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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 

Bireye iş hayatında geçerliliği olan bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıkları 

kazandırarak bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirme süreci olan mesleki eğitim, 1986 

yılında çıkarılan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile ülkemizin ihtiyacı olan bir 

sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenlemiştir. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 

10.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4702 sayılı Kanun ile Mesleki Eğitim Kanunu olarak 

değiştirilmiştir. Bir meslek dalında çalışacak kişinin alanı ile ilgili bilgi ve becerilerle 

donatılması gereklidir. Nitekim öğrencinin eğitimine devam ederek bir sanayi kuruluşunda 

üretime katılması, bu bilgi ve becerileri öğrenciye kazandırır. Bunu için ise okul-iş yeri ortak 

çalışması gerekir. Yeni düzenlemelerle okul tarafından belirlenen işletmelerin seçiminde; 

belirlenen mesleki eğitim programını uygulayabilecek fiziki olanakların, yeni teknolojiyi içeren 

makine, takım ve cihazların, eğitim formasyonu almış eğitici personelin bulunması vb. gibi 

ölçütler aranmaktadır.  

Bu araştırmada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 

“işletmelerdeki mesleki eğitim” ile “staj” uygulamalarının genel bir değerlendirmesinin 

yapılması hedeflenmiştir. 

Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın problem durumu, 

önem ve amacına yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, veri 

toplama araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile verilerin analizi ayrıntılı olarak ortaya 

konulmuştur. Üçüncü bölümde anketlerle elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 

bulgular açıklanmıştır. Ayrıca anketi cevaplandıran grupların açık uçlu sorulara vermiş 

oldukları cevaplar tekrarlanma sıklıklarına göre tablolaştırılarak verilmiştir. Dördüncü bölümde 

ise araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen 

önerilere yer verilmiştir. 

 Araştırmada, verilerin toplanmasında emeği geçen il millî eğitim müdürlüğü 

yetkililerine, anketleri cevaplandırarak araştırmamıza katkı sağlayan okul yöneticilerine, 

öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilere, araştırmayı yapan Başkanlığımız personeli H. İbrahim 

GÜLEGÜL ve Filiz UYGUR’a, Araştırma Şubesi Müdür Vekili Dr. Semra Tican 

BAŞARAN’a, redakte için İhsan UÇ’a,  grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin 

MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

Araştırmanın Türk Millî eğitim sistemine yararlı olmasını temenni ederim. 

 

Murat YALÇIN 

                                                                                                                   Daire Başkanı  
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ÖZ 

Araştırmada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrencilerin “işletmelerdeki mesleki eğitim” ile “staj” uygulamalarının genel bir 

değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. İşletmelerdeki mesleki eğitim ile staj 

uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi; güçlü yönlerin korunması, 

zayıf yönlerin ise desteklenerek güçlendirilmesine yönelik tedbirler belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Araştırma var olan durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama 

modelinde bir çalışmadır. Araştırmada yönetici, öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilere 

yönelik geliştirilen anketlerle veriler toplanmıştır.  

Araştırmanın örneklemi için TÜİK istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasından 

düzey 1’de bulunan 12 bölgenin her birinden 1 il olmak üzere 12 il seçilmiştir. Buna 

ilaveten turizm sektörünün yoğun olduğu Antalya ve özel okul temsilini artırmak için 

Ankara illeri araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Bu illerde, seçilen okullardaki 104 yönetici, 730 koordinatör öğretmen, 1397 

öğrenci ve 580 usta öğreticiye anket uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve 

standart sapma olarak hesaplanmıştır. Bulguların tanımlanmasında bu istatistikler 

kullanılmıştır. Anketlerin son kısmında yer alan kapalı uçlu sorulara katılımcıların 

belirtmiş oldukları görüş ve öneriler tekrarlanma sıklığına göre gruplanmıştır. 

  Araştırmada öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj  uygulaması yapmış oldukları 

işletmelerin bulunmasında güçlüklerle karşılaşıldığı, usta öğreticilerin; öğretim 

programlarında yer alan bilgi ve becerileri aktarmada, mesleki tutum ve alışkanlıkları 

kazandırmada, Öğrenci Gelişim Tablosu vb. dokümanların doldurulmasında, öğretim 

programında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulamasını yaptırmada ve 

mesleki eğitim mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.  

  İşletmelerde öğrencilerin eğitim, giyinme ve dinlenme yapacakları mekânın 

sağlanmadığı, temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli malzemelerin yeterince temin 

edilmediği, öğrencilere işletmenin farklı birimlerinde mesleki deneyim kazanma 

imkânının yeterli düzeyde sunulmadığı, işletmelerin sosyal imkânlarından öğrencilerin 

yeterince yararlandırılmadığı, bazı işletmelerin öğrencilere ücret ödemediği tespit 

edilmiştir.  

  Okulda staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine, 

mesleki tutum ve alışkanlıklarının artırılmasına, iş hayatına uyumlarına, gerçek iş 
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ortamında yetişmelerine, okulda olmayan tesis ve donanımları işletmelerde tanımasına 

yeterince katkı sağlamadığı ortaya çıkmıştır.  

   Araştırmada katılımcılardan işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj 

uygulamasında yaşadıkları sorunları belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların belirtikleri 

sorunlar arasında;  mevzuatta yer alan açıklamaların yoruma açık hükümlerinin sıkıntı 

yarattığı, öğrencilerin sosyal güvenlik haklarının yetersiz olduğunu, işletme bulmada 

mevzuattan kaynaklanan bir takım sorunlar yaşandığı, modüler yapıya dayalı öğretim 

programlarının sınıf geçme sistemine uygun olmadığı  konularının yer aldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca işletmelerde ders programına uygun eğitim verilmediği ve 

işletmelerin öğrencilere beceri, tutum ve davranış kazandırma amacıyla hareket etmeyip 

öğrencilerin başka işlerde çalıştırıldığı, bunla birlikte derslerin uygulama alanları ile 

örtüşmediği, öğrenciler işletme alanında genel mesleki bilgi ve beceri konusunda iyi 

eğitim almadıkları, işletme içerisinde öğrencilerin birimler arasında yerleri değiştirilerek  

öğrenim görmelerinin sağlanmadığı ve işletme dersleri ile uygulama alanları arasında 

derin uçurum olduğu durumları da karşılaşılan sorun olarak dile getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İşletmelerde mesleki eğitim, staj uygulaması 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim ile staj uygulamalarının genel bir 
değerlendirmesinin yapıldığı araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları 
açıklanmakta olup kullanılan başlıca terimlerin tanımları ve kısaltmalar verilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 
Bireyle iş arasındaki uyumu sağlama süreci olarak tanımlanan mesleki eğitimin 

hedefleri arasında bireye bir meslekle ilgili bilgi, beceri, iş alışkanlıkları kazandırarak 
bireyin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştirme yer almaktadır. Türk millî eğitim 
sistemini genel amaçları içerisinde ise; Türk milletinin bütün fertlerinin; ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 
sağlamak, böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır, ifadesi  yer almaktadır 
(http://orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/meslekiegitimmerkprog/aciklamalar.htm). 
            Ülkemiz endüstrisinin çağdaş, bilimsel ve teknolojik metotları kullanan, 
yorumlayan, geliştiren ve alanındaki yeniliklere kısa sürede uyum sağlayan nitelikli iş 
gücüne olan ihtiyacı sürekli artmaktadır (Endüstri Meslek Lisesi Mezunlarını İzleme 
Araştırması, 1997).   

Ulusal kalkınma planlarında Türk ortaöğretim sisteminin mesleki eğitim ağırlıklı 
nitelik kazanması hedeflenmiştir. Örgün ve yaygın mesleki eğitim sistemimizde 
bütünlüğün sağlanması temel ilke olarak belirlenmiştir. 1986 yılında yürürlüğe giren 
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile örgün ve yaygın mesleki eğitim 
sistemi ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla bir sistem 
bütünlüğü içinde yeniden düzenlemiştir. Devrim niteliği taşıyan bu Kanunla çırak, kalfa 
ve ustaların eğitimi ile okul ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları 
düzenlenmiştir.  

 
3308 sayılı Yasa’nın çıkmasından sonra, birinci sınıftaki öğrenimini başarıyla 

tamamlayan öğrenciler ikinci sınıftan itibaren teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, 
pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yapmaya başlamışlardır. Bu sistem ile 
uygulamalı derslerin iş yerlerinde öğretim programlarına uygun olarak yapılması 
sağlanmıştır.  
 Pratik eğitim yapılacak niteliğe sahip işletmelerin olmadığı durumlarda 
işletmelere gidemeyen öğrenciler ile teknik lise öğrencilerinin pratik eğitimlerini 
okullarda tamamlamaları, tatil dönemlerinde ise 160 ve 300 saatlik staj uygulamasını 
işletmelerde yaparak gerçek iş ortamı deneyimi kazanmaları, teknolojik gelişmeleri 
yakından tanımaları, istihdam edildiklerinde iş yerlerine kolayca intibak etmelerinin 
sağlanması amaçlanmıştır. 
 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 10.07.2001 tarihinde yürürlüğe 
giren 4702 sayılı Kanun ile Mesleki Eğitim Kanunu olarak değiştirilmiştir. 
4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun getirdiği yenilikler arasında: 
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1. Millî Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında iş birliği kurularak her 
ilde bir Mesleki Eğitim Bölgesinin Kurulması sağlanmıştır. Böylece mevcut 
kaynakları daha etkili ve verimli kullanarak, çağdaş bilim ve teknolojideki değişme 
ve gelişmelere uygun olarak ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda yüksek 
nitelikli işgücü yetiştirmek hedeflenmiştir. 

2. Üretim ve hizmet sektöründe verimliliği ve kaliteyi artırmak, mesleki eğitimi 
özendirmek, tüketiciyi korumak için; iş yeri açacakların ve iş yerinde istihdam 
edileceklerin yapacağı işe uygun mesleki eğitim almış olmaları zorunluluğu 
getirilmiştir. 

3. Hâlen çalışanların çalıştıkları işe uygun mesleki eğitim almaları: Kanun kapsamında 
olan iş ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanlar; durumlarına uygun 
belgelendirme yapılması veya çalıştıkları işe uygun mesleki eğitim almaları için 
işverence mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına yönlendirilmeleri 
sağlanmıştır. 

4. Çalışanların mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi: Hâlen çalışanlardan 
yaptıkları işe uygun eğitim aldığını gösterir belgesi bulunmayanların, bilgi ve 
becerilerini ölçmek, ülke genelinde aynı alanda birlikteliği sağlamak için Mesleki 
Eğitim Kurulunca ihtisas komisyonları kurulacaktır. Bu komisyonlar, çalışanların 
çalıştıkları işe uygun mesleki yeterliliklerini ölçecek yöntem ve araçları, bilgi ve 
becerileri yeterli görülenlere verilecek belgeyi, bilgi ve becerileri yeterli 
görülmeyenler için uygulanacak eğitim programlarının tür ve seviyelerini 
belirleyerek hazırlayacakları raporu Mesleki Eğitim Kuruluna sunacaklardır. 

5. İllerde  mesleki eğitim-istihdam gereksiniminin belirlenmesi: İllerde eğitim istihdam 
dengesinin sağlanabilmesi için, işverenler hangi alanlarda, hangi tür ve seviyede 
mesleki eğitim almış olanları istihdam edeceklerini ve mevcut personelin eğitim 
gereksinimini sayısal olarak Türkiye İş Kurumu il müdürlüğüne bildirecek, bu kurum 
ile millî eğitim müdürlükleri iş birliği yaparak, hangi okul ve kurumlarda ne tür 
eğitim programlarının uygulanacağını belirleyeceklerdir. 

6. İlköğretim mezunu, ortaöğretimin her hangi bir kademesinden ayrılmış veya mezun 
olup istihdam için gerekli niteliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam 
olanağı bulunan görevlere hazırlamak için ilgi duydukları alanlara, yeteneklerine ve 
sektörün gereksinim duyduğu niteliklere uygun olarak mesleki eğitim almalarının 
sağlanması hedeflenmiştir. Alınacak bu eğitimin mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında, gereksinim duyulması hâlinde o bölgedeki kamu ve özel kurum ve 
kuruluşların olanaklarından da yararlanılarak meslek kursları düzenlenecektir. 

7. Mesleki ve teknik eğitimin işletme ile bütünlük sağlaması için on veya daha fazla 
öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, eğitim birimi kuracaklardır. Bu eğitim 
birimlerinde çırak, kalfa ve ustalar ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu 
öğrencilerinin işletmede mesleki eğitim çalışmaları yanında işletmenin kendi 
personeli için zorunlu gördüğü eğitim uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu 
çalışmalarda, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarıyla iş birliği yapılacaktır. 

8. Çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim 
tekniklerini bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere, ilgili Yönetmeliğin 70. 
maddesi kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında iş pedagojisi 
kursu açılacaktır. İş yerleri ve işletmeler, iş pedagojisi kursu almamış personelini 
yukarıda belirtilen eğitim çalışmalarında görevlendiremeyeceklerdir. İşletmelerin iş 
pedagojisi eğitimi almış personel gereksinimini karşılamak için iş pedagojisi kursları 
açılması konusunda il millî eğitim müdürlükleri gerekli planlamayı ve eş güdümü 
sağlayacaktır. 
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9. Çıraklık eğitimi sisteminden mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını 
kazanarak kalfa veya usta unvanını alanlar ile genel lise mezunlarının telafi eğitimi 
alarak meslek alanı diplomasına erişmelerine olanak sağlanmıştır. 

10. Meslek lisesi mezunlarının ustalık sınavına girebilmeleri için mesleğinde bir yıl 
çalışma şartı kaldırılarak doğrudan ustalık sınavına girebilmeleri, ayrıca en az üç yıl 
süreli mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olup iki yıllık bir 
yaygın mesleki ve teknik eğitim programından belge alanlara doğrudan "ustalık 
belgesi" verilmesine olanak sağlanmıştır. Bunlara "ustalık belgesi" verilmesi ile 
teknik lise mezunlarına ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, 
mesleklerinde bağımsız "İş Yeri Açma Belgesi" düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemler 
mesleki eğitim merkezleri tarafından yürütülecektir. 

11. Kaynak savurganlığını önlemek ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla mesleki ve 
teknik eğitim alanında ortaöğretim diploması, sertifika ve belge veren programları 
uygulayan; çok program, tek yönetim ilkesine uygun olarak mesleki ve teknik eğitim 
merkezlerinin (METEM) kurulmasına olanak sağlanmıştır. “Mesleki ve Teknik 
Eğitim Merkezi (METEM)” adı ile tek yönetim altında yeniden yapılandırılması 
çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda değerlendirilmeye alınan 226 okul ve 
kurumun birleştirilerek 91 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi olarak 
yapılandırılması uygun bulunmuştur. 

12. Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak koşuluyla, bir üniversite veya ileri 
teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ekonominin gereksinim duyduğu alanlarda 
yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla meslek yüksekokulu kurabileceklerdir. 
Kurulacak meslek yüksekokulu bünyesinde açılacak programlara, mesleki ve teknik 
eğitim bölgesinde gereksinim duyulması esas olacaktır. 

13. Denetim: İşletmelerde yapılan mesleki eğitimin denetlenmesine meslek 
kuruluşlarının da katılımı sağlanmıştır. Bu amaçla, ilgili yönetmeliğin 288.  
maddesine göre denetleme komisyonu oluşturulmuştur. İşletmelerde yapılan mesleki 
eğitim, bu eğitimden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin katılımı 
ile Millî Eğitim Bakanlığınca, çalışanların mesleki eğitim alıp almadığı, iş ortamı, 
sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca denetlenecektir.   
 (http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=963&id=559) 

 
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 10.07.2001 tarihinde yürürlüğe 

giren 4702 sayılı Kanun ile Mesleki Eğitim Kanunu olarak değiştirilmiştir.  
 
Yeni düzenlemelerle okul tarafından belirlenen işletmelerin seçiminde belirlenen 

mesleki eğitim programını uygulayabilecek fiziki olanakların, yeni teknolojiyi içeren 
makine takım ve cihazların eğitim formasyonu almış eğitici personelin bulunması vb. 
gibi ölçütler aranmaktadır.  
 İlgili yasaya göre Lise 3. sınıf öğrencileri, okul tarafından koordinatör 
öğretmenler vasıtasıyla işletmelere yerleştirilirler. Yerleştirme sırasında işletme ile bir 
anlaşma yapılır. Bu anlaşmayı okul müdürü, işveren, öğrenci ve veli taraf olarak 
imzalarlar. Ayrıca işletme ile okul arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmeye göre 
öğrenciye, yaşlarına uygun olarak işveren tarafından o yıl belirlenmiş olan asgari 
ücretin %30’undan az olmamak koşulu ile ücret ödenir. Ayrıca okul tarafından 
öğrencilerin sigorta işlemleri gerçekleştirilerek Sosyal Sigortalar Kurumuna sigorta 
primleri ödenir. Sigortalanan öğrencinin böylece iş kazaları ve meslek hastalıkları ile 
ilgili sigortalı olma haklarından yararlanması sağlanmaktadır.  
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 İşletmeye yerleştirilen öğrencinin eğitiminden işletme tarafından görevlendirilen 
eğitici personel (usta öğretici) sorumludur. Okul tarafından görevlendirilen koordinatör 
öğretmenler işletmelerde öğrencilerin eğitim etkinliklerini izlenmekte, karşılaştıkları 
sorunların çözümünde rehberlik yapmaktadır. Usta öğreticiler öğrencilerin devam 
durumunu izleyerek koordinatör öğretmene bilgi vermektedirler. Devamsız öğrencilerin 
durumları hakkında okul yönetimi ve veliye koordinatör öğretmen tarafından bilgi 
verilmektedir. Devam koşulları ilgili yönetmelikte belirlenmiştir. Buna göre öğrencilere 
tatil aylarında bir ay ücretli izin verilmektedir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul 
müdürlüğünün görüşü alınarak mazeret izni de verilmektedir. İşletmelerde beceri 
eğitimi gören öğrencilerin başarısı, usta öğretici tarafından değerlendirme formları 
yardımıyla değerlendirilir. Öğrencilerin mesleki gelişimleri gelişim tabloları ile 
değerlendirilerek ve dönem sonunda yapılan beceri eğitimi sınav sonuçları ile birlikte 
okul yönetimine bildirilir. Okul tarafından beceri eğitimi ile ilgili eksiklerin 
tamamlanabilmesi için telafi eğitimi programı hazırlanarak dönem sonunda okulda telafi 
eğitimi yapılmaktadır. Böylece öğrencilerin meslek alanı ile ilgili bilgi, beceri, tavır, 
tutum ve iş alışkanlıklarına sahip olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır. 
(http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=963&id=55). 

21. yüzyılda tüm çalışanlardan; teknolojiyi anlayabilecek temel becerilere sahip 
olmaları, ekip halinde çalışabilmeleri, karar verme ve problem çözme ve  iletişim kurma 
yeteneklerinin gelişmiş olması, sorumluluk alabilmeleri beklenmektedir. Bu beklentileri 
eğitim kurumlarının tek başlarına karşılamaları mümkün değildir. Ayrıca, öğrencilerin 
okulda kazandıkları teorik bilgileri çevre ile ilişki kurarak uygulayabilecek bir ortama 
ihtiyaçlarının olması ve üretimde önemli bir yeri olan özel makine ve cihazların 
okullara alınmalarının pahalı olması, bu makine ve cihazların çok kısa zamanda 
değerini yitirmesi ve bunları kullanacak elemanların yetersiz olması okul-iş yeri iş 
birliğini zorunlu kılmaktadır (Ulusoy, 2004:25).  

Mesleki eğitimin tüm eğitim içerisindeki oranı gelişmiş ülkelerde % 65’ler 
civarında iken ülkemizde bu oran tam tersidir. Bu durumun düzeltilmesi gereği vardır. 
Çünkü bu ülkeler geliştirdikleri modellerle mesleki teknik eğitimde başarıyı 
yakalamışlardır. (GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 383-396).  

Bir meslek dalında çalışacak kişinin alanı ile ilgili bilgi ve becerilerle 
donatılması gereklidir. Nitekim öğrencinin eğitimine devam ederken bir sanayi 
kuruluşunda üretime katılması sağlanarak bu bilgi ve beceriler öğrenciye kazandırılır. 
Bu ise okul-iş yeri ortak çalışmasını gerektirir. Öğrencilerin iş yerinde uygulama 
yapması ise yerleştirme ve çalışma ortamına uyumu açısından önem taşımaktadır.  
 Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde meslek eğitimi gören 
öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Mazeret bildiren 
ve mazeretleri kabul edilen öğrencilere okul müdürlüğünün görüsü alınarak bir aya 
kadar ücretsiz izin de verilebilir (Md 26). Ayrıca bu kanunun 21. maddesine göre 
işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de iş yerlerinin şartlarına ve çalışma 
düzenine uymak zorundadırlar. 

Bu nedenle araştırmanın problemini, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, iş 
yerlerinde yaptırılan mesleki eğitim ve staj uygulamasındaki belirsizlikler 
oluşturmaktadır.  

 
1.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim 
gören öğrencilerin “işletmelerdeki mesleki eğitim” ile “staj” uygulamalarının genel bir 
değerlendirmesini yapmaktır. 
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Bu temel amaç çerçevesinde araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

1. Öğrencilere mesleki eğitim ve staj imkânı sağlayan işletmelerin özellikleri 
nelerdir? 

2. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim ve staj uygulaması kimler tarafından 
yürütülmekte ve bu kişilerin nitelikleri nelerdir? 

3. İşletmelerin fiziki yapısının mesleki eğitim ve staj uygulamalarının yapılmasına 
uygunluk düzeyi nasıldır? 

4. İşletmelerdeki mesleki eğitim ve staj uygulaması için hazırlanan programlar 
içerik ve süre olarak ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirecek düzeyde 
midir? 

5. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin uygulamadaki görevleri yerine 
getirmedeki yeterlilik durumu nasıldır? 

6. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim ve staj uygulamasında sorun yaşanmakta 
mıdır? 

7. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim ve staj uygulamasına ilişkin genel görüş ve 
öneriler nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 
Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, hızlı ekonomik ve teknolojik değişimlerle 

rekabet edebilmek için üretimlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bir ülke için 
bu hedefi başarabilmek ise yalnızca sermaye yatırımlarına değil değişen ekonomik 
yapının ve mesleklerin gerektirdiği esnek becerilerle donatılmış insan gücüne bağlıdır 
(Mesleki Eğitimin Sorunlarına İlişkin İşverenlerin Görüşleri F. Çobanoğlu İ.Tuncel, 11-
13 November, 2010 Antalya). 

Ülkelerin kalkınması ve zenginleşmesi için önemli olan böyle bir iş gücünü 
yetiştirme görevi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim sistemin temel 
sorumluluklarından biridir. Eğitim sistemleri, özellikle de mesleki ve teknik eğitim 
sistemleri, ekonomik krizlerin ve işsizliğin arttığı günümüzde politika tartışmalarının 
merkezinde yer almaktadır (Mesleki Eğitimin Sorunlarına İlişkin İşverenlerin Görüşleri 
F. Çobanoğlu İ.Tuncel, 11-13 November, 2010 Antalya). 

Millî Eğitim Bakanlığının stratejik planına (Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik 
Planı (2010B2014) göre; ülkemizdeki mesleki eğitimin temel sorun alanları; bilgi 
ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve hareketli iş gücünü yetiştirme, teknolojik alt 
yapı tarafından desteklenen mesleki ve teknik eğitimin sağlanması ve küresel rekabet 
gücüne sahip insan sermayesini yetiştirmektir.  

Teknolojinin ve küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip gençlerin 
yetiştirilmesi günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Bu durum ülkemizdeki mesleki 
eğitimin niteliğinin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Mesleki eğitim 
sisteminin; yönetim, program, fiziki koşullar, öğretmen, öğrenci, veli ve iş veren (iş 
çevresi) boyutlarında ve bu boyutların birbiri ile ilişkisi de göz önüne alınarak 
incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesinin eğitimin niteliğini artırmada önemli bir 
adım olduğu söylenebilir.  

Bu araştırmayla mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin yaptıkları işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj uygulamalarının genel bir 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu inceleme değerlendirmelerin işletmelerde mesleki 
eğitim ile staj uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmesi; güçlü yönlerin 
korunması, zayıf yönlerin ise desteklenerek güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin 
alınmasına yönelik verilerin ortaya konulması, bu araştırmanın önemini belirlemektedir.  
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1.4. Tanımlar 
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim 

alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının 
uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını, 

İşletmede Beceri Eğitimi (İşletmede Mesleki Eğitim): Mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin teori eğitimlerini okullarında, beceri 
eğitimlerini işletmelerde yaptıkları eğitim uygulaması. Mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki 
ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim 
birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını, 

Beceri Eğitimi: Meslek lisesi öğrencilerinin işletmede haftada üç gün hizmet 
şeklinde yaptıkları uygulamalı eğitimi, 

Öğrenci: Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında örgün eğitim 
gören, işletmelerde mesleki eğitim ile staj uygulamalarına katılan öğrencileri, 

Koordinatör Müdür Yardımcısı: İşletmelerdeki meslekî eğitimde, iş yeri tespiti, 
eğitimin planlanması, koordinasyonu ve takibi ile görevli okul müdür yardımcısını, 

Koordinatör Öğretmen: İşletmelerdeki mesleki eğitimde iş yeri tespiti, eğitimin 
planlanması, koordinasyonu ve takibi ile görevli öğretmeni, 

Usta Öğretici: Ustalık yeterliliğini kazanmış, aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki 
ve teknik eğitim okul ve kurumlarından meslek lisesi öğrencilerinin iş yerindeki 
eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi, 

Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren, bilgi, 
beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı, 

Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya 
yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş 
kollarından her biridir. 
  

1.5. Kısaltmalar 

1. METEM  :  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi  

2. TÜİK        : Türkiye  İstatistik Kurumu 

3. EARGED : Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

4. SML : Sağlık Meslek Lisesi 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama araçları, veri 
kaynakları, verilerin toplanması, araştırmada kullanılan istatistikî teknikler ve 
kısaltmalar açıklanmaktadır. 

  
2.1. Araştırma Deseni  

Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim 
okullarındaki öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 
değerlendirilmesi amaç olarak belirlenmiştir. Çalışma, var olan durumu olduğu gibi 
betimlemeyi amaçlayan tarama niteliğinde bir araştırmadır. 

 
2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın altı farklı evreni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci evrenini 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, 
ikinci evrenini meslek dersi öğretmenleri, üçüncü evrenini işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrenciler, dördüncü evrenini staj uygulaması yapan öğrenciler, beşinci evrenini 
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden sorumlu usta öğreticiler, altıncı 
evrenini işletmelerde staj yapan öğrencilerden sorumlu usta öğreticiler oluşturmaktadır. 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında koordinatör müdür yardımcısı sayısı 
2.212’dir. Söz konusu okullarda görev yapan meslek dersi öğretmeni sayısı 41.594 ve 
işletmelerde mesleki eğitim veya staj uygulamasına katılan öğrenci sayısı ise 
546.072’dir (MEB, 2011). 

Araştırmanın örneklemi için TÜİK istatistikî bölge birimleri sınıflandırmasından 
düzey 1’de bulunan 12 bölgenin her birinden 1 il olmak üzere 12 il seçilmiştir. Buna 
ilaveten turizm sektörünün yoğun olduğu Antalya ve özel okul temsilini artırmak için 
Ankara illeri de araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Araştırma kapsamına alınan her ilden Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel 
Müdürlüklerine bağlı iki okul (biri il merkezinden diğeri ilçelerden olmak üzere) 
örneklem kapsamına rastgele alınmıştır.  

