhane alanının doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.5.11.de verilmektedir. 

Tablo 3.5.11. Yemekhanede Doğal Havalandırma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 74,1 14 40 19 50 299 42,8 
Oldukça 7 25,9 19 54,3 11 28,9 282 40,3 
Kısmen - - 2 5,7 7 18,5 89 12,7 
Çok Az - - - - 1 2,6 21 3 
Hiç - - - - - - 8 1,2 

Toplam 27 100 35 100 38 100 699 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,74 4,34 4,26 4,20 

Standart Sapma 0,446 0,591 0,860 0,858 
P 0,011* 

 

Tablo 3.5.11.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 94,3’ü, öğretim görevlilerinin % 78,9’u ile kursiyerlerin 

% 83,1’i yemekhane alanında doğal havalandırmanın “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % 18,5’i ile 
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kursiyerlerin % 12,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemekhane alanındaki doğal 

havalandırmanın orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane alanının doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri ile öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,74, 4,34 ve 4,26 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

ise 0,446, 0,591 ve 0,860’tır. Kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,20 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,858’dir. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,011* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyerler arasında olduğu tespit edilmiştir. Kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve HİEE yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki yemekhane alanının doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.12. Yemekhane Alanının İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Yemekhane alanının iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.12.de verilmektedir. 

Tablo 3.5.12. Yemekhanede İklimlendirme  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 19 70,4 15 42,9 16 42,1 280 40,4 
Oldukça 8 29,6 18 51,4 16 42,1 284 41 
Kısmen - - 2 5,7 5 13,2 91 13,1 
Çok Az - - - - 1 2,6 26 3,8 
Hiç - - - - - - 12 1,7 

Toplam 27 100 35 100 38 100 693 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,70 4,37 4,21 4,14 

Standart Sapma 0,465 0,598 0,874 0,906 
P 0,007* 

 

Tablo 3.5.12.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 94,3’ü, öğretim görevlilerinin % 84,2’si ile kursiyerlerin 

% 81,4’ü yemekhane alanındaki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde 
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yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % % 13,2’si ile 

kursiyerlerin % 13,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek yemekhane alanındaki 

iklimlendirmenin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yemekhane alanının iklimlendirmesinin yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri ile öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,70, 4,37 ve 4,21 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

ise 0,465, 0,598 ve 0,874’tür. Kursiyerlerin görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,14 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması 0,906’dır. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,007* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyerler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki yemekhane alanındaki iklimlendirmenin 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.5.13. Verilen Yemeklerde Diyet Gibi Özel Durumu Olan Kursiyerlerin 

İsteklerinin Göz Önüne Alınması 

HİEE’nün yemekhanesinde özel durumu olan kursiyerlerin isteklerinin göz 

önüne alınmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.5.13.te verilmektedir. 

Tablo 3.5.13. Yemeklerde Özel Durumu Olan Kursiyerler 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 11,2 9 30 9 25,7 134 21,3 
Oldukça 11 40,7 9 30 8 22,9 150 23,9 
Kısmen 11 40,7 5 16,7 8 22,9 131 20,9 
Çok Az 1 3,7 1 3,3 2 5,7 76 12,1 
Hiç 1 3,7 6 20 8 22,8 137 21,8 

Toplam 27 100 30 100 35 100 628 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,51 3,46 3,22 3,10 

Standart Sapma 0,893 1,479 1,496 1,441 
P 0,274 
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Tablo 3.5.13.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin          

% 51,9’u, kurs yöneticilerinin % 60’ı, öğretim görevlilerinin % 48,6’sı ile kursiyerlerin 

% 45,2’si yemeklerde özel durumu olan kursiyerlerin isteklerinin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde göz önüne alındığını belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin         

% 23,3’ü, öğretim görevlilerinin % 28,5’i ile kursiyerlerin % 33,9’u “çok az” ve daha 

alt düzeyde yemeklerde özel durumu olan kursiyerlerin isteklerini göz önüne alındığını 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 40,7’si, kurs yöneticilerinin              

% 16,7’si, öğretim görevlilerinin % 22,9’u ve kursiyerlerin % 20,9’u “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek, yemeklerde özel durumu olan kursiyerlerin isteklerini orta 

düzeyde göz önüne alındığını belirtmişlerdir. 

Yemeklerde özel durumu olan kursiyerlerin isteklerini göz önüne alınmasına 

ilişkin olarak HİEE yöneticileri ile kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 3,51 ve 3,46 ile “oldukça” düzeyinde olup, standart sapmaları 0,893 

ve 1,479’dur. Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması ise sırasıyla 3,22 ve 3,10 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

1,496 ve 1,441’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,274 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE yemekhanelerinde yapılan yemeklerde özel 

durumu olan kursiyerlerin isteklerinin göz önüne alınmadığı söylenebilir.  

3.5.14. Yemekhanede Çalışan Personelin İletişim Becerisinin Yeterliği 

Yemekhanede çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine ilişkin kurs 

yöneticileri ve öğretim görevlilerinin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan t-testi analizi sonuçları Tablo 3.5.14.te verilmektedir. 

Tablo 3.5.14. Personel İletişim Becerisi   
Kurs yöneticisi Öğretim Görevlisi 

Katılım Derecesi f % f % 

Tamamen 15 44,1 15 41,7 
Oldukça 13 38,2 14 38,9 
Kısmen 4 11,8 6 16,7 
Çok Az 2 5,9 1 2,8 
Hiç - - - - 

Toplam 40 100 36 100 

Aritmetik Ortalaması 4,19 4,25 
Standart Sapma 0,879 0,879 
p 0,789 
t 0,269 



 
 

 

73

Tablo 3.5.14. incelendiğinde; kurs yöneticilerinin % 82,3’ü ile öğretim 

görevlilerinin % 80,6’sı yemekhanede çalışan personelin iletişim becerisinin “oldukça” 

ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

Yemekhanede çalışan personelin iletişim becerisinin yeterliğine ilişkin olarak 

kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,19 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapması 0,879’dur. Öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması ise 4,25 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,879’dur. İki 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t-testi analizi sonunda p=0,789 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu sonuçlar ışığında yemekhanede çalışan personelin iletişim becerisinin yeterli 

olduğu söylenebilir. 

3.5.15. Yemeklerin Verilme Şekli 

Yemeklerin verilme şekline ilişkin kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.5.15.te verilmiştir. 

Tablo 3.5.15. Yemeklerin Verilme Şekli 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

 
f % f % f % 

Alakart 16 51,6 18 50 451 67,9 
Tabildot 15 48,4 18 50 213 32,1 

Toplam 31 100 36 100 664 100 

 

Tablo 3.5.15. incelendiğinde; HİEE yöneticilerinin % 51,6’sı, öğretim 

görevlilerinin yarısı, kursiyerlerin % 67,9’u yemeklerin alakart şeklinde verilmesini 

istemişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin % 48,4’ü, öğretim görevlilerinin 

yarısı ile kursiyerlerin % 32,1’i yemeklerin tabildot şeklinde verilmesini istemişlerdir. 

3.5.16. HİEE’nin Yemekhanesinde Sorun Yaşanması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin hizmet 

içi eğitim enstitülerinin yemekhanesinde sorun yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin 

görüşlerine ait dağılım Tablo 3.5.16’da verilmiştir. 
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Tablo 3.5.16. Yemekhanede Sorun 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet 2 7,4 - - 3 8,1 59 8,6 
Hayır 22 81,5 32 94,1 33 89,2 569 83,3 
Kısmen 3 11,1 2 5,9 1 2,7 55 8,1 

Toplam 27 100 34 100 37 100 683 100 

 

Tablo 3.5.16.daki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 81,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 94,1’i, öğretim görevlilerinin % 89,2’si ile kursiyerlerin % 83,3’ü 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek, HİEE’deki yemekhane birimi ile ilgili bir sorun 

yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 11,1’i ile kursiyerlerin          

% 8,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, yemekhane ile ilgili orta düzeyde sorun 

yaşadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin % 7,4’ü, öğretim görevlilerinin 

% 8,1’i ile kursiyerlerin % 8,6’sı “evet” seçeneğini işaretleyerek, HİEE’deki yemekhane 

birimi ile ilgili sorun yaşandığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun görüşlerine göre HİEE’deki yemekhane 

birimi ile ilgili bir sorun yaşanmadığı söylenebilir.  

3.6. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Sosyal-Sportif Faaliyet İmkânlarına 

İlişkin Görüşler 

3.6.1. HİEE’deki Sosyal-Sportif Faaliyet İmkânları İçin Hizmet Sunulması 

HİEE’deki sosyal/sportif faaliyet imkânlarının sunulmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.6.1’de 

verilmektedir. 

Tablo 3.6.1. Sosyal-Sportif Faaliyet İmkânları 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 2 6,3 4 12,1 9 27,3 113 17,3 
Oldukça 9 28 13 39,4 9 27,3 178 27,2 
Kısmen 12 37,5 10 30,3 7 21,2 192 29,3 
Çok Az 3 9,4 4 12,1 6 18,2 103 15,7 
Hiç 6 18,8 2 6,1 2 6 69 10,5 

Toplam 32 100 33 100 33 100 655 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,93 3,39 3,51 3,24 

Standart Sapma 1,189 1,058 1,253 1,216 
P 0,244 
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Tablo 3.6.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 34,3’ü, kurs yöneticilerinin % 51,5’i, öğretim görevlilerinin % 54,6’sı ile 

kursiyerlerin % 44,5’i HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet imkânları için “oldukça” ve 

daha üst düzeyde hizmet sunulduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE 

yöneticilerinin % 28,2’si, kurs yöneticilerinin % 18,1’i, öğretim görevlilerinin % 24,2’si 

ile kursiyerlerin % 26,2’si “çok az” ve daha alt düzeyde sosyal-sportif faaliyet imkânları 

için hizmet sunulduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerinin % 37,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 30,3’ü, öğretim görevlilerinin % 21,2’si ve kursiyerlerin % 29,3’ü 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet imkânları için orta 

düzeyde hizmet sunulduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet imkânlarının sunulmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 2,93, 3,39 ve 3,24 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları 

1,189, 1,058 ve 1,216’dır. Öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması ise 3,51 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapması 1,253’tür. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,244 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sosyal-sportif faaliyetlerin eksik olduğu 

ve imkânların yeterli olmadığı söylenebilir.  

3.6.2. HİEE’deki Sosyal-Sportif Faaliyet Alanındaki Donanım Yeterliği 

HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet alanındaki donanımların yeterli olup 

olmamasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.6.2.de verilmektedir. 
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Tablo 3.6.2. Donanım Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 2  6,3 4 12,1 6 18,2 92 14,3 
Oldukça 12  37,5 12 36,4 11 33,3 164 25,5 
Kısmen 4  12,5 7 21,2 7 21,2 198 30,7 
Çok Az 9  28,1 6 18,2 7 21,2 123 19,1 
Hiç 5  15,6 4 12,1 2 6,1 67 10,4 

Toplam 32  100 33 100 33 100 644 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,90 3,18 3,36 3,14 

Standart Sapma 1,253 1,236 1,194 1,189 
P 0,491 

 

Tablo 3.6.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 43,8’i, kurs yöneticilerinin % 48,5’i, öğretim görevlilerinin % 51,5’i ile kursiyerlerin 

% 39,8’i HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet alanlarındaki donanımların “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin 

% 43,7’si, kurs yöneticilerinin % 30,3’ü, öğretim görevlilerinin % 27,3’ü ile 

kursiyerlerin % 29,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde sosyal-sportif faaliyet alanlarındaki 

donanımların yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerinin % 12,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 21,2’si, öğretim görevlilerinin % 21,2’si ve kursiyerlerin % 19,1’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet alanlarındaki 

donanımların orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet alanlarındaki donanımların yeterliğine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 2,90, 3,18, 3,36 ve 3,14 ile 

“kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,253, 1,236, 1,194 ve 1,189’dur. 

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,491 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet alanındaki 

donanımların yeterli olmadığı söylenebilir.  

3.6.3. HİEE’de Bulunan Sosyal-Sportif Faaliyet Alanlarının Fiziki Mekân 

Olarak Yeterliği 

HİEE’de bulunan sosyal-sportif faaliyet alanlarının fiziki mekân olarak yeterli 

olup olmamasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 
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kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.6.3.te verilmektedir. 

Tablo 3.6.3. Fiziki Mekân Yeterliği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 9,4 5 15,2 6 18,2 95 14,9 
Oldukça 9 28,1 13 39,4 10 30,3 165 25,9 
Kısmen 6 18,8 8 24,2 9 27,3 192 30,1 
Çok Az 9 28,1 1 3 6 18,2 120 18,9 
Hiç 5 15,6 6 18,2 2 6 64 10,1 

Toplam 32 100 33 100 33 100 636 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,87 3,30 3,36 3,16 

Standart Sapma 1,260 1,310 1,167 1,192 
P 0,362 

 

Tablo 3.6.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 37,5’i, kurs yöneticilerinin % 54,6’sı, öğretim görevlilerinin % 48,5’i ile 

kursiyerlerin % 40,8’i HİEE’de bulunan sosyal-sportif faaliyet alanlarının fiziki mekân 

olarak “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan 

HİEE yöneticilerinin % 43,7’si, kurs yöneticilerinin % 21,2’si, öğretim görevlilerinin    

% 24,2’si ile kursiyerlerin % 29,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde sosyal-sportif faaliyet 

alanlarının fiziki mekân olarak yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda 

yöneticilerinin % 18,8’i, kurs yöneticilerinin % 24,2’si, öğretim görevlilerinin % 27,3’ü 

ve kursiyerlerin % 30,1’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE’de bulunan sosyal-

sportif faaliyet alanlarının fiziki mekân olarak orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

HİEE’de bulunan sosyal-sportif faaliyet alanlarının fiziki mekân olarak 

yeterliğine ilişkin olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 2,87, 3,30, 3,36 ve 

3,16 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,260, 1,310, 1,167 ve 

1,192’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,362 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de bulunan sosyal-sportif faaliyet alanlarının 

fiziki mekân olarak yeterli olmadığı söylenebilir.  

 



 
 

 

78 

3.6.4. HİEE Faaliyetleri Süresince Gezi, Gözlem Gibi Faaliyetlere Yer 

Verilmesi 

HİEE faaliyetleri süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer verilmesine ilişkin 

olarak HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.6.4.te verilmektedir. 

Tablo 3.6.4. Gezi, Gözlem Faaliyetleri 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 18 56,3 14 41,2 14 42,4 270 42,4 
Oldukça 7 21,9 15 44,1 11 33,3 232 36,4 
Kısmen 2 6,3 4 11,8 6 18,3 84 13,2 
Çok Az 4 12,4 1 2,9 1 3 39 6,1 
Hiç 1 3,1 - - 1 3 12 1,9 

Toplam 32 100 34 100 33 100 637 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,15 4,23 4,09 4,23 

Standart Sapma 1,194 0,780 1,011 0,780 
P 0,903 

 

Tablo 3.6.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 78,2’si, kurs yöneticilerinin % 85,3’ü, öğretim görevlilerinin % 75,7’si ile 

kursiyerlerin % 78,8’i HİEE faaliyetleri süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere 

“oldukça” ve daha üst düzeyde yer verildiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE 

yöneticilerinin % 15,5’i ile kursiyerlerin % 8’i “çok az” ve daha alt düzeyde HİEE 

faaliyetleri süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer verildiğini belirtmişlerdir. Bu 

soruda kurs yöneticilerinin % 11,8’i, öğretim görevlilerinin % 18,3’ü ve kursiyerlerin   

% 13,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE faaliyetleri süresince gezi, gözlem 

gibi faaliyetlere orta düzeyde yer verildiğini belirtmişlerdir. 

HİEE faaliyetleri süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer verilmesine ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri ile öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,15 ve 4,09 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

sırasıyla 1,194 ve 1,011’dir.  Kurs yöneticileri ve kursiyerlerin her ikisinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

her ikisinin de 0,780’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,903 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  
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Bu bulgular doğrultusunda HİEE faaliyetleri süresince gezi, gözlem gibi 

faaliyetlere yer verildiği söylenebilir.  

3.6.5. Acil Durumlarda İlk Yardım İçin Gerekli Donanımın Bulunması 

Acil durumlarda ilk yardım için gerekli donanımın bulunmasına ilişkin olarak 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.6.5.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.6.5. Acil Durumlarda Gerekli Donanım 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 1 3,2 6 20 6 21,5 98 18,2 
Oldukça 9 29 9 30 9 32,1 181 33,5 
Kısmen 8 25,9 5 16,7 5 17,9 125 23,1 
Çok Az 9 29 4 13,3 6 21,4 67 12,4 
Hiç 4 12,9 6 20 2 7,1 69 12,8 

Toplam 31 100 30 100 28 100 540 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,80 3,16 3,39 3,31 

Standart Sapma 1,108 1,440 1,257 1,264 
P 0,154 

 

Tablo 3.6.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin            

% 32,2’si, kurs yöneticilerinin yarısı, öğretim görevlilerinin % 53,6’sı ile kursiyerlerin 

% 51,7’si acil durumlarda ilk yardım için gerekli donanımın “oldukça” ve daha üst 

düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin % 41,9’u, 

kurs yöneticilerinin % 33,3’ü, öğretim görevlilerinin % 28,5’i ile kursiyerlerin % 25,2’si 

“çok az” ve daha alt düzeyde acil durumlarda ilk yardım için gerekli donanımın 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 25,9’u, kurs 

yöneticilerinin % 16,7’si, öğretim görevlilerinin % 17,9’u ve kursiyerlerin % 23,1’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek acil durumlarda ilk yardım için gerekli donanımın 

orta düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Acil durumlarda ilk yardım için gerekli donanımın bulunmasına ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 2,80, 3,16, 3,39 ve 3,31 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,108, 1,440, 1,257 ve 1,264’dür. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,362 
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olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de acil durumlarda ilk yardım için gerekli olan 

donanımın yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. 

3.6.6. Sağlıkla İlgili Alanların Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Sağlıkla ilgili alanların doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.6.6.da verilmektedir. 

Tablo 3.6.6. Sağlıkta Doğal Aydınlatma Durumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 5 22,7 9 29,0 7 28 157 30,1 
Oldukça 11 50 12 38,7 11 44 171 32,9 
Kısmen 2 9,1 4 12,9 2 8 109 20,9 
Çok Az 2 9,1 1 3,3 3 12 47 9 
Hiç 2 9,1 5 16,1 2 8 37 7,1 

Toplam 22 100 31 100 25 100 521 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,68 3,61 3,72 3,69 

Standart Sapma 1,210 1,382 1,242 1,192 
P 0,983 

 

Tablo 3.6.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 72,7’si, kurs yöneticilerinin % 67,7’si, öğretim görevlilerinin % 72’si ile 

kursiyerlerin % 63’ü sağlıkla ilgili alanların doğal aydınlatması bakımından “oldukça” 

ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE 

yöneticilerinin % 18,2’si, kurs yöneticilerinin % 19,4’ü, öğretim görevlilerinin % 20’si 

ile kursiyerlerin % 16,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde sağlıkla ilgili alanların doğal 

aydınlatmasının yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  Bu soruda HİEE yöneticilerinin         

% 9,1’i, kurs yöneticilerinin % 12,9’u ile kursiyerlerin % 20,9’u “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek sağlıkla ilgili alanların doğal aydınlatmanın orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Sağlıkla ilgili alanların doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 3,68, 3,61, 3,72 ve 

3,69 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 1,210, 1,382, 1,242 ve 
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1,192’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,983 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sağlıkla ilgili alanların doğal aydınlatma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.6.7. Sağlıkla İlgili Alanların Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Sağlıkla ilgili alanların doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.6.7.de verilmektedir. 

Tablo 3.6.7. Sağlıkta Doğal Havalandırma Durumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 5 22,7 8 26,7 10 38,5 155 29,8 
Oldukça 11 50 13 43,3 8 30,8 170 32,7 
Kısmen 2 9,1 3 10 2 7,7 114 22 
Çok Az 2 9,1 1 3,3 4 15,3 46 8,8 
Hiç 2 9,1 5 16,7 2 7,7 35 6,7 

Toplam 22 100 30 100 26 100 520 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,68 3,60 3,76 3,70 

Standart Sapma 1,210 1,379 1,335 1,178 
P 0,960 

 

Tablo 3.6.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin           

% 72,7’si, kurs yöneticilerinin % 70’i, öğretim görevlilerinin % 69,3’ü ile kursiyerlerin 

% 62,5’i sağlıkla ilgili alanlarındaki doğal havalandırmanın “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin % 9,1’i, 

kurs yöneticilerinin % 10’u ile öğretim görevlilerinin % 22’si “çok az” ve daha alt 

düzeyde sağlıkla ilgili alanların doğal havalandırılmasının yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 18,2’si, kurs yöneticilerinin % 20’si, 

öğretim görevlilerinin % 23’ü ile kursiyerlerin % 15,5’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek sağlıkla ilgili alanlardaki doğal havalandırmanın orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Sağlıkla ilgili alanların doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 3,68, 3,60, 3,76 ve 3,70 ile “oldukça” düzeyinde olup 
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standart sapmaları ise 1,210, 1,379,  1,335 ve 1,178’dir. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,960 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sağlıkla ilgili alanların doğal 

havalandırma bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.6.8. Sağlıkla İlgili Alanların İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Sağlıkla ilgili alanların iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.6.8.de verilmektedir. 

Tablo 3.6.8. Sağlıkta İklimlendirme Durumu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 4 20 7 25 10 38,5 152 29,3 
Oldukça 10 50 12 42,9 7 26,9 180 34,7 
Kısmen 2 10 3 10,7 4 15,3 101 19,5 
Çok Az 2 10 1 3,6 3 11,5 51 9,8 
Hiç 2 10 5 17,9 2 7,7 35 6,7 

Toplam 20 100 28 100 26 100 519 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,60 3,53 3,76 3,69 

Standart Sapma 1,231 1,400 1,305 1,183 
P 0,869 

 

Tablo 3.6.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin % 70’i, 

kurs yöneticilerinin % 67,9’u, öğretim görevlilerinin % 65,4’ü ile kursiyerlerin % 64’ü 

sağlıkla ilgili alanlardaki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin % 20’si, kurs 

yöneticilerinin % 21,5’i, öğretim görevlilerinin % 19,2’si ile kursiyerlerin % 16,5’i “çok 

az” ve daha alt düzeyde sağlıkla ilgili alanların iklimlendirmesinin yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 10’u, kurs yöneticilerinin % 10,7’si, 

öğretim görevlilerinin % 15,3’ü ile kursiyerlerin % 19,5’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek sağlıkla ilgili alanların iklimlendirmesinin orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Sağlıkla ilgili alanlarının iklimlendirmesinin yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 3,60, 3,53, 3,76 ve 3,69 ile “oldukça” düzeyinde olup 
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standart sapmaları ise 1,231, 1,400, 1,305 ve 1,183’tür. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,869 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki sağlıkla ilgili alanlardaki 

iklimlendirmenin yeterli olduğu söylenebilir.  

3.6.9. HİEE’nin Sosyal-Sportif Faaliyetleri ve Sağlıkla İlgili Sorun 

Yaşanması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

katıldıkları hizmet içi eğitim enstitülerinin sosyal-sportif faaliyetleri ve sağlıkla ilgili 

sorun yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.6.9.da verilmiştir. 

Tablo 3.6.9. Sosyal-Sportif Faaliyet ve Sağlık Sorunu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet 3 9,4 1 2,9 1 3,3 31 5,1 
Hayır 22 68,8 33 97,1 29 96,7 548 89,5 
Kısmen 7 21,9 - - - - 33 5,4 

Toplam 32 100 34 100 30 100 612 100 

 

Tablo 3.6.9.daki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 68,8’i, kurs 

yöneticilerinin % 97,1’i, öğretim görevlilerinin % 96,7’si ile kursiyerlerin % 89,5’i 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek, HİEE’deki sosyal/sportif faaliyet ve sağlıkla ilgili bir 

sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 21,9’u “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek, sosyal-sportif faaliyet ve sağlıkla ile ilgili orta düzeyde sorun 

yaşadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin % 9,4’ü, “evet” seçeneğini 

işaretleyerek HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet ve sağlıkla ilgili sorun yaşandığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun HİEE’deki sosyal-sportif faaliyet ve 

sağlık birimi ile ilgili bir sorun yaşamadıkları söylenebilir.  

3.6.10 HİEE’de Revir ve Sağlık Personelinin Bulunması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin hizmet 

içi eğitim enstitülerinde revir ve sağlık personelinin bulunmasına ilişkin görüşlerine ait 

dağılım Tablo 3.6.10.da verilmiştir. 
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Tablo: 3.6.10 Revir ve Sağlık Personeli Bulunması 
 

HİEE’de Revir Bulunması 
 

HİEE’de Sağlık Personeli Bulunması 

 
HİEE 
Yönet. 

 
Kurs 

Yöneticisi 

 
Öğretim 
Görevlisi 

 
Kursiyer 

 
HİEE 

Yöneticisi 

 
Kurs 

Yönet. 

 
Öğretim 
Görevlisi 

 
Kursiyer 

 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Evet 
1 3,2 3 7,5 4 9,3 93 21,4 3 8,8 27 67,5 21 48,8 36 8,6 

Hayır 
30 96,3 24 60 18 41,9 314 72,2 31 91,2 13 32,5 22 51,2 355 85,1 

Fikrim 

Yok 

- - 13 32,5 21 48,8 28 6,4 - - - - - - 26 6,2 

Toplam 
31 100 40 100 43 100 435 100 34 100 40 100 43 100 417 100 

 

Tablo 3.6.10.daki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 96,3’ü, kurs 

yöneticilerinin % 60’ı, öğretim görevlilerinin % 41,9’u ile kursiyerlerin % 72,2’si 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’de revir bulunmadığını belirtmişlerdir. Bu soruda 

kurs yöneticilerin % 32,5’i ile öğretim görevlilerinin % 48,8’i “fikrim yok” seçeneğini 

işaretleyerek HİEE’de revir bulunduğu hakkında bilgisi olmadığını belirtmişlerdir. 

Öğretim görevlilerinin % 9,3’ü ile kursiyerlerin % 21,4’ü “evet” seçeneğini 

işaretleyerek HİEE’de revir bulunduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 3.6.10.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerin         

% 91,2’si, kurs yöneticilerinin % 32,5’i, öğretim görevlilerinin % 51,2’si ile 

kursiyerlerin % 85,1’i “hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’de sağlık personelinin 

bulunmadığını belirtmişlerdir. HİEE yöneticilerinin % 8,8’i, kurs yöneticilerinin          

% 67,5’i, öğretim görevlilerinin % 48,8’i ile kursiyerlerin sadece % 8,6’sı “evet” 

seçeneğini işaretleyerek HİEE’de sağlık personelinin bulunduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’de revir ve sağlık personelinin bulunmadığı 

veya bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir.  

3.7. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Eğitim Kalitesine İlişkin Görüşler  

3.7.1. Faaliyet Konularının İçeriğinin Hedef Kitlenin Seviyesine Uygunluğu 

Faaliyet konuları içeriğinin hedef kitlenin seviyesine ne derecede uygun 

olduğuna ilişkin kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.1.de 

verilmektedir. 
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Tablo 3.7.1. Faaliyet Konularının İçeriği 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 23 2,5 26 60,5 365 49,9 
Oldukça 14 5 15 34,9 270 36,9 
Kısmen 2 35 - - 82 11,2 
Çok Az 1 57,5 2 4,7 9 1,2 
Hiç - - - - 6 0,8 

Toplam 40 100 43 100 732 100 

Aritmetik Ortalama 4,47 4,51 4,33 
Standart Sapma 0,715 0,735 0,787 
P 0,220 

 

Tablo 3.7.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran öğretim görevlilerinin       

% 95,4’ü ile kursiyerlerin % 86,8’i faaliyet konuları içeriğinin hedef kitlenin seviyesine 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs 

yöneticilerinin % 57,5’i “çok az” ve daha alt düzeyde faaliyet konuları içeriğinin hedef 

kitlenin seviyesine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin       

% 35’i ile kursiyerlerin % 11,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek faaliyet konuları 

içeriğinin hedef kitlenin orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Faaliyet konularının içeriğinin hedef kitleye uygunluğuna ilişkin olarak kurs 

yöneticileri, öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,47, 4,51 ve 4,33 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

ise 0,715, 0,735 ve 0,787’dir. Üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,220 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda faaliyet konularının içeriğinin hedef kitleye uygun 

olduğu söylenebilir.  