Araştırma kapsamına alınan okullarda 1 Koordinatör Müdür Yardımcısı 
(Yönetici) Anketi, okulda bulunan her meslek alanı için 2 Öğretmen anketi, 4 Öğrenci 
anketi ve 2 Adet Usta Öğretici Anketi uygulanması planlanmıştır.  
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Tablo 2.1. Araştırma Kapsamına Alınan İller ve Ulaşılması Öngörülen Örneklem 
Büyüklüğü  

 
Öğretmen 

 
Usta Öğretici 

 
Öğrenci 

 
 
 
İL ADI 

 
 
 
Yönetici 

Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 
 

Toplam
Adana  8 37 37 27 37 74 74 294 
Antalya 8 42 42 28 42 84 84 330 
Ankara  3 9 9 9 9 18 18 75 
Bursa 8 38 38 30 38 76 76 304 
Erzurum  8 35 35 26 35 70 70 279 
Gaziantep 8 43 43 33 43 86 86 342 
İstanbul 11 47 47 36 47 94 94 376 
İzmir 9 50 50 38 50 100 100 397 
Konya 7 35 35 34 35 70 70 286 
Malatya 7 40 40 29 40 80 80 316 
Samsun 8 37 37 33 37 74 74 300 
Sivas 8 33 33 26 33 66 66 265 
Tekirdağ 7 35 35 31 35 70 70 283 
Trabzon 8 38 38 29 38 76 76 303 
Toplam 108 519 519 409 519 1038 1038 4150 

 

Tablo 2.1.de yer alan araştırma örneklem tablosu incelendiğinde; araştırmada 
108 koordinatör müdür yardımcısına, işletmelerde mesleki eğitim uygulaması ve staj 
uygulamasında görev yapan 519 koordinatör öğretmene, öğrencilerin mesleki eğitim ve 
staj uygulamasından sorumlu 519 usta öğreticiye ve işletmelerde mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yapan 1.036 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği görülmektedir. Araştırma 
kapsamına alınan iller ve okullara göre uygulanan anket sayıları ekler kısmında 
verilmektedir. 

Araştırma kapsamına alınan illerden uygulanarak dönen ve geçerli sayılan 
koordinatör müdür yardımcısı  anketi sayısı 104’tür. Yöneticiler için gönderilen 
anketlerin dönen anketlere oranı % 96,3’tür. İşletmelerdeki mesleki eğitim 
uygulamasında görev yapan koordinatör öğretmenler tarafından doldurularak dönen 
anket sayısı 425 olup, gönderilen anketlere oranı % 81,9’dur. İşletmelerdeki staj 
uygulamasında görev yapan koordinatör öğretmenler tarafından doldurularak dönen 
anket sayısı 305 olup, gönderilen anketlere oranı % 58,8’dir. İşletmelerde öğrencilerin 
mesleki eğitiminden sorumlu usta öğreticiler tarafından doldurulan anket sayısı 306 
olup gönderilen ankete oranı % 74,8’dir.  İşletmelerde öğrencilerin staj uygulamasından 
sorumlu usta öğreticiler tarafından doldurulan anket sayısı 274 olup gönderilen anket 
oranı % 52,8’dir.  İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencilerden anketi 
cevaplandıranların sayısı 834 olup gönderilen ankete oranı % 80,3’tür. Staj uygulaması 
yapan öğrencilerin doldurmuş olduğu anket sayısı 563 olup gönderilen anketlere oranı 
% 54,2’dir. 

 
2.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi  

Araştırmada veri toplama araçlarını, araştırmanın amaçlarına uygun olarak 
hazırlanan anket formları (Yönetici Anketi, Koordinatör Öğretmen (Mesleki Eğitim) 
Anketi, Koordinatör Öğretmen (Staj) Anketi, Öğrenci (Mesleki Eğitim) Anketi, Öğrenci 
(Staj) Anketi, Usta Öğretici (Mesleki Eğitim) Anketi, Usta Öğretici (Staj) Anketi)  
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oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anketler ilgili literatürler taranarak 
hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler dairemiz araştırma uzmanlarının görüşüne 
sunulmuştur. Anket taslakları pilot uygulama yapılmadan önce ilgili genel 
müdürlüklerin temsilcilerinin görüşleri alınarak alan ve kapsam geçerlik teyidi 
yapılmıştır. Geliştirilen anketlerin Ankara’dan seçilen Yenimahalle Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi, Atatürk Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Yenimahalle Anadolu 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ankara Ticaret Meslek Lisesi, Ankara Keçiören 
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Özel Başkent Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesinde pilot uygulaması yapılmıştır. 

Pilot uygulamada seçilen her bir okulda 1 adet Yönetici Anketi, 4 Öğretmen 
Anketi, 8 Öğrenci Anketi, 4 Usta Öğretici Anketi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 
anketlerdeki bazı soruların çıkarılmasına bir takım soruların da eklenmesine ihtiyaç 
duyulduğu belirlenmiştir. Sağlık meslek liseleri için anketlerin ayrıca oluşturulmasına 
ihtiyaç duyulmuştur.  Araştırmada uygulanan anketlerin birer örneği ekler kısmında 
verilmektedir.   

2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılacak anketlerin, kimlere ve nasıl 

uygulanacağı, uygulayıcıların dikkat etmesi gereken hususlar Ek- 9. da verilen Bakanlık 
Makam Onayı çerçevesinde belirlenmiştir.  Bu araştırmada veriler EARGED araştırma 
uzmanlarının rehberliğinde il millî eğitim müdürlüklerince toplanmıştır. Araştırmanın 
amaçları doğrultusunda hazırlanan veri toplama araçları, araştırma kapsamına alınan 
illerde hangi okullarda ve kimlere kaçar tane uygulanacaksa ayrı ayrı paketlenip kolilere 
yerleştirilerek araştırma kapsamına alınan illerin millî eğitim müdürlüklerine, araştırma 
uygulaması için hazırlanan ilgili makam onayı ile birlikte götürülerek, okul 
yöneticilerine uygulamayla ilgili gerekli açıklamalar, düzenlenen toplantıda yapılarak 
bir tutanak dâhilinde teslim edilmiştir. İlgili okullarca uygulanan anketler il millî eğitim 
müdürlüklerince bir araya toplanarak Başkanlığımızda görevli uzmana teslim edilmiştir.  

 
2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerde yer alan kapalı uçlu 
soruların bazılarında 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe verilen cevaplar 1 ile 5 
arasında puanlara dönüştürülmüştür. Seçeneklerin puana dönüştürülmesinde; Hiç = 
(1,00 – 1,80), Çok az = (1,81 – 2,60), Kısmen = (2,61 – 3,40), Oldukça = (3,41 – 4,20), 
Tamamen = (4,21 – 5,00) şeklinde hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve 
standart sapma olarak hesaplanmıştır. Bulguların tanımlanmasında bu istatistikler 
kullanılmıştır.  

Anketlerin son kısmında yer alan açık uçlu sorulara katılımcıların belirtmiş 
oldukları görüş ve öneriler, tekrarlama frekansına göre listelenerek gruplanmıştır.  
 
2.6. Sınırlılıklar 

Araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim 
okullarındaki görevli yönetici ve öğretmenler ile mesleki eğitim ve staj uygulaması 
yapan öğrenciler ve bu öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj 
uygulamasından sorumlu usta öğreticilerden anket yoluyla toplanan verilerle 
sınırlandırılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

Bu bölümde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin yaptıkları mesleki eğitim ve staj uygulamalarına ilişkin olarak yönetici, 
öğretmen, öğrenci ve işletme yetkilisi/usta öğreticilerden toplanan bulgulara ve bu 
bulgularla ilgili yorumlara yer verilmiştir.  

Ayrıca anketlerin son kısmında yer alan işletmelerde beceri eğitimi ve staj 
uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin genel görüş ve öneriler verilmektedir.  
 
3.1. Öğrencilere Mesleki Eğitim ve Staj İmkânı Sağlayan İşletmelerin Özellikleri 

Bu kısımda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilere mesleki eğitim ve staj imkânı sağlayan işletmelerin özelliklerine ilişkin 
bulgular yer almaktadır.  

 
3.1.1. İşletmelerin Türü 

 Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları 
işletmelerin türüne ilişkin katılımcıların belirtmiş oldukları görüşler Tablo 3.1.de, sağlık 
meslek lisesi katılımcılarının görüşleri Tablo 3.2.de verilmektedir. 
 
Tablo 3.1. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Yaptıkları 
İşletmelerin Türü  

 Kamu Kurumu KİT Özel Sektör Toplam 

f 80 14 221 315 
Yönetici 

% 25,4 4,4 70,2 100 

f 204 8 421 663 
Öğrenci 

% 32,2 1,3 66,5 100 

f 69 9 224 302 B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Y
ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 T
ü

rü
 

Usta Öğretici 
% 22,8 3 74,2 100 

f 61 4 156 221 
Yönetici 

% 27,6 1,8 70,6 100 

f 133 11 244 388 
Öğrenci 

% 34,3 2,8 62,9 100 

f 51 10 145 206 S
ta

j 
Y

ap
ıl

an
 

iş
le

tm
el

er
in

 T
ü

rü
 

Usta Öğretici 
% 24,8 4,9 70,4 100 

 
Tablo 3.1.de görüldüğü üzere; yöneticilerin   % 70, öğrencilerin % 66,5 ve usta 

öğreticilerin % 74,2 gibi büyük çoğunluğu mesleki eğitim yapılan işletmelerin özel 
sektör olduğunu belirtmişlerdir.  Staj yapılan işletmelerin türlerine ilişkin bulgular 
incelendiğinde; yöneticilerin % 70,6’sının, usta öğreticilerin % 70,4’ünün ve 
öğrencilerin % 62,9’unun işletme türlerinin özel sektör olduğunu belirttikleri 
gözlemlenmektedir.    
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Tablo 3.2. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması 
Yaptıkları İşletmelerin Türü 

 
Kamu 

Kurumu 
KİT Özel Sektör Toplam 

f 80 3 10 93 
Öğretmen 

% 86 3,2 10,8 100 

f 147 - 30 177 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Y
ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 T
ür

ü
 

Öğrenci 
% 83,1 - 16,9 100 

f 59 3 5 67 
Öğretmen 

% 88,1 4,5 7,5 100 
f 88 2 17 107 

Öğrenci 
% 82,2 1,9 15,9 100 
f 58 - 9 67 S

ta
j 

Y
ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 
T

ü
rü

 

İşletme 
Yetkilisi % 86,6 - 13,4 100 

 
 Sağlık meslek lisesi öğrencilerin mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin türlerine 
ilişkin Tablo 3.2.de yer alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin              
% 86 ve öğrencilerin % 83,1 gibi büyük çoğunluğunun “kamu kurumu” seçeneğini 
işaretledikleri görülmektedir. Sağlık meslek lisesi öğrencilerin staj yaptıkları 
işletmelerin türü incelendiğinde; öğretmenlerin % 88,1, işletme yetkililerinin % 86,6 ve 
öğrencilerin % 82,2 gibi büyük oranla “kamu kurumu” seçeneğini işaretledikleri 
görülmektedir. 
 Bu bulgular ışığında meslek lisesi öğrencilerinin büyük oranda özel sektörde 
mesleki eğitim ve staj uygulaması yaparken, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki 
eğitim ve staj uygulamasını büyük ölçüde kamu kurumlarında tamamladıklarını 
söylemek mümkündür. 
 

3.1.2. İşletmelerin Ölçeği  
Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması 

yaptıkları işletmelerin ölçeğine ilişkin katılımcıların belirtmiş oldukları görüşler Tablo 
3.3.de, sağlık meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri görüşler ise Tablo 3.4.de 
verilmektedir. 

Tablo 3.3. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Yaptıkları 
İşletmelerin Ölçeği 
  Küçük Orta Büyük Toplam 

f 101 147 68 316 
Öğretmen  

% 32 46,5 21,5 100 
f 106 269 260 635 

Öğrenci  
% 16,7 42,4 40,9 100 
f 206 36 53 295 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Y
ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 
Ö

lç
eğ

i 

Usta Öğretici  
% 69,8 12,2 18 100 
f 79 93 45 217 

Öğretmen  
% 36,4 42,9 20,7 100 
f 82 155 151 388 

Öğrenci  
% 21,1 39,9 38,9 100 
f 148 20 36 204 S

ta
j 

Y
ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 
Ö

lç
eğ

i 

Usta Öğretici  
% 72,5 9,8 17,6 100 
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 Tablo 3.3.de görüldüğü üzere ağırlıklı olarak usta öğreticilerin % 69,8 ve 
öğretmenlerin % 32 görev yaptıkları işletmelerin “küçük ölçekli” olduğunu belirtirken, 
öğretmenlerin % 46,5 ve öğrencilerin % 42,4 mesleki eğitim yapılan işletmelerin “orta 
ölçekli” olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 40,9 işletmelerin “büyük ölçekli” 
olduğunu belirttikleri gözlemlenmektedir.  
  Staj yapılan işletmelerin ölçeğini usta öğreticilerin % 72,5 ve öğretmenlerin      
% 36,4’ü “küçük ölçekli” işletme olarak belirtirken, öğretmenlerin % 42,9 ve 
öğrencilerin   % 39,9 “orta ölçekli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin yüzde 38,9 
“büyük ölçekli” işletmelerde staj yaptıklarını belirttikleri ortaya çıkmıştır. 
  

Tablo 3.4. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması 
Yaptıkları İşletmelerin Ölçeği 

  Küçük Orta Büyük Toplam 

f 9 23 59 91 
Öğretmen 

 % 9,9 25,3 64,8 100 

f 21 45 104 170 B
ec

er
i 

E
ği

ti
m

 
Y

ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 
Ö

lç
eğ

i

Öğrenci 
 % 12,4 26,5 61,2 100 

f 6 25 36 67 
Öğretmen 

 % 9 37,3 53,7 100 

f 10 23 74 107 
Öğrenci 

 % 9,3 21,5 69,2 100 

f 7 7 53 67 S
ta

j 
Y

ap
ıl

an
 

İş
le

tm
el

er
in

 Ö
lç

eğ
i 

İşletme 
Yetkilisi  % 10,4 10,4 79,1 100 

 
 Tablo 3.4.te yer alan veriler incelendiğinde; öğretmenlerin  % 64,8 ve 
öğrencilerin % 61,2 gibi büyük oranı mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları 
işletmelerin  “büyük ölçekli” işletme olduğunu belirtikleri gözlenmektedir. 
 Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları işletmelerin ölçeğine ilişkin 
katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin % 53,7’si, öğrencilerin % 69,2’si ve 
işletme yetkililerinin % 79,1’inin işletmelerin “büyük ölçekli” olduğunu belirttikleri 
görülmektedir. 

İşletmelerin türü ve ölçeğine ilişkin olarak elde edilen veriler birlikte 
değerlendirildiğinde, meslek lisesi öğrencilerinin yoğunluklu olarak özel sektöre ait 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması yaparken sağlık 
meslek lisesi öğrencilerinin büyük ölçekli kamu kurumlarında mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yaptıkları söylenebilir. 

 
3.1.3. Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Yapılan İşletmelerin Seçilme 

Yöntem ve Kriterlerinin Uygunluğu 
Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları 

işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerinin uygunluk düzeyine ilişkin olarak belirtmiş 
oldukları görüşler Tablo 3.5.te, sağlık meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri görüşler 
ise Tablo 3.6.da verilmektedir. 
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Tablo 3.5. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Yaptıkları 
İşletmelerin Seçilme Yöntem ve Kriterlerinin Uygunluk Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 
f 1 1 38 28 10 78 

Yönetici 
% 1,3 1,3 48,7 35,9 12,8 100 

3,57 0,78

f 5 11 121 146 41 324 
Öğretmen 

% 1,5 3,4 37,3 45,1 12,7 100 
3,63 0,80

f 2 9 86 140 62 299 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Usta 
Öğretici % 0,7 3 28,8 46,8 20,7 100 

3,83 0,80

f - 3 21 22 5 51 
Yönetici 

% - 5,9 41,2 43,1 9,8 100 
3,56 0,75

f 2 13 77 93 28 213 
Öğretmen 

% 0,9 6,1 36,2 43,7 13,1 100 
3,61 0,82

f 3 12 48 94 48 205 

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 1,5 5,9 23,4 45,9 23,4 100 

3,83 0,90

  
 Tablo 3.5. incelendiğinde; usta öğreticilerin % 67,5’inin, öğretmenlerin % 
57,8’inin ve yöneticilerin % 48,7’sinin meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
uygulaması yaptıkları işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini “oldukça” ve daha üst 
düzeyde uygun buldukları görülmektedir. 

 Mesleki eğitim yapılan işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini usta 
öğreticiler ( X =3,83),  öğretmenler ( X =3,63)  ve öğrenciler ( X =3,57)  “oldukça” 
düzeyinde yeterli bulmaktadırlar.  
 Staj yapılan işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerinin uygunluğuna ilişkin 
katılımcı görüşleri incelendiğinde; usta öğreticilerin % 69,3’ü, öğretmenlerin % 56,8’i 
ve yöneticilerin % 52,9’u “oldukça” ve daha üst düzeyde uygun bulduklarını 
belirtmişlerdir.  

Usta öğreticilerin ( X =3,83), öğretmenlerin ( X =3,61) ve yöneticilerin 
( X =3,56)  “oldukça” seçeneğinde görüş birliğinde oldukları gözlenmektedir. 

 
 

Tablo 3.6. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Yaptıkları 
İşletmelerin Seçilme Yöntem ve Kriterlerinin Uygunluk Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 4 4 10 5 24 
Yönetici 

% 4,2 16,7 16,7 41,7 20,8 100 
3,58 1,13

f 5 7 28 36 16 92 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Öğretmen 
% 5,4 7,6 30,4 39,1 17,4 100 

3,55 1,04

f - 1 8 6 6 21 
Yönetici 

% - 4,8 38,1 28,6 28,6 100 
3,80 0,92

f - 4 20 25 18 67 
Öğretmen 

% - 6 29,9 37,3 26,9 100 
3,85 0,89

f 1 - 23 28 13 65 

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 1,5 - 35,4 43,1 20 100 

3,80 0,81
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 Tablo 3.6.da yer alan sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
gördükleri işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerine ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 62,5’nin ve öğretmenlerin % 56,3’ünün “oldukça” ve 
daha üst düzeyde işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini uygun buldukları 
gözlenmektedir.  
 İşletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerinin yöneticiler ( X =3,58) ve 
öğretmenler ( X =3,55)  “oldukça” düzeyinde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
   Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerinin uygunluğuna ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 
57,2’sinin, öğretmenlerin % 64,2’sinin ve usta öğreticilerin   % 63,1’nin “oldukça” ve 
daha üst düzeyde görüş belirttikleri gözlenmektedir.  
  İşletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerinin uygunluğuna ilişkin yöneticiler 
( X =3,80) , öğretmenler ( X =385)   ve usta öğreticiler ( X =3,80)  “oldukça” düzeyinde 
olduğu görüşünü belirtmişlerdir.  
 Bu bulgular ışığında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin 
mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerinin ihtiyacı karşılayacak nitelikte olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte 
bazı düzenlemelerin yapılmasına da ihtiyaç duyulduğu düşünülebilinir. 
 
 
 3.1.4. Beceri Eğitimi Yapılan İşletmelerin Bulunma Yöntemi 

Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları 
işletmelerin bulunma yöntemine ilişkin katılımcıların görüşleri Tablo 3.7.de, sağlık 
meslek lisesi katılımcılarının görüşleri ise Tablo 3.8.de verilmektedir. 
 

Tablo 3.7. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Yaptıkları İşletmelerin 
Bulunma Yöntemi 

 
Öğrenci 

ve 
Velisi 

Öğretmen
Okul 
İdaresi

İl/İlçe 
Millî 

Eğitim 
Müd. 

İşletme 
Talebi 

Başka Toplam

f 57 58 72 8 45 1 241 
Yönetici 

% 23,7 24,1 29,9 3,3 18,6 0,4 100 

f 199 267 124 39 121 4 754 
Öğretmen 

% 26,4 35,4 16,4 5,2 16,1 0,5 100 

f 257 272 147 14 29 6 725 B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Usta 
Öğretici % 35,4 37,5 20,4 1,9 4 0,8 100 

f 36 35 44 4 21 2 142 
Yönetici 

% 25,3 24,7 31 2,8 14,8 1,4 100 

f 123 169 102 4 80 - 478 
Öğretmen 

% 25,7 35,5 21,3 0,8 16,7 - 100 

f 166 154 104 8 23 7 462 

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 35,9 33,3 22,5 1,7 5 1,5 100 
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Tablo 3.7.de görüldüğü üzere öğrencilerin mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin 
bulunma yöntemini yöneticilerin % 29,9’u “okul idaresi”, % 24,1’i “öğretmenlerin”,        
% 23,7’si “öğrenci ve velisi” ve % 18,6’sı “işletmenin talebi” olarak belirtirken; 
öğretmenlerin  % 35,4’ü “kendilerinin”, % 26,4’ü “öğrenci ve velisi”, % 16,4’ü, “okul 
idaresi” ve  % 16,1’i “işletme talebi” olarak belirtmişlerdir. Usta öğreticilerin               
% 37,5’inin “öğretmenler”, % 35,4’ünün “öğrenci ve velisi”, % 20,4’ünün “okul 
idaresi” olarak belirtmiş oldukları gözlenmektedir. 

Staj uygulaması yapılan işletmelerin bulunma yöntemini yöneticilerin % 31’i 
“okul idaresi”, % 25,3’ü “öğrenci ve velisi”, % 24,7’si “öğretmenler” ve % 14,8’i 
“işletmenin talebi” olarak belirtirken; öğretmenlerin % 35,5’i “kendilerinin”, % 25,7’si 
“öğrenci ve velisi”, % 21,3’ü “okul idaresi” ve % 16,7’si “işletmenin talebi” olarak 
belirtmişlerdir. Usta öğreticilerin ise % 35,9’u “öğrenci ve velisi”, % 33,3’ü 
“öğretmenler” ve % 22,5’i “okul idaresi” olarak görüş belirtmişlerdir. 

Tablo 3.8. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Staj Yaptıkları 
İşletmelerin Bulunma Yöntemi 

 
Öğrenci 

ve 
Velisi 

Öğretmen
Okul 
İdaresi

İl/İlçe 
Millî 

Eğitim 
Müd. 

İşletme 
Talebi 

Başka Toplam

f 4 4 23 2 2 1 36 
Yönetici 

% 11,1 11,1 63,9 5,6 5,6 2,7 100 

f 9 24 89 11 14 - 147 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Öğretmen 
% 6,1 16,4 60,5 7,5 9,5 - 100 

f 9 3 20 1 3 1 37 
Yönetici 

% 24,3 8,1 54,1 2,7 8,1 2,7 100 

f 13 21 63 4 17 2 120 S
ta

j 

Öğretmen 
% 10,8 17,5 52,5 3,3 14,2 1,7 100 

 
Tablo 3.8.de görüldüğü üzere sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 

yaptıkları işletmelerin bulunma yöntemini yöneticilerin % 63,9’u “okul idaresi”,          
% 11,1’i “öğretmenler” ve “öğrenci – velisi” olarak belirtirken, öğretmenlerin % 60,5’i 
“okul idaresi”, % 16,4’ü “kendileri”, % 9,5’i “işletme talebi” olarak belirtmişlerdir.  

Staj uygulaması yapılan işletmelerin bulunma yöntemini yöneticilerin % 54,1’i 
“okul idaresi”, % 24,3’ü “öğrenci ve velisi”, % 8,1’i “öğretmenler” ve “işletmenin 
talebi” olarak, öğretmenlerin % 52,5’i  “okul idaresi”, % 14,2’si “işletmenin talebi” ve 
% 10,8’inin “okul idaresi”, seçeneklerini işaretleyerek görüş belirttikleri görülmektedir. 
 Bu bulgular ışığında meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yapmış oldukları işletmelerin bulunmasında öğretmen, öğrenci ve velisi, 
okul idaresi etkili olurken, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yapmış oldukları işletmelerin bulunmasında en çok okul idaresi ve 
öğretmenlerin etkili olduğu söylenebilir.  
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3.1.5. İşletmelerin Mesleki Eğitim ve Staj Yaptırma Sebepleri 
Meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin mesleki eğitim ve staj uygulaması 

yaptırma nedenlerine ilişkin usta öğreticilerin belirttikleri görüşler Tablo 3.9.da, sağlık 
meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin staj uygulaması yaptırma nedenlerine ilişkin 
işletme yetkililerinin görüşleri Tablo 3.10.da verilmektedir. 

 
Tablo 3.9. İşletmelerin Meslek Lisesi Öğrencilerine Mesleki Eğitim ve Staj Yaptırma 
Sebepleri 

 
Mesleki Eğitim 

Yaptırma Sebepleri 
Staj Yaptırma 

Sebepleri 
f 55 38 

Kanunen mecbur olunması 
% 18,7 18,7 
f 158 136 İstihdam için eğitilmiş personel ihtiyaç 

duyulması % 53,7 67 
f 61 20 Şu an için çalışacak personele ihtiyaç 

duyulması % 20,7 9,9 
f 20 9 

Diğer 
% 6,8 4,4 

f 294 203 
Toplam 

% 100 100 

 
 Tablo 3.9.da yer alan işletmelerin meslek lisesi öğrencilerine işletmelerinde 
mesleki eğitim yaptırma nedenlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; usta öğreticilerin  
% 53,7 gibi büyük bir çoğunluğunun istihdam için “eğitilmiş personele ihtiyaç 
duyulması” seçeneğini işaretlemiş olduğu,  % 20,7’sinin “şu an için çalışacak personele 
ihtiyaç duyuyor olması” ve % 18,7’sinin ise mesleki eğitim yaptırmaya “kanunen 
mecbur olunması”ndan kaynakladığı seçeneklerini işaretledikleri görülmektedir. 
 İşletmelerinde staj uygulaması yaptıran usta öğreticilerin % 67 gibi büyük 
çoğunluğu “istihdam için eğitilmiş personele ihtiyaç duyulması”, % 18,7’ sinin ise 
stajyer istihdam etmeye “kanunen mecbur olunması” seçeneklerini işaretledikleri 
görülmektedir.  
 

Tablo 3.10. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine İşletmelerin Staj Yaptırma Sebepleri 

 
Staj Yaptırma 

Sebepleri 
f 51 

Kanunen mecbur olunması 
% 79,7 

f 6 
İstihdam için eğitilmiş personele ihtiyaç duyulması 

% 9,4 

f 3 
Şuan için çalışacak personele ihtiyaç duyulması 

% 4,7 

f 4 
Başka 

% 6,3 

f 64 
Toplam 

% 100 



       17

 
Sağlık meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin staj yaptırma sebeplerine ilişkin 

Tablo 3.10.da yer alan işletme yetkilisi görüşleri incelendiğinde; işletme yetkililerinin 
% 79,7 gibi büyük bir çoğunluğunun “kanunen mecbur olunması”ndan dolayı öğrencilere 
işletmelerinde staj yaptırdıklarını belirttikleri görülmektedir.  “İstihdam için eğitilmiş 
personele ihtiyaç duyulması” seçeneğini işaretleyen usta öğreticilerin oranı yalnızca     
% 9,4’tür. 

Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerin meslek lisesi öğrencilerine işletmelerinde 
mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptırma sebeplerinin başında sektörün istihdam için 
eğitimli personele ihtiyaç duyuyor olması gösterilebilir. Buna karşın sağlık meslek lisesi 
öğrencilerine staj yaptıran işletmelerin büyük ölçüde kanuni zorunluluktan bu görevi 
yerine getiriyor olması ve kurumların büyük ölçüde kamu kurumu olması son derece 
düşündürücüdür. Sağlık meslek liselerindeki bu durumun sebebi olarak okulların kamu 
kurumlarını öncelikli olarak tercih ediyor olmaları, işletmelerin talebi karşılamakta 
güçlük çekmesi ve bu sebeple kanuni zorunluluğa dayandırılıyor olabilme ihtimali 
düşünülebilir. 

 
3.2. İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Kimler Tarafından 
Yürütülmektedir ve Bu Kişilerin Nitelikleri Neler  

Bu bölümde mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin işletmelerde yaptıkları 
mesleki eğitim ve staj uygulamalarından sorumlu usta öğreticilerin/işletme yetkililerinin 
yeterliliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
 3.2.1. Mesleki Eğitim Uygulaması Yaptıranların Unvanları Nelerdir  
 Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu işletme personelinin kimler olduğuna ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.11.de 
yer almaktadır. 
 