3.7.2. Faaliyete Ayrılan Sürenin Yeterliği 

Faaliyete ayrılan sürenin ne derecede yeterli olduğuna ilişkin kurs yöneticisi, 

öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.2.de verilmektedir. 
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Tablo 3.7.2. Faaliyete Ayrılan Süre 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 19 48,7 17 40,5 269 37,8 
Oldukça 15 38,5 16 38,1 254 35,7 
Kısmen 4 10,3 9 21,4 110 15,4 
Çok Az 1 2,6 - - 64 9 
Hiç - - - - 15 2,1 

Toplam 39 100 42 100 712 100 

Aritmetik Ortalama 4,33 4,19 3,98 
Standart Sapma 0,772 0,772 1,040 
P 0,054 

 

Tablo 3.7.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin          

% 87,2’si, öğretim görevlilerinin % 78,6’sı ile kursiyerlerin % 73,5’i faaliyete ayrılan 

sürenin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan 

kursiyerlerin % 11,1’i,  “çok az” ve daha alt düzeyde faaliyete ayrılan sürenin yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 10,3’ü, öğretim 

görevlilerinin 21,4’ü ile kursiyerlerin % 15,4’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

faaliyete ayrılan sürenin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Faaliyete ayrılan sürenin yeterliğine ilişkin olarak kurs yöneticilerinin 

belirttikleri görüşlerinin aritmetik ortalaması 4,33 ile “tamamen” düzeyinde olup 

standart sapması 0,772’dir. Öğretim görevlileri ile kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,19 ve 3,98 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise sırasıyla 0,772 ve 1,040’dır. Üç grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,054 olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda faaliyete ayrılan sürenin yeterli olduğu söylenebilir. 

 3.7.3. Faaliyetlerin Kursiyerin İhtiyacına Göre Hazırlanması 

Faaliyetlerin kursiyerin ihtiyacına uygun olarak hazırlanmasına ilişkin kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.3.te verilmektedir. 
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Tablo 3.7.3. Faaliyetler Kursiyerin İhtiyacını Karşılaması 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 18 45 22 51,2 323 44,2 
Oldukça 21 52,5 19 44,2 280 38,3 
Kısmen 1 2,5 1 2,3 93 12,7 
Çok Az - - 1 2,3 28 3,8 
Hiç - - - - 7 1 

Toplam 40 100 43 100 731 100 

Aritmetik Ortalama 4,40 4,44 4,20 
Standart Sapma 0,632 0,665 0,875 
P 0,099 

 

Tablo 3.7.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin           

% 97,5’i, öğretim görevlilerinin % 95,4’ü ile kursiyerlerin % 82,5’i faaliyetlerin 

kursiyerin ihtiyacına göre “oldukça” ve daha üst düzeyde hazırlandığını belirtmişlerdir. 

Bu soruda kursiyerlerin % 12,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek faaliyetlerin 

kursiyer ihtiyacını orta düzeyde karşıladığını belirtmişlerdir. 

Faaliyetlerin kursiyer ihtiyacına uygun olarak hazırlanmasına ilişkin olarak kurs 

yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerinin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,40 ve 4,44 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,632 ve 

0,665’tir. Kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik ortalaması ise 4,20 ile  

“oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 0,875’tir. Üç grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,099 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda faaliyetlerin kursiyer ihtiyacına göre hazırlandığı 

söylenebilir.  

3.7.4. Öğretimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasına İmkân Tanınması 

Öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin kurs yöneticisi, öğretim 

görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.4.te verilmektedir. 
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Tablo 3.7.4. Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 21 53,8 25 58,1 358 48,9 
Oldukça 16 41 13 30,2 254 34,7 
Kısmen 1 2,6 4 9,3 90 12,3 
Çok Az 1 2,6 1 2,3 22 3 
Hiç - - - - 8 1,1 

Toplam 39 100 43 100 732 100 

Aritmetik Ortalama 4,46 4,44 4,27 
Standart Sapma 0,682 0,765 0,870 
P 0,203 

 

Tablo 3.7.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin           

% 94,8’i, öğretim görevlilerinin % 88,3’ü ile kursiyerlerin % 83,6’sı öğretimde bilişim 

teknolojilerinin “oldukça” ve daha üst düzeyde kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda 

öğretim görevlilerinin % 9,3’ü ve kursiyerlerin % 12,3’ü “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek öğretimde bilişim teknolojilerinin orta düzeyde kullanıldığını 

belirtmişlerdir. 

Öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin olarak kurs yöneticileri, 

öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,46, 4,44 ve 4,27 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,632, 

0,765 ve 0,870’dir. Üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,203 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda öğretimde bilişim teknolojilerinin yeterli kullanıldığı 

söylenebilir.  

3.7.5. Eğitim Ortamında Kullanılan Araç-Gereçlerin Yeterliği 

Eğitim ortamında kullanılan araç-gereçlerinin ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.5.te 

verilmektedir. 
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Tablo 3.7.5. Araç-Gereç Yeterliği 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 24 60 26 60,5 378 51,9 
Oldukça 13 32,5 12 27,9 246 33,7 
Kısmen 2 5 5 11,6 75 10,3 
Çok Az 1 2,5 - - 24 3,3 
Hiç - - - - 6 0,8 

Toplam 40 100 43 100 729 100 

Aritmetik Ortalama 4,50 4,48 4,32 
Standart Sapma 0,716 0,702 0,849 
P 0,220 

 

Tablo 3.7.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin           

% 92,5’i, öğretim görevlilerinin % 88,4’ü ile kursiyerlerin % 85,6’sı eğitim ortamında 

kullanılan araç-gereçlerin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğu belirtmişlerdir. 

Bu soruda öğretim görevlilerinin % 11,6’sı ve kursiyerlerin % 10,3’ü “kısmen” 

seçeneğini işaretleyerek eğitim ortamında kullanılan araç-gereçlerin orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Eğitim ortamında kullanılan teknolojik araç-gereçlerin yeterliğine ilişkin olarak 

kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,50, 4,48 ve 4,32 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,716, 0,702 ve 0,849’dur. Üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,220 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda eğitim ortamında teknolojik araç-gereçlerin yeterli 

kullanıldığı söylenebilir.  

3.7.6. Kursiyerlerin Program Sonu Kazanacakları Yeterliklerin Belirtilmesi 

Kursiyerlerin program sonu kazanacakları yeterliklerinin açık bir şekilde 

belirtilmesine ilişkin kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.7.6.da verilmektedir. 

 

 

 

 

 



 
 

 

90 

Tablo 3.7.6. Kazanılacak Yeterliklerin Belirtilmesi 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 20 52,6 21 48,8 321 44,7 
Oldukça 13 34,2 16 37,2 252 35,1 
Kısmen 4 10,5 4 9,3 115 16 
Çok Az 1 2,6 2 4,7 23 3,2 
Hiç - - - - 7 1 

Toplam 40 100 43 100 718 100 

Aritmetik Ortalama 4,36 4,30 4,19 
Standart Sapma 0,785 0,831 0,886 
P 0,378 

 

Tablo 3.7.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin          

% 86,8’i, öğretim görevlilerinin % 86’sı ile kursiyerlerin % 79,8’i kursiyerlerin program 

sonu kazanacakları yeterliklerin “oldukça” ve daha üst düzeyde açık bir şekilde 

belirtildiğini söylemişleridir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 10,5’i, görevlilerinin       

% 9,3’ü ve kursiyerlerin % 16’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kursiyerlerin 

program sonu kazanacakları yeterliklerin orta düzeyde belirtildiğini söylemişlerdir. 

Kursiyerlerin program sonu kazanacakları yeterliklerinin açık bir şekilde 

belirtilmesine ilişkin olarak kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri 

görüşlerinin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,36 ve 4,30 ile “tamamen” düzeyinde olup 

standart sapmaları 0,785 ve 0,831’dir. Kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik 

ortalaması ise 4,19 ile “ oldukça” düzeyinde olup standart sapması ise 0,886’dır. Üç 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,378 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kursiyerlerin program sonu kazanacakları 

yeterliklerin açık bir şekilde belirtildiği söylenebilir.  

3.7.7. Faaliyette Önceden Belirtilmiş Amaçlara Ulaşılması 

Faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmasına ilişkin kurs yöneticisi, 

öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.7.7.de verilmektedir. 
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Tablo 3.7.7. Belirlenmiş Amaçlara Ulaşma 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % f % f % 

Tamamen 17 44,7 22 51,2 349 48,6 
Oldukça 17 44,7 19 44,2 240 33,4 
Kısmen 4 10,6 2 4,6 103 14,3 
Çok Az - - - - 20 2,6 
Hiç - - - - 6 0,8 

Toplam 40 100 43 100 718 100 

Aritmetik Ortalama 4,34 4,46 4,26 
Standart Sapma 0,668 0,591 0,865 
P 0,275 

 

Tablo 3.7.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin          

% 89,4’ü, öğretim görevlilerinin % 95,4’ü ile kursiyerlerin % 82’si faaliyette önceden 

belirtilmiş amaçlara “oldukça” ve daha üst düzeyde ulaşıldığını belirtmişlerdir. Bu 

soruda kurs yöneticilerinin % 10,6’sı ve kursiyerlerin % 14,3’ü “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek faaliyette önceden belirtilmiş amaçlara orta düzeyde ulaşıldığını 

belirtmişlerdir. 

Faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmasına ilişkin olarak kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerinin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,34, 4,46 ve 4,26 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 

0,668, 0,591 ve 0,865’tir. Üç grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,275 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşıldığı 

söylenebilinir.  

3.7.8. Kursiyerin Derse Aktif Katılımının Sağlanması 

Kursiyerlerin derse aktif katılımının sağlanmasına ilişkin kurs yöneticisi ve 

öğretim görevlisinin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için 

yapılan t-testi analizi sonuçları Tablo 3.7.8.de verilmektedir. 
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Tablo 3.7.8. Derse Aktif Katılım 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi 

Katılım Derecesi 
f % f % 

Tamamen 25 62,5 24 55,8 
Oldukça 11 27,5 18 41,9 
Kısmen 3 7,5 1 2,3 
Çok Az 1 2,5 - - 
Hiç - - - - 

Toplam 40 100 43 100 

Aritmetik Ortalama 4,50 4,45 
Standart Sapma                                               0,952                                            0,839 
p                                                                                                0,952 
t-testi 0,060 

 

Tablo 3.7.8. incelendiğinde; anketi cevaplandıran kurs yöneticilerinin % 90’ı ve 

öğretim görevlilerinin % 97,7’si kursiyerin derse aktif katılımının  “oldukça” ve daha 

üst düzeyde sağlandığını belirtmişlerdir.  

Kursiyerlerin derse aktif katılımının sağlanmasına ilişkin olarak kurs yöneticileri 

ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamaları sırasıyla 4,50 ve 

4,45 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,952 ve 0,839’dur. İki grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t-testi analizi sonunda p=0,952 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kursiyerlerin derse aktif katılımının oldukça üst 

seviyede sağlandığı söylenebilir.  

3.7.9. Kursiyerin Faaliyete Devam Etme Düzeyinin Yeterliği 

Kursiyerlerin faaliyete devam etme düzeyinin ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin kurs yöneticisi ve öğretim görevlilerinin görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan t-testi analizi sonuçları Tablo 3.7.9.da 

verilmektedir. 
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Tablo 3.7.9. Faaliyete Devam Etme Düzeyi 
Kurs Yöneticisi Öğretim Görevlisi 

Katılım Derecesi 
f % f % 

Tamamen 20 50 22 51,2 
Oldukça 18 45 17 39,5 
Kısmen 2 5 4 9,3 
Çok Az - - - - 
Hiç - - - - 

Toplam 40 100 43 100 

Aritmetik Ortalama 4,51 4,43 
Standart Sapma 0,650 0,628 
p 
t-testi 

0,839 
0,203 

 

Tablo 3.7.9. incelendiğinde; anketi cevaplandıran kurs yöneticilerin % 95’i ve 

öğretim görevlilerinin % 90,7’si kursiyerlerin devam etme düzeylerinin  “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

Kursiyerlerin faaliyete devam etme düzeyinin yeterliğine ilişkin olarak kurs 

yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamaları 

sırasıyla 4,51 ve 4,43 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,650 ve 

0,628’dir. İki grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan t-testi analizi 

sonunda p=0,839 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kursiyerlerin faaliyete devam etme düzeyinin çok 

yüksek olduğu söylenebilir.  

3.7.10. Faaliyeti Sunan Öğretim Görevlisinin Konuya Hakim Olma Durumu 

Faaliyeti sunan öğretim görevlisinin konuya hakim olma durumuna ilişkin 

kursiyer görüşlerine ait dağılım Tablo 3.7.10.da verilmektedir. 

Tablo 3.7.10. Öğretim Görevlisinin Konuya Hakimiyeti 
Kursiyer 

Katılım Derecesi 
f % 

Tamamen 417 58,3 
Oldukça 211 29,5 
Kısmen 65 9 
Çok Az 16 2,2 
Hiç 6 0,8 

Toplam 751 100 

Aritmetik Ortalama                                     4,42 
Standart Sapma                                         0,813 
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Tablo 3.7.10. incelendiğinde; kursiyerlerin % 87,8’i, faaliyeti sunan öğretim 

görevlisinin konuya “oldukça” ve daha üst düzeyde hakim olduğunu belirtmişlerdir. 

Kursiyer görüşlerinin aritmetik ortalaması 4.42 ile “tamamen” düzeyinde olup, standart 

sapması 0,813’tür. 

Bu bulgular ışığında öğretim görevlilerinin katıldıkları kurslarda anlattıkları 

konulara hakim oldukları söylenebilir. 

3.7.11. HİEE’nin Eğitim Kalitesiyle İlgili Sorun Yaşanması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin, hizmet 

içi eğitim enstitülerinin eğitim kalitesiyle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin 

görüşlerine ait dağılım Tablo 3.7.11.de verilmiştir. 

Tablo 3.7.11. Eğitim Kalitesiyle İlgili Sorun 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet 2 6,5 - - 4 10 26 4,2 
Hayır 26 83,9 39 97,5 36 90 630 90,4 
Kısmen 3 9,7 1 2,5 - - 38 5,5 

Toplam 31 100 40 100 40 100 697 100 

 

Tablo 3.7.11.deki bulgulara göre; HİEE yöneticilerin % 83,9’u, kurs 

yöneticilerinin % 97,5’i, öğretim görevlilerinin % 90’nı ile kursiyerlerin % 90,4’ü 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’nin eğitim kalitesi ile ilgili bir sorun 

yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 9,7’si “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek eğitim kalitesi ile ilgili orta düzeyde sorun yaşadıkları yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Öğretim görevlilerinin % 10’u, “evet” seçeneğini işaretleyerek 

HİEE’nin eğitim kalitesi ile ilgili sorun yaşandığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Bu bulgular ışığında; HİEE’nin eğitim kalitesi ile ilgili bir sorun yaşanmadığı 

söylenebilir.  

3.8. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Fiziki Mekân ve Donanımı İle İlgili Görüşler  

3.8.1. Dersliklerin Kursiyer Sayısına Göre Kullanım Alanı Büyüklüğü 

Bakımından Yeterliği 

HİEE’de dersliklerin kursiyer sayısına göre kullanım alanı büyüklüğü 

bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, 

öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.1.de verilmektedir. 
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Tablo 3.8.1. Dersliklerin Kullanım Alanı  
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 15 45,5 16 42,1 20 46,5 320 43,5 
Oldukça 12 36,4 16 42,1 10 23,3 274 37,3 
Kısmen 5 15,1 5 13,2 8 18,6 99 13,5 
Çok Az - - 1 2,6 5 11,6 30 4,1 
Hiç 1 3 - - - - 12 1,6 

Toplam 33 100 38 100 43 100  100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,21 4,23 4,04 4,17 

Standart Sapma 0,927 0,786 1,068 0,923 
P 0,794 

 

Tablo 3.8.1.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 81,9’u, kurs yöneticilerinin % 84’2’si, öğretim görevlilerinin % 69,8’i ile 

kursiyerlerin % 80,8’i dersliklerin kursiyer sayısına göre kullanım alanı büyüklüğü 

bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan kursiyerlerin % 11,6’sı,  “çok az” ve daha alt düzeyde dersliklerin 

kursiyer sayısına göre kullanım alanı büyüklüğü bakımından yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 15,1’i, kurs yöneticilerinin % 13,2’si,  

öğretim görevlilerinin % 18,6’sı ve kursiyerlerin % 13,5’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek dersliklerin kursiyer sayısına göre kullanım alanı büyüklüğünün orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin kursiyer sayısına göre kullanım alanı büyüklüğü bakımından 

yeterliğine ilişkin olarak HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,21 ve 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,927 ve 0,786’dır.  Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması ise 4,04 ve 4,17 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

1,068 ve 0,923’tür. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,794 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerin kursiyer sayısına göre kullanım 

büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.8.2. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi Bakımından 

Uygunluğu  

HİEE’de dersliklerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından ne 

derecede uygun olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.2.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.2. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 21 63,6 17 43,6 19 44,2 317 43,1 
Oldukça 10 30,3 16 41 12 27,9 276 37,5 
Kısmen 2 6,1 5 12,8 8 18,6 109 14,8 
Çok Az - - - - 1 2,3 24 3,2 
Hiç - - 1 2,6 3 7 10 1,4 

Toplam 33 100 39 100 43 100 736 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,57 4,23 4,00 4,17 

Standart Sapma 0,613 0,872 1,175 0,895 
P 0,043* 

 

Tablo 3.8.2.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 93,9’u, kurs yöneticilerinin % 84’6’sı, öğretim görevlilerinin % 72,1’i ile 

kursiyerlerin % 80,6’sı dersliklerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda 

kurs yöneticilerinin % 13,2’si,  öğretim görevlilerinin % 18,6’sı ve kursiyerlerin           

% 14,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin donatım malzemelerinin 

yerleşim biçimi bakımından orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından uygun 

olmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,57 ve 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,613 ve 0,872’dir.  Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması ise 4,00 ve 4,17 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 

1,175 ve 0,895’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,043* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi 
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ile öğretim görevlisi arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi 

ve kursiyerler arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından uygun olduğu söylenebilir.  

3.8.3. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Sayı Olarak Yeterliği 

HİEE’de dersliklerin donatım malzemelerinin sayı olarak ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.3.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.3. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Sayısı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 23 69,7 18 47,4 23 53,5 335 45,8 
Oldukça 8 24,2 18 47,4 13 30,2 295 40,3 
Kısmen 2 6,1 2 5,2 5 11,6 82 11,2 
Çok Az - - - - 2 4,7 14 1,9 
Hiç - - - - - - 6 0,8 

Toplam 33 100 38 100 43 100 732 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,63 4,42 4,32 4,28 

Standart Sapma 0,603 0,598 0,865 0,800 
P 0,065 

 

Tablo 3.8.3.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin         

% 93,9’u, kurs yöneticilerinin % 94’8’i, öğretim görevlilerinin % 83,7’si ile 

kursiyerlerin % 86,1’i dersliklerin donatım malzemelerinin sayı olarak “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin       

% 11,6’sı ve kursiyerlerin % 11,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin 

donatım malzemelerinin sayı olarak orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin donatım malzemelerinin sayı olarak yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,63, 4,42, 4,32 ve 4,28 ile “tamamen” düzeyinde olup 

standart sapmaları 0,603, 0,598, 0,865 ve 0,800’dür.  Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,065 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerin donatım malzemelerinin sayı olarak 

yeterli olduğu söylenebilir.  
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3.8.4. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Esnek Kullanıma Uygunluğu 

HİEE’de dersliklerin donatım malzemelerinin esnek kullanıma ne derecede 

uygun olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.4.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.4. Dersliklerin Donatım Malzemelerinin Esnek Kullanımı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 17 51,5 18 47,4 16 37,2 277 38 
Oldukça 9 27,3 12 31,6 11 25,6 302 41,5 
Kısmen 5 15,2 6 15,8 9 20,9 100 13,7 
Çok Az 2 6 1 2,6 4 9,3 33 4,5 
Hiç - - 1 2,6 3 7 17 2,3 

Toplam 33 100 38 100 43 100 729 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,24 4,18 3,76 4,08 

Standart Sapma 0,936 0,982 1,250 0,950 
P 0,120 

 

Tablo 3.8.4.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin         

% 78,8’i, kurs yöneticilerinin % 79’u, öğretim görevlilerinin % 62,8’i ile kursiyerlerin 

% 79,5’i dersliklerin donatım malzemelerinin esnek kullanıma “oldukça” ve daha üst 

düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin           

% 16,3’ü “çok az” ve daha alt düzeyde dersliklerin donatım malzemelerinin esnek 

kullanıma uygun olduğunu belirtmişlerdir.  Bu soruda öğretim görevlilerinin % 9,3’ü 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin donatım malzemelerinin esnek kullanımı 

orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin donatım malzemelerinin esnek kullanıma uygunluğuna ilişkin 

olarak HİEE yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,24 ile 

“tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,936’dır. Kurs yöneticileri, öğretim 

görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,18, 

3,76 ve 4,08 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,982, 1,250 ve 

0,950’dir.   Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,120 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerin donatım malzemelerinin esnek kullanıma 

uygun olduğu söylenebilir.  
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3.8.5. Dersliklerin Donanımlarının Bilişim Teknolojilerine Uygunluğu 

HİEE’de dersliklerin donanımlarının bilişim teknolojilerine ne derecede uygun 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.5.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.5. Dersliklerin Donanımlarının Bilişim Teknolojisi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 24 72,7 22 57,9 22 51,1 337 46,4 
Oldukça 9 27,3 14 36,8 16 37,2 286 39,4 
Kısmen - - 2 5,3 3 7 78 10,7 
Çok Az - - - - 2 4,7 17 2,3 
Hiç - - - - - - 8 1,2 

Toplam 33 100 38 100 43 100 726 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,72 4,52 4,34 4,27 

Standart Sapma 0,452 0,603 0,813 0,829 
P 0,005* 

 

Tablo 3.8.5.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 94,7’si, öğretim görevlilerinin % 88,3’ü ile kursiyerlerin 

% 85,8’i dersliklerin donanımlarının bilişim teknolojilerine “oldukça” ve daha üst 

düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda sadece kursiyerlerin % 10,7’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin donanımlarının bilişim teknolojilerine 

orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin donanımlarının bilişim teknolojilerine uygun olmasına ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,72, 4,52, 4,34 ve 4,27 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,452, 0,603, 0,813 ve 0,829’dur.   Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,005* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerin donanımlarının bilişim teknolojilerine 

uygun olduğu söylenebilir.  
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3.8.6. Dersliklerde Engellilere Uygun Donanımların Bulunması 

Dersliklerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.6.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.6. Dersliklerde Engellilere Uygun Donanım 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 2 6,3 9 25,7 3 7,9 171 25,6 
Oldukça 2 6,3 7 20 6 15,8 161 24,1 
Kısmen 11 34,4 8 22,9 10 26,3 105 15,7 
Çok Az 8 25 2 5,7 5 13,2 78 11,7 
Hiç 9 28,1 9 25,7 14 36,8 153 22,9 

Toplam 32 100 35 100 38 100 668 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,37 3,14 2,44 3,17 

Standart Sapma 1,157 1,536 1,349 1,506 
P 0,001* 

 

Tablo 3.8.6.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 12,6’sı, kurs yöneticilerinin % 45,7’si, öğretim görevlilerinin % 23,7’si ile 

kursiyerlerin yarısına yakını dersliklerde engellilere uygun donanımların “oldukça” ve 

daha üst düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin     

% 53,1’i, kurs yöneticilerinin % 31,4’ü, öğretim görevlilerinin yarısı ile kursiyerlerin    

% 34,6’sı “çok az” ve daha alt düzeyde dersliklerde engellilere uygun donanımların 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda sadece HİEE yöneticilerinin % 34,4’ü, kurs 

yöneticilerinin % 22,9’u, öğretim görevlilerinin % 26,3’ü ile kursiyerlerin % 15,7’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerde engellilere uygun donanımların orta 

düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve öğretim görevlilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 2,37 ve 2,44 ile “az” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,157 ve 

1,349’dur. Kurs yöneticileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 3,14 ve 3,17 ile “kısmen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,536 

ve 1,506’dır. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,001* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 
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spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi 

ile kursiyer ve kursiyer ile öğretim görevlisi arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda dersliklerde engellilere uygun donanımlarda bir 

takım eksikliklerin bulunduğu söylenebilir.  

3.8.7. Dersliklerin Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Dersliklerin doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.7.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.7. Dersliklerin Doğal Aydınlatması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 14 42,4 15 39,5 16 37,2 279 38,3 
Oldukça 8 24,2 15 39,5 17 39,5 256 35,1 
Kısmen 10 30,4 4 10,4 4 9,3 123 16,9 
Çok Az 1 3 2 5,3 4 9,3 41 5,6 
Hiç - - 2 5,3 2 4,7 30 4,1 

Toplam 33 100 38 100 43 100 729 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,06 4,02 3,95 3,97 

Standart Sapma 0,933 1,102 1,132 1,071 
P 0,963 

 

Tablo 3.8.7.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 66,6’sı, kurs yöneticilerinin % 79’u, öğretim görevlilerinin % 86,9’u ile kursiyerlerin 

% 73,4’ü dersliklerin doğal aydınlatmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin % 10,6’sı, öğretim 

görevlilerinin % 14’ü ile kursiyerlerin % 9,7’si dersliklerin doğal aydınlatmasının“çok 

az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 30,4’ü, kurs yöneticilerinin % 10,4’ü, öğretim görevlilerinin % 9,3’ü 

ile kursiyerlerin % 16,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek, dersliklerin doğal 

aydınlatmasının orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,06, 4,02, 3,95 ve 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup 
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standart sapmaları ise sırasıyla 0,933, 1,102, 1,132 ve 1,071’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,963 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin doğal aydınlatma bakımından 

yeterli olmasına rağmen bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir. 

3.8.8. Dersliklerin Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Dersliklerin doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.8.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.8. Dersliklerin Doğal Havalandırması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 12 36,4 15 38,5 15 34,9 269 36,9 
Oldukça 13 39,4 15 38,5 157 34,9 248 34 
Kısmen 8 24,2 4 10,3 7 16,2 113 15,5 
Çok Az - - 3 7,7 6 14 59 8,1 
Hiç - - 2 5 - - 40 5,5 

Toplam 33 100 39 100 43 100 729 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,12 3,97 3,90 3,88 

Standart Sapma 0,780 1,135 1,042 1,153 
P 0,681 

 

Tablo 3.8.8.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 75,8’i, kurs yöneticilerinin % 77’si, öğretim görevlilerinin % 69,8’i ile kursiyerlerin 

% 70,9’u dersliklerin doğal havalandırmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin % 12,7’si, öğretim 

görevlilerinin % 14’ü ile kursiyerlerin % 13,6’sı dersliklerin doğal havalandırmasının 

“çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 24,2’si, öğretim görevlilerinin % 10,3’ü, öğretim görevlilerinin         

%  14’ü ile kursiyerlerin % 15,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin doğal 

havalandırmasının orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,12, 3,97, 3,90 ve 3,88 ile “oldukça” düzeyinde olup, 

standart sapmaları ise sırasıyla 0,780, 1,135, 1,042 ve 1,153’tür. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,681 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.9. Dersliklerin İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Dersliklerin iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.9.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.9. Dersliklerdeki İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 17 53,1 15 38,5 17 39,5 295 40,6 
Oldukça 10 31,3 15 38,5 12 27,9 251 34,6 
Kısmen 5 15,6 6 15,4 7 16,3 106 14,6 
Çok Az - - 2 5 6 14 43 5,9 
Hiç - - 1 2,6 1 2,3 31 4,3 

Toplam 32 100 39 100 43 100 726 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,37 4,05 3,88 4,01 

Standart Sapma 0,751 0,998 1,159 1,083 
P 0,237 

 

Tablo 3.8.9.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 84,4’ü, kurs yöneticilerinin % 77’si, öğretim görevlilerinin % 67,4’ü ile kursiyerlerin 

% 75,2’si dersliklerdeki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 16,3’ü ile 

kursiyerlerin % 10,2’si dersliklerdeki iklimlendirme bakımından “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 15,6’sı, 

kurs yöneticilerinin % 15,4’ü, öğretim görevlilerinin % 16,3’ü ile kursiyerlerin             

% 14,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerdeki iklimlendirmenin orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin iklimlendirme bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,37 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,751’dir. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim 

görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,05, 

3,88 ve 4,01 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,998, 1,159 ve 
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1,083’tür. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,237 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin iklimlendirme bakımından 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.10. Dersliklerin Gürültüden Korunma Bakımından Yeterliği 

Derslikler gürültüden korunma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.10.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.10. Dersliklerin Gürültüden Korunması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 11 34,4 16 41 15 34,9 270 37,6 
Oldukça 16 50 17 43,6 15 34,9 283 39,4 
Kısmen 4 12,5 5 12,8 9 20,9 107 14,9 
Çok Az - - - - 3 7 49 6,8 
Hiç 1 3,1 1 2,6 1 2,3 10 1,3 

Toplam 32 100 39 100 43 100 719 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,12 4,20 3,93 4,04 

Standart Sapma 0,870 0,863 1,032 0,959 
P 0,595 

 

Tablo 3.8.10.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 84,4’ü, kurs yöneticilerinin % 84,6’sı, öğretim görevlilerinin % 69,8’i ile 

kursiyerlerin % 77’si derslikler gürültüden korunma bakımından “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 9,3’ü 

ile kursiyerlerin % 8,1’i derslikler gürültüden korunma bakımından “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 12,8’i, öğretim görevlilerinin % 20,9’u ile kursiyerlerin % 14,9’u 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin gürültüden korunma bakımından orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin gürültüden korunması bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,12, 4,20, 3,93 ve 4,04 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları da sırasıyla 0,870, 0,863, 1,032 ve 0,959’dur. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,595 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki derslikler gürültüden korunma 

bakımından yeterlidir denilebilir.  

3.8.11. Dersliklerin Mekân Akustiği Bakımından Yeterliği 

Dersliklerin mekân akustiği bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.11.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.11. Dersliklerin Mekân Akustiği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 8 25,8 14 35,9 16 37,2 256 35,5 
Oldukça 16 51,6 14 35,9 12 27,9 295 40,9 
Kısmen 7 22,6 7 17,9 11 25,6 117 16,2 
Çok Az - - 3 7,7 3 7 45 6,2 
Hiç - - 1 2,6 1 2,3 9 1,2 

Toplam 31 100 39 100 43 100 722 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,03 3,94 3,90 4,03 

Standart Sapma 0,706 1,050 1,064 0,937 
P 0,817 

 

Tablo 3.8.11.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 77,4’ü, kurs yöneticilerinin % 71,8’i, öğretim görevlilerinin % 65,1’i ile kursiyerlerin 

% 76,4’ü dersliklerin mekân akustiği bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin % 10,3’ü, öğretim 

görevlilerinin % 9,3’ü ile kursiyerlerin % 7,4’ü dersliklerin mekân akustiği bakımından 

“çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 22,6’sı, kurs yöneticilerinin % 17,9’u, öğretim görevlilerinin             

% 25,6’sı ile kursiyerlerin % 16,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin 

mekân akustiği bakımından orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin mekân akustiği bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,03, 3,94, 3,90 ve 4,03 ile “oldukça” düzeyinde olup, 

standart sapmaları da sırasıyla 0,706, 1,050, 1,064 ve 0,937’dir. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,817 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin mekân akustiği bakımından 

yeterli olmasına rağmen bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir.  

3.8.12. Dersliklerin Nemden Korunması Bakımından Yeterliği 

Dersliklerin nemden korunması bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.12.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.12. Dersliklerin Nemden Korunması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 11 33,3 17 43,6 18 41,9 268 37,4 
Oldukça 16 48,5 15 38,5 15 34,9 300 41,8 
Kısmen 6 18,2 4 10,3 4 9,3 112 15,6 
Çok Az - - 1 2,6 4 9,3 32 4,5 
Hiç - - 2 5,1 2 4,6 5 0,7 

Toplam 33 100 39 100 43 100 717 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,15 4,12 4,00 4,10 

Standart Sapma 0,712 1,055 1,154 0,872 
P 0,869 

 

Tablo 3.8.12.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 81,8’i, kurs yöneticilerinin % 82,1’i, öğretim görevlilerinin % 76,9’i ile kursiyerlerin 

% 79,2’si dersliklerin nemden korunması bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs görevlilerinin % 7,7’si ile öğretim 

görevlilerinin % 13,9’u dersliklerin nemden korunma bakımından “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 18,2’si, 

kurs yöneticilerinin % 10,3’ü, öğretim görevlilerinin % 9,3’ü ile kursiyerlerin % 15,6’sı 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek dersliklerin nemden korunma bakımından orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dersliklerin nemden korunması bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,15, 4,12, 4,00 ve 4,10 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları da sırasıyla 0,712, 1,055, 1,154 ve 0,872’dir. Dört grup arasındaki 
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görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,869 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin nemden korunma bakımından 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.13. Laboratuvarların Kullanım Alanı Büyüklüğü Bakımından Yeterliği 

HİEE’de laboratuvarların kullanım alanı büyüklüğü bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.13.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.13. Laboratuvarların Kullanım Alan Büyüklüğü 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 11 33,3 16 44,4 15 40,5 249 37,9 
Oldukça 16 48,5 13 36,1 13 35,1 250 38,1 
Kısmen 6 18,2 5 13,9 8 21,6 107 16,3 
Çok Az - - 1 2,8 1 2,7 40 6,1 
Hiç - - 1 2,8 - - 11 1,7 

Toplam 33 100 36 100 37 100 657 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,15 4,16 4,13 4,04 

Standart Sapma 0,712 0,971 0,855 0,967 
P 0,761 

 

Tablo 3.8.13.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 81,8’i, kurs yöneticilerinin % 80’5’i, öğretim görevlilerinin % 75,6’sı ile 

kursiyerlerin % 76’sı laboratuvarların kullanım alanı büyüklüğü bakımından “oldukça” 

ve daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin     

% 18,2’si, kurs yöneticilerinin % 13,9’u,  öğretim görevlilerinin % 21,6’sı ve 

kursiyerlerin % 16,3’ü “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinlerin kullanım alanı 

büyüklüğünün orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların kullanım alanı büyüklüğü bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,15, 4,16, 4,13 ve 4,04 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,712, 0,971, 0,855 ve 0,967’dir.  Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,761 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  
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Bu bulgular doğrultusunda laboratuvarların kullanım alanı büyüklüğünün yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.14. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi 

Bakımından Uygunluğu 

HİEE’de laboratuvarların donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından 

ne derecede uygun olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi 

ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.14.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.14. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 19 57,6 19 51,4 15 42,9 222 34,6 
Oldukça 13 39,4 13 35,1 11 31,4 255 39,7 
Kısmen 1 3 5 13,5 8 22,9 116 18,1 
Çok Az - - - - 1 2,9 35 5,5 
Hiç - - - - - - 14 2,2 

Toplam 33 100 37 100 35 100 642 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,54 4,37 4,14 3,99 

Standart Sapma 0,564 0,720 0,879 0,970 
P 0,001* 

 

Tablo 3.8.14.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin        

% 97’si, kurs yöneticilerinin % 86’5’i, öğretim görevlilerinin % 74,3’ü ile kursiyerlerin 

% 74,3’ü laboratuvarların donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından 

“oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs 

yöneticilerinin % 13,5’i,  öğretim görevlilerinin % 22,9’u ve kursiyerlerin % 18,1’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların donatım malzemelerinin yerleşim 

biçimi bakımından orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından uygun 

olmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,54 ve 4,37 ile “tamamen” düzeyinde olup standart 

sapmaları 0,564 ve 0,720’dir. Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması ise 4,14 ve 3,99 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da 

0,879 ve 0,970’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans 

analizi sonunda p=0,001* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 
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spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi 

ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve 

öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda laboratuvarların donatım malzemelerinin yerleşim 

biçimi bakımından uygun olduğu söylenebilir.  

3.8.15. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Sayı Olarak Yeterliği 

HİEE’de laboratuvarların donatım malzemelerinin sayı olarak ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.15.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.15. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Sayısı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 22 66,7 17 46,0 13 37,1 229 35,7 
Oldukça 8 24,2 14 37,8 14 40 238 37,1 
Kısmen 3 9,1 6 16,2 5 14,3 118 18,5 
Çok Az - - - - 2 5,7 43 6,7 
Hiç - - - - 1 2,9 13 2 

Toplam 33 100 37 100 35 100 641 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,57 4,29 4,02 3,97 

Standart Sapma 0,662 0,740 1,014 0,996 
P 0,002* 

 

Tablo 3.8.15.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 90,9’u, kurs yöneticilerinin % 83’8’i, öğretim görevlilerinin % 77,1’i ile kursiyerlerin 

% 72,8’i laboratuarların donatım malzemelerinin sayı olarak “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda yöneticilerin % 9,1’i, kurs 

yöneticilerinin % 16,2’si, öğretim görevlilerinin % 14,3’ü ve kursiyerlerin % 18,5’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların donatım malzemelerinin sayı olarak 

orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların donatım malzemelerinin sayı olarak yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,57 ve 4,29 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları 0,662 ve 

0,740’dir. Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması ise 4,02 ve 3,97 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da 1,014 ve 

0,996’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 
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sonunda p=0,002* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer 

arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda laboratuvarların donatım malzemelerinin sayı olarak 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.16. Laboratuvarlarda Engellilere Uygun Donanımların Bulunması 

Laboratuvarlarda engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.16.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.16. Laboratuvarlarda Engellilere Uygun Donanım 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 6 18,2 11 33,3 3 8,8 150 25,2 
Oldukça 4 12,1 4 12,1 7 20,6 144 24,1 
Kısmen 4 12,1 7 21,2 9 26,5 107 17,9 
Çok Az 7 21,2 1 3 3 8,8 73 12,2 
Hiç 12 36,4 10 30,4 12 35,3 123 20,6 

Toplam 33 100 33 100 34 100 597 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,54 3,15 2,58 3,20 

Standart Sapma 1,542 1,660 1,395 1,467 
P 0,010* 

 

Tablo 3.8.16.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 30,3’ü, kurs yöneticilerinin % 45,4’ü, öğretim görevlilerinin % 29,4’ü ile 

kursiyerlerin % 49,3’ü laboratuvarlarda engellilere uygun donanımların “oldukça” ve 

daha üst düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin     

% 57,6’sı, kurs yöneticilerinin % 33,4’ü, öğretim görevlilerinin % 34,6’sı ile 

kursiyerlerin % 44,1’i “çok az” ve daha alt düzeyde laboratuvarlarda engellilere uygun 

donanımların bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,1’i, 

kurs yöneticilerinin % 21,2’si, öğretim görevlilerinin % 26,5’i ile kursiyerlerin % 17,9’u 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarlarda engellilere uygun donanımların orta 

düzeyde bulunduğunu belirtmişlerdir. 
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Laboratuvarlarda engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 2,54, 3,15, 2,58 ve 3,20 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,542, 1,660, 1,395 ve 1,467’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,010* olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu 

görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda laboratuvarlarda engellilere uygun donanımlarda bir 

takım eksikliklerin bulunduğu söylenebilir.  

3.8.17. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Esnek Kullanıma 

Uygunluğu 

Laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek kullanıma ne derecede uygun 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.17.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.17. Laboratuvarların Donatım Malzemelerinin Esnek Kullanımı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

F % f % f % f % 

Tamamen 9 29 13 37,1 9 25,7 192 30,7 
Oldukça 9 29 10 28,6 12 34,3 236 37,7 
Kısmen 11 35,5 10 28,6 11 31,4 135 21,6 
Çok Az 2 6,5 1 2,9 2 5,7 44 7 
Hiç - - 1 2,9 1 2,9 19 3 

Toplam 31 100 35 100 35 100 626 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,80 3,94 3,74 3,85 

Standart Sapma 0,945 1,027 1,010 1,028 
P 0,860 

 

Tablo 3.8.17.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 58’i, kurs yöneticilerinin % 65,7’si, öğretim görevlilerinin % 60’ı ile kursiyerlerin    

% 68,4’ü laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek kullanıma “oldukça” ve daha 

üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin % 10’u “çok 

az” ve daha alt düzeyde laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek kullanıma 
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uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 35,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 28,6’sı, öğretim görevlilerinin % 31,4’ü ve kursiyerlerin % 21,6’sı 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek 

kullanımı orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek kullanıma uygunluğuna ilişkin 

olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 3,80, 3,94, 3,74 ve 3,85 ile “kısmen” 

düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 0,945, 1,027,  1,010 ve 1,028’dir.  Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,860 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda laboratuvarların donatım malzemelerinin esnek 

kullanıma uygun olduğu söylenebilir.  

3.8.18. Laboratuvarların Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.18.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.18. Laboratuvarların Doğal Aydınlatması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 12 38,7 13 37,1 15 50 220 34,7 
Oldukça 11 35,5 14 40 7 23,4 233 36,8 
Kısmen 8 25,8 4 11,5 4 13,3 112 17,7 
Çok Az - - 2 5,7 4 13,3 43 6,8 
Hiç - - 2 5,7 - - 26 4,1 

Toplam 31 100 35 100 30 100 634 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,12 3,97 4,10 3,91 

Standart Sapma 0,805 1,124 1,093 1,076 
P 0,558 

 

Tablo 3.8.18.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 74,2’si, kurs yöneticilerinin % 77,1’i, öğretim görevlilerinin % 73,4’ü ile 

kursiyerlerin % 71,5’i laboratuvarların doğal aydınlatmasının “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin % 11,4’ü 

ile kursiyerlerin % 10,9’u laboratuvarların doğal aydınlatmasının“çok az” ve daha alt 
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düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 25,8’i, kurs 

yöneticilerinin % 11,5’i, öğretim görevlilerinin % 13,3’ü ile kursiyerlerin % 17,7’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların doğal aydınlatmasının orta düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,12, 3,97, 4,10 ve 3,91 ile “oldukça” düzeyinde olup, 

standart sapmaları ise sırasıyla 0,805, 1,124, 1,093 ve 1,076’dır. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,558 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların doğal aydınlatma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.19. Laboratuvarların Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.19.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.19. Laboratuvarların Doğal Havalandırması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

F % f % f % f % 

Tamamen 11 34,4 13 37,1 15 50 194 32,6 
Oldukça 13 40,6 13 37,1 6 20 210 35,3 
Kısmen 8 25 7 20 6 20 120 20,2 
Çok Az - - 1 2,9 3 10 46 7,7 
Hiç - - 1 2,9 - - 25 4,2 

Toplam 32 100 35 100 30 100 595 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,09 4,02 4,10 3,84 

Standart Sapma 0,777 0,984 1,061 0,044 
P 0,277 

 

Tablo 3.8.19.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 75’i, kurs yöneticilerinin % 74,2’si, öğretim görevlilerinin % 70’i ile kursiyerlerin    

% 67,9’u laboratuvarların doğal havalandırmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 10’u ile 

kursiyerlerin % 11,9’u laboratuvarların doğal havalandırmasının “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 25’i, 
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öğretim görevlilerinin % 20’si, öğretim görevlilerinin %  20’si ile kursiyerlerin            

% 20,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların doğal havalandırmasının 

orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,09, 4,02, 4,10 ve 3,84 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları ise sırasıyla 0,777, 0,984, 1,061 ve 0,044’tür. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,277 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.20. Laboratuvarların İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.20.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.20. Laboratuvarlardaki İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 17 53,1 14 40 15 50 213 34,6 
Oldukça 11 34,4 13 37,1 5 16,7 225 36,5 
Kısmen 4 12,5 6 17,1 8 26,7 116 18,8 
Çok Az - - 1 2,9 2 6,7 40 6,5 
Hiç - - 1 2,9 - - 22 3,6 

Toplam 32 100 35 100 30 100 616 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,40 4,08 4,10 3,92 

Standart Sapma 0,712 0,981 1,028 0,037 
P 0,049* 

 

Tablo 3.8.20.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 87,5’i, kurs yöneticilerinin % 77,1’i, öğretim görevlilerinin % 66,7’si ile 

kursiyerlerin % 71,1’i laboratuvarlardaki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin % 10,1’i 

laboratuvarların iklimlendirme bakımından “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,5’i, kurs yöneticilerinin 

% 17,1’i, öğretim görevlilerinin % 26,7’si ile kursiyerlerin % 18,8’i “kısmen” 
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seçeneğini işaretleyerek laboratuvarlardaki iklimlendirmenin orta düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların iklimlendirme bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,40 ile “tamamen” düzeyinde 

olup standart sapması ise 0,712’dir. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim görevlileri 

ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,08, 4,10 ve 3,92 

ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,981, 1,028 ve 0,037’dir. 

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,049* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların iklimlendirme 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.21. Laboratuvarların Gürültüden Korunma Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların gürültüden korunması bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.21.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.21. Laboratuvarların Gürültüden Korunması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

F % f % f % f % 

Tamamen 15 45,5 16 47,1 14 46,7 198 32,3 
Oldukça 13 39,4 13 38,2 7 23,3 252 41,1 
Kısmen 4 12,1 3 8,8 7 23,3 126 20,6 
Çok Az 1 3 1 2,9 2 6,7 28 4,6 
Hiç - - 1 2,9 - - 9 1,5 

Toplam 33 100 34 100 30 100 613 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,27 4,23 4,10 3,98 

Standart Sapma 0,801 0,955 0,994 0,918 
P 0,134 

 

Tablo 3.8.21.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 84,9’u, kurs yöneticilerinin % 85,3’ü, öğretim görevlilerinin % 70’i ile kursiyerlerin 

% 73,4’ü laboratuvarların gürültüden korunması bakımından “oldukça” ve daha üst 
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düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,1’i, kurs 

yöneticilerinin % 8,8’i, öğretim görevlilerinin % 23,3’ü ile kursiyerlerin % 20,6’sı 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların gürültüden korunması bakımından 

orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların gürültüden korunması bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,27 ve 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 0,801 

ve 0,955’tir. Öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,10 ve 3,98 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

sırasıyla 0,994 ve 0,918’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,134 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların gürültüden korunma 

bakımından yeterlidir denilebilir.  

3.8.22. Laboratuvarların Mekân Akustiği Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların mekân akustiği bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.22.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.22. Laboratuvarların Mekân Akustiği 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 18 54,5 15 42,9 14 46,7 195 32 
Oldukça 9 27,3 12 34,3 7 23,3 242 39,7 
Kısmen 4 12,1 5 14,3 6 20 131 21,5 
Çok Az 1 3 2 5,7 2 6,7 28 4,6 
Hiç 1 3 1 2,9 1 3,3 14 2,3 

Toplam 33 100 35 100 30 100 610 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,27 4,08 4,03 3,94 

Standart Sapma 1,008 1,039 1,129 0,960 
P 0,238 

 

Tablo 3.8.22.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 81,8’i, kurs yöneticilerinin % 77,2’si, öğretim görevlilerinin % 70’i ile kursiyerlerin 

% 71,7’si laboratuvarların mekân akustiği bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 10’u 
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laboratuvarların mekân akustiği bakımından “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,1’i, kurs yöneticilerinin 

% 14,3’ü, öğretim görevlilerinin % 20’si ile kursiyerlerin % 21,5’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek laboratuvarların mekân akustiği bakımından orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların mekân akustiği bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,27 ile “tamamen” düzeyinde 

olup standart sapması 1,008’dir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,08, 4,03 ve 3,94 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları sırasıyla 1,039, 1,129 ve 0,960’tır. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,238 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dersliklerin mekân akustiğinin yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.23. Laboratuvarların Nemden Korunması Bakımından Yeterliği 

Laboratuvarların nemden korunması bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.23.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.23. Laboratuvarların Nemden Korunması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

F % f % f % f % 

Tamamen 12 38,7 13 37,1 13 44,8 197 32,7 
Oldukça 10 32,3 14 40 10 34,5 253 42 
Kısmen 9 29 5 14,3 4 13,8 122 20,2 
Çok Az - - 1 2,9 2 6,9 20 3,3 
Hiç - - 2 5,7 - - 11 1,8 

Toplam 31 100 35 100 29 100 603 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,09 4,00 4,17 4,00 

Standart Sapma 0,830 1,084 0,928 0,909 
P 0,713 

 

Tablo 3.8.23.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 71’i, kurs yöneticilerinin % 77,1’i, öğretim görevlilerinin % 79,3’ü ile kursiyerlerin 

% 74,7’si laboratuvarların nemden korunması yeterliğinin “oldukça” ve daha üst 
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düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 29’u, kurs 

yöneticilerinin % 14,3’ü, öğretim görevlilerinin % 13,8’i ile kursiyerlerin % 20,2’si 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek laboratuvarların nemden korunma bakımından orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Laboratuvarların nemden korunması bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,09, 4,00, 4,17 ve 4,00 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları da 0,830, 1,084, 0,928 ve 0,909’dur. Dört grup arasındaki görüş 

farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,713 olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki laboratuvarların nemden korunması 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.24. HİEE Kantinlerinin Kullanım Alanı Büyüklüğü Bakımından 

Yeterliği 

HİEE’nin kantinleri kullanım alanı büyüklüğü bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.24.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.24. Kantinlerin Kullanım Alan Büyüklüğü 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 7 25 13 38,2 15 39,5 208 30,8 
Oldukça 16 57,1 11 32,4 10 26,3 235 34,8 
Kısmen 5 17,9 5 14,7 10 26,3 135 20 
Çok Az - - 3 8,8 2 5,3 69 10,2 
Hiç - - 2 5,9 1 2,6 28 4,2 

Toplam 28 100 34 100 38 100 675 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,07 3,88 3,94 3,77 

Standart Sapma 0,662 1,200 1,064 1,115 
P 0,425 

 

Tablo 3.8.24.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 82,1’i, kurs yöneticilerinin % 70’6’sı, öğretim görevlilerinin % 65,8’si ile 

kursiyerlerin % 65,6’sı kantinlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kurs yöneticilerinin 

% 14,7’si ile kursiyerlerin % 14,4’ü kantinlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından 
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“çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 17,9’u, kurs yöneticilerinin % 14,7’si,  öğretim görevlilerinin            

% 26,3’ü ve kursiyerlerin % 20’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinlerin 

kullanım alanı büyüklüğünün orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,07, 3,88, 3,94 ve 3,77 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,662, 1,200, 1,064 ve 1,115’tir.  Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,425 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kantinlerin kullanım alanı büyüklüğünün yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.25.Kantinlerin Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi Bakımından 

Uygunluğu 

Kantinlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından ne derecede 

uygun olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 

kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.25.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.25. Kantinlerin Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

F % f % f % f % 

Tamamen 7 28 13 37,1 14 37,8 222 32,5 
Oldukça 13 52 13 37,1 12 32,4 245 35,9 
Kısmen 3 12 6 17,2 8 21,6 137 20,1 
Çok Az 2 8 1 2,9 3 8,1 53 7,8 
Hiç - - 2 5,7 - - 26 3,8 

Toplam 25 100 35 100 37 100 683 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,00 3,97 4,00 3,85 

Standart Sapma 0,866 1,097 0,971 1,076 
P 0,713 

 

Tablo 3.8.25.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 80’i, kurs yöneticilerinin % 74’2’si, öğretim görevlilerinin % 70,2’si ile kursiyerlerin 

% 68,4’ü kantinlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından “oldukça” ve 

daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin            

% 11,6’sı kantinlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından “çok az” ve daha alt 
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düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12’si, kurs 

yöneticilerinin % 17,2’si, öğretim görevlilerinin % 21,6’sı ve kursiyerlerin % 20,1’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından orta düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından uygun 

olmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kurs 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,00, 3,97, 4,00 ve 

3,85 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,866, 1,097, 0,971 ve 1,076’dır.  

Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,713 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kantinlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından uygun olduğu söylenebilir. 

3.8.26. Kantinlerin Donatım Malzemelerinin Sayı Olarak Yeterliği 

Kantinlerin donatım malzemelerinin sayı olarak ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.26.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.26. Kantinlerin Donatım Malzemelerinin Sayısı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 5 20 13 38,2 13 35,1 216 32,1 
Oldukça 17 68 14 41,2 13 35,1 245 36,4 
Kısmen 1 4 5 14,7 8 21,6 131 19,5 
Çok Az 2 8 2 5,9 3 8,2 47 7 
Hiç - - - - - - 34 5 

Toplam 25 100 34 100 37 100 673 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,00 4,05 3,97 3,83 

Standart Sapma 0,763 1,042 0,957 1,106 
P 0,514 

 

Tablo 3.8.26.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 78’i, kurs yöneticilerinin % 79’4’ü, öğretim görevlilerinin % 70,2’si ile kursiyerlerin 

% 68,5’i kantinlerin donatım malzemelerinin sayı olarak “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin % 12’si kantinlerin 

donatım malzemelerinin sayı olarak “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu 
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belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 14,7’si, öğretim görevlilerinin            

% 21,6’sı ve kursiyerlerin % 19,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinlerin 

donatım malzemelerinin sayı olarak orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin donatım malzemelerinin sayı olarak yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,00, 4,05, 3,97 ve 3,83 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,763, 1,042 0,957 ve 1,106’dır. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,514 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kantinlerin donatım malzemelerinin sayı olarak 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.27. Kantinlerde Engellilere Uygun Donanımların Bulunması 

Kantinlerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.27.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.27. Kantinlerde Engellilere Uygun Donanım 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 3 11,5 10 30,3 9 25 149 23,4 
Oldukça 4 15,4 9 27,3 9 25 165 25,9 
Kısmen 7 26,9 4 12,1 6 16,7 115 18,1 
Çok Az 2 7,7 4 12,1 5 13,9 67 10,5 
Hiç 10 38,5 6 18,2 7 19,4 141 22,1 

Toplam 26 100 33 100 36 100 637 100 
Aritmetik 
Ortalama 

2,53 3,39 3,22 3,17 

Standart Sapma 1,448 1,498 1,475 1,468 
P 0,132 

 

Tablo 3.8.27’de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 26,9’u, kurs yöneticilerinin % 57,6’sı, öğretim görevlilerinin yarısı ile kursiyerlerin 

% 49,3’ü kantinlerde engellilere uygun donanımların “oldukça” ve daha üst düzeyde 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin % 46,2’si, kurs 

yöneticilerinin % 30,3’ü, öğretim görevlilerinin % 33,3’ü ile kursiyerlerin % 32,6’sı 

“çok az” ve daha alt düzeyde kantinlerde engellilere uygun donanımların bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 26,9’u, kurs yöneticilerinin % 12,1’i, 
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öğretim görevlilerinin % 16,7’si ile kursiyerlerin % 18,1’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek kantinlerde engellilere uygun donanımların orta düzeyde bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

Kantinlerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 2,53 ile “az” düzeyinde olup 

standart sapması ise 1,448’dir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 3,39, 3,22 ve 3,17 ile “kısmen” 

düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 1,498, 1,475 ve 1,468’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,132 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda kantinlerde engellilere uygun donanımların 

bulunmadığı söylenebilir.  