 
 

Tablo 3.11.  İşletmelerdeki Mesleki Eğitim Uygulaması Yaptıranların Unvanı 

 Yönetici Öğretmen Öğrenci 

 f % f % f % 

İşletme Sahibi 12 16 42 13,2 91 14,1 

İşletme Yöneticisi 15 20 33 10,4 88 13,6 

Usta 9 12 44 13,9 89 13,8 

Usta Öğretici 30 40 170 53,6 300 46,4 

Mühendis / Eğitici 
Personel 

7 9,3 16 5 62 9,6 

Başka 2 2,7 12 3,8 16 2,5 

Toplam 75 100 317 100 646 100 

  
Tablo 3.11.de görüldüğü üzere işletmelerde mesleki eğitimden sorumlu kişilerin 

unvanını yöneticilerin % 40’ı “usta öğretici”, % 20’si “işletme yöneticisi”, % 16’sı 
“işletme sahibi” olarak belirtirken, öğretmenlerin % 53,6’sı “usta öğretici”, % 13’ü 
“usta” ve “işletme sahibi” olarak belirttikleri gözlenmektedir. Öğrencilerin ise % 46,4’ü 
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“usta öğretici”, % 14,1’i “işletme sahibi” ve ortalama  % 13’erlik kısmı da “işletme 
yöneticisi” ve “usta seçeneğini” işaretledikleri görülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında öğrencilerin işletmelerdeki mesleki 
eğitim uygulamasından sorumlu kişilerin yarıya yakın bir kısmının usta öğretici 
olmadığı söylenebilir.  

 
3.2.2. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin (Usta öğreticilerin) Programda 

Yer Alan Bilgileri Öğrencilere Aktarmadaki Yeterliliği 
Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 

sorumlu eğitim personelinin (usta öğreticileri) öğretim programlarında yer alan mesleki 
bilgileri öğrencilere aktarmadaki yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 
3.12.de yer almaktadır. 

 
 

Tablo 3.12. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Programda Yer Alan Bilgileri Öğrencilere 
Aktarmadaki Yeterlik Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 13 35 27 2 78 
Yönetici 

% 1,3 16,7 44,9 34,6 2,6 100 
3,20 0,79 

f 1 22 145 136 25 329 
Öğretmen 

% 0,3 6,7 44,1 41,3 7,6 100 
3,49 0,74 

f 30 69 126 215 214 654 
Öğrenci 

% 4,6 10,6 19,3 32,9 32,7 100 
3,78 1,14 

f 2 2 33 147 118 302 Usta 
Öğretici % 0,7 0,7 10,9 48,7 39,1 100 

4,24 0,72 

 
İşletmelerdeki  eğitim personelinin öğretim programlarında yer alan bilgileri 

öğrencilere aktarmadaki yeterlilik düzeyine ilişkin olarak Tablo 3.12.de yer alan 
katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 44,9’unun “kısmen”, % 34,6’sının 
“oldukça” ve % 16,7’sinin “az”, öğretmenlerin  % 44,1’i “kısmen” ve  % 41,1’inin 
“oldukça” ve öğrencilerin % 65,6’sının “oldukça” ve “tamamen” seçeneklerini 
işaretledikleri gözlemlenmektedir. Usta öğreticilerin ise % 87,8’i kendilerini 
programlarda yer alan bilgileri öğrencilere aktarmada “oldukça” ve daha üst düzeyde 
yeterli buldukları görülmektedir. 

Yöneticiler ( X =3,20)  işletmelerdeki eğitim personelini programda yer alan 
mesleki bilgileri öğrencilere aktarmada “kısmen” düzeyinde yeterli bulurken, 
öğretmenlerin ( X =3,49) ve öğrencilerin ( X =3,78)  “oldukça” düzeyinde yeterli 
buldukları gözlenmektedir. Usta öğreticilerin ise kendilerini ( X =4,24)  “ tamamen” 
düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır. 
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
programlarda yer alan bilgileri öğrencilere aktarmadaki yeterliklerinde birtakım 
eksiklikler olduğu söylenebilir. 
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3.2.3. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Programda Yer Alan Becerileri 
Öğrencilere Aktarmadaki Yeterliliği 

Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu eğitim personelinin öğretim programlarında yer alan mesleki becerileri 
öğrencilere aktarmadaki yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.13.te yer 
almaktadır. 

 
Tablo 3.13. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Programda Yer Alan Becerileri Öğrencilere 
Aktarmadaki Yeterlik Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 8 35 34 1 78 
Yönetici 

% - 10,3 44,9 43,6 1,3 100 
3,35 0,68 

f 2 15 131 156 25 329 
Öğretmen 

% 0,6 4,6 39,8 47,4 7,6 100 
3,56 0,72 

f 24 63 100 268 199 654 
Öğrenci 

% 3,7 9,6 15,3 41 30,4 100 
3,84 1,07 

f 1 3 27 159 109 299 Usta 
Öğretici % 0,3 1 9 53,2 36,5 100 

4,24 0,68 

 
İşletmelerdeki eğitim  uygulamalarından sorumlu personelin programlarda yer 

alan mesleki becerileri öğrencilere aktarmadaki yeterlilik düzeyine ilişkin Tablo 3.13. te 
yer alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 44,9’unun “kısmen”, % 
43,6’sının “oldukça” ve % 10,3’ünün “az”; öğretmenlerin % 39,8’inin “kısmen” ve  % 
47,4’ünün “oldukça”;  öğrencilerin % 41’inin “oldukça” ve % 30,4’ünün “tamamen” ve 
usta öğreticilerin  % 53,2’si “oldukça”, % 36,5’i “tamamen” seçeneklerini işaretleyerek 
görüş belirtmişlerdir.  

 İşletmelerdeki eğitim personelini programda yer alan mesleki becerileri 
öğrencilere aktarmada yöneticiler ( X =3,35)  “kısmen” düzeyinde yeterli bulurken, 
öğretmenlerin ( X =3,56) ve öğrencilerin ( X =3,84)  “oldukça” düzeyinde yeterli 
buldukları gözlenmektedir. Bu konuda usta öğreticilerin  ise kendilerini ( X =4,24) 
“tamamen” düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır. 
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
programlarda yer alan becerileri öğrencilere aktarmadaki yeterliliklerinde birtakım 
eksiklikler olduğu söylenebilir. 
 
 
 

3.2.4. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Programda Yer Alan Mesleki 
Tutum ve Alışkanlıkları Öğrencilere Kazandırmadaki Yeterliliği 

Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu eğitim personelinin öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve 
alışkanlıkları öğrencilere kazandırmadaki yeterlik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri 
Tablo 3.14.te yer almaktadır. 
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Tablo 3.14. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Programda Yer Alan Mesleki Tutum ve 
Alışkanlıkları Öğrencilere Kazandırmadaki Yeterlilik Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 7 38 29 3 78 
Yönetici 

% 1,3 9 48,7 37,2 3,8 100 
3,33 0,75 

f 1 23 128 153 24 329 
Öğretmen 

% 0,3 7 38,9 46,5 7,3 100 
3,53 0,74 

f 19 49 93 260 232 653 
Öğrenci 

% 2,9 7,5 14,2 39,8 35,5 100 
3,97 12 

f - 2 27 153 119 301 Usta 
Öğretici % - 0,7 9 50,8 39,5 100 

4,29 0,65 

 
İşletmelerdeki eğitim personelinin programlarda yer alan  mesleki tutum ve 

alışkanlıkları öğrencilere kazandırmadaki yeterlilik düzeyine ilişkin Tablo 3.14.te yer 
alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 48,7’sinin “kısmen”,                
% 37,2’sinin “oldukça”; öğretmenlerin % 46,5’inin “oldukça” ve   % 38,9’unun 
“kısmen”; öğrencilerin % 39,8’inin “oldukça” ve % 35,5’inin “tamamen” , ve usta 
öğreticilerin % 50,8’inin “oldukça”,  % 39,5’inin “tamamen” seçeneklerini işaretleyerek 
görüş belirttikleri gözlenmektedir.   

İşletmelerdeki eğitim personelini programda yer alan mesleki tutum ve 
alışkanlıkları öğrencilere kazandırmada yöneticiler ( X =3,33)  “kısmen” düzeyinde 
yeterli bulurken, öğretmenlerin ( X =3,53) ve öğrencilerin ( X =3,97)  “oldukça” 
düzeyinde yeterli buldukları gözlenmektedir. Bu konuda usta öğreticilerin kendilerini 
( X =4,29)  “tamamen” düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır. 
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
programlarda yer alan mesleki tutum ve alışkanlıkları öğrencilere kazandırmadaki 
yeterliklerinde birtakım eksiklikler olduğu söylenebilir. 

3.2.5. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Mesleki Eğitim Uygulaması 
Mevzuatı Hakkında Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri 

Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu eğitim personelinin mesleki eğitim uygulaması mevzuatı hakkında bilgi sahibi 
olma düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.15.te yer almaktadır. 

 
Tablo 3.15. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Mesleki Eğitim Uygulaması Mevzuatı 
Hakkında Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 24 35 15 1 77 
Yönetici 

% 2,6 31,2 45,5 19,5 1,3 100 
2,85 0,80 

f 14 79 133 90 12 328 
Öğretmen 

% 4,3 24,1 40,5 27,4 3,7 100 
3,02 0,91 

f 3 24 85 142 47 301 Usta 
Öğretici % 1 8 28,2 47,2 15,6 100 

3,28 0,94 
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Tablo 3.15. incelendiğinde; işletmelerdeki eğitim personelinin mesleki eğitim 
mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma düzeyine ilişkin ağırlıklı olarak yöneticilerin        
% 45,5’i “kısmen”, % 31,2’sinin “az”; öğretmenlerin % 40,5’inin “kısmen”,              % 
27,4’ünün “oldukça”; usta öğreticilerin % 47,2’si “oldukça”, % 28,2’si “kısmen” 
seçeneklerini işaretlemişlerdir.   

İşletmelerdeki eğitim personelinin mesleki eğitim mevzuatı hakkında bilgi sahibi 
olma durumunu yöneticilerin ( X =2,85),  öğretmenlerin ( X =3,02)  ve usta öğreticilerin 
( X =3,28)   “kısmen” düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır.  
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
mesleki eğitim mevzuatı hakkında bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı söylenebilir. 
 

3.2.6. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Öğrenci Gelişim Tablosu vb. 
Dokümanların Doldurulmasındaki Yeterliği 

Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu eğitim personelinin öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların 
doldurulmasındaki yeterlik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.16.da yer 
almaktadır. 

 
Tablo 3.16. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Öğrenci Gelişim Tablosu vb. Dokümanların 
Doldurulmasındaki Yeterlilik Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 23 36 13 2 76 
Yönetici 

% 2,6 30,3 47,4 17,1 2,6 100 
2,86 0,82 

f 9 76 119 104 20 328 
Öğretmen 

% 2,7 23,2 36,3 31,7 6,1 100 
3,15 0,93 

f 1 19 76 135 71 302 Usta 
Öğretici % 0,3 6,3 25,2 44,7 23,5 100 

3,84 0,86 

 
Tablo 3.16. incelendiğinde; işletmelerdeki eğitim  personelinin öğrenci gelişim 

tablosu vb. dokümanların doldurulmasındaki yeterliliklerine ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin  % 47,4’ünün “kısmen”, % 30,3’ünün “az”;  öğretmenlerin 
% 36,3’ünün “kısmen”, % 31,7’sinin “oldukça” ve  usta öğreticilerin      % 44,7’sinin 
“oldukça”, % 25,2’sinin “kısmen” seçeneklerini işaretlemişlerdir.  

İşletmelerdeki eğitim personelinin öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların 
doldurulmasındaki yeterlilik durumunu yöneticiler ( X =2,86), öğretmenler ( X =3,15) 
“kısmen” düzeyinde yeterli bulurken, usta öğreticilerin ( X =3,84)   “oldukça” 
düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır.  
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların doldurulmasındaki yeterliliklerinde birtakım 
eksikliklerin olduğu söylenebilir. 
 

3.2.7. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin  Öğretim Programında Yer Alan 
Açıklamaları Anlayıp Öğrencilere Uygulamasını Yaptırmadaki Yeterliği 

 
Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 

sorumlu eğitim personelinin öğretim programında yer alan açıklamaları anlayıp 
öğrencilere uygulamasını yaptırmadaki yeterlilik düzeylerine ilişkin katılımcı görüşleri 
Tablo 3.17.de yer almaktadır. 
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Tablo 3.17. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin Öğretim Programında Yer Alan 
Açıklamaları Anlayıp Öğrencilere Uygulamasını Yaptırmadaki Yeterlilik Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 13 41 18 3 76 
Yönetici 

% 1,3 17,1 53,9 23,7 3,9 100 
3,11 0,78 

f 5 41 138 122 22 328 
Öğretmen 

% 1,5 12,5 42,1 37,2 6,7 100 
3,35 0,83 

f 1 9 58 164 68 300 

 

Usta 
Öğretici  % 0,3 3 19,3 54,7 22,7 100 

3,58 0,86 

 
Tablo 3.17.de  işletmelerdeki eğitim personelinin öğretim programında yer alan 

açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulamasını yaptırmadaki yeterliklerine ilişkin 
katılımcı görüşleri incelendiğinde;  yöneticilerin % 53,9’unun “kısmen”, % 23,7’sinin 
“oldukça”; öğretmenlerin % 42,1’inin “kısmen”, % 37,2’sinin “oldukça”; usta 
öğreticilerin ise % 54,7’sinin “oldukça”,   % 22,7’sinin “tamamen” seçeneklerini 
işaretleyerek görüş belirttikleri gözlenmektedir.  

İşletmelerdeki eğitim personelinin öğretim programında yer alan açıklamaları 
anlayıp öğrencilere uygulamasını yaptırmadaki yeterlilik durumunu yöneticilerin 
( X =3,11), öğretmenlerin ( X =3,35) ve usta öğreticilerin ( X =3,58) “kısmen” 
düzeyinde yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır.  
 Bu bulgular ışığında işletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu personelin 
öğretim programında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulamasını 
yaptırmada yetersiz kaldıkları söylenebilir. 
 

3.2.8. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin (Usta Öğreticilerin) Öğrenci 
Kazanımlarının Değerlendirilmesi İşlemini Güvenilir ve Geçerli Olarak Yapması 
Durumu  

Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 
sorumlu eğitim personelinin (usta öğreticiler) öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesi 
işlemini güvenilir ve geçerli olarak yapma düzeylerine ilişkin katılımcı görüşleri     
Tablo 3.18.de yer almaktadır. 
 

Tablo 3.18. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin (Usta Öğreticilerin) Öğrenci 
Kazanımlarının Değerlendirilmesi İşlemini Güvenilir ve Geçerli Olarak Yapma Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 11 34 28 4 78 
Yönetici 

% 1,3 14,1 43,6 35,9 5,1 100 
3,29 0,82 

f 3 33 119 137 35 327 
Öğretmen 

% 0,9 10,1 36,4 41,9 10,7 100 
3,51 0,85 

f 27 40 115 274 193 649 
Öğrenci 

% 4,2 6,2 17,7 42,2 29,7 100 
3,87 1,03 

f 1 7 32 140 118 298 Usta 
Öğretici % 3 2,3 10,7 47 39,6 100 

4,23 0,75 
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Tablo 3.18.de işletmelerdeki  eğitim personelinin öğrenci kazanımlarının 
değerlendirilmesi işlemini güvenilir ve geçerli olarak yapma düzeylerine ilişkin 
katılımcı görüşleri incelendiğinde;  yöneticilerin % 43,6’sının “kısmen”, % 35,9’unun 
“oldukça”; öğretmenlerin % 41,9’unun “oldukça”, % 36,4’ünün “kısmen”; öğrencilerin 
% 42,2’sinin “oldukça” 29,7’sinin “tamamen”; usta öğreticilerin ise % 47’sinin 
“oldukça”, % 39,6’sının “tamamen” işaretleyerek görüş belirttikleri gözlenmektedir.  

İşletmelerdeki eğitim personelinin öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesi 
işlemini güvenilir ve geçerli olarak yapılmasını yöneticiler ( X =3,29) “kısmen”, 
öğretmenler ( X =3,51) ve öğrenciler ( X =3,87) “oldukça” düzeyinde yeterli buldukları 
görülmektedir. Usta öğreticiler ise ( X =4,23) “tamamen” yeterli buldukları 
görülmektedir. 
 Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerdeki eğitim personelinin öğrenci 
kazanımlarını güvenilir ve geçerli bir şekilde değerlendirdiklerini söylemek 
mümkündür. 
 

3.2.9. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin (Usta Öğreticilerin) 
Okul/Kurumca Hazırlanan Çalışma Takvimine Uyma Durumları 

 
Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamalarından 

sorumlu eğitim personelinin (usta öğreticiler) okul/kurumca hazırlanan çalışma 
takvimine uyma düzeylerine ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.19.da yer almaktadır. 

Tablo 3.19. İşletmelerdeki Eğitim Personelinin (Usta Öğreticilerin) Okul/Kurumca 
Hazırlanan Çalışma Takvimine Uyma Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 3 5 16 30 24 78 
Yönetici 

% 3,8 6,4 20,5 38,5 30,8 100 
3,85 1,05 

f 3 23 67 142 92 327 
Öğretmen 

% 0,9 7 20,5 43,4 28,1 100 
3,90 0,91 

f 36 30 115 175 296 652 
Öğrenci 

% 5,5 4,6 17,6 26,8 45,4 100 
4,01 1,14 

f 2 4 42 95 158 301 

 

Usta 
Öğretici % 0,7 1,3 14 31,6 52,5 100 

4,23 0,75 

 
Tablo 3.19. incelendiğinde; yöneticilerin % 69,4’ü, öğretmenlerin % 71,5’i, 

öğrencilerin % 72,2’si ve usta öğreticilerin ise % 84,1’inin  “oldukça” ve daha üst 
düzeyde işletmelerdeki eğitim personelinin okul/kurumca hazırlanan çalışma takvimine 
uydukları yönünde görüş belirttikleri gözlenmektedir.  

Yöneticiler ( X =3,85), öğretmenler ( X =3,90) ve öğrenciler  ( X =4,01) 
“oldukça” düzeyinde işletmelerdeki eğitim personelinin okul/kurumca hazırlanan 
çalışma takvimine uyduklarını belirttikleri gözlenmektedir. Usta öğreticiler ise 
( X =4,23) “tamamen” düzeyinde bulduklarını  belirtmektedirler. 
 Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerdeki eğitim personelinin okul/kurumca 
hazırlanan çalışma takvimine uyduklarını söylemek mümkündür. 
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3.2.10. İşletmelerin Okul ile İmzalanan Protokol Çerçevesinde Görev ve 
Sorumluluklarını Yerine Getirme Durumları 

Meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim yaptıran işletmelerin okul ile 
imzalanan protokol çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeylerine 
ilişkin katılımcıların görüşleri Tablo 3.20.de, sağlık meslek lisesi katılımcılarının 
görüşleri ise Tablo 3.21. de verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.20. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gittikleri İşletmelerin Okul ile İmzalanan 
Protokol Çerçevesinde Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 5 25 36 10 78 
Yönetici 

% 2,6 6,4 32,1 46,2 12,8 100 
3,60 0,88 

f 3 21 70 168 67 329 
Öğretmen 

% 0,9 6,4 21,3 51,1 20,4 100 
3,83 0,85 

f 1 5 23 109 163 301 Usta 
Öğretici % 0,3 1,7 7,6 36,2 54,2 100 

4,42 0,73 

  

Tablo 3.20. incelendiğinde; yöneticilerin % 59’u, öğretmenlerin % 71,5’i ve usta 
öğreticilerin % 90,4’ü “oldukça” ve daha üst düzeyde  meslek lisesi öğrencilerine 
mesleki eğitim yaptıran işletmelerin okul ile imzalanan protokol çerçevesinde görev ve 
sorumluluklarını yerine getirdikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin ( X =3,60), öğretmenlerin ( X =3,83) “oldukça” düzeyinde 
işletmelerin okul ile imzalanan protokol çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine 
getirdiklerini belirttikleri gözlenmektedir. Usta öğreticiler ise ( X =4,42) “tamamen” 
düzeyinde konuyla ilgili olarak görüş bildirmişlerdir.  

 
Tablo 3.21. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gittikleri İşletmelerin Okul ile İmzalanan 
Protokol Çerçevesinde Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 1 7 10 5 24 
Yönetici 

% 4,2 4,2 29,2 41,7 20,8 100 
3,70 0,99 

f 1 6 16 45 25 93 

 

Öğretmen 
% 1,1 6,5 17,2 48,4 26,9 100 

3,93 0,89 

 
Tablo 3.21. incelendiğinde; yöneticilerin % 62,5’i, öğretmenlerin ise % 75,3’ü 

“oldukça” ve daha üst düzeyde sağlık meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim 
yaptıran işletmelerin okul ile imzalanan protokol çerçevesinde görev ve 
sorumluluklarını yerine getirdikleri yönünde görüş belirttikleri gözlenmektedir.  

Yöneticiler ( X =3,70) ve öğretmenler ( X =3,93) “oldukça” düzeyinde 
işletmelerin okul ile imzalanan protokol çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine 
getirdiklerini belirttikleri görülmektedir. 
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Bu bulgular ışığında gerek meslek lisesi gerekse sağlık meslek lisesi 
öğrencilerinin mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin okul ile imzalanan protokol 
çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri söylenebilir. 
 

3.2.11. Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamasında Öğrencilere Ücret Ödenmesi  
Durumu 

 Bu bölümde meslek liselerinde ve sağlık meslek liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerin mesleki eğitim almak üzere gitmiş oldukları işletmelerin öğrencilere ücret 
ödeme durumlarına ve ücret ödemeyen işletmelerin türlerine ilişkin bulgular yer 
almaktadır.  

Meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim yaptıran işletmelerin ücret ödeme 
durumlarına ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.22. de, ücret ödemeyen iş yerlerinin türü 
Tablo 3.23.te, sağlık meslek lisesi ile ilgili bulgular Tablo 3.24.te verilmektedir. 

 
Tablo 3.22. Meslek Lisesi Öğrencilerine İşletmelerce Ücret Ödenmesi Durumu 

 Evet Hayır 
Bazı İşletmeler 

Ödüyor. 
Toplam 

f 35 2 41 78 
Yönetici 

% 44,9 2,6 52,6 100 

f 184 41 105 330 
Öğretmen 

% 55,8 12,4 31,8 100 

f 498 154 - 652 
Öğrenci 

% 76,4 23,6 - 100 

f 259 40 - 299 

Usta Öğretici % 86,6 13,4 - 100 

 
Meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim yaptıran işletmelerin ücret ödeme 

durumlarına ilişkin Tablo 3.22.de yer alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
yöneticilerin % 44,9’unun “Evet”, % 52,6’sının “Bazı işletmeler ödüyor”; 
öğretmenlerin ise % 55,8’inin “Evet”, % 31,8’inin “Bazı işletmeler ödüyor”. 
seçeneklerini işaretledikleri gözlenmektedir. Usta öğretici ve öğrencilere bu soru iki 
seçenekli olarak sunulmuş olup öğrencilerin % 76,4’ünün ve usta öğreticilerin               
% 86,6’sının “Evet” seçeneğini işaretledikleri ortaya çıkmıştır. 

 
 

Tablo 3.23. Meslek Lisesi Öğrencilerine Ücret Ödemeyen İşletme Türleri 

 
Kamu 

Kurumu 
KİT Özel Sektör Toplam 

f 19 - 26 45 
Yönetici 

% 42,2 - 57,8 100 

f 60 3 83 146 
Öğretmen 

% 41,1 2,1 56,8 100 
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Tablo 3.23.te görüldüğü üzere yöneticilerin % 57,8’i, öğretmenlerin ise % 56,8’i 
özel sektörün öğrencilere ücret ödemediğini belirtmiştir.  

 
Tablo 3.24. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine İşletmelerce Ücret Ödenmesi Durumu
  

 Evet Hayır 
Bazı İşletmeler 

Ödüyor. 
Toplam 

f 15 - 9 24 
Yönetici 

% 62,5 - 37,5 100 

f 76 4 13 93 
Öğretmen 

% 81,7 4,3 14 100 

f 160 19 - 179 
Öğrenci 

% 89,4 10,6 - 100 

 
Sağlık meslek lisesi öğrencilerine mesleki eğitim yaptıran işletmelerin ücret 

ödeme durumlarına ilişkin Tablo 3.24.de yer alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
yöneticilerin % 62,5’inin “Evet”, % 37,5’inin de “Bazı işletmeler ödüyor” 
seçeneklerini,  öğretmenlerin ise % 81,7’sinin “Evet”, % 14’ünün “Bazı işletmeler 
ödüyor” seçeneklerini işaretledikleri gözlenmektedir. Öğrencilere bu soru iki seçenekli 
olarak sunulmuş olup, öğrencilerin % 89,4’ünün “Evet”, seçeneğini işaretledikleri 
görülmektedir. 

Bu bulgular ışığında, meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki 
eğitim yapmış oldukları işletmelerin bir kısmının öğrencilere herhangi bir ücret 
ödemediği söylenebilir. 3308 sayılı yasada işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına 
giden öğrencilere ücret ödenmesinin öngörülmüş olması ve buna rağmen işletmelerin 
ücret ödememesi öğrencilerin işletmeyle olan ilişkilerini olumsuz etkileyeceği yönünde 
algılanabilir. 

 
 

 3.3. İşletmelerin Fiziki Yapısının Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamalarının 
Yapılmasında Uygunluk Düzeyi 

Bu kısımda mesleki teknik ve ortaöğretim kurumu öğrencilerinin mesleki eğitim 
ve staj uygulaması yapmış oldukları işletmelerin fiziki yapılarının uygunluğuna ilişkin 
bulgular yer almaktadır.  

 
3.3.1. İşletme Donanımlarının Programda Yer Alan Becerilerin En Az       

% 80’ ini Karşılama Durumu 
Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim görmüş oldukları işletmelerin 

donanımlarının programda yer alan becerilerin  en az % 80’ini karşılama durumuna 
ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.25.te, sağlık meslek lisesi katılımcılarının görüşleri 
ise Tablo 3.26.da verilmektedir.  
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Tablo 3.25. İşletme Donanımlarının Programda Yer Alan Becerilerin En Az   80’ ini 
Karşılama Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 9 30 33 5 78 
Yönetici 

% 1,3 11,5 38,5 42,3 6,4 100 
3,41 0,82 

f 1 25 124 147 33 330 
Öğretmen 

% 0,3 7,6 37,6 44,5 10 100 
3,58 0,78 

f 2 6 70 123 100 301 

 

Usta 
Öğretici % 0,7 2 23,3 40,9 33,2 100 

4,03 0,83 

 
Tablo 3.25. incelendiğinde; yöneticilerin % 42,3’ü “oldukça”, % 38,5’i 

“kısmen”;  öğretmenlerin % 44,5’i “oldukça”, % 37,6’sı “kısmen”; usta öğreticilerin ise 
% 74,1’i “oldukça” ve daha üst düzeyde, % 23,3’ü ise “kısmen” düzeyinde işletme 
donanımlarının programda yer alan becerilerin en az      % 80’ nini karşıladığına ilişkin 
görüş belirttikleri gözlenmektedir.  

İşletme donanımlarının programda yer alan becerilerin en az % 80’ini karşılama 
durumunu yöneticiler ( X =3,41), öğretmenler ( X =3,58) ve usta öğreticiler ( X =4,03)  
“oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadır. 

Bu bulgulara dayalı olarak işletme donanımlarının, programda yer alan 
becerilerin en az      % 80’ i karşılamak için uygun olduğu söylenebilinir.  
  

Tablo 3.26. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletme 
Donanımlarının Programda Yer Alan Becerilerin En Az  % 80’ ini Karşılama Durumu
  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - - 2 12 10 24 
Yönetici 

% - - 8,3 50 41,7 100 
4,33 0,63 

f - 2 24 47 20 93 

 

Öğretmen 
% - 2,2 25,8 50,5 21,5 100 

3,91 0,74 

 
Tablo 3.26. incelendiğinde; yöneticilerin % 91,7’si, öğretmenlerin % 72’si 

“oldukça” ve daha üst düzeyde; yöneticilerin  % 8.3’ü, öğretmenlerin % 25,8’i ise  
“kısmen” düzeyinde işletme donanımlarının programda yer alan becerilerin en az         
% 80’ ini karşıladığına ilişkin  görüş belirtmişlerdir.  

Yöneticiler ( X =4,33) “tamamen”,  öğretmenler ( X =3,91) “oldukça” düzeyinde 
işletme donanımlarının programda yer alan becerilerin en az  % 80’ini karşılama 
durumunu yeterli bulmaktadır. 