3.8.28. Kantinlerin Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Kantinlerin doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.28.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.28. Kantinlerin Doğal Aydınlatması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 52 15 44,1 13 34,2 231 33,9 
Oldukça 10 40 11 32,4 14 36,8 264 38,8 
Kısmen 2 8 6 17,6 6 15,8 117 17,2 
Çok Az - - - - 3 7,9 43 6,3 
Hiç - - 2 5,9 2 5,3 26 3,8 

Toplam 25 100 34 100 38 100 681 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,44 4,08 3,86 3,92 

Standart Sapma 0,650 1,083 1,143 1,050 
P 0,085 

 

Tablo 3.8.28.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 92’si, kurs yöneticilerinin % 76,5’i, öğretim görevlilerinin % 71’i ile kursiyerlerin    

% 72,’si kantinlerin doğal aydınlatmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 13,2’si ile 

kursiyerlerin % 10,1’i kantinlerin doğal aydınlatmasının “çok az” ve daha alt düzeyde 
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yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 17,6’sı, öğretim 

görevlilerinin % 15,8’i ile kursiyerlerin % 17,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek  

kantinlerin doğal aydınlatmasının orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,44 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,650’dir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,08, 3,86 ve 3,92 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 1,083, 1,143 ve 1,050’dir. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,085 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki kantinlerde doğal aydınlatmanın yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.29. Kantinlerin Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Kantinlerin doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.29.da 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.29. Kantinlerin Doğal Havalandırması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 66,7 14 41,2 15 39,5 235 34,6 
Oldukça 8 33,3 12 35,3 12 31,6 251 37 
Kısmen - - 6 17,6 6 15,8 129 19 
Çok Az - - - - 5 13,2 42 6,2 
Hiç - - 2 5,9 - - 22 3,2 

Toplam 24 100 34 100 38 100 679 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,66 4,05 3,97 3,93 

Standart Sapma 0,481 1,071 1,052 1,035 
P 0,007* 

 

Tablo 3.8.29.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin 

tamamı, kurs yöneticilerinin % 76,5’i, öğretim görevlilerinin % 71,1’i ile kursiyerlerin 

% 71,6’sı kantinlerin doğal havalandırmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 13,2’si ile 

kursiyerlerin % 9,4’u kantinlerin doğal havalandırmasının “çok az” ve daha alt düzeyde 



 
 

 

124 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % 17,6’sı, öğretim 

görevlilerinin % 15,8’i ile kursiyerlerin % 19’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek  

kantinlerin doğal havalandırmasının orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin doğal havalandırma bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,66 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,481’dir. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,05, 3,97 ve 3,93 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da sırasıyla 1,071, 1,052 ve 1,035’tir. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,007* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile 

test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile öğretim görevlisi ve 

HİEE yönetici ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi ve kurs 

yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki kantinlerin doğal havalandırmasının 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.30. Kantinlerin İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Kantinlerin iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.30.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.30. Kantinlerde İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 15 62,5 14 40 14 36,8 223 33,2 
Oldukça 8 33,3 13 37,1 12 31,6 252 34,5 
Kısmen 1 4,2 6 17,1 7 18,4 127 18,9 
Çok Az - - - - 4 10,5 44 6,5 
Hiç - - 2 5,7 1 2,6 26 3,9 

Toplam  100 35 100 38 100 672 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,58 4,05 3,89 3,89 

Standart Sapma 0,583 1,055 1,109 1,059 
P 0,015* 

 

Tablo 3.8.30.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 95,8’i, kurs yöneticilerinin % 77,1’i, öğretim görevlilerinin % 68,4’ü ile kursiyerlerin 
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% 67,7’si kantinlerdeki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 13,1’i ve 

kursiyerlerin % 10,4’ü kantinlerdeki iklimlendirmenin “çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 17,1’i, öğretim 

görevlilerinin % 18,4’ü ile kursiyerlerin % 18,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

kantinlerdeki iklimlendirmenin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin iklimlendirme bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,58 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,583’tür. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim 

görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,05, ve 

3,89 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,055, 1,109 ve 

1,059’dur. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,015* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile öğretim 

görevlisi ve HİEE yönetici ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi ve kurs yöneticisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki kantinlerin iklimlendirme bakımından 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.31. Kantinlerin Nemden Korunma Bakımından Yeterliği 

Kantinlerin nemden korunması bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.31.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.31. Kantinlerin Nemden Korunması 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 12 50 15 42,9 14 36,8 222 33,3 
Oldukça 10 41,7 11 31,4 13 34,2 258 28,7 
Kısmen 2 8,3 6 17,1 6 15,8 132 19,8 
Çok Az - - - - 5 13,2 35 5,3 
Hiç - - 3 8,6 - - 19 2,9 

Toplam 24 100 35 100 38 100 666 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,41 4,00 3,94 3,94 

Standart Sapma 0,653 1,188 1,038 0,998 
P 0,158 
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Tablo 3.8.31.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 91,7’si, kurs yöneticilerinin % 74,3’ü, öğretim görevlilerinin % 71’i ile kursiyerlerin 

% 62’si kantinlerin nemden korunmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 13,2’si kantinlerin 

nemden korunmasının “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

soruda kurs yöneticilerinin % 17,1’i, öğretim görevlilerinin % 15,8’i ile kursiyerlerin    

% 19,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek kantinlerin nemden korunma bakımından 

orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kantinlerin nemden korunması bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin aritmetik ortalaması 4,41 ile  “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 

0,653’tür. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,00 ve 3,94 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 1,188, 1,038 ve 0,998’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,158 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki kantinlerin nemden korunmasının yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.32. Dolaşım Alanlarının Fiziki Kapasite Bakımından Yeterliği 

Dolaşım alanlarının fiziki kapasite bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.32.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.32. Dolaşım Alanlarında Fiziki Kapasite 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 18 58,1 15 40,5 15 39,5 242 34,5 
Oldukça 10 32,3 14 37,8 16 42,1 316 45 
Kısmen 3 9,6 7 18,9 4 10,5 106 15,1 
Çok Az - - 1 2,7 3 7,9 29 4,1 
Hiç - - - - - - 9 1,3 

Toplam 31 100 37 100 38 100 702 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,48 4,16 4,13 4,07 

Standart Sapma 0,676 0,833 0,905 0,878 
P 0,075 
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Tablo 3.8.32.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 90,4’ü, kurs yöneticilerinin % 78,3’ü, öğretim görevlilerinin % 81,6’sı ile 

kursiyerlerin % 79,5’i dolaşım alanlarındaki fiziki kapasitenin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 18,9’u, 

öğretim görevlilerinin % 10,5’i ile kursiyerlerin % 15,1’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek dolaşım alanlarındaki fiziki kapasitenin orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dolaşım alanlarındaki fiziki kapasitenin yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin aritmetik ortalaması 4,48 ile  “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 

0,676’dır. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,16, 4,13 ve 4,07 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,833, 0,905 ve 0,878’dir. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,075 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda dolaşım alanlarındaki fiziki kapasitenin yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.33. Dolaşım Alanlarının Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Dolaşım alanlarının doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.33.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.33. Dolaşım Alanlarında Doğal Aydınlatma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 64,5 16 42,1 14 36,8 256 36,4 
Oldukça 10 32,3 17 44,7 15 39,5 305 43,4 
Kısmen 1 3,2 4 10,5 6 15,8 96 13,7 
Çok Az - - 1 2,6 3 7,9 40 5,7 
Hiç - - - - - - 6 0,9 

Toplam 31 100 38 100 38 100 703 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,61 4,26 4,05 4,08 

Standart Sapma 0,558 0,759 0,928 0,893 
P 0,008* 
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Tablo 3.8.33.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 96,8’i, kurs yöneticilerinin % 86,8’i, öğretim görevlilerinin % 76,3’ü ile kursiyerlerin 

% 79,8’i dolaşım alanlarının doğal aydınlatmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 10,5’i, öğretim 

görevlilerinin % 15,8’i ile kursiyerlerin % 13,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

dolaşım alanlarının doğal aydınlatmasının orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dolaşım alanlarının doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

sırasıyla 4,61 ve 4,26 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları sırasıyla 0,558 

ve 0,759’dur. Katılımcılardan öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,05 ve 4,08 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise sırasıyla 0,928 ve 0,893’tür. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,008* olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi 

gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile öğretim görevlisi ve HİEE yönetici ile kursiyer arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi ve kurs yöneticisi arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dolaşım alanlarının doğal aydınlatma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.34. Dolaşım Alanlarının Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Dolaşım alanlarının doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.34.te verilmektedir. 
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Tablo 3.8.34. Dolaşım Alanlarında Doğal Havalandırma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 51,6 19 50 14 36,8 249 35,4 
Oldukça 14 45,2 14 36,8 15 39,5 318 45,2 
Kısmen 1 3,2 4 10,5 7 18,4 95 13,5 
Çok Az - - 1 2,6 2 5,3 34 4,8 
Hiç - - - - - - 8 1,1 

Toplam 31 100 38 100 38 100 704 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,48 4,34 4,07 4,08 

Standart Sapma 0,569 0,780 0,881 0,881 
P 0,031* 

 

Tablo 3.8.34’te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 96,8’i, kurs yöneticilerinin % 86,8’i, öğretim görevlilerinin % 76,3’ü ile kursiyerlerin 

% 80,6’sı dolaşım alanlarında doğal havalandırmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim görevlilerinin % 10,5’i, öğretim 

görevlilerinin % 18,4’ü ile kursiyerlerin % 13,5’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

dolaşım alanlarında doğal havalandırmasının orta düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dolaşım alanlarındaki doğal havalandırmanın yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,48 ve 4,34 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,569 ve 

0,780’dir. Katılımcılardan öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,07 ve 4,08 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise 0,881’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan 

varyans analizi sonunda p=0,031* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir 

görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu 

spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi 

ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve 

öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dolaşım alanlarının doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.35. Dolaşım Alanlarının İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Dolaşım alanlarının iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve 
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kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan 

varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.35.te verilmektedir. 

Tablo 3.8.35. Dolaşım Alanlarında İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 20 64,5 17 45,9 14 37,8 236 33,8 
Oldukça 9 29 14 37,8 12 32,4 315 45,1 
Kısmen 2 6,5 6 16,2 7 18,9 104 14,9 
Çok Az - - - - 3 8,1 35 5 
Hiç - - - - 1 2,7 8 1,1 

Toplam 31 100 37 100 37 100 698 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,58 4,29 3,94 4,05 

Standart Sapma 0,620 0,740 1,078 0,888 
P 0,004* 

 

Tablo 3.8.35.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 93,5’i, kurs yöneticilerinin % 83,7’si, öğretim görevlilerinin % 70,2’si ile 

kursiyerlerin % 78,9’u dolaşım alanlarındaki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin           

% 10,8’i dolaşım alanlarının iklimlendirme bakımından “çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 16,2’si, öğretim 

görevlilerinin % 18,9’u ile kursiyerlerin % 14,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

dolaşım alanlarındaki iklimlendirmenin orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Dolaşım alanlarının iklimlendirme bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalamaları sırasıyla 

4,58 ve 4,29 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise 0,620 ve 0,740’tır. 

Katılımcılardan öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 3,94 ve 4,05 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

sırasıyla 1,078 ve 0,888’dir. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,004* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar 

arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile öğretim görevlisi ve HİEE yönetici ile kursiyer arasında 

olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi ve kurs yöneticisi arasında anlamlı bir görüş 

farklılığı tespit edilmemiştir.  
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Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki dolaşım alanlarının iklimlendirme 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.36. Tuvaletlerin Kullanım Alanı Büyüklüğü Bakımından Yeterliği 

Tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.36.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.36. Tuvaletlerin Kullanım Alanı Büyüklüğü 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 12 38,7 14 37,8 11 28,2 226 31,7 
Oldukça 14 45,2 15 40,5 15 38,5 270 37,9 
Kısmen 4 12,9 5 13,5 10 25,6 132 18,5 
Çok Az 1 3,2 2 5,4 2 5,1 59 8,3 
Hiç - - 1 2,7 1 2,6 25 3,5 

Toplam 31 100 37 100 39 100 712 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,19 4,05 3,84 3,86 

Standart Sapma 0,792 0,998 0,987 1,064 
P 0,256 

 

Tablo 3.8.36.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 83,9’u, kurs yöneticilerinin % 78’3’ü, öğretim görevlilerinin % 66,7’si ile 

kursiyerlerin % 69,6’sı tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan kursiyerlerin            

% 11,8’i tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,9’u, 

kurs yöneticilerinin % 13,5’i,  öğretim görevlilerinin % 26,’sı ve kursiyerlerin % 18,5’i 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğünün orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğü bakımından yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri 

görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,19, 4,05, 3,84 ve 3,86 ile “oldukça” 

düzeyinde olup standart sapmaları 0,792, 0,998, 0,987 ve 1,064’tür.  Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,256 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  
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Bu bulgular doğrultusunda tuvaletlerin kullanım alanı büyüklüğünün yeterli 

olduğu söylenebilir.  

3.8.37. Tuvaletlerin Donatım Malzemelerinin Sayı Olarak Yeterliği 

Tuvaletlerin donatım malzemelerinin sayı olarak yeterliğine ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.37.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.37. Tuvaletlerin Donatım Malzemelerinin Sayısı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 41,9 14 36,8 13 33,3 229 32,1 
Oldukça 12 38,7 16 42,1 13 33,3 279 39,1 
Kısmen 3 9,7 8 21,1 9 23,1 120 16,8 
Çok Az 3 9,7 - - 3 7,7 56 7,9 
Hiç - - - - 1 2,6 29 4,1 

Toplam 31 100 38 100 39 100 713 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,12 4,15 3,87 3,87 

Standart Sapma 0,957 0,754 1,055 1,074 
P 0,244 

 

Tablo 3.8.37.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 80,6’sı, kurs yöneticilerinin % 78’9’u, öğretim görevlilerinin % 66,6’sı ile 

kursiyerlerin % 71,2’si tuvaletlerdeki donatım malzemelerinin sayı olarak “oldukça” ve 

daha üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim 

görevlilerinin % 10,3’ü ve kursiyerlerin % 24,7’si tuvaletlerdeki donatım 

malzemelerinin sayı olarak “çok az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda kurs yöneticilerinin % 21,1’i, öğretim görevlilerinin % 23,1’i 

ve kursiyerlerin % 16,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek tuvaletlerdeki donatım 

malzemelerinin sayı olarak orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerdeki donatım malzemelerinin sayı olarak yeterliğine ilişkin olarak 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kurs yöneticilerinin 

belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,12, 4105, 3,87 ve 3,87 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları 0,957, 0,754, 1,055 ve 1,074’tür. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,244 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  
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Bu bulgular doğrultusunda tuvaletlerdeki donatım malzemelerinin sayı olarak 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.38. Tuvaletlerde Engellilere Uygun Donanımların Bulunması 

Tuvaletlerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.38.de 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.38. Tuvaletlerde Engellilere Uygun Donanım 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 10 32,3 10 27,8 7 20 164 24,8 
Oldukça 6 19,4 9 25 7 20 171 25,9 
Kısmen 4 12,9 7 19,4 8 22,9 110 16,6 
Çok Az 2 6,5 4 11,1 5 14,2 65 9,8 
Hiç 9 29 6 16,7 8 22,9 151 22,8 

Toplam 31 100 36 100 35 100 661 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,19 3,36 3,00 3,19 

Standart Sapma 1,661 1,437 1,455 1,661 
P 0,791 

 

Tablo 3.8.38.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 51,7’si, kurs yöneticilerinin % 52,8’i, öğretim görevlilerinin % 40’ı ile kursiyerlerin 

% 50,7’si tuvaletlerde engellilere uygun donanımların “oldukça” ve daha üst düzeyde 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan HİEE yöneticilerinin % 35,5’i, kurs 

yöneticilerinin % 27,8’i, öğretim görevlilerinin % 37,1’i ile kursiyerlerin % 32,6’sı “çok 

az” ve daha alt düzeyde tuvaletlerde engellilere uygun donanımların bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,9’u, kurs yöneticilerinin % 19,4’ü, 

öğretim görevlilerinin % 22,9’u ile kursiyerlerin % 9,8’i “kısmen” seçeneğini 

işaretleyerek tuvaletlerde engellilere uygun donanımların orta düzeyde bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerde engellilere uygun donanımların bulunmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 3,19, 3,36, 3,00 ve 3,19 ile “kısmen” düzeyinde olup 

standart sapmaları ise sırasıyla 1,661, 1,437, 1,455 ve 1,661’dir. Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,791 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  
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Bu bulgular doğrultusunda HİEE tuvaletlerinde engellilere uygun donanımların 

bulunmadığı söylenebilir.  

3.8.39. Tuvaletlerin Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi Bakımından 

Uygunluğu 

HİEE’de tuvaletlerin donatım malzemelerinin (klozet, lavabo, pisuar vb.) 

yerleşim biçimi bakımından ne derecede uygun olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs 

yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın 

test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.39.da verilmektedir. 

Tablo 3.8.39. Tuvaletlerde Donatım Malzemelerinin Yerleşim Biçimi 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 16 51,6 14 36,8 12 27,9 195 26,6 
Oldukça 8 25,8 15 39,5 17 39,5 315 43 
Kısmen 6 19,4 7 18,4 11 25,6 141 19,2 
Çok Az 1 3,2 1 2,6 2 4,7 53 7,2 
Hiç - - 1 2,6 1 2,3 29 4 

Toplam 31 100 38 100 43 100 733 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,25 4,05 3,86 3,81 

Standart Sapma 0,893 0,957 0,965 1,034 
P 0,059 

 

Tablo 3.8.39.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 77,4’ü, kurs yöneticilerinin % 76,3’ü, öğretim görevlilerinin % 67,4’ü ile 

kursiyerlerin % 66,6’sı tuvaletlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan kursiyerlerin % 11,2’si “çok az” ve daha alt düzeyde tuvaletlerin 

donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından uygun olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 19,4’ü, kurs yöneticilerinin % 18,4’ü,  öğretim 

görevlilerinin % 25,6’sı ve kursiyerlerin % 19,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

tuvaletlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından orta düzeyde uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi bakımından uygun 

olmasına ilişkin olarak HİEE yöneticilerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 

4,25 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapması 0,893’tür. Kurs yöneticisi, öğretim 

görevlisi ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması ise 4,05, 3,86 ve 

3,81 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da 0,957, 0,965 ve 1,034’tür. Dört 
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grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,059 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda tuvaletlerin donatım malzemelerinin yerleşim biçimi 

bakımından uygun olduğu söylenebilir.  

3.8.40. Tuvaletlerin Doğal Aydınlatma Bakımından Yeterliği 

Tuvaletlerin doğal aydınlatma bakımından ne derecede yeterli olduğuna ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.40.ta 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.40. Tuvaletlerde Doğal Aydınlatma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 41,9 15 39,5 14 32,6 182 25 
Oldukça 11 35,5 14 36,8 14 32,6 284 39 
Kısmen 5 16,1 7 18,4 11 25,6 160 21,9 
Çok Az 2 6,5 2 5,3 4 9,3 56 7,7 
Hiç - - - - - - 47 6,4 

Toplam 31 100 38 100 43 100 729 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,12 4,10 3,88 3,68 

Standart Sapma 0,921 0,894 0,980 1,121 
P 0,014* 

 

Tablo 3.8.40.ta görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 77,4’ü, kurs yöneticilerinin % 76,3’ü, öğretim görevlilerinin % 65,2’si ile 

kursiyerlerin % 64’ü tuvaletlerin doğal aydınlatmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 9,3’ü ile 

kursiyerlerin % 14,1’i tuvaletlerin doğal aydınlatmasının“çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 16,1’i, kurs 

yöneticilerinin % 18,4’ü, öğretim görevlilerinin % 25,6’sı ile kursiyerlerin % 21,9’u 

“kısmen” seçeneğini işaretleyerek tuvaletlerin doğal aydınlatmasının orta düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerin doğal aydınlatma bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 4,12,  4,10, 3,88 ve 3,68 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları da 0,921, 0,894, 0,980 ve 1,121’dir. Dört grup arasındaki görüş 
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farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,014* olarak hesaplanmış 

olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının 

hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak 

görüş farklılığının kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir. 

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki tuvaletlerinin doğal aydınlatmasının 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.41. Tuvaletlerin Doğal Havalandırma Bakımından Yeterliği 

Tuvaletlerin doğal havalandırma bakımından ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile 

görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 

3.8.41.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.41. Tuvaletlerde Doğal Havalandırma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 13 43,3 17 44,7 13 30,2 174 24 
Oldukça 11 36,7 12 31,6 18 41,9 258 35,6 
Kısmen 6 20 6 15,8 7 16,3 165 22,8 
Çok Az - - 3 7,9 5 11,6 82 11,3 
Hiç - - - - - - 46 6,3 

Toplam 30 100 38 100 43 100 725 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,23 4,13 3,90 3,59 

Standart Sapma 0,773 0,963 0,971 1,153 
P 0,000* 

 

Tablo 3.8.41.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 80’i, kurs yöneticilerinin % 76,3’ü, öğretim görevlilerinin % 72,1’i ile kursiyerlerin 

% 59,6’sı tuvaletlerin doğal havalandırmasının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 11,6’sı ile 

kursiyerlerin % 17,6’sı tuvaletlerin doğal havalandırmasının “çok az” ve daha alt 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 20’si, 

öğretim görevlilerinin % 15,8’i, öğretim görevlilerinin % 16,3’ü ile kursiyerlerin          

% 22,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek tuvaletlerin doğal havalandırmasının orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tuvaletlerin doğal havalandırmasının yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,23 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,773’tür. Kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,13,  3,90 ve 3,59 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları da 0,963, 0,971 ve 1,153’tür. Dört grup 

arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* 

olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. 

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test 

edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer ve kurs 

yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi 

ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir. 

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki tuvaletlerin doğal havalandırma 

bakımından yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.42. Tuvaletlerin İklimlendirme Bakımından Yeterliği 

Tuvaletlerin iklimlendirme (ısıtma-soğutma) bakımından ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin 

görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.8.42.de verilmektedir. 

Tablo 3.8.42. Tuvaletlerde İklimlendirme 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 15 50 14 36,8 12 27,9 179 25,1 
Oldukça 10 33,3 16 42,1 16 37,2 279 39,1 
Kısmen 5 16,7 5 13,2 9 20,9 151 21,2 
Çok Az - - 3 7,9 5 11,6 69 9,7 
Hiç - - - - 1 2,3 35 4,9 

Toplam 30 100 38 100 43 100 713 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,33 4,07 3,76 3,69 

Standart Sapma 0,758 0,911 1,065 1,096 
P 0,003* 

 

Tablo 3.8.42.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 83,3’ü, kurs yöneticilerinin % 78,9’u, öğretim görevlilerinin % 65,1’i ile 

kursiyerlerin % 64,2’si tuvaletlerdeki iklimlendirmenin “oldukça” ve daha üst düzeyde 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 13,9’u ve 

kursiyerlerin % 14,6’sı tuvaletlerin iklimlendirme bakımından “çok az” ve daha alt 
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düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 16,7’si, 

kurs yöneticilerinin % 13,2’si, öğretim görevlilerinin % 20,9’u ile kursiyerlerin             

% 21,2’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek tuvaletlerdeki iklimlendirmenin orta 

düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tuvaletlerin iklimlendirme bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,33 ile “tamamen” 

düzeyinde olup standart sapması ise 0,758’dir. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim 

görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,07, 

3,76 ve 3,69 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,911, 1,065 ve 

1,096’dır. Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi 

sonunda p=0,003* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı 

ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe 

testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer 

arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE’deki tuvaletlerin iklimlendirme bakımından 

yeterli olduğu söylenebilir.  

3.8.43. HİEE Bahçesinin Oturma Birimleri Bakımından Yeterliği  

HİEE bahçesinin oturma birimleri bakımından yeterli olup olmamasına ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.43.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.43. Bahçenin Oturma Birimleri 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 15 48,4 13 34,2 14 32,6 223 30,5 
Oldukça 10 32,3 12 31,6 13 30,2 275 37,6 
Kısmen 6 19,3 10 26,3 12 27,9 153 20,9 
Çok Az - - 3 7,9 4 9,3 61 8,3 
Hiç - - - - - - 20 2,7 

Toplam 31 100 38 100 43 100 732 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,29 3,92 3,86 3,84 

Standart Sapma 0,782 0,969 0,989 1,034 
P 0,128 

 



 
 

 

139

Tablo 3.8.43.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 80,7’si, kurs yöneticilerinin % 65,8’i, öğretim görevlilerinin % 62,8’i ile 

kursiyerlerin % 68,1’i HİEE bahçesinin oturma birimleri bakımından “oldukça” ve daha 

üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 

9,3’ü ile kursiyerlerin % 11’i HİEE bahçesinin oturma birimleri bakımından “çok az” ve 

daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin        

% 19,3’ü, kurs yöneticilerinin % 26,3’ü, öğretim görevlilerinin % 27,9’u ve 

kursiyerlerin % 20,9’u “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE bahçesinin oturma 

birimleri bakımından orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE bahçesinin oturma birimleri bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması 4,29 ile “kısmen” düzeyinde 

olup standart sapması 0,782’dir. Katılımcılardan kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve 

kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 3,92, 3,86 ve 3,84 ile 

“oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,969, 0,989 ve 1,034’tür. Dört 

grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda 

p=0,128 olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya 

çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE bahçesinin oturma birimleri bakımından yeterli 

olmasına rağmen bir takım eksikliklerin olduğu söylenebilir.  

3.8.44. HİEE Bahçesinin Yürüyüş Yolları Bakımından Yeterliği 

HİEE bahçesinin yürüyüş yolları bakımından yeterli olup olmamasına ilişkin 

HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.44.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.44. Bahçenin Yürüyüş Yolları 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 11 33,3 15 39,5 15 34,9 228 31,3 
Oldukça 10 30,3 12 31,6 12 27,9 252 34,6 
Kısmen 11 33,3 8 21,1 11 25,6 143 19,6 
Çok Az 1 3 2 5,3 5 11,6 64 8,8 
Hiç - - 1 2,6 - - 41 5,6 

Toplam 33 100 38 100 43 100 728 100 
Aritmetik 
Ortalama 

3,93 4,00 3,86 3,77 

Standart Sapma 0,899 1,039 1,036 1,148 
P 0,525 
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Tablo 3.8.44.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 63,6’sı, kurs yöneticilerinin % 71,1’i, öğretim görevlilerinin % 62,8’i ile 

kursiyerlerin % 65,9’u HİEE bahçesinin yürüyüş yolları bakımından “oldukça” ve daha 

üst düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin      

% 11,6’sı ile kursiyerlerin % 14,4’ü HİEE bahçesinin yürüyüş yolları bakımından “çok 

az” ve daha alt düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE 

yöneticilerinin % 33,3’ü, kurs yöneticilerinin % 21,1’i, öğretim görevlilerinin % 25,6’sı 

ve kursiyerlerin % 19,6’sı “kısmen” seçeneğini işaretleyerek HİEE bahçesinin yürüyüş 

yolları bakımından orta düzeyde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

HİEE bahçesinin yürüyüş yolları bakımından yeterliğine ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 3,93, 4,00, 3,86 ve 3,77 ile “oldukça” düzeyinde olup 

standart sapmaları ise sırasıyla 0,899, 1,039, 1,036 ve 1,148’dir.  Dört grup arasındaki 

görüş farklılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,525 olarak 

hesaplanmış olup, gruplar arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmamıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE bahçesinin yürüyüş yolları bakımından yeterli 

olmadığı söylenebilir.  

3.8.45. HİEE Bahçesinin Bakımının Yeterli Düzeyde Yapılması 

HİEE bahçesinin bakımının yeterli düzeyde yapılmasına ilişkin HİEE yöneticisi, 

kurs yöneticisi, öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki 

farklılığın test edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.45.te 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.45. Bahçe bakımı 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 15 45,5 16 42,1 16 37,2 232 31,7 
Oldukça 15 45,5 17 44,7 14 32,6 276 31,7 
Kısmen 3 9,1 3 7,9 8 18,6 138 18,8 
Çok Az - - 2 5,3 5 11,6 65 8,9 
Hiç - - - - - - 22 3 

Toplam 33 100 38 100 43 100 733 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,36 4,23 3,95 3,86 

Standart Sapma 0,652 0,819 1,022 1,054 
P 0,008* 
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Tablo 3.8.45.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin       

% 91’i, kurs yöneticilerinin % 86,8’i, öğretim görevlilerinin % 69,8’i ile kursiyerlerin   

% 63,4’ü HİEE bahçesinin bakımının “oldukça” ve daha üst düzeyde yapıldığını 

belirtmişlerdir. Katılımcılardan öğretim görevlilerinin % 11,6’sı ile kursiyerlerin          

% 11,9’u HİEE bahçesinin bakımının “çok az” ve daha alt düzeyde yapıldığını 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 9,1’i, öğretim 

görevlilerinin % 18,6’sı ve kursiyerlerin % 18,8’i “kısmen” seçeneğini işaretleyerek  

HİEE bahçesinin bakımının orta düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. 

HİEE bahçesinin bakımının yeterli düzeyde yapılmasına ilişkin olarak HİEE 

yöneticileri ve kurs yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 

4,36 ve 4,23 ile “tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,652 ve 

0,819’dur. Katılımcılardan öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin 

aritmetik ortalaması sırasıyla 3,95 ve 3,86 ile “oldukça” düzeyinde olup standart 

sapmaları ise sırasıyla 1,022 ve 1,054’tür.  Dört grup arasındaki görüş farklılığını test 

etmek için yapılan varyans analizi sonunda p=0,008* olarak hesaplanmış olup, gruplar 

arasında anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi 

gruplar arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu tespit edilmiştir. HİEE 

yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı bir görüş farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Bu bulgular doğrultusunda HİEE bahçesinin bakımının yeterli düzeyde yapıldığı 

söylenebilir. 

3.8.46. HİEE Binasında Bulunan Donanımlarda Bir Problem Yaşandığında 

Yeterli ve Zamanında Teknik Destek Alınması 

HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem yaşandığında yeterli düzeyde 

ve zamanında teknik desteğin alınmasına ilişkin HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi, 

öğretim görevlisi ve kursiyerlerin görüşleri ile görüşler arasındaki farklılığın test 

edilmesi için yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3.8.46.da verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

142 

Tablo 3.8.46. Donanımlarda Teknik Destek Alma 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
Katılım 
Derecesi 

f % f % f % f % 

Tamamen 18 54,5 19 50 16 37,2 207 30,1 
Oldukça 13 39,4 16 42,1 15 34,9 258 39 
Kısmen 1 3 2 5,3 10 23,3 142 20,7 
Çok Az 1 3 1 2,6 2 4,7 46 6,7 
Hiç - - - - - - 24 3,5 

Toplam 33 100 38 100 43 100 687 100 
Aritmetik 
Ortalama 

4,45 4,39 4,04 3,85 

Standart Sapma 0,711 0,718 0,898 0,898 
P 0,000* 

 

Tablo 3.8.46.da görüldüğü üzere anketi cevaplandıran HİEE yöneticilerinin      

% 93,9’u, kurs yöneticilerinin % 92,1’i, öğretim görevlilerinin % 72,1’i ile kursiyerlerin 

% 69,1’i HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem yaşandığında yeterli 

düzeyde ve zamanında teknik desteğin “oldukça” ve daha üst düzeyde alındığını 

belirtmişlerdir. Katılımcılardan sadece kursiyerlerin % 11,9’u HİEE binasında bulunan 

donanımlarda bir problem yaşandığında teknik desteğin “çok az” ve daha alt düzeyde 

yeterli düzeyde ve zamanında yapıldığını belirtmişlerdir. Bu soruda öğretim 

görevlilerinin % 23,3’ü ve kursiyerlerin % 20,7’si “kısmen” seçeneğini işaretleyerek 

HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem yaşandığında teknik desteğin orta 

düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir. 

HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem yaşandığında yeterli düzeyde 

ve zamanında teknik desteğin alınmasına ilişkin olarak HİEE yöneticileri ve kurs 

yöneticilerinin belirttikleri görüşlerin aritmetik ortalaması sırasıyla 4,45 ve 4,39 ile 

“tamamen” düzeyinde olup standart sapmaları ise sırasıyla 0,711ve 0,718’dir. 

Katılımcılardan öğretim görevlileri ve kursiyerlerin belirttikleri görüşlerin aritmetik 

ortalaması sırasıyla 4,04 ve 3,85 ile “oldukça” düzeyinde olup standart sapmaları ise 

sırasıyla 0,898 ve 0,898’dir.  Dört grup arasındaki görüş farklılığını test etmek için 

yapılan varyans analizi sonunda p=0,000* olarak hesaplanmış olup, gruplar arasında 

anlamlı bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Bu görüş farklılığının hangi gruplar 

arasında olduğunu spps’de sheffe testi ile test edilmiştir. Sonuç olarak görüş 

farklılığının HİEE yöneticisi ile kursiyer ve kurs yöneticisi ile kursiyer arasında olduğu 

tespit edilmiştir. HİEE yöneticisi, kurs yöneticisi ve öğretim görevlisi arasında anlamlı 

bir görüş farklılığı tespit edilmemiştir.  



 
 

 

143

Bu bulgular doğrultusunda HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem 

yaşandığında yeterli düzeyde ve zamanında teknik desteğin alındığı söylenebilir.  

3.8.47. HİEE’de Fiziki Mekân ve Donanımla İlgili Sorun Yaşanması 

HİEE yöneticileri, kurs yöneticileri, öğretim görevlileri ve kursiyerlerin, hizmet 

içi eğitim enstitülerinin fiziki mekân ve donanımıyla ilgili bir sorun yaşayıp 

yaşamadıklarına ilişkin görüşlerine ait dağılım Tablo 3.8.47.de verilmiştir. 

Tablo 3.8.47. Fiziki Mekân ve Donanım Sorunu 
HİEE 

Yöneticisi 
Kurs Yöneticisi 

Öğretim 
Görevlisi 

Kursiyer 
 

f % f % f % f % 

Evet 4 12,5 1 2,7 - - 85 11,9 
Hayır 27 84,4 36 97,3 38 97,4 573 80 
Kısmen 1 3,1 - - 1 2,6 58 8,1 

Toplam 32 100 37 100 39 100 716 100 

 

Tablo 3.8.47.deki bulgulara göre; HİEE yöneticilerinin % 84,4’ü, kurs 

yöneticilerinin % 97,3’ü, öğretim görevlilerinin % 97,4’ü ile kursiyerlerin % 80’i 

“hayır” seçeneğini işaretleyerek HİEE’nin fiziki mekân ve donanımı ile ilgili bir sorun 

yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruda HİEE yöneticilerinin % 12,5’i ve 

kursiyerlerin % 11,9’u, “evet” seçeneğini işaretleyerek HİEE’nin fiziki mekân ve 

donanımı ile ilgili sorun yaşandığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Bu bulgular ışığında HİEE’nin fiziki mekân ve donanımı ile ilgili bir sorun 

yaşanmadığı söylenebilir.  
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3.9. Katılımcıların Açık Uçlu Soruları 

 3.9.1. HİEE Yöneticilerinin Genel Görüş ve Önerileri  
 

1.2. HİEE Yöneticilerinin Görev Yaptığı İller 

Anketlere 7’si Erzurum, 6’sı Ankara, 6’sı Rize, 6’sı Yalova 5’i Aksaray, 4’ü 

Mersin olmak üzere toplam 34 HİEE yöneticisi cevap vermiştir. Van ilinden HİEE 

yöneticilerinin hiç biri ankete cevap vermemiştir. 

1.5.  HİEE Yöneticilerinin Branşı 

 HİEE yöneticilerinin 9’u sınıf öğretmeni, 4’ü din kültürü ve ahlak bilgisi 

öğretmeni, 3’ü psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenidir. Diğer HİEE 

yöneticileri de felsefe, İHL meslek dersi, elektrik, muhasebe, Türk dili ve edebiyatı, 

tarih, biyoloji, matematik, gıda teknolojisi ile fizik ve fen bilgisi öğretmenidir. 

3.9.1.a. Temizlik İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Ortak alan temizliğinde sorun vardır. 

2. Personel eksikliği vardır. 

3. Katlarda çalışan personel sayısı yetersizdir. 

Çözüm Önerileri: 

1. Bir bahçıvan, 1 hizmetliyle tüm alanların dış temizliğinin yaptırılması 

gerekmektedir. (4) 

2. Personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. (3) 

3.9.1.b. Resepsiyon ile İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Resepsiyonda çalışan personel bilgisayar bilgisi yoktur. (2) 

2. Odalar tek kişilik değil ve balkonları yoktur. (2) 

3. Odalar küçük, amacına uygun değildir. 

4. Aşırı sayıda kurs ve kursiyer ile ailelerinin olması yer sıkıntısı yaşanmasına 

neden olmaktadır. (3) 

Çözüm Önerileri: 

1. Otelcilikten stajer öğrenci alımı ile kısmi çözüm yolu bulunacaktır. 

2. Personelin bilgisayar alanında eğitim alıp açığın kapanması gerekmektedir. (2) 

3. Özellikle fiziki mekân konusunda daha geniş imkânlar olmalı, kursiyerler tek 

kişilik odada kalma imkânına sahip olmalıdır. (3) 

4. Odaların yatak sayısı en fazla 2 olması gerekir. (3) 
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5. En az 100 yataklı bir ek binanın acilen yaptırılıp hizmete sokulması 

gerekmektedir. 

6. Yatak kapasitesi üzerinde kursiyer gönderilmemesi lazımdır. Kesinlikle kursiyer 

sayısı enstitünün yatak sayısının üzerinde olmamalıdır. Kursiyer sayısı yatak 

kapasitesiyle aynı olmalıdır. (3) 

7. Katılımcıların yakınlarını habersiz getirmemeleri, önceden HİEE’ye haber 

vermeleri gerekmektedir. 

3.9.1.c. Yemekhanedeki Yöresel Yemeklerle İlgili Görüşler 

      1. Mevcut yöresel yemekler imkân dâhilinde çıkarılmaktadır. (10) 

           2. Mutlaka verilmelidir. (6) 

    3. Zaman zaman verilmesi uygundur. (6) 

    4. Ekonomik olarak yüklü bir maliyet oluşturulmadığı sürece uygundur. (3) 

    5. Normal menüde her gün bir çeşit olarak verilmektedir. (2) 

3.9.1.d. Yemekhane İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar:  

1. Ülkenin her bölgesinden kursiyer geldiği için damak tatlarında farklılık 

olmaktadır (2). 

2. Eğitim merkezini otel olarak görmeleri nedeniyle zaman zaman problem 

yaşanmaktadır. 

3. Aşçı, servis elemanı eğitimli değildir. 

4. Hizmet satın alma yoluyla yemek alındığı için kısmen kalite sorunu 

yaşanmaktadır. 

5. Firma personeli sık sık değişmektedir. 

Çözüm Önerileri:  

1. Daha kaliteli yemek sunumu gerekmektedir. 

2. Kursiyerlerin HİEE’nü otel olarak değil, eğitim merkezi olarak 

değerlendirmeleri gerekmektedir. 

3. Ortak yemek çeşitlerinin tespit edilmesi gerekiyor. 

4. Komisyon huzurunda seçilen, özellik arz eden yemekhane personeli olmalıdır. 

5. Hizmet alımında daha ciddi denetim yapmalıdır. 

6. Yeterli ödenek ayrılarak aşçılık, garsonluk hizmetleri satın alınarak kendi 

yemeğimizin kendi mutfağımızda verilmesi gerekmektedir. 
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3.9.1.e. Sosyal-Sportif Faaliyetler ve Sağlıkla İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Revir, sağlık personeli ve ambulans görevlendirilmediği için acil durumlarda 

sağlık hizmetinden faydalanılmamaktadır. (5) 

2. Sosyal ve sportif faaliyetler yapmak için müsait yer yoktur. (3) 

3. Saat 16.00’dan itibaren doktor olmadığı için sıkıntı yaşanmaktadır. 

4. Küçük de olsa var olan salona kursiyerlerin rağbet etmemesi sorun 

yaratmaktadır. 

Çözüm Önerileri: 

1. Revir, sağlık personeli görevlendirilmesi ve ambulans sağlanması 

gerekmektedir. (6) 

2. Sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar ve aletler sağlanmalıdır. (4) 

3. Ankara merkezde tüm ünitelerin olduğu bir sosyal tesis (eğitim merkezi)  tahsis 

edilmelidir.(3) 

4. Donanımlı, geniş, havalandırma ve aydınlatma sistemi iyi olan bir spor 

salonuyla ilgi arttırmalıdır. 

5. Revir kısmı faaliyete girebilir. 

6. HİEE’ye aileleri ile gelenler için çocuk oyun alanları ya da kreş açılması uygun 

olacaktır. 

3.9.1.f. Fiziki Mekân ve Donanımla İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Bilgisayar laboratuvar sayısı yeterli değildir, arttırılmalıdır (2). 

2. Bina oldukça eski (50-60 yıllık) olduğu için yapılan iyileştirmeler de 

görülmüyor. 1960’ların ihtiyacına göre yapılan binada 2010 yılında hizmet 

üretmeye çalışıyoruz. İstekler yeni ve çağdaş ama fiziki imkânlar eskidir. 

(Mersin) 

3. Kapasite yetersizdir. 

4. Elektrik, su, kanalizasyon ve internet bağlantılarının alt yapısı eski olduğu için 

sık sık sorun çıkmaktadır.  

Çözüm Önerileri: 

1. Bilgisayar sayısı arttırılmalıdır. (2) 

2. Erzurum gibi yeni amacına uygun planlanmış bir binanın olması gerekmektedir. 

Tadilat ve tamir ile kalite yakalanmamaktadır. (Mersin) 

3. HİEE’ye kapasitesinin üstünde kursiyer gelmemelidir. 
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4. Bahçe kenarları yürüyüş alanı olarak değerlendirilebilir. 

5. Bahçe, peyzaj düzenlenmelidir. 

6. TV ve internet yayınları daha kaliteli olmalı, süreklilik arz etmelidir  

7. Faaliyet planlamalarının HİEE fiziki ve sosyal yapısına uygun olması 

gerekmektedir.   

3.9.1.g. Diğer Görüş ve Öneriler 

1. Turizme yönelik hizmet veren oteller gezilerek kurumlarda uygulanabilecek   

hizmetler mutlaka kurumlara taşınmalıdır. (3) 

2. Merkezlerin yönetmeliği olmalıdır. (3) 

3. Çalışan personelin sayısı arttırılıp daha nitelikli olmaları sağlanabilir. (2) 

4. Planlanan faaliyetlerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda içerik analizlerinin 

dünya ölçeğinde yeniden yapılanması iyi olur. (2) 

5. Ankara’da fiziki mekân, gerekli ve yeterli sayıda yönetici, eğitim görevlisi ve 

diğer personel desteği sağlanırsa çok daha geniş bir kitleye hitap eden Ankara’ya 

yakışan bir enstitü görünümüne kavuşacaktır. (2) 

6. Kurum tamamen yeniden yapılandırılmalı ve binalar amacına uygun olmalıdır 

(Mersin). (2) 

7. HİEE’ler arasındaki diyalog arttırılmalıdır. 

8. Hizmet içi faaliyetlerinin 12 aya yayılarak yapılması daha verimli olacaktır. 

9. Planlamanın iyi yapılması ve yapılan planlamaya uyulması gerekmektedir. 

10. Öğretim görevlileri sunumları dışında da alanla ilgili bilgilerinin olması gerekir. 

Sadece projeksiyona bağlı kalıp oradan okuyorlar. 

11. Eğitim bakımından uygunluk mevcuttur. Daha ileri seviyeye taşınması için 

programlar inandırıcı olmalı, hedef kitle gönüllülük esasına göre seçilmelidir. 

12. Yeni bir hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır (hem ekonomik hem de konforlu 

olması için). 

13. Seminerlerden sonra izleme ve geri dönüt istenmelidir. 

14. Tatil amaçlı eğitim anlayışı değişmelidir. 

15. Eğitim görevlileri özellikle akademisyenlerden seçilerek, ücret farkları 

ödenmelidir. 

16. Yeni atanan enstitü yöneticileri mutlaka ihale, doğrudan temin gibi konularda 

eğitim almalıdır. 

17. Devlet memurluğu ve devletin kurumu düşüncesinden arınarak tamamen özel 

teşebbüs işletmecilik mantığı öne çıkarılmalıdır. 
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18. Çalışan personel fonksiyonel becerilere sahip olmalı, yüksek sosyalizasyon ve 

becerilere sahip takım anlayışı ile çalışmalar yürütülmeli ve ihtiyaçların 

profesyonel olarak karşılanması için nitelikli dizayn olması gerekmektedir. 

19. Vardiyalı çalışma sistemi geliştirilebilir. 

3.9.2 HİEE Kurs Yöneticisi ve Öğretim Görevlilerinin Genel Görüş ve 

Önerileri 

3.9.2.1. Kursun Yapıldığı Yer 

Kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin 17’si Yalova’dan, 12’si Erzurum’dan, 11’i 

Rize’den (Çayeli) ve 10’u ise Van’dan eğitim faaliyetine katılmıştır. 

3.9.2.2. Temizlik İle ilgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Odaların temizliği yetersizdir. (3) 

2. Havlu sıkıntısı yaşandı. Havlular değişmedi. (2) 

3. Çarşaf ve yastıklar değiştirilmiyor. (2)   

4. Ortak tuvaletler daha sık temizlenmelidir. 

5. Tuvalet ve banyolar eskimiş ve yıpranmıştır. 

6. Eğitim salonu tuvaleti temiz değildir.  

7. Duş küveti hijyenik değildir. Pis su gideri tıkanıktır. 

8. Sıvı sabun gibi banyo malzemeleri hiç konulmadı. 

9. Banyo ve lavabolar temiz değildi. 

  Çözüm Önerileri: 

1.  Odalar daha sık temizlenmeli hatta günlük temizlenmelidir. (3) 

2.  Banyoların mutlaka temizlenmesi gerekir. (2) 

    3.  Odalarda bulunan havlular her gün değiştirilmelidir. (2) 

4.  Odalar tek kişilik olmalıdır.  

5. Temizlik açısından sürekli bir denetimin olması gerekir. Özellikle tuvaletlerde, el 

kurulama için kullanılan kâğıtlar yerlere konmuştur. 

6. Lavabo açacağı gibi malzemelerin eksik olması. Söylendiği hâlde sorunun   

çözülmemesi. 

7. Ortak kullanım alanındaki masaların üzerindeki çöpler temizlenmelidir. 

3.9.2.3. Resepsiyon İle İlgili Görüş ve Öneriler 

      Sorunlar: 

1. Katılımcıların bir kısmı kalınan odalardaki televizyonun arızalı olduğunu 

bildirmiştir. 
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2. Havlular hiç değişmemiştir. 

3. Odaların temizliği yapılmamıştır. 

4. Yağmur yağdığında yatak çarşaf ıslaktı, değiştirilmedi. 

Çözüm Önerileri: 

1. Havluların özellikle yaz aylarında sık sık değiştirilmesi gerekmektedir. 

2. Odaların temizliğine önem verilmelidir. 

3. Islak olan eşyaların kuru eşyalar ile değiştirilmesine özen gösterilmelidir. 

3.9.2.4. Yemekhanedeki Yöresel Yemeklerle İlgili Görüşler 

1. Yöresel yemeklere yer verilmelidir. (16) 

2. Varsa yöresel ve özellikli yemek verilmesi iyi olur. (7) 

3. Yöresel yemeklere yer verilmektedir.(5) 

4. Yöresel yemekleri tanımak için uygundur. (4) 

5. Uygun, ancak yanında klasik yemek verilmesi, olası beğenmeme riskinin önüne 

geçebilir. Diğer yemeklerin yanında verilmelidir. (3) 

6. Yöresel yemek daha ilgi çekici olur. Yöreyi tanımamıza neden olur. (3) 

7. Olumlu bir düşünce olduğunu düşünüyorum. (2) 

8. Yöresel kahvaltı oldukça ilginç ve güzeldi. (2) 

9. Normal yemeklerin yanında isteğe bağlı sunulmalıdır. 

10. En az haftada bir gün yöresel yemek verilebilir. 

11. Herkesin damak tadına uymayacağı için yöresel yemekler verilmemesi daha iyi, 

isteyen dışarıda yer. 

12. Gerekli itina gösterilmektedir. 

13. Kahvaltı ve balık lezzetli ve güzeldi. 

3.9.2.5. Yemekhane İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Yemekler lezzetli değildi. (3) 

2. Yemeklerde menünün birbiri ile uyumu yoktu. (2) 

3. Yemekleri yedikten sonra sağlık sorunu yaşandı. 

4. Çay yetişmedi, kahvaltı yetersizdi. 

5. Her gün aynı yemekler yendi. 

6. Yemekhane tepsileri temiz değildi. 

7. Öğretim görevlileri yemek kuyruğunda uzun zaman harcıyor. Dışarıdan gelen 

misafir öğretim görevlilerine mahcup olunuyor. 
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Çözüm Önerileri: 

1. Yeni yapılacak ihalede en yüksek fiyattan ziyade, fiyat dışı unsurların da dikkate 

alınması gerekir. 

2. Yemekler daha titiz bir şekilde pişirilebilir. 

3. Çeşit artsın, çay daha fazla olmalıdır. 

4. Kahvaltılar daha iyi hazırlanabilir. 

5. Kurs yöneticileri ve öğretim görevlilerinin yemekleri masaya getirilmelidir. 

3.9.2.6. Sosyal-Sportif Faaliyetler ve Sağlıkla İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Binada sosyal/sportif faaliyet ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlar için bir mekân olup 

olmadığı bilinmiyor. Bilgilendirme yapılmamıştır. (4) 

2. HİEE’de en azından asgari araç-gereç ekipmanları barındıran bir revir 

olmamasından dolayı nadiren de olsa basit rahatsızlıklar söz konusu olduğunda 

sorun yaşanmasına sebep olmaktadır. 

3. HİEE’de revirin olup olmadığı gözlemlenememiştir. 

Çözüm Önerileri: 

1. Sedye, tansiyon aleti ve acil durumlarda başvurulacak basit araç-gereçleri 

bulunduran bir revir oluşturulması yararlı olacaktır. (2) 

2. Binada sosyal/sportif faaliyet ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlar için bir mekân olup 

olmadığı konusunda gelenleri bilgilendirmeleri lazım. 

3. Bir tane sağlık elemanının bulunması gerekmektedir. 

4. Daha çok gezi faaliyeti yapılmalıdır. 

3.9.2.7. Eğitim Kalitesi İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Sınıflarda teknik donanım, gerektiğinde yardımcı eleman sıkıntısı vardır. 

2. Sınıf eğitim programına uygun değildi. Sınıfta U düzeni olması talep edildi, 

ancak sağlanamadı.  

3. Salon yetersizdir. 

Çözüm Önerileri: 

1. Derste teknik destek gerektiğinde zil ile yardım istenebilir.  

2. Sabit sıraların olmadığı bir sınıfın temin edilmesi iyi olur. 
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3.9.2.8. Fiziki Mekân ve Donanımla İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Elektrik sık sık kesilmektedir. (2) 

2. Bahçede oturduğunuz zaman içecek için kantine gitmek gerekmektedir. 

3. Teneffüslerde ve dinlenme zamanlarında oturacak yer kalmamaktadır. 

4. Sınıf ve dersliklerinin fiziki olarak konumu çok uygun değildir. 

5. Kantinde çay çok pahalı. 

6. Düzenlenen kurs ve seminerlere göre tesisin kapasitesi yeterli değildir. 

7. 4-5 faaliyet aynı anda düzenlenmesine rağmen derslik sayısı son derece 

yetersizdir. 

8. Uygulamalı çalışmalarda kursiyerler gruplara ayrıldığında sorun yaşanmaktadır. 

9. Telefonlar hiç çekmiyor. İletişim problemleri vardı. 

Çözüm Önerileri: 

1. İnternet erişimi için gerekli teknik donanım sağlanabilir. (2) 

2. Bahçede çay servisi yapılabilir. 

3. Kantin yapılmalıdır. 

4. Bahçe içindeki kafe kursiyerlere daha cazip fiyatlarla hizmet vermelidir.  

5. Enstitünün fiziki ve teknolojik yönden desteklenmesi yararlı olacaktır. 

3.9.2.9. Diğer Görüş ve Öneriler 

1. Ulaşım araçlarının arttırılmalıdır. Ulaşım probleminin çözülmesi gerekmektedir. 

Sıklıkla servis konulmalıdır. (6) 

2. Kursiyerler için servis sayısının arttırılması ve servislerin ücretsiz olması gerekir. 

(2) 

3. Geziler önceden kurs yöneticisi ile konuşulup planlanmalıdır. (2) 

4. Ankara HİEE olarak fiziki mekân yetersizliği vardır. Ankara şehrine  (yatak- 

yemek hizmeti almaksızın bile) hitap edecek kapasitede değildir. (2) 

5. Şu andaki mevcut şartlar korunmalıdır.  Samimiyet, iyi niyet ve güler yüz 

olumsuz bir duygu bırakmıyor. Çalışanlara teşekkürler. (Rize) (2) 

6. Düzenli servis konulmalıdır. Merkezle HİEE arasında düzenli servisin olmasıyla 

birlikte ulaşım sorununun çözülmesi gereklidir. (2) 

7. Yetkili ve görevlilere güler yüzlü hizmetleri ve ilgilerinden dolayı teşekkürler.  

(2) 
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8. Kursiyerlerin seminerlere ilgisini arttırmak için seminerlerin konusu, işindeki 

ihtiyacı karşılamasına göre yapılmalıdır. Aksi takdirde ilgi azalıyor, seminer sadece 

görev yaptığı yerden uzaklaşmak için bir fırsat olarak görülüyor. 

9. Hizmetiçi faaliyetlerin tamamen başka bir kurumda (otel vb.) yapılması 

motivasyon ve katılımı arttıracaktır. 

10. Hizmetiçi eğitim enstitüleri gibi kurumların artık rağbet görmediği konusunda 

bir görüş oluşmaktadır. 

11. Yemekhane konusunda iyileştirme yapılmalıdır. 

12. Kurum doktoru olmalıdır. 

13. Şehirden tesise gece 24.00’da bir adet dönüş servisi olmalıdır.  

14.  Yapılan yemeklerin kalitesi arttırılmalıdır. 

15. İnternet hızı ve kapasitesi arttırılmalıdır. 

16. Şirket elemanı olarak çalışan personelin sözleşmeli çalışması kaliteyi 

arttıracaktır. 

17. Ankara, fiziki kapasite ve mekân yetersizliğine rağmen, mevcut mekâna ve 

mekânın imkânları ölçüsünde yapılan faaliyetlerin ve sunulan hizmetin kaliteli 

olduğunu düşünüyorum. 

18. Su probleminin sıcak bir iklimde yaşanması sıkıntı yaratmaktadır. Acil olarak 

su deposu yapılmalıdır. 

19. HİEE il merkezlerine yakın yerleşim merkezlerinde kurulmalıdır. 

20. Rize hizmet içi iyi çalışan ve kaliteli bir hizmet içidir.   

21. Kapasite üstü konaklamanın önlenmesi gerekmektedir. 

22. Kursların, eğitimin yanında sosyal gezilerle desteklenmesi oldukça etkili ve 

motivasyonu arttırıcı bir davranıştır. 

23. İlk defa hizmet içi eğitim merkezine katılma fırsatı buldum ve bende çok hoş 

hatıralar bırakan bir hafta geçirdik. Herkese teşekkür ederim. 

24. HİE seminerini almış olduğum Çayeli HİEE kurumsal kimliğini tamamlamış 

olduğunu müşahade ettim. Ödüllendirmenin kurum ve kişiler üzerindeki olumlu 

etkileri baz alındığında Çayeli HİEE yöneticilerinin taltif edilmesinin uygun 

olduğunu düşünmekteyim. 

25. Çalışma saatlerinin yarım gün ile sınırlandırılmamalıdır. 

26. Eğitimler gezi amaçlı kullanılmamalıdır. 5 günlük bir çalışmada sadece yarım 

günün kültür gezisi olarak düzenlenmesi, eğitim merkezlerinin ağırlıklı olarak 

konaklama hizmeti ve gezi amaçlı hizmet vermemelidir. 



 
 

 

153

27. Faaliyetin asıl amacının eğitim olduğu ön plana çıkarılmalıdır. Tübitak-

TUSSİDE modelleri incelenerek tüm HİEE’lere yaygınlaştırılması uygun 

olacaktır. 

28. Çalışmalarda etkinlik örneklerinde kullanılmak üzere karton, renkli kâğıt, post 

it vb. malzemeler bulundurulmalıdır. 

29. Aktif öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. HİEE dinlenme merkezi 

düşüncesinden kurtarılarak mesleki gelişim sağlayıcı bir eğitim kalitesi 

oluşturulmalıdır. 

30. Hizmet personeli iletişim konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 

31.Kursu-faaliyeti planlayanların HİEE’nin derslik, atölye ve laboratuvarlarının 

kapasitesini dikkate alarak plan yapması gerekmektedir. 

32. Daha kaliteli bir hizmet için yığılmaların önüne geçilmelidir. 

33.Okuma salonları oluşturulmalı, günlük gazeteler bulundurulmalıdır.  

34. HİEE’nin sayısı arttırılarak yığılmaların önüne geçilebilir. 

35.Alanlarında daha donanımlı kişilerin ders vermesi ve bu kişilere tatmin edici 

ücret ödenmesi iyi olur. 

3.9.3. HİEE Kursiyerlerin Genel Görüş ve Önerileri 

3.9.3.a. Temizlik ile İlgili Görüş ve Öneriler 

  Sorunlar: 

1. Odaların temizliği yeterli ölçüde yapılmamaktadır. (71) 

2. Odalardaki lavabo banyo ve tuvalet temizliği yetersizdir. (36) 

3. Odalar ve odalardaki duş ve tuvaletler nemli ve kötü kokuyor, temizlik 

yapılmasına rağmen yapısal sorunlar vardır. (16) 

4. Odalarda havalandırma yetersizdir. (10) 

5. Odaların duş kabinleri ve duş ve tuvaletler yetersizdir. (9) 

6. Dersliklerin temizliği yeterince yapılmamaktadır. (7) 

7. Kantin temizliği yetersizdir. (6) 

8. Odalarda bulunan eşyalar bakımsız ve malzemeler (tuvalet kâğıdı, sabun, çöp 

kutuları vb.) yetersizdir. (5) 

9. Duş bozuldu, bozulan ekipman zamanında kontrol edilmemektedir. (4) 

10. Banyo su gideri tıkanmaktadır. (4)   

11. Temizlik malzemeleri kaliteli değildir. (3) 

12. Çevre ve bahçe temizliği yetersizdir. (3) 

13. Dolaşım alanlarının temizliği yeterli ölçüde yapılmamaktadır. (3) 
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14. Yemekhane temizliğinde sorun vardır. (2) 

15. Resepsiyon temizliğinde sorun vardır. (2) 

16. Ortak kullanılan lavabo ve tuvaletlerin temizliği yeterli yapılmamaktadır. 

    Çözüm Önerileri: 

1. Hijyen konusunda odaların, banyo ve tuvaletlerin en az iki günde bir 

temizlenmesi gerekir. (105)  

2. Sabun, şampuan konulmalı, çarşaf, nevresim, havluların günlük veya en çok iki 

günde bir değiştirilmesi lazımdır. (40) 

3.  Havalandırma tertibatı otomatik yapılabilir. Odalara klima konulmalıdır. (25) 

4. Yemekhane ve yemeklerde temizlik ve hijyenin sağlanması gerekir. Yemekhane 

daha düzenli olabilir.  (20) 

5. Temizlik yapan personel denetlenerek temizlik anlayışının doğru şekilde 

değiştirilmesi gerekir. (17) 

6. Temizlik personel sayısı ve kalitesi arttırılabilir. (15) 

7. Temizlik elemanları daha disiplinli çalıştırılabilir.(10) 

8. Odalar modernize edilmelidir. (10) 

9. Ara ara eksiklikler takip edilerek ya da kontrol edilerek çözüm bulunabilir 

(tadilat, çöp kutusu, sabun eksikliği, tuvalet kâğıdı vb.). (10) 

10. Odalardaki duş ve tuvaletlerin koku yapmayacak şeklide yeniden 

yapılandırılması gerekir. (7) 

11.Çok sayıda insanın bulunduğu yerde su sıkıntısı yaşanmamalı, su deposu 

yapılabilir. Yedek su deposu yapılabilir. (7) 

12. Bozuk olan donatım malzemelerin tamir edilmesi gerekir. (6) 

13. Genel olarak HİEE’ler daha temiz ve düzenli olabilir. (6) 

14. Düzenli olarak denetim yapılarak eksiklikler giderilebilir. (6) 

15. Sınıflar her gün ders çıkışı temizlenebilir. (3) 

16.      Her odada değilse bile bazı odalarda alaturka tuvaletin olması gerekir. (3) 

17.      Bahçe daha düzenli olmalı ve bahçeye daha fazla çiçek ekilmelidir.  (2) 

18.      Hijyen açısından kişiye özel kullanımlık terlik, diş macunu, diş fırçası ve 

şampuan gibi malzemeler bulunmalıdır. (2) 

19.      Temizlik malzemeleri daha kaliteli seçilebilir. (2) 

20.      Yatakhanelerde kalan kişilerin değişiminden sonra yatak, oda içi, banyo ve 

lavaboların temizliğine daha fazla dikkat edilmesi iyi olur. 