Bu sonuçlara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencilerinin gitmiş olduğu 
işletmelerin donanımlarının da, programda yer alan becerilerin en az    % 80’ ini 
karşılamak için uygun olduğu söylenebilinir.  
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3.3.2.  Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletmelerde 
Eğitim Birimi Bulunması Durumu 

Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerde eğitim birimi 
bulunması durumuna ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.27.de, sağlık meslek lisesi 
katılımcılarının görüşleri ise  Tablo 3.28.de verilmektedir.  

 
Tablo 3.27. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletmelerde Eğitim 
Birimi Bulunması  

 Evet Hayır Toplam 

f 41 37 78 
Yönetici 

% 52,6 47,4 100 
f 192 137 392 

Öğretmen 
% 58,4 41,6 100 
f 321 330 651 

Öğrenci 
% 49,3 50,7 100 
f 164 137 301 

Usta Öğretici % 54,5 45,5 100 
 

Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerde eğitim birimi 
bulunması durumuna ilişkin veriler incelendiğinde; yöneticilerin % 52,6’sı, 
öğretmenlerin % 58,4’ü, öğrencilerin   % 49,3’ü ve usta öğreticilerin % 54,5’i meslek 
lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmede eğitim birimi bulunduğunu 
belirtmiş oldukları görülmektedir. 

Büyük ölçekli işletmelerin çoğunda eğitim birimi bulunmaktadır. Eğitim birimi 
olmayan işletmelerin çoğunun küçük ölçekli işletmeler (Tablo 3.1.2.)   olduğu 
söylenebilinir.   

Bu sonuçlar eğitim birimi bulanan   işletmelerin öncelikli olarak seçilmesinin bir 
göstergesi olarak algılanabilir. 

 
Tablo 3.28. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletmelerde 
Eğitim Birimi Bulunması   

 Evet Hayır Toplam 

f 15 9 24 
Yönetici 

% 62,5 37,5 100 

f 45 48 93 
Öğretmen 

% 48,4 51,6 100 

f 97 83 180 
Öğrenci 

% 53,9 46,1 100 

 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerde eğitim 
birimi bulunması durumuna ilişkin verilerin bulunduğu Tablo 3.28. incelendiğinde; 
yöneticilerin % 62,5’i, öğretmenlerin % 48,4’ü, öğrencilerin   % 53,9’u sağlık meslek 
lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmede eğitim birimi bulunduğunu 
belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlara işletme seçerken öncelikle eğitim birimi olan işletmelerin 
seçilmesine dikkat edildiği söylenebilinir.  
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 3.3.3. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletmelerdeki 
Eğitim Birimlerinin İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerdeki eğitim 
birimlerinin ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterlik durumuna ilişkin katılımcı görüşleri 
Tablo 3.29.da, sağlık meslek lisesi katılımcılarının görüşleri ise Tablo 2.30.da 
verilmektedir. 

Tablo 3.29. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördükleri İşletmelerdeki Eğitim 
Birimlerinin İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 1 16 16 5 38 
Yönetici 

% - 2,6 42,1 42,1 13,2 100 
3,65 0,74 

f 1 16 66 44 10 137 
Öğretmen 

% 0,7 11,7 48,2 32,1 7,3 100 
3,33 0,80 

f 10 16 72 134 105 337 
Öğrenci 

% 3 4,7 21,4 39,8 31,2 100 
3,91 0,98 

f 5 3 29 76 51 164 

 

Usta 
Öğretici % 3 1,8 17,7 46,3 31,1 100 

4,01 0,91 

 
Tablo 3.29. incelendiğinde; yöneticilerin % 55,3’ü, öğretmenlerin % 39,4’ü, 

öğrencilerin % 71’i ve usta öğreticilerin % 77,4’ü  “oldukça” ve daha üst düzeyde 
işletmelerdeki eğitim birimlerinin ihtiyaçları karşıladığını belirtmişlerdir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerdeki eğitim 
birimlerinin ihtiyaçları karşılamasını yöneticiler ( X =3,65), öğretmenler ( X =3,33), 
öğrenciler ( X =3,91) ve usta öğreticiler ( X =40) “oldukça” düzeyinde yeterli 
bulmaktadır.  

Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerdeki eğitim birimlerinin meslek lisesi 
öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun olduğu söylenebilinir.    

 
Tablo 3.30. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Gördekleri İşletmelerdeki 
Eğitim Birimlerinin İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 1 3 4 - 9 
Yönetici 

% 11,1 11,1 33,3 44,4 - 100 
3,11 1,05 

f - 4 18 17 9 48 
Öğretmen 

% - 8,3 37,5 35,4 18,8 100 
3,64 0,88 

f 1 11 25 45 16 98 

 

Öğrenci 
% 1 11,2 25,5 45,9 16,3 100 

3,65 0,92 

 

Tablo 3.30. incelendiğinde yöneticilerin % 44,4’ü “oldukça”, öğretmenlerin      
% 54,2’si, öğrencilerin % 62,2’si “oldukça” ve daha üst düzeyde işletmelerdeki eğitim 
birimlerinin ihtiyaçları karşıladığını belirtmiştir.  
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Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerdeki 
eğitim birimlerinin ihtiyaçları karşılamasını yöneticiler ( X =3,11), “kısmen” düzeyinde, 
öğretmenler ( X =3,64) ve öğrenciler ( X =3,65) “oldukça” düzeyinde yeterli 
bulmaktadır. 

Bu bulgulara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
gördükleri işletmelerdeki eğitim birimlerinin ihtiyaçları karşılaması konusunda 
öğretmen ve öğrenci görüşleri esas alındığında daha olumlu düşündükleri ve eğitim 
birimlerinin yeterli olduğu söylenebilinir. 

 
3.3.4. Koordinatör Öğretmenlere İşletme Ziyaretlerinde Ayrılmış Uygun 

Mekânın Olması Durumu 
Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim görmüş oldukları işletmede 

koordinatör öğretmenlere ayrılmış uygun mekânın olması durumuna ilişkin katılımcı 
görüşleri Tablo 3.31.de, sağlık meslek lisesi katılımcılarının görüşleri ise Tablo 3.32.de 
verilmektedir. 

Tablo 3.31. Koordinatör Öğretmenlere İşletmelerde Ayrılmış Uygun Mekânın Olması  

 Evet Hayır 
Bir kısmında 

var 
Toplam 

f 6 45 26 77 
Yönetici 

% 7,8 58,4 33,8 100 

f 37 199 86 322 
Öğretmen 

% 11,5 61,8 26,7 100 

 
Tablo 3.31. incelendiğinde; yöneticilerin % 58,4’ü, öğretmenlerin  % 61,8’i 

işletmede koordinatör öğretmenlere ayrılmış uygun mekânın olmadığını belirtmiştir. 
İşletmelerin “Bir kısmında var.” diyenlerin oranı yöneticilerde % 33,8, öğretmenlerde  
% 26,7’dir. 

  Katılımcılara anket formalarının son kısmında genel görüş ve önerileri 
sorulmuştur (Tablo 3.81.) Belirtilen görüşler arasında işletmelerde görev yapan 
koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmede öğrencileriyle iletişim 
kuracakları özel ayrılmış uygun mekân olmadığı dile getirilmiştir. İşletmelerde mesleki 
eğitim yapan koordinatör öğretmenler buna paralel olarak kendileri için ayrılmış uygun 
mekân olmadığını kıyafetlerini değiştireceği ve dinlenme ortamlarının bulunmadığını ve 
bu mekânların işletmelerce sağlanmasının zorunlu hale getirilmesinin gerekliliğini 
vurguladıkları görülmektedir.  

 
Tablo 3.32. Sağlık Meslek Lisesi Koordinatör Öğretmenlerine İşletmelerde Ayrılmış Uygun 
Mekânın Olması 

 Evet Hayır Toplam 

f 3 19 22 
Yönetici 

% 13,6 86,4 100 

f 43 47 90 
Öğretmen 

% 47,8 52,2 100 

f 78 100 178 
Öğrenci 

% 43,8 56,2 100 
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Tablo 3.32. incelendiğinde; yöneticilerin % 86,4’ü, öğretmenlerin  % 52,2’si ve 

öğrencilerin % 56,2’si işletmelerde sağlık meslek liselerinden gelen koordinatör 
öğretmenlere ayrılmış uygun mekânın olmadığını belirtmektedir. 

Katılımcılara anket formalarının son kısmında genel görüş ve önerileri 
sorulmuştur (Tablo3.81.). Belirtilen görüşler arasında işletmelerde görev yapan sağlık 
meslek lisesi  öğretmenlerinin görevlerini yerine getirmede öğrencileriyle iletişim 
kuracakları özel ayrılmış uygun mekân olmadığı dile getirilmiştir.  

İşletmelere mesleki eğitim yapan koordinatör öğretmenlerinde belirttiği gibi 
(Tablo 3.32)  işletmelerde mesleki eğitim yapan sağlık meslek lisesi öğretmenleri de 
kendileri için ayrılmış uygun mekân olmadığını kıyafetlerini değiştireceği ve dinlenme 
ortamlarının bulunmadığını ve bu mekânların işletmelerce sağlanmasının zorunlu hale 
getirilmesinin gerekliliğini vurguladıkları görülmektedir.  

 
3.3.5. İşletmelerde Bulunan Makine-Teçhizat ve Donanımlarının İhtiyaçları 

Karşılamadaki Yeterlilik Düzeyi  
Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri işletmelerde bulunan 

makine-teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılamadaki yeterlik düzeyine ilişkin 
katılımcı görüşleri Tablo 3.33.te, sağlık meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri 
görüşler ise Tablo 3.34. te verilmektedir. 

 
 

Tablo 3.33. İşletmelerde Bulunan Makine-Teçhizat ve Donanımlarının İhtiyaçları 
Karşılamadaki Yeterlilik Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 3 7 23 35 10 78 
Yönetici 

% 3,8 9 29,5 44,9 12,8 100 
3,53 0,96 

f - 18 95 161 52 326 
Öğretmen 

% - 5,5 29,1 49,4 16 100 
3,75 0,78 

f 23 41 153 251 180 648 
Öğrenci 

% 3,5 6,3 23,6 38,7 27,8 100 
3,80 1,02 

f 2 2 38 132 124 298 

 

Usta 
Öğretici % 0,7 0,7 12,8 44,3 41,6 100 

4,25 0,75 

 
Tablo 3.33. incelendiğinde yöneticilerin % 57,7’si, öğretmenlerin  % 65,4’ü, 

öğrencilerin % 66,5’i ve usta öğreticilerin % 79,3’ü işletmelerde bulunan makine-
teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılamadaki yeterlik düzeyini “oldukça” ve 
daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılama 
düzeyini yöneticiler ( X =3,53), öğretmenler ( X =3,75)  ve öğrenciler ( X =3,80) 
“oldukça” düzeyinde yeterli olduğunu söylerken usta öğreticiler ( X =4,25) “tamamen” 
düzeyinde yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri 
işletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılamada yeterli 
düzeyde olduğu söylenebilinir. 
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Tablo 3.34.  Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları İşletmelerde Bulunan 
Makine-Teçhizat ve Donanımlarının İhtiyaçları Karşılamadaki Yeterlilik Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - - 2 18 4 24 
Yönetici 

% - - 8,3 75 16,7 100 
4,08 0,50 

f - - 14 47 22 83 
Öğretmen 

% - - 16,9 56,6 26,5 100 
4,09 0,65 

f 2 5 44 99 30 180 

 

Öğrenci 
% 1,1 2,8 24,4 55 16,7 100 

3,83 0,77 

 
Tablo 3.34. incelendiğinde; yöneticilerin % 91,7’si, öğretmenlerin  % 83,1’i ve 

öğrencilerin % 71,7’si sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim gördükleri 
işletmelerde bulunan makine–teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılamadaki 
yeterlik düzeyini “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerde bulunan makine–teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları karşılama 
düzeyini yöneticiler ( X =4,08), öğretmenler ( X =4,09) ve öğrenciler ( X =3,93)  
“oldukça” yeterli bulmuşlardır.  

Bu bulgulara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
görmüş oldukları işletmelerde bulunan makine–teçhizat ve donanımlarının ihtiyaçları 
karşılama düzeyinin yeterli olduğu söylenebilinir. 

 
3.3.6. İşletmelerin Programlarda Yer Alan Temrin, İş, Proje vb. Faaliyetler İçin 
           Gerekli Malzemeleri Temin Etme Durumu 

İşletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli 
olan malzemeleri temin etme düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için 
Tablo 3.35.te, sağlık meslek liseleri için Tablo 3.36.da verilmektedir. 
 

Tablo 3.35. İşletmelerin Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Programlarda Yer Alan Temrin, İş, 
Proje vb. Faaliyetler İçin Gerekli Malzemeleri Temin Etme Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 4 16 29 21 8 78 
Yönetici 

% 5,1 20,5 37,2 26,9 10,3 100 
3,16 13 

f 9 37 119 117 46 328 
Öğretmen 

% 2,7 11,3 36,3 35,7 14 100 
3,46 0,96 

f 50 54 136 213 195 648 
Öğrenci 

% 7,7 8,3 21 32,9 30,1 100 
3,69 1,02 

f 4 10 74 99 114 301 

Usta Öğretici % 1,3 3,3 24,6 32,9 37,9 100 
4,02 0,93 
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Tablo 3.35. incelendiğinde; yöneticilerin % 37,2’si, öğretmenlerin  % 49,7’si, 
öğrencilerin % 63’ü ve usta öğreticilerin % 70,8’i işletmelerin programlarda yer alan 
temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli malzemeleri temin etme durumunu  
“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli 
malzemeleri temin etme durumunu yöneticiler ( X =3,16)  “kısmen” yeterli bulurken, 
öğretmenler ( X =3,46), öğrenciler ( X =3,69) ve usta öğreticiler ( X =4,02) “oldukça” 
düzeyinde yeterli bulmuşlardır. 

Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje 
vb. faaliyetler için gerekli malzemeleri temin etme durumunun yeterli düzeyde olmadığı 
söylenebilinir. 

 
Tablo 3.36. İşletmelerin Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri İçin Programlarda Yer Alan 
Temrin, İş, Proje vb. Faaliyetler İçin Gerekli Malzemeleri Temin Etme Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 3 - 7 10 4 24 
Yönetici 

% 12,5 - 29,2 41,7 16,7 100 
3,50 1,17 

f 4 10 33 33 11 91 
Öğretmen 

% 4,4 11 36,3 36,3 12,1 100 
3,40 0,98 

f 9 18 55 66 32 180 

Öğrenci % 5 10 30,6 36,7 17,8 100 
3,52 15 

  
Tablo 3.36. incelendiğinde; yöneticilerin % 58,4’ü, öğretmenlerin  % 48,4’ü ve 

öğrencilerin % 54,4’ü işletmelerin sağlık meslek lisesi öğrencileri için programlarda yer 
alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli malzemeleri temin etme durumunu 
“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 29,2’si, öğretmenlerin % 36,3’ü, öğrencilerin % 36,7’si 
“kısmen” sağlık meslek lisesi öğrencileri için işletmelerin programlarda yer alan temrin, 
iş, proje vb. faaliyetler için gerekli malzemeleri temin etme durumunu orta düzeyde 
yeterli bulduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. 

İşletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli 
malzemeleri temin etme durumunu yöneticiler ( X =3,50), öğretmenler ( X =3,40) ve 
öğrenciler ( X =3,52) “oldukça” düzeyinde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencileri için işletmelerin 
programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli malzemeleri temin 
etme durumunun yeterli düzeyde olmadığı söylenebilinir. 

 
 

3.3.7. İşletmelerin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Öğrencilerin Korunması 
Konusunda Gerekli Tedbirleri Alma Durumları 

İşletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından öğrencilerin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri alma düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri 
için Tablo 3.37.de, sağlık meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri görüşler ise Tablo 
3.38.de verilmektedir. 
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Tablo 3.37. İşletmelerin Meslek Lisesi Öğrencileri İçin İş Kazası ve Meslek 
Hastalıklarından Öğrencilerin Korunması Konusunda Gerekli Tedbirleri Alma Durumları 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 3 2 23 35 13 76 
Yönetici 

% 3,9 2,6 30,3 46,1 17,1 100 
3,69 0,92 

f 2 19 80 162 67 330 
Öğretmen 

% 0,6 5,8 24,2 49,1 20,3 100 
3,82 0,83 

f 43 46 84 212 269 654 
Öğrenci 

% 6,6 7 12,8 32,4 41,1 100 
3,94 1,18 

f 1 5 22 108 164 300 

Usta Öğretici % 0,3 1,7 7,3 36 54,7 100 
4,43 0,73 

   
Tablo 3.37. incelendiğinde; yöneticilerin % 63,2’si, öğretmenlerin  % 69,4’ü, 

öğrencilerin % 73,5’i ve usta öğreticilerin % 90,7’si işletmelerin iş kazası ve meslek 
hastalıklarından öğrencilerin korunması konusunda gerekli tedbirleri alma durumunu 
“oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından meslek lisesi öğrencilerinin 
korunması konusunda gerekli tedbirleri alma durumuna ilişkin yöneticiler ( X =3,69), 
öğretmenler ( X =3,82) ve öğrenciler ( X =3,94) “oldukça” düzeyinde görüş belirtirken, 
usta öğreticiler ( X =4,43) “tamamen” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak işletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından 
öğrencilerin korunması konusunda gerekli tedbirleri alma durumunun yeterli düzeyde 
olduğu söylenebilinir. 

 
Tablo 3.38. İşletmelerin Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri İçin İş Kazası ve Meslek 
Hastalıklarından Öğrencilerin Korunması Konusunda Gerekli Tedbirleri Alma Durumları 

Sağlık Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - - 9 13 2 24 
Yönetici 

% - - 37,5 54,2 8,3 100 
3,70 0,62 

f 2 8 20 40 23 93 
Öğretmen 

% 2,2 8,6 21,5 43 24,7 100 
3,79 0,98 

f 8 27 41 46 58 180 
Öğrenci 

% 4,4 15 22,8 25,6 32,2 100 
3,66 1,20 

 
Tablo 3.38. incelendiğinde; yöneticilerin % 62,5’i, öğretmenlerin  % 67,7’si ve 

öğrencilerin % 57,8’i işletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından sağlık meslek 
lisesi öğrencilerinin korunması konusunda gerekli tedbirleri alma durumunu “oldukça” 
ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

İşletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından sağlık meslek lisesi 
öğrencilerinin korunması konusunda gerekli tedbirleri alma durumuna ilişkin yöneticiler 
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( X =3,70), öğretmenler ( X =3,79)  ve öğrenciler ( X =3,66)  “oldukça” düzeyinde görüş 
belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencilerinin eğitim gördükleri 
işletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından öğrencilerin korunması konusunda 
gerekli tedbirleri alma durumunun yeterli düzeyde olduğu söylenebilinir. 
 
3.3.8. Öğrencilere İşletmelerin Farklı Birimlerinde Mesleki Deneyim Kazanma  
          İmkânının Sunulması Durumu 

Öğrencilere işletmelerin farklı birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânının 
sunulmasına ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.39.da, sağlık meslek 
liseleri için Tablo 3.40.ta verilmektedir. 
 
Tablo 3.39. Meslek Lisesi Öğrencileri İçin İşletmelerin Farklı Birimlerinde Mesleki 
Deneyim Kazanma İmkânının Sunulması Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 9 7 42 15 4 77 
Yönetici 

% 11,7 9,1 54,5 19,5 5,2 100 
2,97 0,98 

f 17 38 151 100 22 328 
Öğretmen 

% 5,2 11,6 46 30,5 6,7 100 
3,21 0,92 

f 70 86 179 189 114 638 
Öğrenci 

% 11 13,5 28,1 29,6 17,9 100 
3,29 1,22 

  

Tablo 3.39. incelendiğinde; yöneticilerin % 24,7’si, öğretmenlerin  % 37,2’si ve 
öğrencilerin % 47,5’i meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 
deneyim kazanma imkânının sunulmasını “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 
bulduklarını belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 54,5’i, öğretmenlerin % 46’sı, öğrencilerin % 28,1’i “kısmen” 
seçeneğini işaretleyerek meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde 
mesleki deneyim kazanma imkânının orta düzeyde sunulduğu yönünde görüş 
belirtmişlerdir.  

Meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde mesleki deneyim 
kazanma imkânının sunulmasına ilişkin yöneticiler ( X =2,97), öğretmenler ( X =3,21)  
ve öğrenciler ( X =3,29) “kısmen” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak öğrencilere işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 
deneyim kazanma imkânının yeterli düzeyde sunulmadığı söylenebilinir. 
 

Tablo 3.40. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri İçin İşletmelerin Farklı Birimlerinde Mesleki 
Deneyim Kazanma İmkânının Sunulması Durumu 

Sağlık Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 3 5 11 3 24 
Yönetici 

% 8,3 12,5 20,8 45,8 12,5 100 
3,41 1,13 

f 1 5 21 42 24 93 
Öğretmen 

% 1,1 5,4 22,6 45,2 25,8 100 
3,89 0,89 

f 7 19 34 79 41 180 
Öğrenci 

% 3,9 10,6 18,9 43,9 22,8 100 
3,79 1,05 
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Tablo 3.40. incelendiğinde; yöneticilerin % 58,3’ü, öğretmenlerin  % 71’i ve 

öğrencilerin % 66,7’si sağlık meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde 
mesleki deneyim kazanma imkânının sunulmasını “oldukça” ve daha üst düzeyde 
yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin % 20,8’i, öğretmenlerin % 22,6’sı, öğrencilerin % 18,9’u “kısmen” 
düzeyinde sağlık meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 
deneyim kazanma imkânının sunulduğu yönünde görüş belirtmiştir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerine işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 
deneyim kazanma imkânının sunulmasına ilişkin yöneticiler ( X =3,41), öğretmenler 
( X =3,89) ve öğrenciler ( X =3,79) “oldukça” düzeyinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara dayalı olarak sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerin farklı 
birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânının sunulmasının yeterli düzeyde 
olmadığı söylenebilir. 

 
3.3.9. Öğrencilerin İşletmelerin Sosyal İmkânlarından Yararlanma  
          Düzeyleri 
Öğrencilerin işletmelerin sosyal imkânlarından yararlanma düzeylerine ilişkin 

katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.41.de, sağlık meslek liseleri için ise 
Tablo 3.42.de verilmektedir. 

 
Tablo 3.41. Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerin Sosyal İmkânlarından Yararlanma 
Düzeyleri 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 9 15 18 22 14 78 
Yönetici 

% 11,5 19,2 23,1 28,2 17,9 100 
3,21 1,27 

f 20 50 90 105 62 327 
Öğretmen 

% 6,1 15,3 27,5 32,1 19 100 
3,42 1,14 

f 105 47 81 141 273 647 
Öğrenci 

% 16,2 7,3 12,5 21,8 42,2 100 
3,66 1,47 

f 21 17 58 70 132 298 

B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Usta 
Öğretici % 7 5,7 19,5 23,5 44,3 100 

3,92 1,22 

f 4 8 16 11 12 51 
Yönetici 

% 7,8 15,7 31,4 21,6 23,5 100 
3,77 1,23 

f 17 35 63 63 37 215 
Öğretmen 

% 7,9 16,3 29,3 29,3 17,2 100 
3,31 1,16 

f 74 58 51 66 138 387 
Öğrenci 

% 19,1 15 13,2 17,1 35,7 100 
3,35 1,54 

f 15 16 35 58 82 206 

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 7,3 7,8 17 28,2 39,8 100 

3,85 1,23 
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Tablo 3.41.de meslek lisesi öğrencilerinin beceri eğitiminde işletmelerin sosyal 
imkânlarından yararlanma düzeylerine ait katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
yöneticilerin % 46,1’inin, öğretmenlerin % 51,1’nin, öğrencilerin % 64’nün ve usta 
öğreticilerin % 67,8’nin “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş bildirdikleri 
gözlenmektedir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin beceri eğitiminde, işletmelerin sosyal imkânlarından 
yararlanmasına ilişkin yöneticiler ( X =3,21) “kısmen” düzeyinde görüş belirtirken,  
öğretmen ( X =3,42), öğrenci ( X =3,66) ve usta öğreticiler ( X =3,92) “oldukça” 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin  stajda işletmelerin sosyal imkânlarından yararlanma 
düzeylerine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 45,1’inin 
“oldukça” ve daha üst düzeyde, % 31,4’ünün ise “kısmen” seçeneğini işaretlediği, 
öğretmenlerin  % 45,1’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde, % 29,3’ünün ise “kısmen” 
seçeneğini işaretlediği,  öğrencilerin % 52,8’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde, usta 
öğreticilerinin ise % 68’inin  “oldukça” ve daha üst düzeyde seçeneklerini işaretlediği 
görülmektedir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin stajda, işletmelerin sosyal imkânlarından yararlanma 
düzeylerine ilişkin yöneticiler ( X =3,77)  ve usta öğreticiler ( X =3,85) “oldukça” 
düzeyinde, öğretmenler ( X =3,31) ve öğrenciler ( X =3,35) “kısmen” düzeyinde görüş 
bildirmişlerdir.   

Bu bulgulara dayalı olarak meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerin sosyal 
imkânlarından yararlanma durumlarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilinir. 

 
Tablo 3.42. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin, İşletmelerin Sosyal İmkânlarından 
Yararlanma Düzeyleri  

Sağlık Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 3 9 10 2 24 
Yönetici 

% - 12,5 37,5 41,7 8,3 100 
3,45 0,83 

f 4 5 22 41 20 92 
Öğretmen 

% 4,3 5,4 23,9 44,6 21,7 100 
3,73 1,01 

f 18 5 41 69 46 179 B
ec

er
i E

ği
ti

m
i 

Öğrenci 
% 10,1 2,8 22,9 38,5 25,7 100 

3,67 1,18 

f - 3 8 9 1 21 
Yönetici 

% - 14,3 38,1 42,9 4,8 100 
3,38 0,80 

f - 1 10 45 11 67 
Öğretmen 

% - 1,5 14,9 67,2 16,4 100 
3,98 0,61 

f 9 2 23 40 33 107 
Öğrenci 

% 8,4 1,9 21,5 37,4 30,8 100 
3,80 1,15 

f 8 - 16 14 29 67 

S
ta

j 

İşletme 
Yetkilisi % 11,9 - 23,9 20,9 43,3 100 

3,83 1,32 
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Tablo 3.42.de yer alan sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerin sosyal 
imkânlarından yararlanma düzeylerine ait katılımcı görüşleri incelendiğinde;  
yöneticilerin % 50’sinin, öğretmenlerin % 66,3’ünün, öğrencilerin % 64,2’sinin 
“oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirttikleri gözlenmektedir. Yöneticilerin     
% 37,5’inin, öğretmenlerin % 23,9’unun öğrencilerin % 22,9’unun “kısmen” düzeyinde 
görüş belirttiği görülmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerin sosyal imkânlarından 
yararlanmasını yönetici ( X =3,45),  öğretmen ( X =3,73) ve öğrenciler ( X =3,67)   
“oldukça” düzeyinde olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin stajda işletmelerin sosyal imkânlarından 
yararlanma düzeylerine ait katılımcı görüşleri incelendiğinde;  yöneticilerin                     
% 47,7’sinin, öğretmenlerin % 83,6’sının, öğrencilerin % 68,2’sinin ve işletme 
yetkililerinin % 64,2’sinin “oldukça” ve daha üst düzeyde olduğunu belirttikleri 
gözlenmektedir. Yöneticilerin   % 38,1’inin, öğretmenlerin % 14,9’unun, öğrencilerin    
% 21,5’nin ve işletme yetkililerinin % 23,9’unun “kısmen” düzeyinde görüş belirttiği 
gözlenmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin stajda işletmelerin sosyal imkânlarından 
yararlanmasını yöneticiler ( X =3,38) “kısmen” düzeyinde, öğretmen ( X =3,98), öğrenci 
( X =3,80) ve işletme yetkilileri ( X =3,83) “oldukça” düzeyinde olduğu görüşünü 
bildirmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular ışığında, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerin 
sosyal imkânlarından yararlanma düzeyleri yeterli olmakla birlikte bir takım 
eksikliklerin de bulunduğu söylenebilir.  
 