21.     Bulaşıklar daha itinalı ve temiz yıkanabilir.(2) 
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22.     Aşçı ve personel hijyene dikkat etmelidir. (2) 

23.     Bahçedeki masalar kontrol edilmeli ve düzenli olarak temizlenmelidir. 

3.9.3.b. Resepsiyon İle İlgili Görüş ve Öneriler 

    Sorunlar: 

1. Odalardaki nevresim, çarşaf ve havlu günlük değişmiyor. Uzun süre 

geçmesine rağmen hâlâ değişmedi. (28) 

2. Seminere ailelerle gelindiğinde yer problemi yaşanmaktadır. (15) 

3. Sıcak su veya sular akmadığı zaman, gerekli önlemler alınmıyor. 

Dolayısıyla sorun yaşanmaktadır. (13) 

4. Resepsiyonda çalışan personel nazik değil. İletişim problemleri var. (12) 

5. Odalarda havlu, sabun ve şampuan değişimi zamanında yapılmıyor, 

aksamalar olmaktadır. (12) 

6. Odalarda internet erişiminde zaman zaman sıkıntı yaşanmıştır. (8) 

7. Resepsiyondaki personel gelen kursiyerlerin dilek ve önerilerini dikkate 

almamaktadır. (8)  

8. Resepsiyon ile ilgili teknik arızalar zamanında ve çabuk giderilmemiştir. 

(6) 

9. Odalarda gerekli olan teçhizat ve malzeme yoktur. (su bardağı, sandalye, 

telefon, TV, buzdolabı vb.) (6) 

10. Alaturka tuvaletin olmayışı hijyen ortadan kaldırmaktadır. (6) 

11. Kurs döneminde faaliyet sayısı çok olduğu için yer problemi yaşandı. Bu 

yüzden otelde kalmak zorunda kalındı. (5) 

12. Yatakhanelerdeki donatım malzemeleri oldukça eskidir (yatak vb.). (4) 

13. Resepsiyonda çalışan elemanlar yetersizdir. 

14. Odalardaki donatım malzemeleri daha esnek bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. 

15. Resepsiyonla ilgili ilk gelindiği zaman bilgilendirme yapılmadığı için 

problem yaşandı. Sorulan sorulara net cevap alınmamıştır. 

Çözüm Önerileri: 

1.  Odalarda kalan kişi sayısı fazla olduğu için oda sayısı arttırılmalı, 

katılımcılar tek kişilik odalarda kalmalıdır. (47) 

2. Her odada 1-2 kişi kalabilecek şekilde planlama yapılmalı. Mümkünse 

odalarda tek kişinin kalması iyi olur. (40) 

3. Daha nitelikli, iletişim becerisi olan yeterli sayıda personel alınmalıdır. (27) 
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4. Odalar daha konforlu ve donanımlı olabilir. tuvaletler arttırılabilir. (15) 

5. Odalarda havalandırma sistemi, özellikle klima olmalı. Özellikle yaz 

aylarında sıkıntı olmaktadır. (12) 

6. Odalardaki teçhizatın kişi sayısına göre olması gerekir. (11) 

7. HİEE’ye yeni bir grup gelmeden önce, odaların kontrol edilmesi gerekir. 

(11) 

8. Odalarda internet donanımı ve internet bağlantısının olması gerekir. (9) 

9. Çalışan idari personel turizm sektöründen olmalıdır. Dost ahbap ilişkisi ile 

görevlendirilenlerle iş yürümüyor. Burası hizmet veren bir sektör, daha 

modern yapıda olması lazımdır. 

10. Planlı organizasyon yapılmalıdır. (8) 

11. Eşi ve çocukları ile gelen kursiyerler için HİEE’nin yeterli olması gerekir. 

Yatak, yemek gibi ücretler daha makul olabilir. (7) 

12. Odalarda yatak sayısının azaltılarak banyo ve tuvaletlerin genişletilmesi iyi 

olur. (7) 

13. Denetimi sıklaştırmak, çalışanların işlerini düzenli yapıp yapmadığını takip 

etmek gerekir. (6) 

14. Odadaki teknik arızanın bildirilmesine rağmen teknik personelin gelmesinde 

gecikmeler yaşanmıştır. (6)  

15. Depozito karşılığında her kursiyere bir anahtar verilebilir. (5) 

16. Eğitim planının kişi sayısına göre planlanmalı. Böylece katılımcılar yer 

bulamama gibi bir problem yaşamazlar. (4) 

17. Katılımcılara odaların verilirken eşit davranılmalı, geliş sırasına göre odalar 

verilmelidir. (4) 

18. Kapılardan elektronik karta geçilebilir. 

 3.9.3.c. Yemekhanedeki Yöresel Yemeklerle İlgili Görüş ve Öneriler 

1. Değişik lezzetleri tatmak için yöresel yemeklere yer verilmelidir. (240) 

  2. Belirli günlerde yöresel yemekler verilebilir. (53) 

  3.Yöresel yemek verilmesi ilin (yörenin) özelliklerini tanıma açısından 

önemlidir.(50) 

  4. Herkese hitap edecek yeterince yöresel yemekler verildi, gerçekten güzeldi. 

(38) 

  5. Yöresel yemek ve tatlılar alternatif olarak isteğe bağlı verilebilir. (36) 

  6. Yöresel yemeklere yer verilmedi. (33) 
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7. Yöresel yemekler sık yapılmamaktadır. Daha sık yapılmalıdır. Yöresel 

yemeklere daha çok yer verilmelidir. (29) 

8. Yöresel yemekler yetersiz ve kötüydü. (5)  

3.9.3.d. Yemekhane İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Yemekhane ortamı ve kullanılan malzeme (çatal, bıçak, tabak, masa örtüsü, 

yemek tepsisi vb.) temizlik ve hijyen açısından yeterli değildir.(75) 

2. Yemek kalitesi çok kötüdür. (60) 

3. Yemekhaneye her girişte fiş istenmesi, öğretmenlere yemekhaneye girerken 

kol şeridi takılması, artan fişlerin faaliyet sonunda geri alınmaması uygun 

değildir. (50) 

4. Yemek yetersiz olduğu için kalmıyor. (35) 

5. Yemekhanede çalışanlar çok kaba, ilgisiz, saygı ve nezaket anlamında çok 

yetersizdir. (13) 

6. Sebze ve salata türü yemeklere yeterince yer verilmemektedir. (12) 

7. Yemek sunumu çok özensizdi. (6) 

8. Yemekhane kalabalık olduğu için çok sıra beklenildi. (4) 

9. Hafta sonu yemeklerine yeterince özen gösterilmedi. (4) 

 Çözüm Önerileri: 

1. Yemek ve çay hizmetlerinin daha kaliteli hâle getirilmesi gerekmektedir. (86) 

2. Yemekler biraz daha fazla verilerek, çeşit arttırılmalıdır. (Bol sebze, meyve, 

baklagiller vb.) (52) 

3. Personel işini ciddiye almalı ve denetim mekanizması aktif hâle 

getirilmelidir. (18) 

4. Açık büfe sunulabilir, içecekler çeşitlenebilir. (18) 

5. Yemekhane şirketinin değiştirilmesi lazımdır. Yeni bir şirketle amacına 

uygun bir anlaşma yapılması lazımdır. (18) 

6. Yemek saatleri hakkında bilgilendirme yapılarak, kurs sonu elde kalan fişler 

geri alınabilirdi. (16) 

7. Sunum daha özenli olabilirdi. (15) 

8. Herkesin yiyebileceği yemeklerin de olması. Herkesin damak tadına uygun 

yemek verilmeli ve sağlık sorunları olanlara da ayrı menü hazırlanmalıdır. (12) 

9. Yemek listesi daha iyi düzenlenmeli ve haftalık yemek listesi 

hazırlanmalıdır. (11) 
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10. Öğretmenlere kol şeridi takılması yanlış. Ya elektromanyetik sistemle ya da 

fişle sorun çözülebilir. Sorun başka yollarla da çözülebilir. (8) 

11. Yemekhane donamı herkese yetecek düzeyde yeterli olmalıdır. (8) 

12. Masa örtüleri yenilenerek daha sık değiştirilebilir. (3) 

13. Yemekler enstitü tarafından hazırlanmalı, özel şirketlere verilmemeli. (2) 

14. Yemek hizmeti hafta sonu ve hafta içi aynı düzeyde olmalıdır. (2) 

15. Kahvaltılar daha zengin sunulabilir. 

16. Uygun fiyatta yemek çıkmalıdır. 

3.9.3.e. Sosyal-Sportif Faaliyetler ve Sağlıkla İlgili Görüş ve Öneriler 

1. Sosyal-sportif faaliyetler ve gezilerde bilgilendirme ve organizasyon yeterli 

değildir. (37) 

2. HİEE’de revir, doktor ve hemşire olup olmadığı hakkında bilgilendirme 

yapılmadı. (28) 

3. Revir, doktor, hemşire ve ilk yardım dolabı yoktur. (17) 

4. Spor faaliyetleri ile ilgili alet ve ekipman bozuk veya yetersiz. Olanlar ise 

kullanışlı değildi. (14) 

5. Çocuklara yönelik faaliyetler (oyun parkı vb.) yoktu. (6)  

6. Sosyal tesislerden ve spor malzemelerinden (havuz, sauna vb.) ücret 

alımının minimuma indirilmesi gerekir. (6) 

7. Sosyal-sportif faaliyetler ve gezi programı hakkında yeterli bilgilendirme 

yapılmadı. (5) 

Çözüm Önerileri: 

1. Gezilerde yeterli bilgilendirme, yönlendirme ve özen olabilir. Organizasyon 

iyi yapılmalıdır. (27) 

2. HİEE’lerde revir, doktor, hemşire, ambulans ve sağlık personeli 

bulundurulmalıdır. (15) 

3. Sportif alanlar ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekir. (16) 

4.  Spor ve müzik etkinlikleri düzenlenmesi iyi olur.  (16) 

5. Basketbol, futbol sahaları, tenis kortu, bilardo, fitness, sauna, masa okeyi, 

langırt gibi faaliyetlerle sosyal aktiviteler zenginleştirilebilir. (11) 

6. Sportif faaliyetlerle ilgili donatım malzemeleri ve spor kompleksi olmalıdır. (10) 

7. Eğlence faaliyetlerine ağırlık verilerek, akşamları yöresel eğlenceler 

düzenlenebilir. (10) 
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8. HİEE’lere katılan kursiyerlere daha önceden hazırlanmış bir program 

verilmelidir. Yapılacak etkinliklerin gün, saat ve yeri vb. önceden 

belirlenmelidir. (8) 

9. Geziler çok güzeldi. Bölgeyi gezme fırsatı bulduk.  (6) 

10. Mevcut spor faaliyetlerinden maksimum yararlanılabilir. (6) 

11. Spor alanları ve malzemelerinden ücretsiz faydalanılmalıdır. (6) 

12. Çocuklara yönelik imkânlar sağlanmalı, oyun alanları olmalıdır. (6) 

13. Yürüyüş parkurları düzenlenmelidir. (6) 

14. Belli bir ücret karşılığı cep sineması ve tiyatro gibi etkinlikler olabilir. (2) 

15. HİEE’nin bulunduğu ilin tarihini ve tanıtımını yapan bir rehberin olması gerekir. 

16. Sosyal faaliyetlere kursiyerden çok aile ve çocukların katılımı sağlanmalıdır. 

17. Spor alanları daha büyük olabilir. 

3.9.3.f. Eğitim Kalitesi İle İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. Öğretim görevlileri konuya hâkim değil, birbirleri ile çelişiyorlar ve 

hazırlıksız oldukları için konuları sadece slaytlardan okuyorlardı. (20) 

2. Süre yetersizliğinden dolayı konular yeterince işlenmedi. Kurs programı 

ayrıntılı olarak verilmedi.(17) 

3. Faaliyetlerde anlatım tek düze olup, devinimli ve ihtiyaca yönelik değildir. 

Anlatılanlar teoride kalmakta, uygulama yapılmamaktadır. (16) 

4. Eğitim yeri uygun değildir. Elektriklerin sık kesilmesi ders akışını 

bozmaktadır. (10) 

5. Kursun adı ve içeriği çelişkili olup, beklentiye cevap vermemiştir. (5) 

6. Ders notlarını içeren CD’ler düzenli olarak dağıtılmamakta, dağıtılanlar ise 

açılmamaktadır. (5) 

7. Kursiyerler arasındaki farklılıklar derslerin sıkıcı ve seviyenin üstünde 

olması gibi sorunlara yol açmaktadır.   

Çözüm Önerileri: 

1. Faaliyeti veren eğitim elemanının daha donanımlı ve nitelikli olması gerekir. 

Soruların çözümü için soru-cevap şeklinde ders yapmaları gerekir.  (27) 

2. Faaliyet sırasında oluşan sorunlar çözülerek gerekli birimlere ulaştırılması 

gerekiyor. (15) 

3. Açılış-kapanış törenleri kısa tutulmalı, uygulamaya, pratiğe dönük geliştirici 

bir eğitim olması önerilir. (11) 
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4. Seminer sonu CD’lerinin mutlaka hazırlanması, verimliliğin sağlanmasına 

katkı sağlayacaktır. (11) 

5. Eğitimde bir plan belirlenip, ona göre eğitim yapılmalıdır. Konular önceden 

belirtilmelidir. (11) 

6. Dersler sonrası konuların pekişmesi için, salon tarzı yerler yapılarak konuları 

tartışıp, pekiştirilecek ortam oluşturmak gerekir. (10) 

7. Elektrik sisteminin elden geçirilerek, eksikliklerin önceden giderilmesi 

eğitim faaliyetlerinin aksamadan yapılmasına olanak sağlar. (10) 

8. Verilen ders sayıları arttırılarak daha geniş bir zamanda detaylı bir şekilde 

anlatılabilir.(10) 

9. Çalışma ortamı yapılan eğitimin özelliğine göre düzenlenebilir. (7) 

10. Seminerlerde farklı gruplar olmamalı. Şeflerin seminerine sadece şefler, şube 

müdürlerinin seminerine sadece şube müdürleri vb. alınmalıdır. (5) 

3.9.3.g. Fiziki Mekân ve Donanımla İlgili Görüş ve Öneriler 

Sorunlar: 

1. İnternet ve elektriklerde sorun var. Elektriklerin sık kesilmesi internet ve 

bilgisayar kullanımını olumsuz etkilemektedir. (33) 

2. Kantinde yeterli yiyecek ve içecek çeşidi bulunmamaktadır. Kantin fiyatları 

çok yüksektir. (23) 

3. HİEE binası eski olduğu için hizmet kalitesini etkileyecek yetersiz bir fiziki 

yapıdadır.  (Tuvalet, asansör, salon vb.) (18)  

4. Kapalı alanlarda havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemi yetersizdir. 

(Derslik, atölye, mescit, tuvalet vb.) (15)  

5. HİEE’lerin donatım malzemesi açısından yenilenip, geliştirilmesi 

gerekmektedir. Dersliklerde donanım eksikliği bulunmaktadır. (15) 

6. Bahçe, yürüyüş, park ve oturma alanları yetersizdir. (14) 

7. Derslikler sayıya göre çok kalabalık ve küçüktür. Bu yüzden kursta verim 

düşmektedir. (13) 

8. Teknik destek yetersizdir. (11) 

9. Haberleşme sıkıntısı yaşanmaktadır. (19) 

10. Laboratuvarlar çok küçük ve yetersizdir. (5) 

11. İsteyerek gelinmesine rağmen mekân yetersizliğinden dolayı sıkıcı zaman 

geçirildi. 
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Çözüm Önerileri: 

1. Kantinler daha temiz ve donanımlı olmalıdır. (25) 

2. İnternet odaları hizmete sürekli olarak açık tutulmalı ve gerekli teknik 

destek sağlanmalıdır. (20) 

3. Fiziki kullanım alanlarının iyileştirilmesi gerekir. (20) 

4. Kantinlerde yiyecek içecek satışı olmalı ve bunların fiyatları da makul 

düzeyde olmalıdır. (13) 

5. Derslik donanımları, portatif kullanıma göre değiştirilebilecek şekilde 

seçilmelidir. (11) 

6. Periyodik bakımlar yapılarak, teknik desteğin her an alınabilir olması 

gerekir. (10) 

7. Tuvalet, banyo ve lavabo alanı genişletilmelidir. (10) 

8. Park alanları yapılarak, bahçede bank, kamelya ve çöp kutusu sayısı 

arttırılabilir. Tanıtıcı yön levhaları, yürüyüş alanları genişletilebilir. (8) 

9. Daha donanımlı, daha geniş bir HİEE binası, daha etkili araç-gereçlerle 

hizmet vermesi gerekir. (8) 

10. Laboratuvar, derslik vb.nin havalandırma problemi çözülmelidir. (8) 

11. Sınıfların daha büyük olması sağlanmalıdır. (7) 

12. Mekân yetersizliğinden dolayı ek bina yapılabilir. (7) 

13. Bilgisayarlar daha yeterli bir düzeye getirilmelidir. (7) 

14. Kantin alanları biraz daha genişletilebilir. (6) 

15. Oturma ve dinlenme alanları daha bakımlı olabilir. Gazete, dergi vb. 

bulundurulabilir. (6) 

16. Teknik desteğin yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir. (6) 

17. Koridor, bahçe, oturma alanlarında müzik yayını yapılabilir. Canlı müzik 

olabilir. (5) 

18. Derslik sayısı arttırılmalıdır. Faaliyet öncesi derslik ayarlanmalıdır.(5) 

19. Elektrik ve su kesintilerine yönelik gerekli tedbirler alınarak, elektrik 

tesisatının elden geçirilmesi lazımdır. (4) 

20. HİEE binasının bahçesinde daha fazla oturma alanları yapılabilir. (4) 

21. Asansörlerin yenilenmesi, donanım, eksikliklerinin giderilmesi 

gerekmektedir. (2) 
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3.9.3.h. Diğer Görüş ve Öneriler  

1. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için HİEE’leri, şehir merkezlerine yakın 

olmalı veya yeterince servis aracı konulmalıdır. (82) 

2. HİEE’de görev alan yöneticiler ve çalışan personelin seçimine özen 

gösterilmelidir. Verilen hizmetin daha kaliteli olabilmesi için bunlara gerekirse 

iletişimle ilgili seminerler düzenlenmelidir. (47) 

3. HİEE binasının modernize edilmesi gerekir. (19) 

4. AKSARAY HİEE’deki yönetici ve çalışanlara misafirperverliklerinden, saygılı 

ve anlayışından dolayı teşekkür ederiz. (17) 

5. Merkeze ulaşım için belirli saatlerde servis konulabilir. (15) 

6. YALOVA HİEE’deki yönetici ve çalışanlara misafirperverliklerinden, saygılı 

ve anlayışından dolayı teşekkür ederiz. (12) 

7. Kursiyerlerin çocuk getirmesi, özellikle küçük çocukları getirmeleri 

engellenmelidir. Eğer kursiyerler çocuk getiriyorsa yaş sınırı konmalıdır. (11) 

8. Ankara’nın daha güzel ve modern bir HİEE binasına ihtiyacı vardır. (10) 

9. Hizmetlerin özelleştirilmesi gerekmektedir. (10) 

10. İletişim (telefon) ile ilgili problem yaşandı. (9) 

11.Ankara HİEE’de yemekhane ve kantin olmalıdır. Yiyecek sıkıntısı yaşanmıştır. (8) 

12.  Ankara HİEE’de yemekhane ve kantin olmalıdır. Yemek sıkıntısı vardır. (8) 

13. Konaklanılan süre boyunca bir sorun yaşanmadı. Her şey gayet güzeldi. 

Yönetim ve çalışan diğer personele teşekkürler. (RİZE) (8) 

14. Taşıma araçlarının fiyatlarının daha makul bir seviyede olması gerekir. (7) 

15. HİEE’lerde daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için fiziki şartların 

iyileştirilmesi gerekmektedir. (6) 

16. Okuma salonları oluşturularak günlük gazete ve aylık dergiler getirmelidir. (6) 

17. HİEE’nin kapasitesi kadar kurs-seminer olursa daha düzenli olur. (4) 

18. Aileleri ile gelen kursiyerlerin çocuklarından kaynaklanan sıkıntılara da 

çözüm bulunması gerekir. (4) 

19. İlk günden, son güne kadar ilgi ve alakalarını eksik etmeyen başta müdür, 

müdür yardımcıları ve tüm personele teşekkür ederiz. Yapılan hizmetler kalite 

yönünden yeterliydi. (MERSİN) (4) 

20. HİEE gerçekten bilgiye ihtiyacı olan gezmek amacıyla gelenlerden oluşmayan 

kişiler gelirse daha iyi olur. (4) 
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21. HİEE faaliyetleri daha fazla yapılmalıdır. Özellikle seminer devamını ve 

konuyla ilgili kurslardan da haberdar edilmeli. Bilgi her zaman güncelleniyor. (4) 

22. İdareciler kesinlikle okulların tatil olduğu dönemlerde seminere alınmalıdır. 

İdareci eğitim ve öğretimin devam ettiği süreçte seminerlere alınmamalıdır. (4) 

23. HİEE binalarındaki sorunların giderilmesi için denetime özen gösterilmesi 

gerekir. (4) 

24. Kursiyerin diz üstü bilgisayar gibi araçlar getirilmesi talebi olmamalıdır. HİEE 

yeterli sayıda bilgisayar temin etmelidir. (2) 

25. Engelliler de her bakımdan düşünülerek ek dizayn yapılması gerekir. (2) 

26. Fen ve teknoloji laboratuvarının hizmet içi eğitim binasında bulunması 

gerekmektedir. (Van) (2) 

27. HİEE küçük. Aksaray HİEE kampus hâline gelmelidir. (2) 

28. Zaman zaman tüm öğretmenler branş ve ihtiyaçlarına göre ülkenin çeşitli 

merkezlerinde bir araya getirilmeli, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmalıdır. 

29. Bakanlığın bize verdiği yövmiye burada bizden alınan ücretlerin toplamından 

azdır. (24TL/38.5TL) Bu durum gözden geçirilmelidir. 

30. Ankara HİEE’de yapılan faaliyetlerde konaklama sorunu çözülmelidir. 

31. Kursiyerlerin aynı semineri bir daha almamasına özen gösterilmelidir. 

32. En önemli eksik ATM’lerin olmayışı. En kısa sürede en az 2-3 tane 

konabilirse iyi olur. 

33. Kurslar takvimde belirtildiği gibi sabit yerlerde yapılmalı, sonradan yerleri 

değiştirilmesi hem kursiyerler hem de HİEE’de çalışanların zor durumda 

kalmasına neden olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

164 



 
 

 

165

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde katılımcılardan elde edilen bulgulara ilişkin tartışmalara, bu 

tartışmalardan çıkarılan sonuçlara ve sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer 

verilmektedir.  

4.1. Tartışma 

4.1.1. Hizmetiçi Eğitim Merkezlerinin Temizlik Durumu 
Temizlik ve hijyen yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Hizmetiçi eğitim 

merkezlerinin toplu yaşam alanı olmasından dolayı temizlik ve hijyenin sağlanması hem 

katılımcıların sağlığı hem de eğitim kalitesinin artırılması bakımından son derece 

önemlidir.  

Araştırmada katılımcılara sorulan kapalı uçlu anket sorularından elde edilen 

bulgular ışığında hizmetiçi eğitim enstitülerinde bulunan konaklama, eğitim, beslenme, 

dinlenme ve sağlık birimlerinin temizlik durumunun ihtiyaçları karşılayacak nitelikte 

olduğu söylenebilir.  Ayrıca araştırmada temizlik hizmetlerini yerine getiren personel 

sayısının yeterli olduğu ortaya çıkmış, fakat enstitülerin temizlik ihtiyaçlarında 

kullanılan sarf malzemeyi almak için ayrılan ödeneğin yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

Katılımcılara açık uçlu olarak da temizlik sorunu yaşayıp yaşamadıkları 

sorulmuş, alınan cevaplarda sadece 71 kişi (% 6) odanın temizliğinin yeterli 

ölçüde/sıklıkta yapılmadığını belirtmişlerdir. Bu görüşü belirtenlerin oranının küçük 

olması sevindirici bir durum olarak algılanabilir. Enstitü yöneticileri ihtiyaç duydukları 

personel tür ve sayısını belirtirken temizlik görevini yerine getirecek hizmetli ihtiyacını 

ilk sırada belirtmeleri bu tür aksamaların personel eksikliğinden kaynaklandığının bir 

göstergesi olarak gösterilebilinir. Ayrıca durumun sebebi olarak kullanılan sarf 

malzemelerini yetersiz olması da düşünülebilir.  

 Hijyenin sağlanmasında en önemli unsur olan temizlik malzemelerinin yetersiz 

olması bir takım sorunların yaşanmasına sebep olabilir. 

4.1.2. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Ulaşım Durumu 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hizmetiçi eğitim merkezlerinin ulaşım durumuna 

ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; konaklama birimi ile derslikler arasında 

herhangi bir ulaşım sorununun bulunmadığı, fakat ders dışı zamanlarda konaklama 

birimi ile yerleşim birimi arasında ulaşım sorununun yaşandığı söylenebilir. Ayrıca 

hizmetiçi eğitim merkezlerinin yarıya yakınında hizmet aracının bulunmaması da gerek 

kursiyerlerin gerekse merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında bir takım eksikliklerin 
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olduğu yönünde algılanabilir. Son yıllarda yapılan hizmetiçi eğitim kurslarının büyük 

çoğunluğu da 1 hafta süreli kurslardır.  Kursiyerlerin büyük çoğunluğu hizmetiçi eğitim 

merkezlerine kursun başladığı günün sabahı ulaşmayı planlıyorlar. Merkeze ulaşımda 

sorun yaşanması kursiyerin ilk gün dersine geç kalmasına veya konaklama birimine 

yerleşememekten dolayı, ilk günkü derse konsantrasyon eksikliğine sebep olmaktadır. 

Bu durum kursun hedeflerine tam olarak ulaşmasını engelleyebilir. 

 Yöneticilere sorulan açık uçlu (yapılandırılmamış) sorular arasında merkezinizde 

hizmet aracı var mıdır sorusuna, Ankara ve Aksaray hizmetiçi eğitim merkezlerinde 

istihdam eden yöneticiler “hizmet aracının olmadığı”nı belirtmişlerdir.  

4.1.3. Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin Resepsiyon ve Konaklama Birimine 

İlişkin Bulgular 

Hoş bir tebessümle gelen sıcak bir karşılama, insanların kendilerini evlerinde 

gibi hissetmelerini sağlayacaktır. Konaklama ortamının rahat ve yüksek kalitede olması, 

kursiyerlerin motivasyonunu artırmanın yanı sıra, kursa katılımını da etkileyecektir.  