3.4. İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması İçin Hazırlanan   
Programların İçerik ve Süre olarak İhtiyaç Duyulan Nitelikli İş Gücünü  
Yetiştirme Düzeyi 
 
Bu bölümde meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi öğretim programlarında yer 

alan mesleki bilgi, beceri,  tutum ve alışkanlıkların içerik ve süre olarak ihtiyaç duyulan 
nitelikli iş gücünü yetiştirme düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri yer almaktadır.   

 
3.4.1. Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Bilgilerin İçerik ve Süre  
          Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 
 
Öğretim programlarında yer alan mesleki bilgilerin içerik ve süre olarak 

ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğe ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için 
Tablo 3.43.te, sağlık meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri görüşler ise Tablo 3.44.te 
verilmektedir. 
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Tablo 3.43. Meslek Liseleri İçin Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Bilgilerin 
İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 4 77 175 57 313 
Öğretmen 

% - 1,3 24,6 55,9 18,2 100 
3,91 0,68 

f 28 35 84 274 196 617 
Öğrenci 

% 4,5 5,7 13,6 44,4 31,8 100 
3,93 1,04 

f - 6 43 156 80 285 İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 2,1 15,1 54,7 28,1 100 

4,08 0,71 

f 1 9 56 137 103 306 
Öğretmen 

% 0,3 2,9 18,3 44,8 33,7 100 
4,08 0,81 

f 24 38 106 201 225 594 
Öğrenci 

% 4 6,4 17,8 33,8 37,9 100 
3,95 1,08 

f - 10 40 140 79 269 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 3,7 14,9 52 29,4 100 

4,07 0,76 

 
Tablo 3.43i.te yer alan öğretim programlarında yer alan mesleki bilgilerin içerik 

olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ait katılımcı görüşleri incelendiğinde;  
öğretmenlerin % 74,1’inin, öğrencilerin % 76,2’sinin ve usta öğreticilerin % 82,8’nin 
“oldukça” ve daha üst düzeyde olduğu görüşünü  belirtmişlerdir. Öğretmenlerin            
% 24,6’sı, öğrencilerin % 13,6’sı ve usta öğreticilerin % 15,1’i “kısmen” düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin programlarında yer alan mesleki bilgilerin içerik 
olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin öğretmenler ( X =3,91), öğrenci 
( X =3,93)  ve usta öğreticiler ( X =4,08)  “oldukça” düzeyinde olduğu görüşünü 
bildirmişlerdir.  

Öğretim programlarında yer  alan mesleki bilgilerin süre olarak ihtiyaçların 
karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin 
% 78,5’nin “oldukça” ve daha fazla, % 24,6’sının ise “kısmen” seçeneğini işaretlediği, 
öğrencilerin % 71,7’sinin “oldukça” ve daha fazla, % 17,8’nin ise “kısmen” 
seçeneklerini işaretlediği, usta öğreticilerin ise % 81,4’nün “oldukça” ve daha fazla,      
% 14,9’nun ise “kısmen” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

 
Meslek lisesi öğrencilerinin programlarında yer alan mesleki bilgilerin süre 

olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin öğretmenler ( X =4,08), 
öğrenciler ( X =3,95) ve usta öğreticiler ( X =4,07)  “oldukça” düzeyinde olduğu 
görüşünü bildirmişlerdir. 
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Tablo 3.44. Sağlık Meslek Liseleri İçin Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki 
Bilgilerin İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu  

 Hiç Az 
Kısme

n 
Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 4 14 52 21 91 
Öğretmen 

% - 4,4 15,4 57,1 23,1 100 
3,78 0,77 

f 1 8 32 80 56 177 

İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 0,6 4,5 18,1 45,2 31,6 100 

4,21 0,87 

f - 6 12 46 26 90 
Öğretmen 

% - 6,7 13,3 51,1 28,9 100 
3,71 0,89 

f 3 16 30 68 57 174 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 1,7 9,2 17,2 39,1 32,8 100 

4,13 0,92 

 
Tablo 3.44.teki sağlık meslek lisesi öğretim programlarında yer alan mesleki 

bilgilerin içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ait katılımcı görüşleri 
incelendiğinde;  öğretmenlerin % 80,2’sinin ve öğrencilerin % 76,8’nin “oldukça” ve 
daha üst düzeyde görüş belirttikleri gözlenmektedir. Öğretmenlerin         % 15,4’ünün 
ve öğrencilerin % 18,1’inin “kısmen” düzeyinde görüş belirttiği gözlenmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin programlarında yer alan mesleki bilgilerin 
içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin öğretmenler ( X =3,78)   
“oldukça” düzeyinde, öğrenciler ise  ( X =4,21)  “tamamen” düzeyinde görüş 
bildirmişlerdir. 

Öğretim programlarında yer alan mesleki bilgilerin süre olarak ihtiyaçların 
karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin 
% 80’inin “oldukça” ve daha fazla, % 13,3’ünün ise “kısmen” seçeneğini işaretlediği, 
öğrencilerin % 71,9’unun “oldukça” ve daha fazla, % 17,2’sinin ise “kısmen” 
seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin programlarında yer alan mesleki bilgilerin 
süre olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşlerinin 
aritmetik ortalaması sırasıyla öğretmenler ( X =3,71)  ve öğrenciler ( X =4,13)  
“oldukça” düzeyinde görüş belirmişlerdir. 

Elde edilen bu bulgular ışığında öğretim programlarında yer alan mesleki 
bilgilerin içerik ve süre olarak ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olduğu söylenebilir. 

 
3.4.2. Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Becerilerin İçerik ve Süre 
          Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 
 

Öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin içerik ve süre olarak 
ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğe ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için 
Tablo 3.45.te, sağlık meslek lisesi katılımcılar için ise Tablo 3.46.da verilmektedir 

. 
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Tablo 3.45. Meslek Liseleri İçin Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Becerilerin 
İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 7 76 163 67 313 
Öğretmen 

% - 2,2 24,3 52,1 21,4 100 
3,92 0,73 

f 16 31 86 242 241 616 
Öğrenci 

% 2,6 5 14 39,3 39,1 100 
4,07 0,98 

f - 14 43 134 94 285 İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 4,9 15,1 47 33 100 

4,08 0,82 

f 2 7 59 147 90 305 
Öğretmen 

% 0,7 2,3 19,3 48,2 29,5 100 
4,03 0,80 

f 13 49 75 223 233 593 
Öğrenci 

% 2,2 8,3 12,6 37,6 39,3 100 
4,03 1,02 

f - 14 43 129 84 270 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 5,2 15,9 47,8 31,1 100 

4,04 0,82 

   

 

Tablo 3.45.teki öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin içerik olarak 
ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ait katılımcı görüşleri incelendiğinde;  
öğretmenlerin % 73,5’inin, öğrencilerin % 78,4’ünün ve usta öğreticilerin % 80’inin 
“oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirttikleri gözlenmektedir. Öğretmenlerin         
% 24,3’ünün, öğrencilerin % 14’ünün ve usta öğreticilerin ise % 15,1’inin “kısmen” 
düzeyde görüş belirttiği gözlenmektedir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin 
içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasını öğretmenler ( X =3,92), öğrenciler ( X =4,07) 
ve usta öğreticiler ( X =4,08) “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. 

Öğretim programlarında yer alan  mesleki becerilerin süre olarak ihtiyaçların 
karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin 
% 77,7’sinin oldukça ve daha fazla, % 19,3’ünün ise “kısmen” seçeneğini işaretlediği, 
öğrencilerin % 76,9’unun “oldukça” ve daha fazla, % 12,6’sının ise “kısmen” 
seçeneklerini işaretlediği, usta öğreticilerin ise % 78,9’unun “oldukça” ve daha fazla,      
% 15,9’unun ise “kısmen” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin 
süre olarak ihtiyaçların karşılanmasını öğretmen ( X =4,03), öğrenci ( X =4,03)  ve usta 
öğreticiler ( X =4,04)  “oldukça” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar.  
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Tablo: 3.46. Sağlık Meslek Liseleri İçin Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki 
Becerilerin İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 1 14 62 14 91 
Öğretmen 

% - 1,1 15,4 68,1 15,4 100 
3,97 0,59 

f 2 2 15 74 84 177 

İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 1,1 1,1 8,5 41,8 47,5 100 

4,33 0,77 

f - 4 18 48 20 90 
Öğretmen 

% - 4,4 20 53,3 22,2 100 
3,93 0,77 

f 5 10 22 62 74 173 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 2,9 5,8 12,7 35,8 42,8 100 

4,09 1,02 

   
Tablo 3.46.daki yer alan öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin 

içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ait katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; öğretmenlerin % 83,5’inin ve öğrencilerin % 89,3ünün “oldukça” ve 
daha üst düzeyinde görüş belirttikleri gözlenmektedir. Öğretmenlerin % 15,4’nün ise 
“kısmen” düzeyde görüş belirttiği gözlenmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki 
becerilerin içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasını öğretmenler ( X =3,97) “oldukça”, 
öğrenciler ( X =4,33)   ise “tamamen” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. 

 
Öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin süre olarak ihtiyaçların 

karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin 
% 75,5’inin “oldukça” ve daha fazla, % 20’sinin ise “kısmen” seçeneğini işaretlediği; 
öğrencilerin % 78,6’sının “oldukça” ve daha fazla, % 12,7’sinin ise “kısmen” 
seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki 
becerilerin süre olarak ihtiyaçların karşılanma düzeyini öğretmen ( X =3,93) ve 
öğrenciler ( X =4,09) “oldukça” yeterli bulmaktadırlar. 

Elde edilen bu bulgular ışığında öğretim programlarında yer alan mesleki 
becerilerin içerik ve süre olarak ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olduğu söylenebilir. 

 
3.4.3. Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Tutum ve Alışkanlıkların  
          İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik  
          Durumu 
Öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve alışkanlıkların içerik ve süre 

olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri meslek 
liseleri için Tablo 3.47.te, sağlık meslek liseleri için ise Tablo 3.48.de verilmektedir. 
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Tablo: 3.47. Meslek Liseleri Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Tutum ve 
Alışkanlıkların İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 14 78 165 56 313 
Öğretmen 

% - 4,5 24,9 52,7 17,9 100 
3,84 0,76 

f 8 14 82 233 278 615 
Öğrenci 

% 1,3 2,3 13,3 37,9 45,2 100 
4,23 0,86 

f - 10 44 124 107 285 İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 3,5 15,4 43,5 37,5 100 

4,15 0,80 

f 2 15 58 140 90 305 
Öğretmen 

% 0,7 4,9 19 45,9 29,5 100 
3,98 0,86 

f 8 25 83 200 276 592 
Öğrenci 

% 1,4 4,2 14 33,8 46,6 100 
4,20 0,92 

f - 14 47 120 89 270 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Usta 
Öğretici % - 5,2 17,4 44,4 33 100 

4,05 0,84 

  
Tablo 3.47.deki öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve 

alışkanlıkların içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ait katılımcı 
görüşleri incelendiğinde;  öğretmenlerin % 70,6’sının, öğrencilerin % 83,1’inin ve usta 
öğreticilerin % 81’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde görüş belirttikleri 
gözlenmektedir. Öğretmenlerin % 24,9’unun, öğrencilerin % 13,3’ünün ve usta 
öğreticilerin ise  % 15,4’nün “kısmen” düzeyinde görüş belirttiği gözlenmektedir. 

 
Meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve 

alışkanlıkların içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin 
öğretmenler ( X =3,84)  ve usta öğreticilerin ( X =4,15) “oldukça” düzeyinde, 
öğrencilerin ise ( X =4,23) “tamamen” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  

 Öğretim programlarında yer alan  mesleki tutum ve alışkanlıkların süre olarak 
ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
öğretmenlerin % 75,4’ünün “oldukça” ve daha fazla, % 19’unun ise “kısmen” 
seçeneğini işaretlediği; öğrencilerin % 80,4’ünün “oldukça” ve daha fazla, % 14’ünün 
ise “kısmen” seçeneklerini işaretlediği; usta öğreticilerin ise % 77,4’ünün “oldukça” ve 
daha fazla, % 17,4’ünün ise “kısmen” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve 
alışkanlıkların süre olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ilişkin öğretmen 
( X =3,98),   öğrenci ( X =4,20) ve usta öğreticiler  ( X =4,05) “oldukça” düzeyinde 
görüş belirtmişlerdir. 

Elde edilen bu bulgular ışığında meslek lisesi öğrencilerinin öğretim 
programlarında yer alan mesleki tutum ve alışkanlıkların süre olarak ihtiyaçların 
karşılanmasında yeterli olduğu söylenebilir. 
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Tablo: 3.48. Sağlık Meslek Liseleri Öğretim Programlarında Yer Alan Mesleki Tutum ve 
Alışkanlıkların İçerik ve Süre Olarak İhtiyaçların Karşılanmasındaki Yeterlilik Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 6 21 51 13 91 
Öğretmen 

% - 6,6 23,1 56 14,3 100 
3,78 0,77 

f 2 7 19 71 77 176 

İç
er

ik
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 1,1 4 10,8 40,3 43,8 100 

4,21 0,87 

f - 11 20 44 16 91 
Öğretmen 

% - 12,1 22 48,4 17,6 100 
3,71 0,89 

f 3 7 25 67 70 172 

S
ü

re
 O

la
ra

k
 

Öğrenci 
% 1,7 4,1 14,5 39 40,7 100 

4,12 0,92 

 
Tablo 3.48.deki öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve 

alışkanlıkların içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliğine ait katılımcı 
görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin % 70,3’ünün ve öğrencilerin % 84,1’inin 
“oldukça” ve daha üst düzeyinde görüş belirttikleri gözlenmektedir. Öğretmenlerin       
% 23,1’inin ise “kısmen” düzeyinde görüş belirttiği gözlenmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki 
tutum ve alışkanlıkların içerik olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin 
öğretmenler ( X =3,78) “oldukça” düzeyinde, öğrenciler ise ( X =4,21)  ile “tamamen” 
düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

Öğretim programlarında yer alan mesleki tutum ve alışkanlıkların süre olarak 
ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
öğretmenlerin % 66’sının “oldukça” ve daha fazla, % 22’sinin ise “kısmen” seçeneğini 
işaretlediği; öğrencilerin % 79,7’sinin “oldukça” ve daha fazla, % 14,5’inin ise 
“kısmen” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan mesleki 
tutum ve alışkanlıkların süre olarak ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliğine ilişkin 
öğretmen ( X =3,71) ve öğrenciler ( X =4,12) “oldukça” düzeyinde görüş belirtmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular ışığında sağlık meslek lisesi öğrencilerinin öğretim 
programlarında yer alan mesleki tutum ve alışkanlıkların süre olarak ihtiyaçların 
karşılanmasında yeterli olduğu söylenebilir. 

 
3.4.4. İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Sürecinde  
         Öğrencilerin Alan/Dal Programı Dışında Görev Verilme Sıklığı 

 
 İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması sürecinde öğrencilerin alan/dal 
programı dışında görevlerin verilme sıklığına ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.49.da 
verilmektedir. 
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Tablo: 3.49. İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Sürecinde Öğrencilerin 
Alan/Dal Programı Dışında Görev Verilme Sıklığı 

 Hiç Nadiren
Ara 
sıra 

Çoğu 
zaman 

Her 
zaman 

Toplam AO SS 

f 6 10 35 27 - 78 
Yönetici 

% 7,7 12,8 44,9 34,6 - 100 
3,06 088 

f 14 71 140 90 13 328 
Öğretmen 

% 4,3 21,6 42,7 27,4 4 100 
3,05 0,90 

f 74 137 209 152 77 649 
Öğrenci 

% 11,4 21,1 32,2 23,4 11,9 100 
3,03 1,17 

f 31 57 121 62 30 301 M
es

le
k

i E
ği

ti
m

 

Usta 
Öğretici % 10,3 18,9 40,2 20,6 10 100 

3,01 1,09 

f 1 10 27 13 - 51 
Yönetici 

% 2 19,6 52,9 25,5 - 100 
3,01 0,73 

f 16 41 102 47 9 215 
Öğretmen 

% 7,4 19,1 47,4 21,9 4,2 100 
2,96 0,83 

f 67 86 118 70 44 385 
Öğrenci 

% 17,4 22,3 30,6 18,2 11,4 100 
2,83 1,23 

f 38 48 75 39 5 205 

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 18,5 23,4 36,6 19 2,4 100 

2,63 1,06 

  
Tablo 3.49.daki yer alan  işletmelerde mesleki eğitim uygulamasında öğrencilere 

alan/dal programı dışında görev verilme sıklığına ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 44,9’unun, “ara sıra”, % 34,6’sının “çoğu 
zaman”;öğretmenlerin % 42,7’sinin, “ara sıra”, %27,4’ünün “çoğu zaman” öğrencilerin 
% 32,2’sinin “ara sıra”, % 23,4’ünün “çoğu zaman” ve usta öğreticilerin % 40,2’sinin 
“ara sıra”,  % 20,6’sının “çoğu zaman” alan/dal dışı görevlerin verildiğini belirttikleri 
gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,06),  öğretmen ( X =3,05), öğrenci ( X =3,03)  ve usta öğreticiler 
( X =3,01) “kısmen” düzeyinde işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere alan/dal 
programı dışında görev verildiğini belirtmişlerdir. 

İşletmede staj uygulamasında öğrencilere alan/dal programı dışında görev 
verilme sıklığına ilişkin katılımcı görüşleri  incelendiğinde; yöneticilerin % 52,9’unun, 
“ara sıra”, % 25,5’inin “çoğu zaman”; öğretmenlerin % 47,4’ünün “ara sıra”,                
% 21,9’unun “çoğu zaman”; öğrencilerin % 30,6’sının “ara sıra”, % 22,3’ünün 
“nadiren” ve usta öğreticilerin  % 36,6’sının “ara sıra”,  % 23,4’ünün “nadiren” alan/dal 
dışı görevlerin verildiğini belirttikleri gözlenmektedir. 
 Yönetici ( X =31),  öğretmen ( X =2,96), öğrenci  ( X =2,83)   ve usta öğreticiler 
( X =2,63) “kısmen” düzeyinde, işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere alan/dal 
programı dışında görev verildiğini belirtmektedir. 
 Bu bulgular işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamasına giden öğrencilere 
alan/dal programı dışında görev  verildiğinin bir göstergesi olarak algılanabilinir. 
 

3.4.5. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Mesleki Bilgilerinin Gelişimine  
          Katkı Düzeyi 
Staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgilerinin gelişimine katkı düzeyine 

ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.50.de,  sağlık meslek liseleri için 
ise Tablo 3.51.de yer almaktadır.  
   



       46 

Tablo 3.50. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Mesleki Bilgilerinin Gelişimine Katkı Düzeyi 
 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 3 21 25 2 51 
Yönetici 

% - 5,9 41,2 49 3,9 100 
3,50 0,77 

f - 8 68 118 19 213 
Öğretmen 

% - 3,8 31,9 55,4 8,9 100 
3,69 0,68 

f 6 37 66 168 101 378 
Öğrenci 

% 1,6 9,8 17,5 44,4 26,7 100 
3,84 0,97 

f - 3 30 115 58 206 

İş
le

tm
ed

e 
 

Usta 
Öğretici % - 1,5 14,6 55,8 28,2 100 

4,10 0,69 

f 1 10 14 15 2 42 
Yönetici 

% 2,4 23,8 33,3 35,7 4,8 100 
3,19 0,91 

f 4 26 53 34 15 132 
Öğretmen 

% 3 19,7 40,2 25,8 11,4 100 
3,43 0,94 

f 31 48 73 63 64 279 

O
k

u
ld

a 

Öğrenci 
% 11,1 17,2 26,2 22,6 22,9 100 

3,44 1,21 

 
Tablo 3.50.deki işletmede staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgilerinin 

gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin       
% 52,9’unun, öğretmenlerin % 64,3’ünün, öğrencilerin   % 71,1’inin “kısmen” ve usta 
öğreticilerin % 84’ünün “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli buldukları 
gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,50),  öğretmen ( X =3,69), öğrenci ( X =3,84)  ve usta öğreticiler  
( X =4,10) “oldukça” düzeyinde işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin mesleki 
bilgilerinin gelişimine katkı sağladığını belirttikleri ortaya çıkmaktadır.  

Okulda staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgilerinin gelişimine sağladığı 
katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin  % 35,7’sinin “oldukça”; 
% 33,3’ünün ise “kısmen”; öğretmenlerin % 40,2’sinin “kısmen;” % 25,8’inin 
“oldukça”; öğrencilerin % 26,2’sinin “kısmen”;  22,9’unun “oldukça” seçeneklerini 
işaretlediği görülmektedir. 
 Yönetici ( X =3,19), öğretmen ( X =3,43) ve öğrenciler ( X =3,44)  işletmelerde 
staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgilerinin gelişimine sağladığı katkıyı 
“kısmen” düzeyinde buldukları ortaya çıkmaktadır. 

 
Tablo 3.51. Staj Uygulamasının Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerin Mesleki Bilgilerinin 
Gelişimine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 
f - 1 3 14 3 21 

Yönetici 
% - 4,8 14,3 66,7 14,3 100 

3,90 0,70 

f - 3 13 37 14 67 
Öğretmen 

% - 4,5 19,4 55,2 20,9 100 
3,92 0,76 

f - 5 14 41 46 106 
Öğrenci 

% - 4,7 13,2 38,7 43,4 100 
4,20 0,84 

f 1 1 7 44 14 67 

 

Usta 
Öğretici % 1,5 1,5 10,4 65,7 20,9 100 

4,02 0,71 

   

Tablo 3.51.deki yer alan staj uygulamasının sağlık meslek lisesi öğrencilerinin 
mesleki bilgilerinin gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 81’inin, öğretmenlerin % 76,1’inin, öğrencilerin          
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% 82,1’inin ve usta öğreticilerin % 86,6’sının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 
bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,90), öğretmen ( X =3,92), öğrenci ( X =4,20)  ve usta öğretici 
( X =4,02) işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgilerinin gelişimine 
“oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirttikleri ortaya çıkmaktadır.  

Elde edilen bu bulgular ışığında işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin 
mesleki bilgilerinin gelişimine katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının ise yeterince 
katkı sağlayamadığı söylenebilir.  

 
3.4.6. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Mesleki Becerilerinin Gelişimine  
          Katkısı  
Staj uygulamasının öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine katkı düzeyine 

ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.52.de, sağlık meslek liseleri için 
ise Tablo 3.53. de yer almaktadır.  
   

Tablo 3.52. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Mesleki Becerilerinin Gelişimine Katkı 
Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 4 19 24 3 50 
Yönetici 

% - 8 38 48 6 100 
3,52 0,73 

f - 5 66 120 22 213 
Öğretmen 

% - 2,3 31 56,3 10,3 100 
3,74 0,66 

f 14 27 58 174 106 379 
Öğrenci 

% 3,7 7,1 15,3 45,9 28 100 
3,87 1,01 

f 1 - 25 102 79 207 

İş
le

tm
ed

e 

Usta 
Öğretici % 0,5 - 12,1 49,3 38,2 100 

4,24 0,69 

f 1 11 16 12 2 42 
Yönetici 

% 2,4 26,2 38,1 28,6 4,8 100 
3,07 0,92 

f 4 16 55 42 13 130 
Öğretmen 

% 3,1 12,3 42,3 32,3 10 100 
3,33 0,92 

f 20 43 62 79 78 282 

O
k

u
ld

a 

Öğrenci 
% 7,1 15,2 22 28 27,7 100 

3,53 1,24 

 
Tablo 3.52.de yer alan işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin mesleki 

becerilerinin gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
yöneticilerin % 54’ünün, öğretmenlerin % 66,6’sının, öğrencilerin % 73,9’unun ve usta 
öğreticilerin % 87,5’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli buldukları 
gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,50), öğretmen ( X =3,52) ve öğrenciler ( X =3,87) “oldukça”; 
usta öğreticiler ise ( X =4,24) “tamamen” düzeyinde işletmelerde staj uygulamasının 
öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

  Okulda staj uygulamasının öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine 
sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde ağırlıklı olarak, yöneticilerin 
% 38,1’inin “kısmen”, % 28,6’sının “oldukça” seçeneklerini işaretlediği; öğretmenlerin 
% 42,3’ünün “kısmen” % 32,3’ünün “oldukça” seçeneklerini işaretlediği, öğrencilerin 
ise % 55,7’sinin “oldukça ve tamamen”, seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 

Yönetici ( X =3,07), öğretmen ( X =3,33) ve öğrenci ( X =3,53)  “kısmen” 
düzeyinde okulda staj uygulamasının öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine katkı 
sağladığını belirtmişlerdir.   
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Tablo 3.53 Sağlık Meslek Lisesi İşletmelerde Yapılan Staj Uygulamasının Öğrencilerin 
Mesleki Becerilerinin Gelişimine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 1 1 15 4 21 
Yönetici 

% - 4,8 4,8 71,4 19 100 
4,04 0,66 

f - 1 10 45 11 67 
Öğretmen 

% - 1,5 14,9 67,2 16,4 100 
3,98 0,61 

f - 3 12 42 50 107 
Öğrenci 

% - 2,8 11,2 39,3 46,7 100 
4,29 0,77 

f 1 - 9 37 20 67 

 

Usta 
Öğretici % 1,5 - 13,4 55,2 29,9 100 

4,11 0,74 

  

Tablo 3.53.te yer alan staj uygulamasının sağlık meslek lisesi öğrencilerinin 
mesleki becerilerinin gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 90,4’ünün, öğretmenlerin % 83,6’sının, öğrencilerin    
% 86’sının ve usta öğreticilerin % 85,1’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 
bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =4,04), öğretmen ( X =3,98) ve usta öğreticiler ( X =4,11) 
işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin mesleki becerilerinin gelişimine “oldukça”, 
öğrenciler ise  ( X =4,29)  “tamamen” düzeyinde katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular ışığında işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin 
mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının ise yeterince 
katkı sağlayamadığı söylenebilir.  

 
3.4.7. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Mesleki Tutum ve Alışkanlıklarının 
          Gelişimine Katkısı 

 
Staj uygulamasının öğrencilerin mesleki tutum ve alışkanlıklarının gelişimine 

katkı düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.53.te, sağlık 
meslek lisesi katılımcılarının belirttikleri görüşler ise Tablo 3.54. te yer almaktadır.  
  

Tablo3.54. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Staj Uygulamasının Mesleki Tutum ve 
Alışkanlıklarının Gelişimine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 7 16 23 5 51 
Yönetici 

% - 13,7 31,4 45,1 9,8 100 
3,50 0,85 

f - 7 62 122 23 214 
Öğretmen 

% - 3,3 29 57 10,7 100 
3,75 0,68 

f 5 19 51 182 121 378 
Öğrenci 

% 1,3 5 13,5 48,1 32 100 
4,04 0,88 

f - 2 17 121 66 206 

İş
le

tm
ed

e 

Usta 
Öğretici % - 1 8,3 58,7 32 100 

4,21 0,62 

f 3 11 7 19 2 42 
Yönetici 

% 7,1 26,2 16,7 45,2 4,8 100 
3,14 1,09 

f 4 20 45 45 16 130 
Öğretmen 

% 3,1 15,4 34,6 34,6 12,3 100 
3,37 0,99 

f 22 41 59 92 67 281 

O
k

u
ld

a 

Öğrenci 
% 7,8 14,6 21 32,7 23,8 100 

3,50 1,22 
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Tablo 3.54.teki işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin meslek tutum ve 

alışkanlıklarının gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; 
yöneticilerin % 54,9’unun, öğretmenlerin % 67,7’sinin, öğrencilerin    % 80,1’inin ve 
usta öğreticilerin % 90,7’sinin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli buldukları 
gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,50),  öğretmen ( X =3,75)  ve öğrenciler  ( X =4,04)  “oldukça” 
düzeyinde, usta öğreticiler ise ( X =4,21) “tamamen” düzeyinde işletmelerde staj 
uygulamasının öğrencilerin meslek tutum ve alışkanlıklarının gelişimine sağladığı katkı 
sağladığını belirttikleri ortaya çıkmaktadır.  