Araştırmaya katılarak anketi cevaplandıranların belirtmiş oldukları görüşler 

ışığında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı HİEM’lerin resepsiyon ve konaklama 

biriminde çalışan personelin mesleki yeterlilik ve iletişim becerilerinin görevlerini 

yerine getirmede ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca 

HİEM’lerin konaklama birimlerinin; 

(a) Kullanım büyüklüğü,  

(b) Donanımları,  

(c) Doğal aydınlatma,  

(d) Doğal havalandırma, 

(e) İklimlendirme 

bakımından ihtiyacı karşılamada yeterli olduğu söylenebilir.  

Araştırmada katılımcılar HİEM’lerde bulunan konaklama birimlerindeki 

odaların genelde 3 ve 4 kişilik olduğu belirtmişlerdir. Açık uçlu sorulara verilen 

cevaplarda konaklama birimi yararlanıcılarının bu 3-4 kişilik odaları kalabalık 

buldukları tespit edilmiştir. Yararlanıcılar 2 kişilik odalarda kalmayı tercih edeceklerini 

belirtmişlerdir.  

Konaklama birimindeki havlu ve çarşafların genellikle 5 günde bir değiştiği, 

bunun yerine 3 günde bir değişmesi gerektiği de yararlanıcılar tarafından belirtilmiştir.  
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4.1.4. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Yemekhanesine İlişkin Bulgular 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hizmetiçi eğitim merkezlerinin yemekhanelerinin 

yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yemekhanede bulunan 

donanımların nitelik olarak ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğu, yemekhanede 

çalışan aşçıların,  servis ve temizlik elemanlarının yeterliklerinin de istenilen düzeyde 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte yemeklerin lezzetli olduğu, miktar olarak 

yeterli ölçüde, sunumunun göze hitap ettiği ve masalarının düzenine gerekli özenin 

gösterildiği belirlenmiştir. Ayrıca yemekhanenin;  

(a) Kullanım büyüklüğü,  

(b) Donanımları,  

(c) Doğal aydınlatma,  

(d) Doğal havalandırma, 

(e) İklimlendirme 

bakımından ihtiyacını karşılamada yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. Yalnız tüm bu 

olumlu koşullara rağmen özel durumları olan yararlanıcılar isteklerinin göz önünde 

bulundurulması ve yemeklerin alakart şeklinde verilmesi gibi bazı isteklerin ekonomik 

ve donanımsal imkânlardan dolayı yerine getirilememesi ufakta olsa olumsuzluklar 

doğurmakla birlikte yararlanıcıların genel anlamda yemekhane birimi ile ilgili bir sorun 

yaşamamış olması sevindiricidir. 

4.1.5. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Sosyal-Sportif Faaliyet İmkânlarına 

İlişkin Bulgular 

Hizmetiçi eğitim merkezlerinin sosyal ve sportif faaliyet alanlarının yeterliliğine 

ilişkin olarak anketi cevaplandıran katılımcıların görüşleri incelendiğinde; sosyal ve 

sportif faaliyetlere yeterince zaman ayrılmadığı, bu faaliyetler için ayrılan fiziki mekân 

ve donanımların yetersiz olduğu gözlenmektedir. Öte yandan kursa katılanlara hizmet 

içi eğitim faaliyeti sırasında gezi ve gözlem imkânının sağlandığı ortaya çıkmıştır. 

Kursiyerlerle yapılan görüşmelerde bu gezi ve gözlemlerin haftada 1 veya 2 kez 

düzenlendiği belirlenmiştir. Beş günlük bir faaliyete katılan kursiyerlerin haftanın 3-4 

gününde yapılan kurs etkinliklerinin dışına çıkarak birlikte kaynaşmayı sağlayacak 

sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunma imkânının sağlanamaması düşündürücüdür. 

Bu durum hizmetiçi eğitim merkezlerinde bulunan sportif ve sosyal alanların 

fiziki mekân ve donanımlarının ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığının bir göstergesi 

olarak algılanabilir.  
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Hizmetiçi eğitim merkezlerinde bulunan ilk yardım ve acil durumlar için gerekli 

ortam ve donanımlara ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; bu tür donanımların 

yeterli düzeyde bulunmadığı, hizmetiçi eğitim merkezlerinin bir kısmında revir ve 

sağlık personelinin bulunmadığı belirlenmiştir. İnsanların topluca bulunmuş oldukları 

bu tür ortamlarda sağlık konusunda tedbirlerin alınmamış olması son derece dikkat 

çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Hizmetiçi eğitim enstitüsü 

yöneticilerinin de ihtiyaç duydukları personel arasında sağlık personelinin bulunuyor 

olması bu eksikliğin farkında oldukları ve gidermeye çalıştıklarının bir göstergesi olarak 

algılanabilir.  

Reviri bulunan hizmet içi eğitim merkezlerinin revirlerinin; 

(a) Doğal aydınlatma,  

(b) Doğal havalandırma, 

(c) İklimlendirme 

bakımından ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Anketi 

cevaplandıran katılımcıların sağlık birimi ile ilgili bir sorun yaşamadıkları söylemiş 

olmaları da olumlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

4.1.6. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Eğitim Kalitesine İlişkin Bulgular  

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hizmetiçi eğitim merkezlerinde yapılan kurs ve 

seminerlerin kalitesine ilişkin olarak belirtilen görüşler incelendiğinde, kursiyerlerin 

derse devamlarının yüksek oranda gerçekleştiği, ders esnasında konulara aktif olarak 

katıldıkları, öğretim görevlilerinin kurslarda anlattıkları konulara hakim oldukları 

belirlenmiştir. Ayrıca; 

(a) Faaliyet konularının içeriğinin hedef kitleye uygun olduğu, 

(b) Faaliyete ayrılan sürenin yeterli olduğu, 

(c) Faaliyetin kursiyer ihtiyacına göre hazırlandığı,  

(d) Öğretimde bilişim teknolojilerinin oldukça yeterli kullanıldığı,  

(e) Eğitim ortamında kullanılan teknolojik araç-gereçlerin oldukça yeterli 

kullanıldığı,  

(f) Kursiyerlerin program sonu kazanacakları yeterliklerin açık bir şekilde 

belirtildiği,  

(g) Faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşıldığı,  

(h) Eğitim kalitesi ile ilgili bir sorun yaşanmadığı  
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ortaya çıkmıştır. Bu durum hizmet içi eğitim enstitülerinde düzenlenen kurs ve 

seminerlerin yüksek kalitede ve amaçlara uygun olarak yapıldığının bir göstergesi 

olarak algılanabilir. 

4.1.7. Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin Fiziki Mekân ve Donanımı İle İlgili 

Bulgular 

Araştırmada hizmetiçi eğitim enstitülerinin derslik, laboratuvar, kantin ve 

tuvaletlerinin fiziki mekân ve donanımlarına ilişkin katılımcı görüşleri alınmıştır. 

Katılımcıların söz konusu mekânlara ilişkin olarak belirttikleri görüşlerin birbirine 

paralel olduğu ortaya çıkmıştır. 

Hizmetiçi eğitim merkezlerinde bulunan derslik, laboratuar, kantin ve 

tuvaletlerin fiziki mekân ve donanımlarına ilişkin olarak katılımcı görüşleri 

incelendiğinde, söz konusu birimlerin; 

(a) Kullanım alanı büyüklüğü,  

(b) Donatım malzemelerinin yerleşim biçimi, 

(c) Donatım malzemelerinin sayısı,  

(d) Donatım malzemelerinin esnek kullanıma uygunluğu,  

(e) Donanımlarının bilişim teknolojilerine uygunluğu,  

(f) Doğal aydınlatma bakımından yeterliliği, 

(g) Doğal havalandırma bakımından yeterliliği, 

(h) İklimlendirme bakımından yeterliliği, 

(i) Gürültüden korunma bakımından yeterliliği, 

(j) Mekân akustiği bakımından yeterliliği, 

(k) Nemden korunması bakımından yeterliliği 

katılımcıların ihtiyaçlarının karşılayacak nitelikte olduğu gözlemlenirken, 

engellilerin ihtiyaçlarını karşılamadan uzak olduğu tespit edilmiştir. Engellilerin bu 

fiziki mekân ve donanımlardan yararlanma durumlarının göz önünde bulundurulmaması 

önemli bir eksikliktir. 

Yararlanıcıların ders aralarında ve boş vakitlerini geçirmede açık alan olarak en 

çok ihtiyaç duydukları bahçe ve dinlenme alanlarının yeterliliği konusunda anketi 

cevaplandıran katılımcıların görüşleri incelendiğinde; hizmetiçi eğitim enstitülerinin 

bahçesin bakımı, bahçede bulunan oturma birimleri ve yürüyüş yolları yararlanıcıların 

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Hizmetiçi eğitim enstitülerinin donanımlarında herhangi bir sorun yaşandığı 

zaman yeterli düzeyde ve zamanında teknik desteğin alındığı da tespit edilmiştir. Bu 
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durum enstitülerin fiziki mekân ve donanım açısından yararlanıcıların ihtiyaçlarının 

azami ölçüde karşılandığının bir göstergesi olarak algılanabilir. Buna paralel olarak 

“fiziki mekân ve donanımla ilgili bir sorun yaşadınız mı” sorusuna da katılımcıların 

vermiş oldukları cevapların yaşamadıkları yönünde olması da enstitülerin fiziki mekân 

ve donanım olarak ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak düzeyde olmasının ayrı bir 

göstergesidir.  

4.2. Sonuçlar 

1. Herkesçe bilindiği üzere temizlik ve hijyen insan sağlığı açısında son derece 

önemlidir. Özellikle toplu yaşam ortamlarında bu konuya çok daha fazla önem ve özen 

gösterilmesi gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada: 

(a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hizmetiçi eğitim enstitülerinin tüm 

birimlerinde (Eğitim, konaklama ve dinlenme alanları) temizlik ve hijyen ihtiyaçları 

karşılayacak şekilde sağlanmakta olduğu belirlenmiştir. 

(b) Temizlik hizmetlerin daha sağlıklı ve zamanında yerine getirilmesi için 

Aksaray’da 5, Ankara’da 3, Mersinde 2 ve Rize’de 2 adet hizmetli personele ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

(c) Temizlik ve hijyenin sağlanmasında olmazsa olmaz olan temizlik sarf 

malzemeleri alımına ayrılan ödenek ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

2. Kaliteli hizmet, kalifiye elemanlar vasıtasıyla yararlanıcıların ihtiyaçları 

doğrultusunda zamanında yapılan hizmettir. Hizmetin zamanında ve istenen 

standartlarda yapılması hizmeti verenin yeterlilikleri kadar sayısının da yeterliliği ile 

doğru orantılıdır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hizmetiçi eğitim enstitülerinin hizmet 

kalitelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bu araştırmada, enstitülerin bazı 

meslek alanlarında eleman ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Enstitülerce en çok ihtiyaç 

duyulan meslek elemanlarını hizmetli, sağlık personeli, tesisatçı ve memurlar 

oluşturmaktadır.  

3. Hizmet içi eğitimin amacı; sadece belirli bir konuda kursiyerlerin 

bilgilendirilmesi değildir. Bu eğitimlerin bir amacı da farklı yerlerden gelen 

kursiyerlerin birbirleriyle tanışıp kaynaşması, kursun bulunduğu yöreyi tanıması, tarihi 

ve kültürel özellikleri hakkında bilgi edinmesi, çevreyi gezip gözlemlerde bulunmasıdır. 

Bunların sağlanması için HİEE ile yerleşim birimi arasında ulaşım sorununun 

bulunmaması gerekir. Yapılan bu araştırmada; 

  (a) Enstitülerin konaklama birimi ile eğitim birimi arasında ulaşım sorununun 

bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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(b) Erzurum, Yalova, Van ve Rize hizmetiçi eğitim enstitüleri, yerleşim 

biriminden uzak olduğu için ulaşımında sorunlar yaşanmaktadır. 

(c) Hizmet aracı bulunmayan hizmetiçi eğitim enstitülerinin (Aksaray ve 

Ankara) olduğu belirlenmiştir. 

4. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin; 

(a) Resepsiyon ve konaklama biriminde görev yapan personel, ihtiyaçları 

karşılayacak mesleki bilgi ve becerilere sahiptir. 

(b) Konaklama birimleri; 

(1) Kullanım büyüklüğü, 

(2) Donanımları,  

(3) Doğal aydınlatma,  

(4) Doğal havalandırma, 

(5) İklimlendirme,  

bakımından ihtiyacı karşılamak için yeterlidir.  

(d) Konaklama biriminde kalan kursiyerler kaldıkları odaları yatak kapasitesi 

bakımından kalabalık bulmaktadırlar. 

(e) Kursiyerler iki kişilik odalarda konaklamanın daha uygun olacağını 

düşünmektedirler. 

5. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin yemekhanelerine ilişkin herhangi bir sorun 

yaşanmamaktadır. Yemek çeşitliliği, sunumu, miktarı, yemekhanenin tertip, düzen ve 

donanımından kursiyerler memnun kalmaktadırlar. 

6. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin sosyal ve sportif faaliyet alanları, fiziki mekân 

ve donanım açısından ihtiyaçları karşılayamamaktadır. 

7. Hizmetiçi eğitim enstitülerinde ilk yardım ve acil durumlar için olması gerekli 

donanım ve sağlık personeli bulunmamaktadır. 

8. Hizmetiçi eğitim enstitülerinde yapılan eğitim, kursiyerlerin yüksek oranda ve 

derse aktif katılımıyla, alanında uzman ve konulara hakim öğretim görevlilerince hedef 

kitlenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan programlar çerçevesinde yüksek kalitede 

ve amaçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  

9. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin tüm birimleri (derslik, laboratuvar, kantin ve 

tuvaletler) fiziki mekân ve donanım olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak 

niteliktedir. Fakat bu bina ve donanımlar engellilerin ihtiyaçlarını karşılamadan uzak bir 

yapıdadır. 
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4.3. Öneriler 

1. Araştırmada hizmetiçi eğitim enstitülerinde görev yapmakta olan personelin 

sayı ve çeşitliğinde bir takım eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin 

başında temizlik hizmetlerini yerine getirecek temizlik elemanı, sağlık hizmetlerinde 

görev alacak sağlık personeli ile enstitünün tesisatlarının bakım ve onarımını yapacak 

teknisyenlerin öncelikli olduğu belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitim enstitülerindeki hizmet 

kalitesinin artırılması için, ihtiyaç duyulan bu personel eksikliğinin ivedilikle 

giderilmesi sağlanmalıdır. Enstitülere görevlendirilecek personel sayı ve çeşitliliği için 

Tablo 3.4.15.ten faydalanılabilir. Enstitülerin belirtmiş olduğu personel ihtiyacının 

karşılanması hizmet kalitesinin artırılmasında son derece önemlidir. 

2. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin konaklama kısmında yer alan yatakhaneler, bir 

kısım katılımcılar tarafından kalabalık bulunmaktadır. Odalarda 4, 5 ve hatta daha fazla 

kişinin kaldığı belirtilmiştir. Kullanıcılarının büyük çoğunluğunu öğretmenlerin 

oluşturduğu hizmet içi eğitim merkezlerinin daha çağdaş ve nezih ortamlar hâline 

dönüştürülmesi, yapılacak kurs ve seminerlere katılanların motivasyonunu artırarak 

başarısını etkileyecektir. Bu sebeple hizmetiçi eğitim merkezlerinin konaklama 

biriminde yer alan yatakhanelerin 2 veya en fazla 3 kişilik standart odalara 

dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bir enstitüde 2-3-4-5 gibi farklı sayıda katılımcının 

kalacağı türden odaların olması bazı kursiyerlerin rahatsız olmasına sebep olabilir. Oda 

kapasiteleri merkezlerde standart hâle getirilerek tüm kursiyerlere eşitlik sağlanmalıdır. 

Bunun için gerekiyorsa enstitülerin yatakhaneleri yeniden restore edilmelidir. 

Restorasyon yapılana kadar enstitülerde düzenlenecek kurs ve seminer sayıları yeniden 

planlanmalı, gerekiyorsa katılımcı sayısı düşürülmelidir.  

3. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin bir kısmı şehir merkezinde bulunurken, bir 

kısmının şehir merkezlerinden uzakta olduğu, dolayısıyla ulaşımında bir takım sıkıntılar 

yaşandığı tespit edilmiştir. Yerleşim birimlerinden uzak olan hizmetiçi eğitim 

enstitülerinin ulaşım sorunu ivedilikle giderilmelidir. Bu sorunun giderilmesi için yerel 

yönetimlerle iş birliği yapılabilir. Enstitülerdeki ders bitim saatinde ve akşam belirli 

saatlerde yerleşim birimi ile enstitü arasında ulaşımı sağlayacak servisler konulabilir. 

Ayrıca enstitülerde bulunan hizmet araçları bu ihtiyacın karşılanması için de 

kullanılabilir. Bu sebeple hizmet araçlarının toplu ulaşımda da kullanılacak özellikte 

olması sağlanmalıdır. 
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4. Hizmetiçi eğitim enstitülerinin sosyal ve sportif alanları ile ilk yardım ve acil 

durumlar için olması gereken donanımlarında bir takım eksikliklerin olduğu tespit 

edilmiştir. Bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesi sağlanmalıdır.  

5. Hizmetiçi eğitim merkezlerinin fiziki mekân ve donanımlarının engellilerin 

ihtiyaçlarını karşılamadan uzak bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Fiziki mekân ve 

donanımlarının engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya kavuşturularak engelli 

memur ve öğretmenlerimizin de hizmetiçi eğitim enstitülerinden yararlanmalarını 

sağlayacak yapıya kavuşturulmalıdır.  
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YÖNETİCİ ANKETİ 

 

Sayın  Yönetici, 

EARGED tarafından yapılan bu araştırma ile Hizmet İçi Eğitim Dairesine bağlı 

“Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesi”nin genel bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

Ankette belirteceğiniz görüşler Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin hizmet 

kalitesinin arttırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Anket sorularındaki size en uygun seçeneği işaretleyiniz; anketin üzerine adınızı 

yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret koymayınız. 

                                                                       Milli Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

 

I. KİŞİSEL BİLGİLER VE GÖRÜŞLER 

 

1.1. Cinsiyetiniz:   

(  ) Bayan (   ) Erkek  

1.2. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nün bulunduğu yer: 

 İl    :……………………………………………… 

İlçe :………………………………………………. 

1.3. Göreviniz : 

(   ) Müdür   (   ) Müdür Yardımcısı 

1.4. Eğitim durumunuz 

a (  ) Ön lisans (iki yıllık yüksek okul) mezunu 

b (  ) Lisans (dört yıllık/fakülte) mezunu 

c (  ) Yüksek lisans mezunu 

d (  ) Doktora mezunu  

1.5. Branşınız     :  …………………………………………………………………… 

1.6.   HİEE’de  kaç yıldır yöneticilik yapıyorsunuz? 

a (  ) 5 yıl ve daha az 

b (  ) 6-10 yıl 

c (  ) 11-15 yıl 

d (  ) 16 ve yıl daha fazla 
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Bu bölümde Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin (HİEE) temizlik, ulaşım, 
resepsiyon, konaklama, yemekhane, sosyal/sportif faaliyetler, sağlık, binanın fiziki 
mekân ve donanımı ile ilgili ifadeler yer almaktadır.    

Görüş ve değerlendirmenizi şu anda bulunduğunuz HİEE göz önünde 
bulundurarak yapınız. 

İfadelere katılma düzeyinize ilişkin görüşlerinizi ilgili seçeneğin karşısındaki 
parantez içine (X) işareti koyarak belirtiniz. 

II. TEMİZLİK VE HİJYEN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Temizliğine 

Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. HİEE’de temizliği sağlayan personel sayısı 
yeterlidir.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. HİEE’de temizliği sağlayan personel görevini 
istenilen düzeyde yapmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. HİEE’de temizliğin sağlanması için gerekli olan 
donanım (makine, teçhizat vb.) yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. HİEE’de temizliğin sağlanmasında kullanılan 
sarf malzemeleri için ayrılan ödenek yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5.HİEE’deki konaklama bölümünde bulunan ortak 
kullanım alanlarındaki temizlik düzenli olarak 
yapılmaktadır (koridor, oturma alanı). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6.HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların 
temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7.HİEE’nün yemekhanesinde temizlik düzenli 
olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8.HİEE’nün soysal/sportif faaliyetlerin yapıldığı 
ortamda temizlik düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9.HİEE’de sağlıkla ilgili alanlarda (revir vb.) 
temizlik düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10.HİEE’deki dersliklerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11.HİEE’deki laboratuvarların temizliği düzenli 
olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12.HİEE’deki kantinlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.13.HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliği düzenli 
olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.14.HİEE’deki tuvaletlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  )  (  ) (  ) (  ) 

2.15.HİEE’deki bahçenin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.16. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nin temizliği bakımdan bir sorun yaşanıyor mu? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

2.17. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III. ULAŞIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Ulaşıma Yönelik İfadeleri 
T
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en
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u
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z 
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3.1. HİEE konum olarak ulaşım imkânı kolay bir 
yerdedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.2. Faaliyet dışı zamanlarda yerleşim merkezlerine 
ulaşım problemi yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.3. HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyeti 
binasına ulaşım sorunu yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

      

     3.4. HİEE’de hizmet aracı var mıdır? 

       (  ) Evet  (  ) Hayır 
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IV.  RESEPSİYON VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Resepsiyon ve Konaklamaya 

Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

4.1. HİEE’deki resepsiyon biriminin donanımları 
(bilgisayar, telefon santrali vb.) yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.2. Resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur(gelen müşteriyi kabul etme, kayıt, 
bagaj, haberleşme gibi). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.3. Resepsiyon biriminde çalışan personel iletişim 
becerisi yönünden yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.4. Konaklama alanlarındaki odaların kullanım 
büyüklüğü bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.5. Konaklama alanındaki donanımlar  (mobilya, yatak, 
beyaz eşya, vs.) ihtiyaçların karşılanmasında yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.6. Konaklama alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.7. Konaklama alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.8. Konaklama alanı iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.9. Konaklama biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.10. Konaklama biriminde çalışan personel iletişim 
becerisi yönünden uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.11.Konaklama alanında bulunan odalar kaçar kişiliktir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

a (  ) 1    b (  ) 2      c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

4.12. Kurs/seminer gibi faaliyetlerin etkili ve verimli olabilmesi için, konaklama alanında 

bulunan odada kaç kişi kalınması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

a (  ) 1    b (  ) 2     c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

4.13.Odalardaki çarşaf, havlu vb. ne kadar sıklıkla değişmektedir? 

a (  ) Her Gün    b (  ) İki Günde Bir   c (  ) Üç Günde Bir   d  (  ) Dört Günde Bir 

e (  ) Beş Günde Bir 

4.14. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’deki resepsiyon ve konaklama birimi ile ilgili bir sorun 

yaşıyor musunuz? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 
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4.15. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Çözüm Önerileri: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4.16. HİEE’de çalışan personel sayısı ve ihtiyaç duyulan personel sayısını aşağıdaki tabloya 

göre belirtiniz. 

Personel Mevcut Personel Sayısı İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı 

Elektrik Tesisatçısı   

Sıhhı Tesisatçı   

Sağlık Personeli   

Bilgisayar Operatörü   

Aşçı   

Garson   

Muhasebeci   

Sekreter   

Memur   

Hizmetli   

Diğer   
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          Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de yemekhane bölümü varsa işaretleyiniz. 

V.YEMEKHANEYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Yemekhaneye Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en
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ld

u
k

ça
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z 
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5.1. Yemekhane donanımı ( masa, sandalye, tabak, çatal, 
kaşık vb.) yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.2. Yemekhanede çalışan aşçının mesleki yeterlikleri 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.3. Yemekhanede çalışan servis elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.4. Yemekhanede çalışan temizlik elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.5. Verilen yemekler lezzetlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.6. Verilen yemek çeşit olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.7. Verilen yemek miktar olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.8. Yemeklerin sunumunda özen gösterilmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.9. Yemekhanedeki masa düzenine gerekli özen 
gösterilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.10. Yemekhane alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.11. Yemekhane alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.12. Yemekhane alanı iklimlendirme (ısıtma/ soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.13. Verilen yemeklerde diyet gibi özel durumu olan 
kursiyerlerin istekleri göz önüne alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

    5.14. Yemekhanede yöresel yemeklerin verilmesini konusunda düşüncenizi belirtiniz?

 ………………………………………………………………………………………….. 

5.15. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nin yemekhanesi ilgili bir sorun yaşanıyor mu? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

5.16. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de sosyal/sportif faaliyet ve sağlık bölümü varsa 

işaretleyiniz. 

VI. SOSYAL/ SPORTİF FAALİYETLER VE SAĞLIK İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Sosyal/Sportif Faaliyeleri ile Sağlığa   
Yönelik İfadeleri 

T
am
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6.1. HİEE’nde sosyal/sportif faaliyet imkânları için 
hizmet sunulmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.2. HİEE’deki sosyal/ sportif faaliyet alanındaki 
donanım  ( spor alanı, masa tenisi, oyun salonu vb.) 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.3 HİEE’de bulunan sosyal/sportif faaliyet alanları fiziki 
mekân olarak yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.4. HİE süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer 
verilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.5. İlk yardım gibi acil durumlarda gerekli donanım  
(sedye, paravan, ilk yardım çantası vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.6. Sağlıkla ilgili alanlar doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.7. Sağlıkla ilgili alanlar doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.8. Sağlıkla ilgili alanlar iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.9. HİEE’de revir bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.10. HİEE’de sağlık personeli (hemşire gibi)   bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.11. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nin sosyal/sportif faaliyetleri ve sağlıkla ilgili bir sorun 

yaşanıyor mu? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

6.12. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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VII.FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 

T
am
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en
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z 
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7.1. Derslikler kuriyer sayısına göre kullanım alanı 
büyüklüğü (fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.2. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.3. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.4. Dersliklerin donatım malzemeleri esnek kullanıma 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.5. Dersliklerin donanımları (slayt, projeksiyon, PC 
vb.) bilişim teknolojilerine uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.6.Dersliklerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.7.Derslikler doğal aydınlatma (gün ışığı) bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.8.Derslikler doğal havalandırma bakımından yeterlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.9.Derslikler iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.10. Derslikler gürültüden korunma, (ses yalıtımı, çift 
cam uygulama vb bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.11. Derslikler mekân akustiği (ses dağılımı/yansıması)  
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.12. Derslikler nemden (rutubet) korunma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.13. Laboratuvarlar kullanım alanı büyüklüğü (fiziki 
kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.14. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) yerleşim 
biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.15. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) sayı 
olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.16.Laboratuvarlarda engellilere uygun donanımlar  
(masa, sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.17. Laboratuvarların donatım malzemeleri esnek 
kullanıma uygundur . 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.18.Laboratuvarlar doğal aydınlatma  (gün ışığı 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.19. Laboratuvarlar doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.20. Laboratuvarlar iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.21. Laboratuvarlar  gürültüden korunma, (ses 
yalıtımı, çift cam uygulama vb bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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7.22.Laboratuvarlar mekân akustiği (ses dağılımı/ 
yansıması) korunma bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

VII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi 
 

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 
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7.23.Laboratuvarlar nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.24. HİEE’nin kantinleri,  kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.25. Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 7.26. Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, 
sandalye, vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.27.Kantinlerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.28. HİEE’nün kantinleri doğal aydınlatma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.29.HİEE’nün kantinleri doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.30.HİEE’nün kantinleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.31. HİEE’nin kantinleri nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.32. HİEE’nün dolaşım alanları (koridorlar ve kapalı 
teneffüs alanları) fiziki kapasite bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.33. HİEE’nün dolaşım alanları doğal aydınlatma, (gün 
ışığı) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.34. HİEE’nün dolaşım alanları doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.35. HİEE’nün dolaşım alanları iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.36. HİEE’nün tuvaletleri, kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki Kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.37. Tuvaletlerin donatım malzemeleri (klozet, lavabo, 
pisuar vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.38.Tuvaletlerde engellilere uygun donanımlar  (klozet, 
lavabo vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.39. HİEE’nün tuvaletlerinin, donatım malzemeleri 
(klozet, lavabo, pisuar vb.) yerleşim biçimi bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.40.  HİEE’nün tuvaletleri doğal aydınlatma (gün ışığı)  
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.41.HİEE’nün tuvaletleri doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.42.  HİEE’nün tuvaletleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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7.43. HİEE bahçesi oturma birimleri bakımından 
yeterlidir. (Bank, sandalye, basamaklandırılmış oturma 
sistemleri vb.) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
VII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi 
 

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 
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7.44. HİEE bahçesi yürüyüş yolları bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.45. HİEE bahçe bakımı yeterli düzeyde yapılmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.46. HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem 
yaşandığı zaman yeterli ve zamanında teknik destek 
alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

7.47. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nin fiziki mekân ve donanımına ilişkin bir sorun 

yaşıyor musunuz? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

7.48. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bu kısımda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitim kalitesine yönelik olarak 
verilen ifadelerin katılma düzeyine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi şu andaki 
HİEE’nü göz önünde bulundurarak yapınız. 