Okulda staj uygulamasının öğrencilerin meslek tutum ve alışkanlıklarının 
gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin       
% 45,2’sinin “oldukça”, % 26,2’sinin “az”; öğretmenlerin % 34,6’sının “kısmen”,         
% 34,6’sının “oldukça” ve öğrencilerin % 32,7’sinin “kısmen”, % 23,8’inin ise 
“tamamen” seçeneklerini işaretlediği görülmektedir. 
 Okuldaki staj uygulamasının yönetici ( X =3,14), öğretmen ( X =3,37) ve 
öğrenciler ( X =3,50)  “kısmen” düzeyinde yeterli bulmuşlardır.    

 
 
Tablo 3.55. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Staj Uygulamasının Mesleki 
Tutum ve Alışkanlıklarının Gelişimine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 1 2 16 2 21 
Yönetici 

% - 4,8 9,5 76,2 9,5 100 
3,90 0,62 

f - 2 16 39 10 67 
Öğretmen 

% - 3 23,9 58,2 14,9 100 
3,85 0,70 

f - 2 13 56 36 107 
Öğrenci 

% - 1,9 12,1 52,3 33,6 100 
4,17 0,71 

f 1 - 8 41 17 67 

 

Usta 
Öğretici % 1,5 - 11,9 61,2 25,4 100 

4,08 0,71 

  
Tablo 3.55.te yer alan staj uygulamasının sağlık meslek lisesi öğrencilerinin 

meslek tutum ve alışkanlıklarının gelişimine sağladığı katkıya ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 85,7’sinin, öğretmenlerin % 73,1’inin, öğrencilerin      
% 85,9’unun ve usta öğreticilerin % 86,6’sının “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 
bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,90), öğretmen ( X =3,85), öğrenci ( X =4,17) ve usta öğreticiler 
( X =4,08) işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin meslek tutum ve 
alışkanlıklarının gelişimine “oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular ışığında işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin 
meslek tutum ve alışkanlıklarının gelişimine katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının 
ise yeterince katkı sağlayamadığı söylenebilir.  
  

3.4.8. Staj Uygulamasının Öğrencilerin İş Hayatına Uyumlarının Gelişimine  
          Katkısı 

 
Staj uygulamasının öğrencilerin iş hayatına uyumlarının gelişimine katkı 

düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.56.da, sağlık meslek 
liseleri için ise Tablo 3.57.de yer almaktadır.   
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Tablo 3.56. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Staj Uygulamasının İş Hayatına 
Uyumlarının Gelişimine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 
f - 2 13 29 6 50 

Yönetici 
% - 4 26 58 12 100 

3,78 0,70 

f - 2 36 135 41 214 
Öğretmen 

% - ,9 16,8 63,1 19,2 100 
4,00 0,63 

f 4 14 59 161 139 377 
Öğrenci 

% 1,1 3,7 15,6 42,7 36,9 100 
4,10 0,87 

f - 3 13 132 59 207 

İş
le

tm
ed

e 

Usta 
Öğretici % - 1,4 6,3 63,8 28,5 100 

4,19 0,60 

f 9 9 16 7 1 42 
Yönetici 

% 21,4 21,4 38,1 16,7 2,4 100 
2,57 1,08 

f 9 37 48 22 14 130 
Öğretmen 

% 6,9 28,5 36,9 16,9 10,8 100 
2,96 1,08 

f 42 37 64 72 67 282 

O
k

u
ld

a 

Öğrenci 
% 14,9 13,1 22,7 25,5 23,8 100 

3,30 1,35 

  
Tablo 3.56.daki işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin iş hayatına 

uyumlarının gelişimine katkısına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin 
% 70’inin, öğretmenlerin % 82,3’ünün, öğrencilerin % 79,6’sının ve usta öğreticilerin 
% 92,3’ünün “oldukça” ve daha üst düzeyde buldukları gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,78),  öğretmen ( X =4,00),  öğrenci ( X =4,10) ve usta öğreticiler 
( X =4,19) işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin iş hayatına uyumlarının 
gelişimine “oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirttikleri ortaya çıkmaktadır.  

Okulda staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında yetişmesine 
katkısına  ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 38,1’inin “kısmen”,    
% 21,4’ünün ise “az” ve “hiç”; öğretmenlerin % 36,9’unun “kısmen”; % 28,5’inin ise 
“az”; öğrencilerin ise % 25,5’inin “oldukça”, % 23,8’inin “tamamen” seçeneklerini 
işaretlediği görülmektedir. 
 Okuldaki staj uygulaması konusunda öğrencilerin gerçek iş ortamında 
yetişmesine katkısına yöneticiler ( X =2,57) “az” düzeyde olduğu görüşünü belirtirken, 
koordinatör öğretmenler ( X =2,92) ve öğrenciler ( X =3,30)  okulda  staj uygulamasının 
öğrencilerin iş hayatına uyumlarının gelişimine katkısının “kısmen” düzeyinde 
bulduklarını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 3.57. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerde Yapmış Olduğu Staj 
Uygulamasının İş Hayatına Uyumlarının Gelişimine Katkı Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 - 3 14 3 21 
Yönetici 

% 4,8 - 14,3 66,7 14,3 100 
3,85 0,85 

f - 2 10 38 17 67 
Öğretmen 

% - 3 14,9 56,7 25,4 100 
4,04 0,72 

f - 5 10 50 42 107 
Öğrenci 

% - 4,7 9,3 46,7 39,3 100 
4,20 0,79 

f - - 6 47 14 67 

 

Usta 
Öğretici % - - 9 70,1 20,9 100 

4,11 0,53 
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Tablo 3.57.deki işletmelerde staj uygulamasının sağlık meslek lisesi 

öğrencilerinin iş hayatına uyumlarının gelişimine katkısına ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 81’inin, öğretmenlerin % 82,1’inin, öğrencilerin % 
86’sının ve usta öğreticilerin % 91’inin oldukça” ve daha üst düzeyinde bulduklarını 
belirttikleri gözlenmektedir.    

Yönetici ( X =3,85), öğretmen ( X =4,04), öğrenciler ( X =4,20)  ve usta 
öğreticiler ( X =4,11)  işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin iş hayatına 
uyumlarının gelişimine “oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirttikleri ortaya 
çıkmaktadır.   

Elde edilen bu bulgular ışığında işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin iş 
hayatına uyumlarına katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının ise yeterince katkı 
sağlayamadığı söylenebilir.  
 

3.4.9. Staj Uygulamasının Öğrencilerin Gerçek İş Ortamında Yetişmelerine 
          Katkısı 

 
Staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında yetişmelerine katkı 

düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.58.de, sağlık meslek 
liseleri için ise Tablo 3.59.da yer almaktadır.  
 

Tablo 3.58. İşletmelerde Yapılan Staj Uygulamasının Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gerçek 
İş Ortamında Yetişmelerine Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 4 17 24 6 51 
Yönetici 

% - 7,8 33,3 47,1 11,8 100 
3,62 0,79 

f - 4 44 131 35 214 
Öğretmen 

% - 1,9 20,6 61,2 16,4 100 
3,92 0,66 

f 7 17 79 188 88 379 
Öğrenci 

% 1,8 4,5 20,8 49,6 23,2 100 
3,87 0,87 

f - 3 20 122 61 206 

İş
le

tm
ed

e 

Usta 
Öğretici % - 1,5 9,7 59,2 29,6 100 

4,16 0,65 

f 5 12 15 10 - 42 
Yönetici 

% 11,9 28,6 35,7 23,8 - 100 
2,71 0,96 

f 11 41 41 23 11 127 
Öğretmen 

% 8,7 32,3 32,3 18,1 8,7 100 
2,85 1,08 

f 35 47 85 76 39 282 

O
k

u
ld

a 

Öğrenci 
% 12,4 16,7 30,1 27 13,8 100 

3,13 1,21 

 

Tablo 3.58.deki işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında 
yetişmelerine katkı düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin       
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% 58,9’unun, öğretmenlerin % 77,6’sının, öğrencilerin %72,8’inin ve usta öğreticilerin 
% 88,8’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,62), öğretmen ( X =3,92), öğrenciler ( X =3,87) ve usta 
öğreticiler ( X =4,16)  işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında 
yetişmelerine “oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirttikleri görülmektedir.  

Okulda staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında yetişmelerine  
katkısına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 35,7’sinin “kısmen”,             
% 28,6’sının “az”; öğretmenlerin % 32,3’ünün “kısmen”, % 32,3’ünün “az”; 
öğrencilerin ise % 30,1’inin “kısmen”, % 27,2’sinin ise “oldukça” seçeneklerini 
işaretlediği görülmektedir. 
 Yönetici ( X =2,71), öğretmen ( X =2,85) ve öğrenciler ( X =3,13) okulda staj 
uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında yetişmelerine “kısmen” düzeyinde katkı 
sağladığını belirtmişlerdir. 

Tablo 3.59. İşletmelerde Yapılan Staj Uygulamasının Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin 
Gerçek İş Ortamında Yetişmelerine Katkı Düzeyi  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 - 2 15 3 21 
Yönetici 

% 4,8 - 9,5 71,4 14,3 100 
3,90 0,83 

f - 2 12 36 17 67 
Öğretmen 

% - 3 17,9 53,7 25,4 100 
4,01 0,74 

f - 5 17 60 25 107 
Öğrenci 

% - 4,7 15,9 56,1 23,4 100 
3,98 0,76 

f - 1 8 41 17 67 

 

Usta 
Öğretici % - 1,5 11,9 61,2 25,4 100 

4,10 0,65 

 
Tablo 3.59.daki sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerde staj uygulaması 

öğrencilerin gerçek iş ortamında yetişmelerine katkı düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 85,7’sinin, öğretmenlerin % 79,1’inin, öğrencilerin       
% 79,5’inin ve usta öğreticilerin % 86,6’sının “oldukça” ve daha üst düzeyinde katkı 
sağladığını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,90),  öğretmen ( X =4,01),  öğrenci  ( X =3,98)   ve usta 
öğreticiler ( X =4,10) işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin gerçek iş ortamında 
yetişmelerine “oldukça” düzeyinde katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Elde edilen bu bulgular ışığında işletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin 
gerçek iş ortamında yetişmelerine katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının ise 
yeterince katkı sağlayamadığı söylenebilir.  
  

3.4.10. Staj Uygulamasında, Öğrencilerin Okulda Olmayan Tesis ve   
          Donanımları Tanımaları   
İşletmelerde staj uygulaması yapan öğrencilerin okulda olmayan tesis ve 

donanımları ne ölçüde tanıma imkânı bulduklarına ilişkin katılımcı görüşleri meslek 
liseleri için Tablo 3.60.ta sağlık meslek liseleri için  ise Tablo 3.61.de yer almaktadır.  
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Tablo 3.60. İşletmelerde Yapılan Staj Uygulamasının Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okulda 
Olmayan Tesis ve Donanımları Tanımalarına Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 2 15 24 9 51 
Yönetici 

% 2 3,9 29,4 47,1 17,6 100 
3,74 0,86 

f 2 9 36 125 42 214 
Öğretmen 

% 0,9 4,2 16,8 58,4 19,6 100 
3,91 0,78 

f 18 35 49 126 149 377 
Öğrenci 

% 4,8 9,3 13 33,4 39,5 100 
3,93 1,15 

f - 5 41 102 59 207 

 

Usta 
Öğretici % - 2,4 19,8 49,3 28,5 100 

4,03 0,76 

  
Tablo 3.60.daki işletmelerde staj uygulaması yapan öğrencilerin okulda olmayan 

tesis ve donanımları ne ölçüde tanıma imkânı  bulduklarına ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 64,7’sinin, öğretmenlerin % 78’inin, öğrencilerin 
%72,9’unun ve usta öğreticilerin % 77,8’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli 
bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 
 Yöneticiler ( X =2,85) “kısmen” düzeyinde, öğretmen ( X =3,91), öğrenci 
( X =3,93) ve usta öğreticiler ( X =43) işletmelerde staj uygulaması yapan öğrencilerin 
okulda olmayan tesis ve donanımları “oldukça” düzeyinde tanıma imkânı bulduklarını 
belirtmişlerdir.  
 

Tablo 3.61.  İşletmelerde Yapılan Staj Uygulamasının, Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin 
Okulda Olmayan Tesis ve Donanımları Tanımalarına Katkı Düzeyi 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f - 1 3 11 6 21 
Yönetici 

% - 4,8 14,3 52,4 28,6 100 
4,14 0,80 

f - 1 8 37 21 67 
Öğretmen 

% - 1,5 11,9 55,2 31,3 100 
4,16 0,68 

f - 3 14 40 50 107 
Öğrenci 

% - 2,8 13,1 37,4 46,7 100 
4,28 0,76 

f 1 1 3 34 28 67 

 

Usta 
Öğretici % 1,5 1,5 4,5 50,7 41,8 100 

4,29 0,75 

  

Tablo 3.61.deki işletmelerde staj uygulaması yapan öğrencilerin okulda olmayan 
tesis ve donanımları tanıma imkânını ne ölçüde bulduklarına ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 81’inin, öğretmenlerin % 86,5’inin, öğrencilerin           
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% 84,1’inin ve usta öğreticilerin % 92,5’inin “oldukça” ve daha üst düzeyde tanıma 
imkânı bulduklarını belirttikleri  gözlenmektedir. 
 Yönetici ( X =4,14) ve koordinatör öğretmenler ( X =4,16) “oldukça”, öğrenci 
( X =4,28) ve usta öğreticiler ( X =4,29)  “tamamen” düzeyinde işletmelerde staj 
uygulaması yapan öğrencilerin okulda olmayan tesis ve donanımları tanıma imkânı 
bulduklarını belirtmişlerdir.  

Bu bulgular ışığında işletmelerde staj yapan öğrencilerin okulda olmayan tesis 
ve donanımları işletmelerde tanıma imkânı buldukları söylenebilir. 

 
3.4.10. Staj Uygulamasında, Öğrencilerin Okulda Olmayan Tesis ve   
          Donanımları Tanımaları  
İşletmelerdeki mesleki eğitim sonrası okullarda telafi eğitiminin yapılması 

durumuna ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3.62.de, yapılan telafi eğitiminin yeterliğine 
ilişkin katılımcı görüşleri ise Tablo 3.63.te verilmektedir. 

Tablo 3.62. İşletmelerdeki Mesleki Eğitim Sonrası Yapılan Telafi Eğitiminin Yapılma 
Durumu 

 Evet Hayır Toplam 

f 13 65 78 
Yönetici 

% 16,7 83,3 100 

f 43 285 406 
Öğretmen 

% 13,1 86,6 100 

 
Tablo 3.62.de yer alan katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 83,3’ü, 

öğretmenlerin ise % 86,6’sı işletmelerdeki mesleki eğitim uygulaması sonrasında 
okulda telafi eğitimi yapılmadığını belirtikleri gözlemlenmektedir. Bu bulgular ışığında 
yönetici ve öğretmenlerin işletmelerde yapılan mesleki eğitimi yeterli buldukları, telafi 
eğitimine ihtiyaç duymadıkları söylenebilir. 

 
 
 
 

Tablo 3.63. İşletmelerdeki Mesleki Eğitim Sonrası Yapılan Telafi Eğitiminin Yeterlik 
Durumu 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 1 5 4 1 13 
Yönetici 

% 15,4 7,7 38,5 30,8 7,7 100 
3,17 1,18 

f 2 10 15 11 5 43 
Öğretmen 

% 4,7 23,3 34,9 25,6 11,6 100 
3,16 1,06 

 

 Tablo 3.63.te okullarında telafi eğitimi yaptıran katılımcıların yapılan telafi 
eğitiminin yeterliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 38,5’inin 
“kısmen”, % 30,8’inin “oldukça”; öğretmenlerin  % 34,9’unun “kısmen”, % 25,6’sının 
“oldukça” seçeneklerini işaretledikleri görülmektedir. 
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Yönetici ( X =3,17) ve öğretmenler ( X =3,16) “kısmen” düzeyinde okulda 
yapılan telafi eğitimlerini yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 
 Bu bulgulara dayalı olarak okullarda yapılan telafi eğitimlerinin ihtiyacı 
karşılayacak nitelikte olmadığı söylenebilir. 
 

3.5. Koordinatör Öğretmenlerin İşletmelerdeki Mesleki Eğitim ve Staj 
Uygulamalarındaki Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterlilik Durumu 

Bu kısımda koordinatör öğretmenlerin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj 
uygulamalarındaki görevleri yerine getirmedeki yeterlik durumuna ilişkin bulgular yer 
almaktadır.  
 

3.5.1. Yönetici ve Öğretmenlerin Koordinatörlük Görevini Yapma Süreleri 
Araştırma kapsamına alınarak anketi cevaplandıran yönetici ve öğretmenlerin 

koordinatörlükteki mesleki deneyimlerine ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için 
Tablo 3.64.te,  sağlık meslek liseleri için  ise Tablo 3.65.te yer almaktadır. 
 

Tablo 3.64. Meslek Liselerinde Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin Koordinatörlükteki 
Mesleki Deneyimleri 

 
4 Yıl ve Daha 

Az 
5-9 yıl 10-14 yıl 

15 yıl ve Daha 
Fazla 

Toplam 

f 44 17 10 7 78 
Yönetici 

% 56,4 21,8 12,8 9 100 
f 81 66 77 99 323 

Öğretmen 
% 25,1 20,4 23,8 30,7 100 

Tablo 3.64.de görüldüğü üzere anketi cevaplandıran meslek lisesi yöneticilerinin 
% 56,4 gibi yarıdan fazla bir bölümünün koordinatör müdür yardımcılığındaki mesleki 
deneyimi 4 yıl ve daha az iken, koordinatör öğretmenlerin % 74,9 gibi büyük bir 
çoğunluğu koordinatörlükte 5 yıl ve daha fazla bir mesleki deneyime sahiplerdir. 

 
Tablo 3.65. Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin 
Koordinatörlükteki Mesleki Deneyimleri 

 
4 Yıl ve 
daha az 

5-9 yıl 10-14 yıl 
15 yıl ve daha 

fazla 
Toplam 

f 11 6 3 4 24 
Yönetici 

% 45,8 25 12,5 16,7 100 
f 8 23 14 48 93 

Öğretmen 
% 8,6 24,7 15,1 51,6 100 

 

Tablo 3.65.te görüldüğü üzere anketi cevaplandıran sağlık meslek lisesi 
yöneticilerinin % 45,8 gibi yarıya yakın bir bölümünün koordinatör müdür 
yardımcılığındaki mesleki deneyimi 4 yıl ve daha az iken, koordinatör öğretmenlerin   
% 91,4 gibi büyük bir çoğunluğu koordinatörlükte 5 yıl ve daha fazla bir mesleki 
deneyime sahiplerdir. 

 
 
3.5.2. Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük Görevini Yapma  
          Sıklıkları 
Koordinatör öğretmenlerin öğrencilere mesleki eğitim uygulaması gördüğü 

işletmelerde koordinatörlük görevini yapma sıklıklarına ilişkin katılımcı görüşleri 
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meslek liseleri için Tablo 3.66.da, sağlık meslek liseleri için ise Tablo 3.67.de yer 
almaktadır. 
 

Tablo 3.66. Meslek Liselerinde Görevli Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük 
Görevini Yapma Sıklıkları  

 
Haftada 

Bir 

2 
Haftada 

Bir 

3 
haftada 

Bir 

Ayda 
Bir 

2 Ayda 
Bir 

3 Ayda 
Bir 

Toplam

f 63 8 2 2 1 - 76
Yönetici 

% 82,9 10,5 2,6 2,6 1,3 - 100
f 270 37 - 15 1 - 323

Öğretmen 
% 83,6 11,5 - 4,6 0,3 - 100
f 405 76 21 122 8 8 640

Öğrenci 
% 63,3 11,9 3,3 19,1 1,3 1,3 100
f 211 44 4 34 1 2 296M

es
le

k
i E

ği
ti

m
 

Usta 
Öğretici % 71,3 14,9 1,4 11,5 0,3 0,7 100

f 41 3 3 1 - 1 49
Yönetici 

% 83,7 6,1 6,1 2 - 2 100
f 176 24 3 11 - - 214

Öğretmen 
% 82,2 11,2 1,4 5,1 - - 100
f 237 60 11 50 6 10 374

Öğrenci 
% 63,4 16 2,9 13,4 1,6 2,7 100
f 146 23 4 13 9 4 199

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 73,4 11,6 2 6,5 4,5 2 100

 
  Koordinatör  öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
uygulaması gördüğü işletmelerde koordinatörlük görevini yapma sıklıklarına ilişkin 
katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 82,9’u, öğretmenlerin % 83,6’sı, 
öğrencilerin % 63,3 ve usta öğreticilerin % 71,3’ü gibi büyük çoğunluğu koordinatör 
öğretmenlerin bu görevi haftada bir yerine getirdiklerini belirtmişlerdir.  
  Koordinatör öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerinin staj uygulaması 
yaptıkları işletmelerde koordinatörlük görevini yapma sıklıklarına ilişkin katılımcı 
görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 83,7’si, öğretmenlerin % 82,2’si, öğrencilerin 
% 63,4’ü ve usta öğreticilerin % 73,4’ü gibi büyük çoğunluğu koordinatör 
öğretmenlerin bu görevi haftada bir yerine getirdiklerini belirtmişlerdir.  
 

Tablo 3.67. Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük 
Görevini Yapma Sıklıkları  

 Her gün 
Haftada 

Bir 

2 
Haftada 

Bir 

3 
Hatada 

Bir 

Ayda 
Bir 

Toplam 

f 15 6 - - - 21 
Yönetici 

% 71,4 28,6 - - - 100 
f 44 18 2 - 2 66 

Öğretmen 
% 66,7 27,3 3 - 3 100 
f 80 7 4 1 11 103 

Öğrenci 
% 77,7 6,8 3,9 1 10,7 100 
f 51 11 1 - 4 67 

 

Usta Öğretici 
% 76,1 16,4 1,5 - 6 100 
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  Tablo 3.67.de yer alan koordinatör öğretmenlerin  sağlık meslek lisesi 
öğrencilerinin staj uygulaması yaptığı işletmelerde koordinatörlük görevini yerine 
getirme sıklıklarına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin % 71,4’ü, 
öğretmenlerin % 66,7’si, öğrencilerin % 77,7’si ve usta öğreticilerin % 76,1’i gibi 
çoğunluğu koordinatör öğretmenlerin bu görevi her gün yerine getirdiklerini 
belirtmişlerdir.  
  İlgili mevzuat ve yasalar gereği  meslek lisesi öğretmenlerinin koordinatörlük 
görevini her bir işletme için haftada bir gün yerine getirmesi, sağlık meslek lisesi 
öğretmenlerinin ise her gün işletmeye giderek öğrencilerin başında bulunmaları 
gerekmektedir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında koordinatör öğretmenlerin bu 
görevlerini büyük ölçüde yerine getirdikleri söylenebilir.  
 

3.5.3. Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük Görevini Ne sıklıkta 
          Yapmalarının Uygun Olacağına İlişkin Görüşler 
Koordinatör öğretmenlerin öğrencilere mesleki eğitim uygulaması gördüğü 

işletmelerde koordinatörlük görevini ne sıklıkta yapmalarının uygun olacağına ilişkin 
katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.68.de, sağlık meslek liseleri için ise 
Tablo 3.69.da yer almaktadır. 
 

Tablo 3.68. Meslek Liselerinde Görevli Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük 
Görevini Ne sıklıkta Yapmalarının Uygun Olacağına İlişkin Görüşler  

 
Haftada 

Bir 

2 
Haftada 

Bir 

3 
haftada 

Bir 

Ayda 
Bir 

2 Ayda 
Bir 

3 Ayda 
Bir 

Toplam

f 44 22 3 7 2 - 78
Yönetici 

% 56,4 28,2 3,8 9 2,6 - 100

f 167 99 4 43 2 7 322
Öğretmen 

% 51,9 30,7 1,2 13,4 0,6 2,2 100

f 366 115 25 107 14 6 633
Öğrenci 

% 57,8 18,2 3,9 16,9 2,2 0,9 100

f 163 62 11 52 4 2 294

M
es

le
k

i E
ği

ti
m

 

Usta 
Öğretici % 55,4 21,1 3,7 17,7 1,4 0,7 100

f 35 11 2 3 - - 51
Yönetici 

% 68,6 21,6 3,9 5,9 - - 100

f 132 42 8 27 - 5 214
Öğretmen 

% 61,7 19,6 3,7 12,6  2,3 100

f 211 79 6 59 2 5 362
Öğrenci 

% 58,3 21,8 1,7 16,3 0,6 1,4 100

f 131 34 3 33 2 2 205

S
ta

j 

Usta 
Öğretici % 63,9 16,6 1,5 16,1 1 1 100
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  Tablo 3.68.de yer  alan koordinatör öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerinin 
mesleki eğitim uygulaması gördüğü işletmelerde koordinatörlük görevini ne sıklık 
yapmalarının uygun olacağına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin  
% 56,4’ünün haftada bir, % 28,2 ‘sinin 2 haftada bir; öğretmenlerin % 51,9’unun 
haftada bir, 30,7’sinin 2 haftada bir; öğrencilerin % 57,8’i haftada bir, 18,2’si 2 haftada 
bir; usta öğreticilerin % 55,4’ünün haftada bir ve % 21,1’inin 2 haftada bir seçeneklerini 
işaretleyerek görüşlerini belirttikleri gözlenmektedir. 
  Tablo 3.68.de  yer alan koordinatör öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerin staj 
uygulaması yaptıkları işletmelerde koordinatörlük görevini ne sıklıkta yerine 
yapmalarının uygun olacağına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde;  yöneticilerin 
% 68,6’sının haftada bir, % 21,6’sının 2 haftada bir; öğretmenlerin % 61,7’sinin haftada 
bir, 19,6’sının 2 haftada bir; öğrencilerin % 58,3’ünün haftada bir, 21,8’inin 2 haftada 
bir; usta öğreticilerin % 63,9’unu haftada bir ve % 16,6’sının 2 haftada bir seçeneklerini 
işaretledikleri gözlenmektedir. 

Tablo 3.69. Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Koordinatör Öğretmenlerin Koordinatörlük 
Görevini Ne Sıklıkta Yapmalarının Uygun Olacağına İlişkin Görüşler  

 Her gün 
Haftada 

Bir 

2 
Haftada 

bir 

3 
Haftada 

bir 

Ayda 
Bir 

Toplam 

f 16 5 - - - 21 
Yönetici 

% 76,2 23,8 - - - 100 

f 39 22 2 - 4 67 
Öğretmen 

% 58,2 32,8 3 - 6 100 

f 62 28 5 1 7 103 
Öğrenci 

% 60,2 27,2 4,9 1 6,8 100 

f 58 7 1 1 - 67 

 

Usta 
Öğretici % 86,6 10,4 1,5 1,5 - 100 

 

  Tablo 3.69.da yer alan koordinatör öğretmenlerin sağlık meslek lisesi  
öğrencilerinin staj uygulaması yaptığı işletmelerde koordinatörlük görevini ne sıklıkta 
yapmalarının uygun olacağına ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin  
% 76,2’si, öğretmenlerin % 58,2’si, öğrencilerin % 60,2’si ve usta öğreticilerin             
% 86,6’sı gibi çoğunluğu koordinatör öğretmenlerin bu görevi her gün yerine 
getirmelerinin daha uygun olacağını belirtmişlerdir.  
  Bazı katılımcılar koordinatörlük görevinin 2 haftada bir yerine getirilmesinin 
uygun olacağını savunmakla birlikte mevcut durumun korunması yönünde görüş 
belirtenlerin çoğunlukta olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni olarak 
öğretmenlerin ulaşım durumu ve bazı işletmelerin öğretmenlerle yapılan çalışmalarda 
işlerin aksaması yönünde görüş belirtmeleri gösterilebilinir. Araştırmada elde edilen 
veriler ışığında koordinatör öğretmenlerin koordinatörlük görevini mevcut sistem 
içerisinde sürdürmelerinin uygun olduğu söylenebilir. 
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3.5.4. Koordinatör Öğretmenlerin İşletme Yetkililerine Yapmış Olduğu Rehberlik 
          Hizmetlerinin Yeterliliği 

Koordinatör öğretmenlerin öğrencilere mesleki eğitim uygulaması gördüğü 
işletmelerin yetkililerine yapmış oldukları rehberlik hizmetlerinin yeterlilik düzeyine 
ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.70.de, sağlık meslek lisesi 
katılımcılarının belirttikleri görüşler ise Tablo 3.71.de yer almaktadır.  
 