VIII. HİZMET İÇİ EĞİTİM KALİTESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nün Eğitimin Kalitesine 

Yönelik İfadeler 

 

T
am
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en
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8.1. HİEE’de görevli personelin kursiyerlere yaklaşımı 
memnun ediciydi.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.2. Kurs sırasında doğan ihtiyaçların giderilmesi için 
HİEE yönetimi çaba gösterdi. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.3. Görev yapmakta olduğunuz HİEE’nin fiziki mekân ve donanımına ilişkin bir sorun yaşıyor 

musunuz? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

 

8.4.Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşanan sorunları ve varsa çözümüne yönelik 

önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

IX. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde HİEE’nin Hizmet Kalitesinin arttırılması için neler yapılmasına 

ilişkin sorulara yer verilmektedir.  

 

9.1. HİEE’lerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için neler yapılabilir, lütfen 

belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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EK - 2 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 

 

 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN HİZMET 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

(KURS YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKETİ) 

 

 

Ankara, 2010 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve KURS YÖNETİCİSİ 

ANKETİ 

Sayın  Öğretim Görevlisi ve Kurs Yöneticisi, 

EARGED tarafından yapılan bu araştırma ile Hizmet İçi Eğitim Dairesine bağlı 

“Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesi”nin genel bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

Ankette belirteceğiniz görüşler Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin hizmet 

kalitesinin arttırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Anket sorularındaki size en uygun seçeneği işaretleyiniz; anketin üzerine adınızı 

yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret koymayınız. 

                                                                       Milli Eğitim Bakanlığı 

                                                           Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

III. KİŞİSEL BİLGİLER VE GÖRÜŞLER 

1.5. Katıldığınız kursun yapıldığı yer:   

İl    : ………………………………………… 

İlçe: ………………………………………….. 

1.6. Cinsiyetiniz: 

a (  ) Bayan   b (  ) Erkek 

1.7. Şu anda katıldığınız kursdaki göreviniz: 

a (  ) Öğretim Görevlisi  b (  ) Kurs Yöneticisi 

1.8. Şimdiye kadar verdiğiniz kurs sayısı:  

Öğretim Görevlisi:   Kurs Yöneticisi: 

a (  ) 1-2     a (  ) 1-2 

b (  ) 3-5     b (  ) 3-5 

c (  ) 6-8     c (  ) 6-8 

d (  ) Daha fazla     d (  ) Daha fazla 

1.5.  Mesleki kıdeminiz 

a (  ) 5 yıl ve daha az 

b (  ) 6-10 yıl 

c (  ) 11-15 yıl 

d (  ) 16 ve yıl daha fazla 

 
Bu bölümde Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin (HİEE) temizlik, ulaşım, 
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resepsiyon, konaklama, yemekhane, sosyal/sportif faaliyetler, sağlık, binanın fiziki 
mekân ve donanımı ile ilgili ifadeler yer almaktadır.    

Görüş ve değerlendirmenizi şu anda bulunduğunuz HİEE göz önünde 
bulundurarak yapınız. 

İfadelere katılma düzeyinize ilişkin görüşlerinizi ilgili seçeneğin karşısındaki 
parantez içine (X) işareti koyarak belirtiniz. 

II.TEMİZLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma  

Düzeyi 

 

 

HİEE’nin Temizliğine Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

2.1. HİEE’deki konaklama bölümünde bulunan ortak 
kullanım alanlarındaki temizlik düzenli olarak 
yapılmaktadır (koridor, oturma alanı). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların 
temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. HİEE’nün yemekhanesinde temizlik düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. HİEE’nün soysal/sportif faaliyetlerin bulunduğu 
ortamda temizlik düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. HİEE’de sağlıkla ilgili alanlarda (revir vb.) temizlik 
düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. HİEE’deki dersliklerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. HİEE’deki laboratuvarların temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. HİEE’deki kantinlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.9. HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliği düzenli 
olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. HİEE’deki tuvaletlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.11. HİEE’deki bahçenin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.12. Şu anda faaliyete katıldığınız HİEE’nin temizliği bakımdan bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

2.13. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları, varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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V. ULAŞIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Ulaşıma Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

3.1. HİEE konum olarak ulaşım imkânı kolay bir 
yerdedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.2. Faaliyet dışı zamanlarda yerleşim merkezlerine 
ulaşım problemi yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.3. HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyeti 
binasına ulaşım sorunu yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 

Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de resepsiyon ve konaklama bölümü varsa işaretleyiniz. 
IV.RESEPSİYON VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Resepsiyon ve Konaklamaya 

Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 
4.1. Resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur (gelen müşteriyi kabul etme, kayıt, 
bagaj, haberleşmek gibi). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.2. Resepsiyon biriminde çalışan personel iletişim 
becerisi yönünden yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.3. Konaklama alanları kullanım büyüklüğü bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.4. Konaklama alanındaki donanımlar  (mobilya, yatak, 
beyaz eşya, vs.) ihtiyaçların karşılanmasında yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.5. Konaklama alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.6. Konaklama alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.7. Konaklama alanı iklimlendirme (ısıtma/ soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.8. Konaklama biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.9. Konaklama biriminde çalışan personel iletişim 
becerisi yönünden uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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4.10. Konaklama alanında bulunan odalar kaçar kişiliktir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

a (  ) 1    b (  ) 2      c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

 

4.11. Kurs/seminer gibi faaliyetlerin etkili ve verimli olabilmesi için, konaklama alanında 

bulunan odada kaç kişi kalınması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

a (  ) 1    b (  ) 2     c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

4.12.Kaldığınız odadaki çarşaf, havlu vb. ne kadar sıklıkla değişmektedir? 

a (  ) Her Gün    b (  ) İki Günde Bir   c (  ) Üç Günde Bir   d  (  ) Dört Günde Bir 

e (  ) Beş Günde Bir 

4.13. Şu anda faaliyete katıldığınız HİEE’deki resepsiyon ve konaklama birimi ile ilgili bir 

sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

4.14. Cevabınız “evet” ya da “kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de yemekhane bölümü varsa işaretleyiniz. 
V.YEMEKHANEYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Yemekhaneye Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

5.1. Yemekhane donanımı ( masa, sandalye, tabak, çatal, 
kaşık vb.) yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.2. Yemekhanede çalışan aşçının mesleki yeterlikleri 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.3. Yemekhanede çalışan servis elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.4. Yemekhanede çalışan temizlik elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.5. Yemekhanede çalışan personel iletişim becerisi 
yönünden yeterlidir.   

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.6. Verilen yemekler lezzetlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.7. Verilen yemek çeşit olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.8. Verilen yemek miktar olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.9. Yemeklerin sunumunda özen gösterilmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.10. Yemekhanedeki masa düzenine gerekli özen 
gösterilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.11. Yemekhane alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.12. Yemekhane alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.13. Yemekhane alanı iklimlendirme (ısıtma/ soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.14. Verilen yemeklerde diyet gibi özel durumu olan 
kursiyerlerin istekleri göz önüne alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

    5.15. Yemekhanede yöresel yemeklerin verilmesini konusunda düşüncenizi belirtiniz? 

 ………………………………………………………………………………………….. 

   5.16. Yemeklerin ne şekilde verilmesini istersiniz? 

       a)  Alakart        b) Tabildot 

5.17. Şu anda faaliyete katıldığınız HİEE’nin yemekhanesi ilgili bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

5.18. Cevabınız “evet” ya da “kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 
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Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de sosyal/sportif faaliyet ve sağlık bölümü varsa 

işaretleyiniz. 

VI. SOSYAL / SPROTİF FAALİYETLER VE SAĞLIK İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Sosyal/Sportif Faaliyeleri ile Sağlığa   
Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

6.1. HİEE’deki sosyal/sportif faaliyet imkânları için 
hizmet sunulmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.2. HİEE’deki sosyal/ sportif faaliyet alanındaki 
donanım  ( spor alanı, masa tenisi, oyun salonu vb.) 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.3. HİEE’de bulunan sosyal/sportif faaliyet alanları 
fiziki mekân olarak yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.4. HİE süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer 
verilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.5. İlk yardım gibi acil durumlarda gerekli donanım  
(sedye, paravan, ilk yardım çantası vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.6. Sağlıkla ilgili alanlar doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.7. Sağlıkla ilgili alanlar doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.8. Sağlıkla ilgili alanlar iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

6.9. HİEE’de revir bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.10. HİEE’de sağlık personeli (hemşire gibi)   bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.11. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin sosyal/sportif faaliyetleri ve sağlıkla ilgili bir sorun 

yaşadınız mı? 
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a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

6.12. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

 

 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Bu kısımda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitim kalitesine yönelik olarak 

verilen ifadelerin katılma düzeyine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi şu andaki 
HİEE’nü göz önünde bulundurarak yapınız. 

VII. HİZMET İÇİ EĞİTİM KALİTESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nün Eğitimin Kalitesine 

Yönelik İfadeler 

 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

7.1. Verilen faaliyet konularının içeriği hedef kitlenin 
(kursiyer) seviyesine uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.2. Verilen faaliyete ayrılan süre yeterlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.3. Faaliyetler kursiyerin ihtiyaçlarına uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.4. Öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına 
imkân tanımaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.5. Kursiyerlerin program sonunda kazanacakları 
yeterlikler açık bir şekilde belirtilmiştir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.6. Eğitim ortamında kullanılan teknolojik araç-
gereçlerin (Data show, slayt, tepegöz vb.) kullanımı 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.7.  Kursiyerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.8. Katılımcıların faaliyete devam etme düzeyleri 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.9. Faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmıştır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.10. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin eğitim kalitesine ilişkin bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

7.11. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

VIII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en

 

O
ld

u
k

ça
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 A
z 

H
iç

 

8.1. Derslikler kuriyer sayısına göre kullanım alanı 
büyüklüğü (fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.2. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.3. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.4. Dersliklerin donatım malzemeleri esnek kullanıma 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.5. Dersliklerin donanımları (slayt, projeksiyon, PC 
vb.) bilişim teknolojilerine uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.6. Dersliklerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.7. Derslikler doğal aydınlatma (gün ışığı) bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.8. Derslikler doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.9. Derslikler iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.10. Derslikler gürültüden korunma, (ses yalıtımı, çift 
cam uygulama vb.)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.11. Derslikler mekân akustiği (ses dağılımı/yansıması) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.12. Derslikler nemden (rutubet) korunma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.13. Laboratuvarlar kullanım alanı büyüklüğü (fiziki 
kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.14. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) yerleşim 
biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.15. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) sayı 
olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.16. Laboratuvarlarda engellilere uygun donanımlar  
(masa, sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.17. Laboratuvarların donatım malzemeleri esnek 
kullanıma uygundur . 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma  

Düzeyi 

 

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 
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8.18. Laboratuvarlar doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.19. Laboratuvarlar doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.20. Laboratuvarlar iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.21. Laboratuvarlar gürültüden korunma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.22. Laboratuvarlar mekân akustiği (ses dağılımı / 
yansıması) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.23.Laboratuvarlar nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.24. HİEE’nin kantinleri,  kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.25. Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.26. Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.27. Kantinlerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.28. HİEE’nün kantinleri  doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.29. HİEE’nün kantinleri  doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.30. HİEE’nün kantinleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.31. HİEE’nin kantinleri ve nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.32. HİEE’nün dolaşım alanları, (koridorlar ve kapalı 
teneffüs alanları) fiziki kapasite bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.33 HİEE’nün dolaşım alanları doğal aydınlatma (gün 
ışığı) bakımından yeterlidir.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.34. HİEE’nün dolaşım alanları doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.35. HİEE’nün dolaşım alanları iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.36. HİEE’in tuvaletleri, kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki Kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.37. Tuvaletlerin donatım malzemeleri (klozet, lavabo, 
pisuar vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.38.Tuvaletlerde engellilere uygun donanımlar  (klozet, 
lavabo vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) 
(  ) 

 

 

 

VIII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma  

Düzeyi 

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 
Yönelik İfadeleri 
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8.39. HİEE’nün tuvaletlerinin, donatım malzemeleri 
(klozet, lavabo, pisuar vb.) yerleşim biçimi bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.40. HİEE’nün tuvaletleri  doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.41. HİEE’nün tuvaletleri doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.42. HİEE’nün tuvaletleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.43. HİEE bahçesi oturma birimleri bakımından 
yeterlidir. (Bank, sandalye, basamaklandırılmış oturma 
sistemleri vb.) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.44. HİEE bahçesi yürüyüş yolları bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.45. HİEE bahçe bakımı yeterli düzeyde yapılmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.46. HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem 
yaşandığı zaman yeterli ve zamanında teknik destek 
alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.47. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin fiziki mekân ve donanımına ilişkin bir sorun yaşadınız 

mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

7.48. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

IX. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde HİEE’nin Hizmet Kalitesinin arttırılması için neler yapılmasına 

ilişkin sorulara yer verilmektedir.  

 

9.1. HİEE’lerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için neler yapılabilir, lütfen 

belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 
EK - 3 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 

 

 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN HİZMET 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

(KURSİYER ANKETİ) 
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Ankara, 2010 

 

 

KURSİYER ANKETİ 

 

Sayın Kursiyerler, 

EARGED tarafından yapılan bu araştırma ile Hizmet İçi Eğitim Dairesine bağlı 

“Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesi”nin genel bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. 

Ankette belirteceğiniz görüşler Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin hizmet 

kalitesinin arttırılmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.  

Anket sorularındaki size en uygun seçeneği işaretleyiniz; anketin üzerine adınızı 

yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret koymayınız. 

                                                                       Milli Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

IV. KİŞİSEL BİLGİLER VE GÖRÜŞLER 

1.9. Katıldığınız kursun yapıldığı yer:  

İl    :  ………………………………………….….… 

İlçe :  ………………………………………………. 

1.10.Cinsiyetiniz: 

a (  ) Bayan   b (  ) Erkek 

1.11.Eğitim durumunuz 

a (  ) Ön lisans (iki yıllık yüksek okul) mezunu 

e (  ) Lisans (dört yıllık/fakülte) mezunu 

f (  ) Yüksek lisans mezunu 

g (  ) Doktora mezunu 

1.12.Mesleki kıdeminiz 
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     a (  ) 5 yıl ve daha az 

     b (  ) 6-10 yıl 

     c (  ) 11-15 yıl 

     d (  ) 16 ve yıl daha fazla 

1.13. MEB’e bağlı HİEE’de düzenlenen kurs/seminer (faaliyet) katılma sayısınız:  

a (  ) 1-2  

b (  ) 3-5 

c (  ) 6-8 

d (  ) Daha fazla  

 

Bu bölümde Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin (HİEE) temizlik, ulaşım, 
resepsiyon, konaklama, yemekhane, sosyal/sportif faaliyetler, sağlık, binanın fiziki 
mekân ve donanımı ile ilgili ifadeler yer almaktadır.    

Görüş ve değerlendirmenizi şu anda bulunduğunuz HİEE göz önünde 
bulundurarak yapınız. 

İfadelere katılma düzeyinize ilişkin görüşlerinizi ilgili seçeneğin karşısındaki 
parantez içine (X) işareti koyarak belirtiniz. 

 
II.TEMİZLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

 

HİEE’nin Temizliğine Yönelik İfadeleri 

T
am
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en
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2.1. HİEE’deki konaklama bölümünde bulunan ortak 
kullanım alanlarındaki temizlik düzenli olarak 
yapılmaktadır (koridor, oturma alanı). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2. HİEE’deki konaklama alanında bulunan odaların 
temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3. HİEE’nün yemekhanesinde temizlik düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4. HİEE’nün soysal/sportif faaliyetlerin bulunduğu 
ortamda temizlik düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.5. HİEE’de sağlıkla ilgili alanlarda (revir vb.) temizlik 
düzenli olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.6. HİEE’deki dersliklerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.7. HİEE’deki laboratuvarların temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.8. HİEE’deki kantinlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  )  (  ) (  ) 

2.9. HİEE’deki dolaşım alanlarının temizliği düzenli 
olarak yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.10. HİEE’deki tuvaletlerin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.11. HİEE’deki bahçenin temizliği düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

2.12. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin temizliği bakımdan bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

2.13. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları, varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Çözüm Önerileri: 

…………………………………………………………………………………………………… 

VI. ULAŞIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

 

HİEE’nin Ulaşıma Yönelik İfadeleri 
T
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3.1. HİEE konum olarak ulaşım imkânı kolay bir yerdedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.2. Faaliyet dışı zamanlarda yerleşim merkezlerine 
ulaşım problemi yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.3. HİEE’de konaklama yerinden eğitim faaliyeti 
binasına ulaşım sorunu yaşanmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de resepsiyon ve konaklama bölümü varsa işaretleyiniz. 
VII. RESEPSİYON VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Resepsiyon ve Konaklamaya 

Yönelik İfadeleri 

T
am

am
en
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ça
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m
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z 

H
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4.1. Resepsiyon biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur (gelen müşteriyi kabul etme, kayıt, 
bagaj, haberleşme gibi). 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.2. Resepsiyon biriminde çalışan personel iletişim becerisi 
yönünden yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.3. Konaklama alanlarındaki odaların kullanım büyüklüğü 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.4. Konaklama alanındaki donanımlar  (mobilya, yatak, 
beyaz eşya, vs.) ihtiyaçların karşılanmasında yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.5. Konaklama alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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4.6. Konaklama alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.7. Konaklama alanı iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.8. Konaklama biriminde çalışan personelin mesleki 
yeterlikleri uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.9. Konaklama biriminde çalışan personel iletişim becerisi 
yönünden uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.10. Konaklama alanında bulunan odalar kaçar kişiliktir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

a (  ) 1    b (  ) 2      c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

4.11. Kurs/seminer gibi faaliyetlerin etkili ve verimli olabilmesi için, konaklama alanında 

bulunan odada kaç kişi kalınması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

a (  ) 1    b (  ) 2     c (  ) 3      d (  ) 4      e (  ) 5 veya daha fazla kişi 

4.12.Kaldığınız odadaki çarşaf, havlu vb. ne kadar sıklıkla değişmektedir? 

a (  ) Her Gün    b (  ) İki Günde Bir   c (  ) Üç Günde Bir   d  (  ) Dört Günde Bir 

e (  ) Beş Günde Bir 

4.13.Faaliyete katıldığınız HİEE’deki resepsiyon ve konaklama birimi ile ilgili bir sorun 

yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

4.14 Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Çözüm Önerileri: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de yemekhane bölümü varsa işaretleyiniz. 

VIII. YEMEKHANEYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi 
 
 

HİEE’nin Yemekhaneye Yönelik İfadeleri 
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5.1. Yemekhane donanımı ( masa, sandalye, tabak, çatal, 
kaşık vb.) yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.2. Yemekhanede çalışan aşçının mesleki yeterlikleri 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.3. Yemekhanede çalışan servis elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.4. Yemekhanede çalışan temizlik elemanının hizmeti 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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5.5. Verilen yemekler lezzetlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.6. Verilen yemek çeşit olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.7. Verilen yemek miktar olarak yeterlidir.   (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.8. Yemeklerin sunumunda özen gösterilmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.9. Yemekhanedeki masa düzenine gerekli özen 
gösterilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.10. Yemekhane alanı doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.11. Yemekhane alanı doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.12. Yemekhane alanı iklimlendirme (ısıtma/ soğutma) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.13. Verilen yemeklerde diyet gibi özel durumu olan 
kursiyerlerin istekleri göz önüne alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

    5.14. Yemekhanede yöresel yemeklerin verilmesini konusunda düşüncenizi belirtiniz?

 ………………………………………………………………………………………….. 

    5.15. Yemeklerin ne şekilde verilmesini istersiniz? 

          a)  Alakart   b) Tabildot 

5.16. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin yemekhanesi ilgili bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

5.17. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Bu kısımda bulunduğunuz HİEE’de sosyal/sportif faaliyet ve sağlık bölümü varsa 
işaretleyiniz. 

VI. SOSYAL/ SPROTİF FAALİYETLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Sosyal/Sportif Faaliyeleri ile Sağlığa   
Yönelik İfadeleri 

T
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6.1. HİEE’nde sosyal/sportif faaliyet imkânları için 
hizmet sunulmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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6.2. HİEE’deki sosyal/ sportif faaliyet alanındaki 
donanım  ( spor alanı, masa tenisi, oyun salonu vb.) 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.3. HİEE’de bulunan sosyal/sportif faaliyet alanları 
fiziki mekân olarak yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.4. HİE süresince gezi, gözlem gibi faaliyetlere yer 
verilmektedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.5. İlk yardım gibi acil durumlarda gerekli donanım  
(sedye, paravan, ilk yardım çantası vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.6. Sağlıkla ilgili alanlar doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.7. Sağlıkla ilgili alanlar doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.8. Sağlıkla ilgili alanlar iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6.9. HİEE’de revir bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.10. HİEE’de sağlık personeli (hemşire gibi)   bulunmaktadır. 

a (  ) Evet  b (  ) Hayır 

6.11. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin sosyal/sportif faaliyetleri ve sağlıkla ilgili bir sorun 

yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

6.12. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Bu kısımda hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eğitim kalitesine yönelik olarak 

verilen ifadelerin katılma düzeyine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi şu andaki 
HİEE’nü göz önünde bulundurarak yapınız. 

VII. HİZMET İÇİ EĞİTİM KALİTESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nün Eğitimin Kalitesine 

Yönelik İfadeler 
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7.1. Alınan faaliyet konularının içeriği hedef kitlenin 
(kursiyer) seviyesine uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.2. Alınan faaliyete ayrılan süre yeterlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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7.3. Faaliyetler kursiyerin ihtiyaçlarına uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.4. Öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına 
imkân tanımaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.5. Eğitim ortamında kullanılan teknolojik araç-
gereçlerin (Data show, slayt, tepegöz vb.) kullanımı 
yeterli düzeydedir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.6. Program sonunda kursiyerin kazanacağı yeterlikler 
açık bir şekilde belirtilmiştir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.7. Faaliyeti sunan öğretim görevlisi konuya hakimdir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.8. Faaliyette önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılmıştır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7.9. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin eğitim kalitesine ilişkin bir sorun yaşadınız mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

7.10. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

 

 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

VIII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma 

Yönelik İfadeleri 
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8.1. Derslikler kuriyer sayısına göre kullanım alanı 
büyüklüğü (fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.2. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.3. Dersliklerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.4. Dersliklerin donatım malzemeleri esnek kullanıma 
uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.5. Dersliklerin donanımları (slayt, projeksiyon, PC 
vb.) bilişim teknolojilerine uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.6. Dersliklerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.7. Derslikler doğal aydınlatma (gün ışığı) bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.8. Derslikler doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.9. Derslikler iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.10. Derslikler gürültüden korunma, (ses yalıtımı, çift 
cam uygulama vb.)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.11. Derslikler mekân akustiği (ses dağılımı/yansıması) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.12. Derslikler nemden (rutubet) korunma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.13.  Laboratuvarlar kullanım alanı büyüklüğü (fiziki 
kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.14. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) yerleşim 
biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.15. Laboratuvarların donatım malzemeleri 
(bilgisayar, yazıcı, internet, masa, sandalye vb.) sayı 
olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.16.Laboratuvarlarda engellilere uygun donanımlar  
(masa, sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.17. Laboratuvarların donatım malzemeleri esnek 
kullanıma uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.18. Laboratuvarlar doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
VIII. FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Katılma Düzeyi  

HİEE’nin Fiziki Mekân ve Donanıma  

Yönelik İfadeleri 
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8.19. Laboratuvarlar doğal havalandırma bakımından 
yeterlidir. 

     

8.20. Laboratuvarlar iklimlendirme (ısıtma/soğutma) 
 bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.21. Laboratuvarlar gürültüden korunma bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.22. Laboratuvarlar mekân akustiği (ses dağılımı / 
yansıması) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.23.Laboratuvarlar nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.24.HİEE’nin kantinleri,  kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.25. Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) yerleşim biçimi bakımından uygundur. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.26.Kantinlerin donatım malzemeleri (masa, sandalye, 
vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.27.Kantinlerde engellilere uygun donanımlar  (masa, 
sandalye vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.28.HİEE’nün kantinleri  doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.29.HİEE’nün kantinleri  doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.30. HİEE’nün kantinleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.31. HİEE’nin kantinleri ve nemden (rutubet) korunma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.32. HİEE’nün dolaşım alanları, (koridorlar ve kapalı 
teneffüs alanları) fiziki kapasite bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.33. HİEE’nün dolaşım alanları doğal aydınlatma (gün 
ışığı) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.34. HİEE’nün dolaşım alanları doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.35. HİEE’nün dolaşım alanları iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.36. HİEE’rin tuvaletleri, kullanım alanı büyüklüğü 
(fiziki Kapasite) bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.37. Tuvaletlerin donatım malzemeleri (klozet, lavabo, 
pisuar vb.) sayı olarak yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.38. Tuvaletlerde engellilere uygun donanımlar  
(klozet, lavabo vb.) bulunmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.39. HİEE’nün tuvaletlerinin, donatım malzemeleri 
(klozet, lavabo, pisuar vb.) yerleşim biçimi bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.40. HİEE’nün tuvaletleri  doğal aydınlatma (gün ışığı) 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.41. HİEE’nün tuvaletleri doğal havalandırma 
bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.42. HİEE’nün tuvaletleri iklimlendirme (ısıtma/ 
soğutma)  bakımından yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.43. HİEE bahçesi oturma birimleri bakımından 
yeterlidir. (Bank, sandalye, basamaklandırılmış oturma 
sistemleri vb.) 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.44. HİEE bahçesi yürüyüş yolları bakımından 
yeterlidir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.45. HİEE bahçe bakımı yeterli düzeyde yapılmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8.46.HİEE binasında bulunan donanımlarda bir problem 
yaşandığı zaman yeterli ve zamanında teknik destek 
alınmaktadır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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8.47. Faaliyete katıldığınız HİEE’nin fiziki mekân ve donanımına ilişkin bir sorun yaşadınız 

mı? 

a (  ) Evet b (  ) Hayır c (  ) Kısmen 

8.48. Cevabınız “Evet” ya da “Kısmen” ise yaşamış olduğunuz sorunları ve varsa çözümüne 

yönelik önerilerinizi, lütfen belirtiniz. 

Sorunlar: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Çözüm Önerileri: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

IX. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde HİEE’nin Hizmet Kalitesinin arttırılması için neler yapılmasına 

ilişkin sorulara yer verilmektedir.  

 

9.1. HİEE’lerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için neler yapılabilir, lütfen 

belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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EK - 4 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
Sayı : B.08.0.EGD.0.07.00.00.311-/                                   /05/2010 
Konu  : Anket Uygulaması. 

 
D   O   S   Y   A 

 
Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu konularda, Başkanlığımızca eğitim araştırmalarının 

yapıldığı bilinmektedir. “Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinin Hizmet Kalitesinin 
Değerlendirilmesi” araştırması da bu çalışmalardan birisidir. 

Söz konusu araştırmaya veri toplamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Yönetici 
Anketinin (Ek-1) Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinde görev yapmakta olan yöneticilerin tamamına; 
Kurs Yöneticisi ve Eğitim Görevlisi Anketinin (Ek-2) Haziran ayı boyunca enstitünüzde 
gerçekleştirilecek Ek-4’de belirtilen hizmet içi eğitim etkinliklerinde görev alan birer kurs 
yöneticisi ve birer eğitim görevlisine; Kursiyer Anketinin (Ek-3), bu etkinliklere katılan 
kursiyerlerden 20’şer kursiyere etkinliğin son iki gününde uygulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sayılarda Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü yöneticilerine, Haziran ayı 
boyunca Enstitünüzde düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinliklerinde görev alan kurs yöneticisi 
ve eğitim görevlileri ile söz konusu etkinliklere katılan kursiyerlere uygulanarak 10 Temmuz 
2010 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica 
ederim. 

Dr. Halil Rahman AÇAR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 
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EKLER  : 
1-    Yönetici Anketi (41 Adet) 
2- Kurs Yöneticisi ve Eğitim Görevlisi Anketi (108 Adet) 
3- Kursiyer Anketi (1800 Adet) 
4- Araştırma Kapsamına Alınan Faaliyetler (1 Adet-8 Sayfa) 
 
DAĞITIM: 
Aksaray Valiliğine 

Ankara Valiliğine 
Erzurum Valiliğine 
Mersin Valiliğine 

Rize Valiliğine 

Van Valiliğine 

Yalova Valiliğine 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.egitimedestek.meb.gov.tr              www.haydikizlarokula.org             www.bilgisayarliegitimedestek.org

GMK. Bulvarı No:109 
06570 Maltepe/ANKARA  
Tel    : 0 312 230 36 44 
Faks : 0 312 231 62 05 
earged@meb.gov.tr |  
earged.meb.gov.tr 
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