 

Tablo 3.70. Koordinatör Öğretmenlerin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gittikleri İşletmelerin 
Yetkililerine Yapmış Olduğu Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 5 23 39 10 78 
Yönetici 

% 1,3 6,4 29,5 50 12,8 100 
3,66 0,83 

f 5 16 79 176 52 328 
Öğretmen 

% 1,5 4,9 24,1 53,7 15,9 100 
3,77 0,82 

f 2 9 40 144 106 301 Usta 
Öğretici % 0,7 3 13,3 47,8 35,2 100 

4,13 0,80 

  

  Tablo 3.70.de yer alan koordinatör öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerin 
mesleki eğitim uygulaması gördüğü işletmelerin yetkililerine yapmış oldukları rehberlik 
hizmetlerinin yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde yöneticilerin 
% 62,8’inin, öğretmenlerin % 69,6’sının ve usta öğreticilerin % 83’ünün “oldukça” ve 
daha üst düzeyinde yeterli bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 

Yönetici ( X =3,66), öğretmen  ( X =3,77)  ve usta öğreticiler ( X =4,13)  
“oldukça” düzeyinde koordinatör öğretmenlerin meslek lisesi öğrencilerinin mesleki 
eğitim uygulaması gördüğü işletmelerin yetkililerine yaptıkları rehberlik hizmetleri 
yeterli bulmuşlardır.  

 
Tablo 3.71. Koordinatör Öğretmenlerin Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gittikleri 
İşletmelerin Yetkililerine Yapmış Olduğu Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 2 1 12 9 - 24 
Yönetici 

% 8,3 4,2 50 37,5 - 100 
3,16 0,86 

f 3 7 21 49 13 93 
Öğretmen 

% 3,2 7,5 22,6 52,7 14 100 
3,66 0,92 

 
  Tablo 3.71.de yer alan koordinatör öğretmenlerin sağlık meslek lisesi 
öğrencilerinin mesleki eğitim uygulaması gördüğü işletmelerin yetkililerine yapmış 
oldukları rehberlik hizmetlerinin yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri 
incelendiğinde; yöneticilerin % 50’sinin “kısmen”, % 37,5’inin “oldukça”, 
öğretmenlerin  % 66,7’sinin “oldukça” ve daha üst düzeyinde yeterli buldukları 
gözlenmektedir. 
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 Koordinatör öğretmenlerin sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim 
uygulaması gördüğü işletmelerin yetkililerine yapmış oldukları rehberlik hizmetlerini 
yöneticiler ( X =3,16)  “kısmen” düzeyinde, öğretmenler ise  ( X =3,66)  “oldukça” 
düzeyinde yeterli bulmuşlardır.  
 Bu bulgular ışığında meslek liselerinde görevli koordinatör öğretmenlerin 
işletmelerdeki yetkililere yeterli ölçüde rehberlik yaptıkları söylenebilirken, sağlık 
meslek liselerindeki koordinatör öğretmenlerin bu görevi yeterli düzeyde yerine 
getirmediği söylenebilir. Bu durumun sebebi olarak sağlık meslek liselerindeki 
koordinatör öğretmenlerin işletmelerde muhatap olacak yetkilileri bulamaması 
gösterilebilir. 
 

3.5.5. Koordinatör Öğretmenlerin Öğrencilere Yapmış Olduğu Rehberlik 
          Hizmetlerinin Yeterliliği 
Koordinatör öğretmenlerin işletmelerde mesleki eğitim uygulaması gören 

öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmetlerinin yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı 
görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.72.te, sağlık meslek liseleri için görüşler ise Tablo 
3.73. te yer almaktadır.  

 
Tablo 3.72 Koordinatör Öğretmenlerin Meslek Lisesi Öğrencilerine Yaptıkları Rehberlik 
Hizmetlerinin Yeterliliği 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 5 13 36 23 78 
Yönetici 

% 1,3 6,4 16,7 46,2 29,5 100 
3,96 0,91 

f 1 4 31 163 129 328 
Öğretmen 

% 0,3 1,2 9,5 49,7 39,3 100 
4,26 0,70 

f 19 40 81 195 308 643 
Öğrenci 

% 3 6,2 12,6 30,3 47,9 100 
4,14 1,04 

f 3 6 26 139 125 299 Usta 
Öğretici % 1 2 8,7 46,5 41,8 100 

4,26 0,78 

 
Tablo 3.72.teki meslek liselerinde görevli koordinatör öğretmenlerin 

işletmelerde mesleki eğitim uygulaması gören öğrencilere yapmış oldukları rehberlik 
hizmetlerinin yeterlilik düzeyine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin 
% 75,7’sinin, öğretmenlerin % 89’unun, öğrencilerin % 78,2’sini ve usta öğreticilerin  
% 88,3’ünün “oldukça” ve daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirttikleri 
gözlenmektedir. 
 Yöneticiler ( X =3,96) ve öğrenciler  ( X =4,14) “oldukça” düzeyinde 
koordinatör öğretmenlerin işletmelerde mesleki eğitim uygulaması gören öğrencilere 
yaptıkları rehberlik hizmetlerinin yeterli bulurken, usta öğreticiler ve öğretmenlerin 
( X =4,26)  “tamamen” düzeyinde kendilerini yeterli buldukları ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo 3.73. Koordinatör Öğretmenlerin Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine Yaptıkları 
Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 1 2 4 13 4 24 
Yönetici 

% 4,2 8,3 16,7 54,2 16,7 100 
3,70 0,99 

f - 2 9 40 42 93 
Öğretmen 

% - 2,2 9,7 43 45,2 100 
4,31 0,73 

f 9 13 35 63 60 180 
Öğrenci 

% 5 7,2 19,4 35 33,3 100 
3,84 1,11 

   

Tablo 3.73.teki sağlık meslek liselerinde görevli koordinatör öğretmenlerin 
işletmelerde mesleki eğitim uygulaması gören öğrencilere yaptıkları rehberlik 
hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin katılımcı görüşleri incelendiğinde; yöneticilerin         
% 70,9’unun, öğretmenlerin % 88,2’sinin ve öğrencilerin % 68,3’ünün “oldukça” ve 
daha üst düzeyde yeterli bulduklarını belirttikleri gözlenmektedir. 
 Yönetici ( X =3,70) ve öğrenciler ( X =3,84) “oldukça” düzeyinde öğretmenlerin 
işletmelerde mesleki eğitim uygulaması gören öğrencilere yaptıkları rehberlik 
hizmetlerini yeterli bulurken, öğretmenler kendilerini ( X =4,13)  “tamamen” düzeyinde 
yeterli bulmaktadırlar.  

Bu bulgular ışığında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli 
koordinatör öğretmenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması yapan 
öğrencilere yeterli ölçüde rehberlik yaptıkları söylenebilir. 

 
3.5.6. Koordinatör Öğretmenlerin Usta Öğreticilerin Yeterliliğinin  
          Artırılması Yönünde Hizmet içi Eğitim Faaliyeti Teklifinde   
          Bulunması   Durumu 
Öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin 

yeterliliğinin artırılması için koordinatör öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyeti 
düzenlenmesi teklifinde bulunması durumuna ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri 
için Tablo 3.74.te, sağlık meslek liseleri için ise Tablo 3.75. da yer almaktadır.  

 
Tablo 3.74. Meslek Liselerinde Koordinatör Öğretmenlerin Usta Öğreticilerin 
Yeterliliğinin Artırılması Yönünde Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Teklifinde Bulunması 
Durumu 

 Evet Hayır Toplam 

f 12 66 78 
Yönetici 

% 15,4 84,6 100 

f 36 292 406 
Öğretmen 

% 11 89 100 

  

 Tablo 3.74 incelendiğinde; meslek lisesi yöneticilerinin % 84,6’sı, öğretmenlerin 
% 89’u koordinatör öğretmenler tarafından usta öğreticilerin yeterliliğinin artırılması 
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yönünde herhangi bir hizmet içi eğitim faaliyeti teklifinde bulunulmadığını belirttikleri 
gözlenmektedir. 
 

Tablo 3.75. Sağlık Meslek Liselerinde Koordinatör Öğretmenlerin Usta Öğreticilerin 
Yeterliliğinin Artırılması Yönünde Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Teklifinde Bulunması 
Durumu 

 Evet Hayır Toplam 

f 5 19 24 
Yönetici 

% 20,8 79,2 100 

f 17 76 117 
Öğretmen 

% 18,3 81,7 100 

  
 Tablo 3.75 incelendiğinde sağlık meslek lisesi yöneticilerin % 79,2’si,  
öğretmenlerin % 81,7’si koordinatör öğretmenler tarafından usta öğreticilerin 
yeterliliğinin artırılması yönünde herhangi bir hizmet içi eğitim faaliyeti  teklifinde 
bulunmadıklarını belirttikleri gözlenmektedir. 
 

3.5.7. Usta Öğreticilerin Yeterliliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim 
          Faaliyeti Düzenlenmesi Durumu 

  Öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin 
yeterliliğinin artırılması için Millî Eğitim Bakanlığınca hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenme durumuna ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri için Tablo 3.76.de,  
sağlık meslek liseleri için ise Tablo 3.77.de yer almaktadır.  
 

Tablo 3.76. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitiminden Sorumlu Usta Öğreticilerin 
Yeterliliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Düzenlenmesi Durumu 

 Evet Hayır Toplam 

f 5 7 12 
Yönetici 

% 41,7 58,3 100 

f 13 24 37 
Öğretmen 

% 35,1 64,9 100 

f 50 244 294 
Usta öğretici 

% 17 83 100 

 
Tablo 3.76 incelendiğinde;  koordinatör öğretmenler tarafından hizmet içi eğitim 

faaliyeti teklifinde bulunulduğunu belirten yöneticilerin % 58,3’ü, hizmet içi eğitim 
faaliyeti teklifinde  bulundum diyen öğretmenlerin % 64,9’u ve usta öğreticilerin         
% 83’ü meslek lisesi öğrencilerinin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin yeterliliğini 
artırılması için Millî Eğitim Bakanlığınca herhangi bir hizmet içi eğitim faaliyetinin 
düzenlenmediğini belirttikleri gözlenmektedir. 
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Tablo3.77. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitiminden Sorumlu Usta Öğreticilerin 
Yeterliliğinin Artırılması İçin Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Düzenlenmesi Durumu 

 Evet Hayır Toplam 

f 1 4 5 
Yönetici 

% 20 80 100 

f 9 8 17 
Öğretmen 

% 52,9 47,1 100 

 
Tablo 3.77 incelendiğinde;  koordinatör öğretmenler tarafından hizmet içi eğitim 

faaliyeti yapılması teklif edildiğini  belirten yöneticilerin % 80 gibi büyük çoğunluğu, 
hizmet içi eğitim faaliyeti teklifinde bulunduğunu belirten öğretmenlerin sağlık meslek 
lisesi öğrencilerinin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin yeterliliğini artırılması için 
Millî Eğitim Bakanlığınca herhangi bir hizmet içi eğitim faaliyetinin düzenlenmediğini 
belirtirken, öğretmenlerin  % 52,9’u gibi yarıdan fazlası usta öğreticilerin yeterliliğinin 
artırılması için hizmet içi eğitim düzenlendiğini belirtmiş oldukları gözlenmektedir.  
 Bu bulgular Tablo 3.76. ile birlikte değerlendirildiğinde;  koordinatör 
öğretmenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması yapan öğrencilerden 
sorumlu usta öğreticilerin yeterliklerinin artırılması yönünde hizmet içi eğitim faaliyeti  
teklifinde bulunmadıkları, teklif edilen hizmet içi eğitim kurslarının da Bakanlığımızca 
yeterli sayıda düzenlenmediği söylenebilir.  
 
            3.5.8.  Meslek Odalarının Mesleki Eğitime Katkısı 

Eğitim bölgelerinde bulunan meslek odalarının mesleki eğitime katkı düzeyine 
ilişkin katılımcı görüşleri meslek liseleri Tablo 3.78.da,  sağlık meslek liseleri için ise 
Tablo 3.79. de yer almaktadır.  

 
Tablo 3.78. Meslek Odaları vb. Kurumların Mesleki Eğitime Katkı Düzeyi (Meslek Lisesi) 

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 24 18 27 7 1 77 
Yönetici 

% 31,2 23,4 35,1 9,1 1,3 100 
2,25 1,04 

f 108 91 77 35 3 314 
Öğretmen 

% 34,4 29 24,5 11,1 1 100 
2,15 1,04 

f 55 45 89 76 31 296 Usta 
Öğretici % 18,6 15,2 30,1 25,7 10,5 100 

2,94 1,25 

 
Tablo 3.78.daki eğitim bölgelerinde bulunan meslek odalarının meslek 

liselerinde yapılan mesleki eğitime katkılarını yöneticilerin % 54,6’sının, öğretmenlerin                
% 63,4’ünün ve usta öğreticilerin 33,8’inin “az” ve “hiç” seçeneklerini işaretleyerek 
yeterli olmadığını belirttikleri gözlenmektedir. 
 Yönetici ( X =2,25) ve  öğretmen ( X =2,15)   eğitim bölgelerinde bulunan 
meslek odalarının mesleki eğitime katkı düzeyini “az” düzeyde yeterli bulduğu 
gözlemlenirken, usta öğreticilerin ( X =2,94)  “kısmen” düzeyinde buldukları 
görülmektedir.  
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Tablo 3.79. Meslek Odaları vb. Kurumların Mesleki Eğitime Katkı Düzeyi (Sağlık Meslek 
Lisesi)  

 Hiç Az Kısmen Oldukça Tamamen Toplam AO SS 

f 15 5 4 - - 24 
Yönetici 

% 62,5 20,8 16,7 - - 100 
1,54 0,77 

f 51 19 13 9 1 93 
Öğretmen 

% 54,8 20,4 14 9,7 1,1 100 
1,81 17 

 
  

Tablo 3.79.deki eğitim bölgelerinde bulunan meslek odalarının sağlık meslek 
liselerinde yapılan mesleki eğitime katkılarını yöneticilerin % 83,3’ü, öğretmenlerin % 
75,2’si “az ve hiç” seçeneklerini işaretleyerek yeterli olmadığını belirttikleri 
gözlenmektedir. 

Yöneticiler ( X =1,54) meslek odalarının sağlık meslek liselerinde yapılan 
mesleki eğitime katkılarını “hiç” düzeyinde yetersiz bulduklarını, öğretmenler ise 
( X =1,81)  “az” düzeyinde yeterli bulduklarını bildirmişlerdir.  

Bu bulgular ışığında hem meslek liseleri hem de sağlık meslek liselerinde 
yapılan mesleki eğitime eğitim bölgelerinde bulunan meslek kuruluşlarının katkı 
sağlamadı söylenebilir.  

 
3.6. İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamalarında Yaşanan 

Sorunlar  
Bu bölümde işletmede mesleki eğitim ve staj uygulamasında karşılaşılan 

sorunlara ve bu sorunların giderilmesine yönelik yönetici, öğretmen, öğrenci ve usta 
öğreticilerin görüşlerine yer verilmektedir.  

 
3.6.1. Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj 

Uygulamasına İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik 
Çözüm Önerileri  
  Bu bölümde işletmelerde yapılan mesleki eğitim ve staj uygulamasına ilişkin 
katılımcıların belirttiği sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerine yer 
verilmektedir. 
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Tablo 3.80. Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamasına 
İlişkin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Çözüm Önerileri 

  

Sorunlar 

 

Öneriler 

1 İşletmelerin öğrencilere ücret ödememesi  

 

Ücret vermeyen işletmelere bir yaptırımın 

olmaması 

 

Kamu kuruluşlarında öğrenciye ücret ödenmesi 

ile ilgili belirsizlik olması (157) 

a) Öğrencilere verilen ücret vergiden 

düşmeli. 

b) Bakanlığın ücret ödemekten kaçınan 

işletmelerde çalışan öğrencilerin ücretini 

kendisinin karşılaması 

c) Kamu kuruluşlarının mesleki eğitim 

uygulaması ya da staj yapan öğrencilere 

ücret ödemesi için mevzuat değiştirilmeli. 

2 Mevzuatta işletmelerin öğrenci alma konusunda 

zorunluluk ve sorumlulukları yeterli değil. (138) 

İşletmelere öğrenci almaları konusunda 

zorunluluk ve teşvik getirilmeli. 

3 Öğrenci sağlık sigortasının olmaması (135) 

  

a) Öğrenci sigortasının hastalandığında 

    da geçerli olması ve yaralanması 

b) İşletmeler öğrenciler için özel sağlık 

     sigortası ödemesi yapmalı 

c) Tüm stajyerler SGK kapsamına 

     alınmalıdır. 

4 Mesleki eğitimde 3 gün kaza sigortası yapılması 

(126) 

Bunun sigorta başlangıcımız olmasını 

istiyorum 

5 Öğrencilerin sosyal güvenlik hakları yetersiz; 

sadece iş kazası, meslek hastalığını 

kapsamaktadır. (119) 

a) 18 yaşını dolduran öğrencilerin sosyal 

güvencelerinin sadece iş kazasına dönük 

olması 

b) Öğrencilerin her türlü rahatsızlığı SGK 

kapsamına alınmalı. 

6 İşletmelerde alanla ilgili her bölüm yoktur. 

(105)  

Meslek odalarıyla iş birliği yapılmalıdır. 

7 Bazı işletmeler çok uzaktır.  40 km. uzaklıkta 

olsa dahi il sınırları içinde olduğu için yolluk 

ödenmemektedir. (96) 

Koordinatörlük görevinde olan öğretmene 

işletmeler aynı belediye sınırlarında da olsa 

10 km üzerine yolluk ödemelidir. 

8 Öğretmenlerin koordinatörlük görevinin 

azaltılması (84) 

Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle aynı 

işi yapan öğretmen ve yöneticilere farklı 

ücret ödenmesine son verilmeli, sabit ücret 

ödenmeli. 

9 Öğretmenlerin haftalık ücretleri her hafta 4-5 

işletme görevi için yetersiz kalmaktadır. (73) 

Bu nedenle ücretlerin haftalık 16 saatten 20 

saate çıkarılması   

10 Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği modüler 

sisteme uygun olmaması  (71) 

 

Bu nedenle modüler sisteme uygun sınıf 

geçme yönetmeliğinin çıkarılması alt 

yapının düzenlenmesi gerekmektedir.  

11 Programda yer alan konulara ilişkin   % 80 

uyum şartı istenmesinden dolayı işletmeye 

öğrenci gönderilememesi (69) 

Programlara uyum % 80’den % 50’ye 

indirilmeli. 

12 İşletme bulunamaması  (74) İşletmelerde staj yapma zorunluluğu 

sırasında işletmelerin 20 kişinin çalışma 

zorunluluğu  değil ustalık belgesi bulunan 

işletmelerde öğrenci yerleştirilmesi  

13 10–11. sınıf öğrencileri staj bitiminden sonra 10–11. sınıf öğrencilerinin atölye dersleri 
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işletmelerden gelen çalışmalarda sigorta 

sıkıntısından dolayı çalışma imkânı 

bulamamaktadır. Bu nedenle sigorta 

primlerinde emeklilik kesintisi olmaması 

dolayısıyla mezun olduktan sonra sektörde 

çalışmaya sıcak bakmaması (62) 

riskli olduğu için SGK primlerinin 12 aya 

yayılması. SGK primlerinde emekli 

keseneği olması okul bittikten sonra mezun 

öğrencilerin sektöre sıcak bakmasına ve 

sektörde çalışmalarına etki edecektir.  

14 Son sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarından 

dolayı verilen izinlerin sorun olması (53) 

İşletmelerde beceri eğitimi 11. ve 12. sınıfa 

yayılmalıdır.  

15 Mesleki eğitim uygulamasına giden öğrencilerin 

sınav zamanlarında işletmede çalıştırılması (47) 

 

16 Öğretmenlerin iş yerlerine ulaşım sorunu var. Öğretmenlerin sanayiye ulaşımı servis ile 

ya da fazla ücret verilerek çözümlenmeli. 

17 Anadolu teknik liselerini 300 saatlik yaz stajı 

işletme tarafından az bulunması (46) 

 

Bu sürenin yaz tatili süresince olması 

işletme talebini karşılayacaktır. 

18 Teknik liselerde meslek dersi sayısı azdır.  

Mesleki açıdan daha iyi gelişmek için meslek 

dersi sayısının artırılması (45) 

Mesleki açıdan daha iyi gelişmek için 

meslek dersi sayısının artırılması 

19 Grup sayısına göre ders yükünün olması norm 

kadro sayısını arttırması (44) 

Norm kadro hesabında beceri eğitimi 

saatinin grup üzerinden hesaplanmaması 

20 Usta öğreticilerin ilgisiz olması (42) a)Usta öğreticiye vergi indirimi gibi cazip 

teklifler getirilmeli. Usta öğreticilik 

cazip hâle getirilmeli 

b) İşletme sahipleri ve ustalar için 

öğrencilere nasıl davranacaklarına ilişkin 

pedagojik eğitim seminerleri 

düzenlenmelidir. 

21 3 gün işletme 2 gün okul olduğunda öğrenci 

uyum zorluğu çekmesi  (39) 

Bir dönem tam gün işletme eğitimi olmalı.  

22 İşletmeden yüksek not alan öğrenci okul 

derslerine önem vermemektedir. (36) 

İşletme notları ayrı teorik derslerden ayrı 

olarak hesaplanmalı.  

23 meslek okullarında teknik müdür yardımcısı 

meslek öğretmenlerinden atanır diye 

belirtildiğinden meslek öğretmenleri olmadığı 

zaman, koordinatör müdür yardımcısı atama 

probleminin olması. (31) 

Meslek liselerinde müdür yardımcısı 

atanırken, tamamen kültür dersi 

öğretmenlerinden atama yapılması 

engellenmeli, işletmelerde mesleki eğitim, 

staj vb uygulamalar da düşünülerek yönetici 

kadrosunda meslek öğretmenleri için 

zorunlu olan belli bir kontenjan olmalı. 

24 Bazı iş yerleri koordinatörlük görevine sıcak 

bakmamaktadır. (30) 

3308 Sayılı Yasaya iş ziyareti ile ilgili 

madde eklenmesi zorunlu hâle getirilmeli. 

25 Öğrencilerin makineleri kullanamaması (26) MEB üretici firmalarla iş birliği yapmalı, 

üretici firmalardan uygulama amaçlı 

okullara destek gelmeli 

26 Mevzuatta 100 saatlik stajın 10. sınıfta 200 

saatlik stajını 11. sınıfta yapmaları gerektiğinde 

3308 sayılı kanunda 12. sınıfta öğrenci 

işletmeye yerleştiğinde staj çalışmasını gereksiz 

yere yapmış olmaları (25) 

Staj çalışmasının 11.  sınıf yıl sonunda yapılm

uygun olacaktır.  

27 İşletmelerle ilgili evrak işinin çok fazla olması 

(24) 

Yöneticilerin derse girme zorunluluğu 

kaldırılmalı. 
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28 Okulların ödenek isteğinin bakanlıkça kabul 

edilmemesi (22) 

 

29 Mevzuat çıkarılırken, herkesin anlayabileceği 

dilden yazılmalı (19) 

 

30 İşletmelerin eğitim biriminin olmaması (17) Stajyerliğin bir ders olduğu bilinci 

seminerlerle işletmelere anlatılmalı ve 

işletmelerde eğitim birimleri oluşturulmalı. 

31 İşletmeler öğrencileri hafta sonları 

çalıştırılmaktadır ve mesai ücreti 

ödenmemektedir. (15) 

Öğrencilerin çalışma saatleri net olarak 

belirlenmeli 

32 Öğrencinin yol ve yemek ihtiyacı (15) Öğrencinin yemek ve yol ihtiyaçlarının 

karşılanması için yaptırım olmalı. 

33 Mesleki eğitim uygulamasının yazın olmaması 

gerekir. (15) 

Yaz stajları kaldırılmalı, stajlar yıl içinde 

yapılmalı 

34 İşletmenin diğer çalışanları ile öğrenciler 

arasındaki uyumsuzluk (13) 

Koordinatörler öğrencilere iletişim, çalışma 

kuralları, iş yerine uyum konusunda 

rehberlik yaparsa öğrencilerin işyerine 

uyumu kolaylaşır. 

35 Küçük bir bölgelerdeki olan okulların 

öğrencileri için mesleki eğitim yapacak işletme 

olmaması (13) 

Amaca uygun işletme bulunamadığında 

okulların donanım olarak güçlendirilip 

uygulamalar okullarda tamamlanmalı 

36 İşletmeler öğretim programlarındaki konuyu 

işlenmiyor. Öğrencileri çırak olarak 

değerlendiriyor ve farklı alanlarda çalıştırmak 

istenmesi (12) 

a) İşletmeler işletmede beceri eğitimi 

konusunda bilinçlendirilmelidir.  3308 

Sayılı Kanunun yaptırım ve gereklilikleri 

uygulanmalıdır. 

b) İşletme içinde değişik bölümlere 

rotasyon yapılmalı. 

37 Grup sayısına göre ders yükünün olması norm 

kadro sayısını artırmaktadır. (12) 

Norm kadro hesabında beceri eğitimi saati 

grup üzerinden hesaplanmalı. 

38 İşletmelerle ilgili evrak işinin çok fazla olması 

(10) 

Yöneticilerin derse girme zorunluluğu 

kaldırılmalı. 

39 Bazı alanların dallarında aynı eğitim bölgesinde 

değişik okul türlerinde aynı alanda öğrenci 

eğitim görmekte. Bu durum işletmelerde 

mesleki eğitimi kilitlemektedir. (9) 

a) Başka yerleşim yerlerinde staj imkânın 

sağlanmalı 

b) Mümkün olduğunca az sayıda öğrenci 

bir işletmeye verilmeli ki öğrenci 

personel fazlalığı nedeniyle alan dışı 

çalıştırılmasın. 

40 İşletmeden yüksek not alan öğrenci okul 

derslerine önem vermemektedir. (9) 

İşletme notları teorik derslerden ayrı olarak 

hesaplanmalı  

41 Eğitim programına göre uygun temrinlik 

malzemelerin ve uygulama yapmak için 

makinelerin yeterli sayıda olmaması (9) 

Malzeme temini sağlanmalı. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
  Bu bölümde katılımcılardan elde edilen bulgulara dayalı olarak çıkarılan 
sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmektedir.  
 
4.1. Sonuçlar 
 İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik 
olarak yapılan bu araştırmanın bulgularından çıkarılan sonuçlar aşağıda 
açıklanmaktadır. 
 

4.1.1. Öğrencilere Mesleki Eğitim ve Staj İmkânı Sağlayan İşletmelerin 
      Özellikleri  

1. Meslek lisesi öğrencileri mesleki eğitim ve staj uygulamasını genel olarak orta 
ve küçük ölçekli, özel sektöre ait işletmelerde yapmaktadırlar. 

2. Sağlık meslek lisesi öğrencileri ise mesleki eğitim ve staj uygulamasını genel 
olarak kamuya ait büyük ölçekli işletmelerde yapmaktadırlar. 

Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yapacakları işletmelerin seçilme yöntem ve kriterleri yeterince uygun 
bulunmamaktadır.  Genel görüş ve önerilerde de “Eğitim bölgesindeki işletme sayısı 
yetersiz olması ve işletmelerin donanımının öğretim programlarında yer alan konuların 
en az % 80’nini öğrencilere aktaracak niteliğe sahip olması şartı, işletme bulmayı 
güçleştirmekte” ifadeleri katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 

3. Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptıkları 
işletmelerin bulunmasında pek fazla güçlük çekilmediği, işletmeleri bulmada okul 
idaresi, öğretmenler ve öğrenci ve velisi birbirlerine yakın oranlarla ön plana çıkarken, 
işletmelerin öğrenci talebinde bulunması oranı da oldukça dikkat çekicidir. 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj yaptıkları işletmelerin 
bulunmasında kısmen de olsa güçlük çekildiği işletmelerin büyük oranda okul 
idaresince bulunduğu tespit edilmiştir. “Eğitim bölgesindeki öğrenci sayısının fazla 
olması ve buna karşın işletme azlığı” genel görüş ve önerilerde bu durumun sebebi 
olarak belirtilmiştir. 

4. Meslek Lisesi öğrencilerine işletmelerinde mesleki eğitim ve staj imkanı 
sağlayan işletmelerin başlıca bu imkanı sağlama nedenleri arasında “İhtihdam için 
eğitilmiş personele ihtiyaç duyulması” sebebini göstermişlerdir. Bu durum işletmelerin 
mesleki eğitim sistemimize olumlu yaklaşımını ve katkı sağlama çabası içinde olduğunu 
göstermektedir. 
 Sağlık meslek lisesi öğrencilerine işyerlerinde mesleki eğitim ve staj imkânı 
sağlayan işletmeler, bu imkânı sağlamalarının başlıca neden olarak çok büyük oranla 
(%80)“Kanunen mecbur olunması”nı göstermişlerdir.  
 

4.1.2. İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması Kimler  
            Tarafından Yürütülmekte Bu Kişilerin Nitelikleri  

 
1. Araştırmadan öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasından 

sorumlu kişilerin yalnızca yarıya yakın bir kısmının usta öğretici olduğu tespit 
edilmiştir.  

2. İşletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin programlarda 
yer alan bilgi ve becerileri aktarmada, mesleki tutum ve alışkanlıkları kazandırmada 
yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir.  
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3. İşletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin mesleki 
eğitim mevzuatı hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı tespit 
edilmiştir. 

4. İşletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin Öğrenci 
Gelişim Tablosu vb. dokümanların doldurulmasındaki yeterliklerinde bir takım 
eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. 

5. İşletmelerdeki öğrencilerin eğitiminden sorumlu usta öğreticilerin öğretim 
programında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulama yaptırmada yetersiz 
kaldıkları tespit edilmiştir. 

6. İşletmede mesleki eğitim uygulamasına giden öğrencilere işletmelerin bir 
kısmının bir ücret ödemediği ortaya çıkmıştır. 

7. İşletmelerdeki sorumlu usta öğreticilerin öğrenci kazanımlarını güvenilir ve 
geçerli bir şekilde değerlendirdikleri tespit edilmiştir. 

8.  İşletmelerdeki eğitim personelinin okul/kurumca hazırlanan çalışma takvimine 
uydukları belirlenmiştir. 

9.  İşletmelerin okul ile imzalanan protokol çerçevesinde görev ve sorumluluklarını 
yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır. 
 
 
        4.1.3. İşletmelerin Fiziki Yapısının Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamalarının 
              Yapılmasında Uygunluk Düzeyi  

1. İşletme donanımlarının, programda yer alan becerilerin en az % 80’ nini 
karşılamak için uygun nitelikte olduğu ve işletmelerde bulunan makine-teçhizat ve 
donanımlarının ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

2. Mesleki eğitim yapılan işletmelerin çoğunda eğitim biriminin bulunmadığı, 
eğitim birimi bulanan işletmelerin büyük ölçekli işletmeler olduğu ve bu işletmelerin 
eğitim birimi ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. 

3. Koordinatörlük görevine giden öğretmenlere işletmelerde ayrılmış uygun mekân 
olmadığı belirlenmiştir. Özellikle sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin tüm günlerini 
geçirdikleri işletmelerde öğrencileriyle eğitim, giyinme ve dinlenme yapacakları 
mekânın olmadığı da tespit edilmiştir. 

4. İşletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli 
olan malzemeleri temin etme durumunun yeterli olmadığı belirlenmiştir. 

5. Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yaptıkları işletmelerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma 
konusunda gerekli tedbirleri aldıkları ortaya çıkmıştır. 

6. İşletmelerin farklı birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânının yeterli 
düzeyde sunulmadığı belirlenmiştir. 

7. İşletmelerin sosyal imkânlarından öğrencilerin yeterince yararlandırılmadığı 
belirlenmiştir. 

 
4.1.4.  İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulaması İçin Hazırlanan  
       Programların İçerik ve Süre olarak İhtiyaç Duyulan Nitelikli İş Gücünü   
       Yetiştirme Düzeyi 
1. Öğretim programlarında yer alan mesleki bilgilerin içerik ve süre olarak 

ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. 
2.  Öğretim programlarında yer alan mesleki becerilerin içerik ve süre olarak 

ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. 
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3. Öğretim programlarında yer alan ve öğrencilere kazandırılması planlana mesleki 
tutum ve alışkanlıkların içerik ve süre olarak ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

4. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamasına giden öğrencilere alan/dal 
programı dışında görevler de verildiği belirlenmiştir. 

5. İşletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin 
gelişimine, mesleki tutum ve alışkanlıklarının artırılmasına katkı sağladığı, meslek 
liselerinde uygulanan okulda staj uygulamasının ise yeterince katkı sağlayamadığı 
belirlenmiştir. 

6. İşletmelerde staj uygulamasının öğrencilerin iş hayatına uyumlarına ve gerçek iş 
ortamında yetişmelerine katkı sağladığı, okulda staj uygulamasının ise yeterince bu 
katkıyı sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. 

7. İşletmelerde staj yapan öğrencilerin okulda olmayan tesis ve donanımları 
işletmelerde tanıma imkânı buldukları belirlenmiştir. 

8. İşletmelerdeki beceri eğitimi sonrası telafi eğitimi yapan okulların sayısının az 
olduğu, yapmış oldukları telafi eğitiminin de ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığı 
belirlenmiştir.  
 

4.1.5. Koordinatör Öğretmenlerin İşletmelerdeki mesleki Eğitim ve Staj  
       Uygulamalarındaki Görevleri Yerine Getirmedeki Yeterlilik Durumu 

 
1. Koordinatörlük görevi yapan öğretmenlerin deneyimli kişiler olduğu 

belirlenmiştir. 
2.  Koordinatör öğretmenlerin görevlerini büyük ölçüde zamanında (haftada bir) 

yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır. 
3. Bazı katılımcılar koordinatörlük görevinin iki haftada bir yerine getirilmesinin 

uygun olacağını savunmakla birlikte mevcut durumun korunması yönünde görüş 
belirtenlerin çoğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. 

4. Meslek liselerinde görevli koordinatör öğretmenlerin işletme yetkililerine yeterli 
ölçüde rehberlik yaptıkları, sağlık meslek liselerindeki koordinatör öğretmenlerin bu 
görevi yeterli düzeyde yerine getirmediği ortaya çıkmıştır. Sağlık meslek liselerindeki 
koordinatör öğretmenlerin işletmelerde muhatap olacak yetkilileri bulamaması da bu 
durumun sebebi olarak düşünülmektedir. 

5. Koordinatör öğretmenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması yapan 
öğrencilere yeterli ölçüde rehberlik yaptıkları belirlenmiştir. 

6. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun usta öğreticilerin yeterliliğinin artırılması 
yönünde hizmet içi faaliyeti teklifinde bulunmadığı, teklif edilen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin de  Bakanlığımızca yeterli sayıda düzenlenmediği ortaya çıkmıştır. 

7. Eğitim bölgelerinde bulunan meslek kuruluşlarının mesleki eğitime yeterince  
katkı sağlamadığı ortaya çıkmıştır.  
 

4.1.6. İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Uygulamasındaki Sorunlara İlişkin  
              Katılımcı Görüşleri 
 

1. Öğrenci sigortalarının genel sağlık hizmetleri sigortasından sayılamasını, 
öğrencilerin gerek işletmelerdeki mesleki eğitim gerekse staj uygulamalarında iş 
hayatının içinde bulundukları fakat SGK kapsamında olmadıklarını sorun edindikleri 
ortaya çıkmıştır. 

2. Bazı işletmelerin (özellikle büyük şehirlerde) 30-40 km uzakta olmasına rağmen 
belediye sınırları içerisinde olmasından dolayı ulaşım güçlüğü çekildiği, ayrıca bu 
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işletmelere koordinatörlük görevi yapan öğretmenlere artı (yolluk vb.) bir ücret 
ödenmediği, birkaç kilometrelik mesafedeki işletmelerle eşit tutulduğu belirtilmiştir. 

3. Mevzuatta yer alan bazı konuların yoruma açık olmasının farklı kesimlerce 
algılama ve yorumlama farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep olduğu belirtilmiştir. 

4. Mesleki eğitimde kullanılan modüler öğretim programlarının sınıf geçme 
sistemine uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.  
 
4.2. Öneriler 
       1. Araştırmada sağlık meslek lisesi öğrencileri için mesleki eğitim ve staj 
uygulaması yapılacak işletmelerin bulunmasında sıkıntılarla karşılaşıldığı, mesleki 
eğitim ve staj uygulaması yapılan işletmelerin büyük çoğunluğunun da (% 80’i) 
kanunen mecbur olması nedeniyle staja öğrenci kabul ettikleri tespit edilmiştir.   

Zorunluluk esasına dayanan eğitim uygulamasının, istenilen verimlilikte hedefe 
ulaşamayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, sağlık meslek lisesi öğrencileri için 
mesleki eğitim ve staj uygulaması yaptırılan işletmelerin ve görevli personelin, mesleki 
eğitimin amaç,kapsam ve ilkeleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu 
işletmelere, mezun öğrencilerin istihdam edileceği kurumun kendileri olduğu ve eğitime 
yapacakları katkıların kendilerine iyi eğitilmiş iş gücü olarak yansıyacağı gerçeği 
vurgulanmalıdır.  

 
2. Meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj 

uygulamasından sorumlu kişilerin öğretim programlarında yer alan bilgi ve becerileri 
aktarmada, mesleki tutum ve alışkanlıkları kazandırmada yetersiz kaldıkları, öğrenci 
gelişim tablosu vb dokümanların doldurulmasında ve öğretim programında yer alan 
açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulamasını yaptırmada bir takım eksikliklerinin 
bulunduğu ve mesleki eğitim mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit 
edilmiştir. İşletmelerdeki personelin bu eksikliklerinin giderilmesi yönünde koordinatör 
öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sıkıntının farkında olmasına rağmen, söz konusu 
bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla hizmet içi faaliyeti teklifinde bulunmadığı, 
teklif edilen sınırlı sayıdaki hizmet içi eğitim kurslarının da Bakanlığımızca yeterli 
sayıda düzenlenmediği ortaya çıkmıştır. 
 
Mesleki eğitim merkezlerince verilen  usta öğreticilik programları içerik ve süre olarak 
gözden geçirilerek; 

a. Mesleki ve teknik eğitimde uygulanan modüler yapıdaki öğretim programlarının 
kullanılması ve açıklamaların değerlendirilmesi, 

b. Öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların doldurulması, 
c. Mesleki eğitim mevzuatı hakkındaki konuların gerekiyorsa yenilenmesi,  
d. İşletmelerde hâlen görev yapan usta öğreticilerin yukarıda belirtilen konularda 

yeterliliğini artırıcı hizmet içi eğitim kurslarına katılımı sağlanmalıdır. 
 
3. Koordinatörlük görevine giden öğretmenlere işletmelerde ayrılmış uygun 

mekân olmadığı, özellikle sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin tüm günlerini 
geçirdikleri işletmelerde eğitim, giyinme ve dinlenme yapacakları mekânın 
sağlanmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin programlarda yer alan temrin, iş, proje vb. 
faaliyetler için gerekli  malzemeleri yeterince temin etmedikleri, öğrencilere işletmenin 
farklı birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânının yeterli düzeyde sunulmadığı ve 
işletmelerin sosyal imkânlarından öğrencilerin yeterince yararlandırılmadığı, bazı 
işletmelerin öğrencilere ücret ödemediği, eğitim bölgelerinde bulunan meslek 
kuruluşlarının mesleki eğitime yeterince katkı sağlamadı ortaya çıkmıştır.  
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İl milli eğitim müdürlükleri eğitim bölgesinde bulunan meslek kuruluşları ile işbirliğine 
giderek,  

a. Öğretmenlerin işletmelerdeki koordinatörlük hizmetlerini yerine getirmeleri için 
işletmelerin gereken kolaylığı ve uygun fiziki ortamı oluşturmasını, 

b. Öğretim programlarında yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli 
malzemelerin işletmelerce tedarik edilmesini, ekonomik durumu iyi olmayan 
işletmelere gerekli malzemelerin temini için destek verilmesini,  

c. İşletmelerin sosyal imkânlarından öğrencilerin yaralanmasını, 
d. İşletmelerin öğrencilere en az yasalarda belirtilen miktarda ücret ödemesini 

sağlanmalıdır. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliği yapılarak,  
a. Öğretim programlarında yer alan temrin, iş, proje vb. faaliyetler için gerekli olan 

malzemelerin işletmelerce tedarik edilmesi,  
b. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin gittikleri işletmelerde öğretmenler için teorik 

eğitim yapacakları bir sınıf ortamının oluşturulması, 
c. Oluşturulan bu sınıflarda, günün belli saatlerinde, öğretmenlerin işletmelerin 

farklı birimlerindeki öğrencilerini bir araya getirerek derslerini anlatmaları,  
d. Öğrencilerin pratiğe dayalı eğitimlerinin işletmelerde bulunan birim 

sorumlularına bırakılması ve bu görevi üstlenecek birim sorumlularının usta öğreticilik 
sertifikası almaları veya bir takım kurslarla işletmelerdeki mesleki eğitim uygulaması 
konusunda bilgilendirilmeleri, 

e. İşletmelerin sosyal imkânlarından öğrencilerin yaralanması, 
f. Öğrencilerin işletmenin farklı birimlerinde, yıl içerisinde belirli sürelerde 

öğrenim görme imkânına kavuşması, 
g. İşletmelerin öğrencilere en az yasalarda belirtilen miktarda ücret ödemesi 

sağlanmalıdır.  
 

4. Araştırmada okulda staj uygulamasının öğrencilerin;   
a. Mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine,  
b. Mesleki tutum ve alışkanlıklarının artırılmasına,  
c. İş hayatına uyumlarına,  
d. Gerçek iş ortamında yetişmelerine,  
e. Okulda olmayan tesis ve donanımları işletmelerde tanımalarına yeterince katkı 

sağlamadığı ortaya çıkmıştır. 
Temel amacı öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve oryantasyonlarının 

sağlanması olan staj uygulamalarının mümkün olduğunca işletmelerde yaptırılmasının 
sağlanmalıdır. Eğitim bölgesinde yeterli sayıda işletme yok ise öğrenciler var olan 
işletmelere gruplar hâlinde dönüşümlü olarak yönlendirilmelidir. Ayrıca öğrencilerin 
bölge dışındaki işletmelerde de staj uygulaması yapmalarını sağlayıcı tedbirler 
alınmalıdır. Zorunlu hallerde ise bölgedeki döner sermaye uygulaması olan okullarda 
staj yapılması yoluna gidilmelidir. 

 
5. İşletmelerdeki beceri eğitimi sonrası telafi eğitimi yapan okul sayısının az 

olduğu, telafi eğitimi yapan okulların ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığı 
belirlenmiştir.  
  Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının son kısmında katılımcılardan 
işletmede mesleki eğitim ve staj uygulamasında karşılaşılan sorunları belirtmeleri 
istenmiştir. Belirtilen sorunlar arasında “İşletmelerde ders programına uygun eğitim 
verilmediği ve işletmelerin öğrencilere beceri, tutum ve davranış kazandırma amacıyla 
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hareket etmediği, öğrencilerin başka işlerde çalıştırıldığı, derslerin uygulama alanları 
ile örtüşmediği, işletme içerisinde öğrencilerin farklı birimlerde rotasyon edilerek 
öğrenim görmelerinin sağlanamadığı, işletme dersleri ile uygulama alanları arasında 
derin uçurumların olduğu ” vurgulanmıştır. Bunla birlikte öğrencilere işletmede 
mesleki bilgi ve beceri konusunda yeterli eğitim verilmemektedir. Bu veriler, 
işletmelerdeki eğitici personelin yetersizliği ve öğretim programlarında yer alan 
temrinlik malzeme eksikliği ile birlikte değerlendirildiğinde, işletmelerdeki mesleki 
eğitim uygulaması sonrasında telafi eğitiminin yapılmasının kaçınılmaz olduğu 
düşünülebilir. 

  Koordinatör öğretmenlerin işletmelerde yapılan mesleki eğitim uygulamalarının 
öğretim programlarındaki konuları kapsama durumunu daha dikkatli incelemeleri 
sağlanmalıdır. İnceleme sonucunda tespit edilen eksik konular için her öğrenciye özel 
telafi eğitim programı hazırlanmalıdır. Hazırlanan programların durumuna göre telafi 
eğitimi süresinde esneklik sağlanmalıdır.  
  
  Okullarda olmayan makine-teçhizata ilişkin konularda telafi eğitimi gerekiyorsa 
ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın olduğu işletmelerle iş birliği yapılarak öğrencilerin 
telafi eğitimi ihtiyacı giderilmeye çalışmalıdır. 
 
  6. Araştırmada katılımcılardan işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj 
uygulamasında yaşadıkları sorunları belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların belirtikleri 
sorunlar arasında;  mevzuatta yer alan açıklamalarda yoruma açık hükümlerinin sıkıntı 
yarattığı, öğrencilerin sosyal güvenlik haklarının yetersiz olduğunu, işletme bulmada 
mevzuattan kaynaklanan bir takım sorunlar yaşandığı, modüler yapıya dayalı öğretim 
programlarının sınıf geçme sistemine uygun olmadığı,  konularının yer aldığı tespit 
edilmiştir.  

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamasına ilişkin yasal düzenlemeler 
yapılmalı yapılacak bu düzenlemelerde:  

a. Mevzuatlarda yer alan açıklamaların daha belirgin hâle getirilmesi sağlanmalı, 
yorumlama farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır. 

b. Mevzuatta yer alan koordinatörlük görevi için yapılan tanımlamalar yeniden 
düzenlenmeli, işletmelerin okula uzaklığı, öğretmenlerin koordinatörlük yaptıkları 
işletme sayısı vb. kıstaslar göz önünde bulundurularak ödenen ücret ve yolluklarda 
düzenlemelere gidilmelidir.  

c. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması yapan öğrencilerin SGK 
kapsamına girmeleri sağlanmalı veya işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj uygulaması 
sürecindeki sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödemeleri hâlinde emeklilik hizmetine 
de sayılmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Alınacak bu tedbirler mesleki eğitime 
öğrenci akışını ve öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamasını daha 
istekli bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacaktır. 

d. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında modüle dayalı ders geçme sistemine 
geçişin sağlanması, uygulanan modüler öğretim sisteminin daha etkili ve verimli 
olacaktır. Bakanlığımızca bu ihtiyacı karşılamak üzere mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında modüle dayalı ölçme ve değerlendirme sisteminin uygulamaya 
konulmasına ilişkin mevzuat çalışmaları ve taslak model geliştirilmiştir. İlgili 
çalışmanın bir an önce tamamlanarak uygulamaya konulması, mesleki ve teknik eğitim 
sistemimiz açısından beklentileri karşılayan olumlu bir gelişme olacaktır.  
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Ek-1 

ÖRNEKLEME ALINAN İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİ 
SAYILARI 

 

Öğretmen 

 

Usta Öğretici 

 

Öğrenci 
 

 

İL ADI 

 

Yönetici 

Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

 

Toplam 

Adana  8 37 37 37 37 74 74 304 

Antalya 8 42 42 42 42 84 84 344 

Ankara  3 9 9 9 9 18 18 75 

Bursa 8 38 38 38 38 76 76 312 

Erzurum  8 35 35 35 35 70 70 288 

Gaziantep 8 43 43 43 43 86 86 352 

İstanbul 11 47 47 47 47 94 94 387 

İzmir 9 50 50 50 50 100 100 409 

Konya 7 35 35 35 35 70 70 289 

Malatya 7 40 40 40 40 80 80 327 

Samsun 8 37 37 37 37 74 74 304 

Sivas 8 33 33 33 33 66 66 272 

Tekirdağ 7 35 35 35 35 70 70 287 

Trabzon 8 38 38 38 38 76 76 312 

TOPLAM 108 519 519 519 519 1038 1038 4147 
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ERZURUM  

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Yakutiye Atatürk 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

ETÖGM 
Oltu Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Yakutiye Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

KTÖGM 
Oltu Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Yakutiye Merkez 
Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

TTÖGM 
Oltu Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Erzurum Yakutiye 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 5 5 - 5 10 10 

SİDB 
Oltu Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 4 4 - 4 8 8 

TOPLAM 8 35 35 26 35 70 70 
 

BURSA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici 
Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Yıldırım Mimar 
Sinan Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

ETÖGM 
İnegöl Dörtçelik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

Yıldırım İMKB 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 9 9 9 9 18 18 

KTÖGM 
İnegöl Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Yıldırım Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

TTÖGM 
İnegöl Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Bursa Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 4 4 - 4 8 8 

SİDB İnegöl Salih 
İbrahim Kırcalı 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 4 4 - 4 8 8 

TOPLAM 8 38 38 30 38 76 76 
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GAZİANTEP 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Şahinbey Mehmet Rüştü 
Uzel Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 11 11 11 11 22 22 

ETÖGM 
Nizip Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Şahinbey Hacı Muzaffer 
Bakbak Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

KTÖGM 
Nizip Alkan Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Şahinbey Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi 

1 1 1 1 1 2 2 

TTÖGM 
Nizip Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Şahinbey Binbaşı Dündar 
Taşer Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 8 8 - 8 16 16 

SİDB 
Nizip Salih Ekmekçi 
Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 2 2 - 2 4 4 

TOPLAM 8 43 43 33 43 86 86 
 
İSTANBUL 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Bahçelievler Kocasinan 
Şehit Samet Kırbaş Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

ETÖGM 
Üsküdar Selimiye Tarım 
Anadolu Meslek Lisesi, 
Tarım Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Bahçelievler Siyavuşpaşa 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

KTÖGM 
Üsküdar İMKB Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

Bahçelievler Aydın Doğan 
Ticaret Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

TTÖGM 
Üsküdar Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Bahçelievler Özel Eresin 
Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi  

1 3 3 3 3 6 6 

Bahçelievler Özel Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 ÖEKGM 

Beşiktaş Özel Türsab 
İstanbul Anadolu Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Bahçelievler Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 2 2 - 2 4 4 

SİDB Üsküdar Zeynep Kamil 
Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 9 9 - 9 18 18 

TOPLAM 11 47 47 33 47 94 94 
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İZMİR 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Konak Çınarlı Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi 
Denizcilik Meslek Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

ETÖGM 
Tire Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Konak Cumhuriyet N.S. 
İşgören Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 10 10 10 10 20 20 

KTÖGM 
Tire Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Konak Nevvar-Salih 
İŞGÖREN Kampusu 
Ticaret Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

TTÖGM 

Tire Ticaret Meslek Lisesi 1 3 3 3 3 6 6 

ÖEKGM 
Konak  Özel Fatih Endüstri 
Meslek Lisesi  

1 3 3 3 3 6 6 

Konak Yenişehir Dr.Osman 
Yaşar Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 9 9 - 9 18 18 

SİDB 
Tire Asım Arar Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 

TOPLAM 9 50 50 38 50 100 100 
 

KONYA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Meram Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 11 11 11 11 22 22 

ETÖGM 
Çumra Tarım 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Meram Atatürk 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 9 9 9 9 18 18 

KTÖGM Çumra Sedat 
Çumralı Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Meram Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

TTÖGM 
Çumra Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

SİDB 
Çumra Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 1 1 - 1 2 2 

TOPLAM 7 35 35 34 35 70 70 
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MALATYA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Merkez Şehit Kemal 
Özalper Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

ETÖGM 

Doğanşehir Sürgü Çok 
Programlı Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Merkez Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 9 9 9 9 18 18 

KTÖGM 
Doğanşehir Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Merkezi ve Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

TTÖGM 
Malatya Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Merkez Atatürk 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

SİDB 
Doğanşehir 
Vaizoğulları Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 

TOPLAM 7 40 40 37 40 80 80 
 

SAMSUN 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici 
Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

İlkadım Samsun 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

ETÖGM 
Çarşamba Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

İlkadım Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

KTÖGM Çarşamba Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

Samsun Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

TTÖGM 
Çarşamba Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Atatürk Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 1 1 - 1 2 2 

SİDB Çarşamba Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 

TOPLAM 8 37 37 33 37 74 74 
 



       81

SİVAS 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Merkez Atatürk 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 9 9 9 9 18 18 

ETÖGM 
Suşehri Atatürk 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Merkez Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

KTÖGM Suşehri Cengiz 
Topel Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 1 1 1 1 2 2 

Şehit Üsteğmen 
Cemalettin Yılmaz 
Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

TTÖGM 

Suşehri Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Atatürk Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 5 5 - 5 10 10 

SİDB 
Suşehri Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 

1 2 2 - 2 4 4 

TOPLAM 8 33 33 26 33 66 66 
 
TEKİRDAĞ 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Tekirdağ Teknik 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

ETÖGM Çorlu Mehmet 
Rüştü Uzel 
Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 8 8 8 8 16 16 

Zübeyde Hanım 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

KTÖGM 
Çorlu Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Merkez Otelcilik 
ve Turizm 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

TTÖGM 
Çorlu Velimeşe 
Çok Programlı 
Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

SİDB 
Çorlu Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 4 4 - 4 8 8 

TOPLAM 7 35 35 31 35 70 70 
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TRABZON 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Merkez 80.Yıl 
Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

ETÖGM 
Sürmene Teknik 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

İMKB Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

KTÖGM Cevher Özden Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Trabzon Merkez 
Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

TTÖGM 
Sürmene Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Merkez Atatürk 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 6 6 - 6 12 12 

SİDB 
Sürmene Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 

TOPLAM 8 38 38 29 38 76 76 
 

ADANA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Seyhan İsmet İnönü 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 6 6 6 6 12 12 

ETÖGM 
Kozan Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Seyhan İsmet İnönü 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 7 7 7 7 14 14 

KTÖGM 
Kozan Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Seyhan Çobanoğlu 
Ticaret Meslek 
Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

TTÖGM 
Kozan Ticaret 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Seyhan Anadolu 
Sağlık Meslek 
Lisesi 

1 7 7 - 7 14 14 

SİDB 
Kozan Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 3 3 - 3 6 6 

TOPLAM 8 37 37 27 37 74 74 
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ANTALYA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci 
Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 
 

Yönetici Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 

1 10 10 10 10 20 20 

ETÖGM 
Serik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

Muratpaşa Antalya 
Barosu Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 

1 5 5 5 5 10 10 

KTÖGM 
Serik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 

1 4 4 4 4 8 8 

Döşemealtı 
Yeşilbayır İMKB 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

TTÖGM 
Serik IMKB Otelcilik 
ve Turizm Meslek 
Lisesi 

1 2 2 2 2 4 4 

Döşemealtı Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 9 9 - 9 18 18 

SİDB 
Serik Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi 

1 5 5 - 5 10 10 

TOPLAM 8 42 42 28 42 84 84 
 

ANKARA 

Öğretmen Usta Öğretici Öğrenci Bağlı 
Olduğu 
Kurum  

Okul Adı 

 

Yönetici 
Mesleki 
Eğitim 

Staj Mesleki 
Eğitim 

Staj 
Mesleki 
Eğitim 

Staj 

Çankaya Özel 
Baştem Anadolu 
Meslek Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

Çankaya Özel 
Tursab Ankara 
Anadolu Otelcilik Ve 
Turizm Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

ÖEKGM 

Keçiören Özel Ceceli 
Anadolu Meslek 
Lisesi 

1 3 3 3 3 6 6 

TOPLAM 
3 9 9 9 9 18 18 

 

 



       84 

Ek - 2 

 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 
 
 
 
 
 
 

 

“İŞLETMELERDE YAPILAN MESLEKİ EĞİTİM” İLE 

“STAJ” UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
 

FORM – I 
 

YÖNETİCİ ANKETİ 
(MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR MÜDÜR 

YARDIMCISI) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ankara, 2011 
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Sayın yönetici, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada “işletmelerde yapılan mesleki eğitim” ile “staj” 

uygulamalarının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim ile staj uygulamalarının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                         Millî Eğitim Bakanlığı 

       Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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BÖLÜM I 
 

Kişisel Bilgiler 
 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl: …………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
 

1.2. Görev yaptığınız okul 
(  ) 1. Teknik ve endüstri meslek lisesi (  ) 2. Ticaret meslek lisesi 
(  ) 3. Kız teknik ve meslek lisesi (  ) 4. Otelcilik ve turizm meslek lisesi 
(  ) 5. Çok programlı lise (  ) 6. Özel meslek lisesi 
(  ) 7. Başka (Belirtiniz.) :………………  

 
1.3. Koordinatörlüğünü yapmış olduğunuz meslek alanı  (Birden fazla ise hepsini işaretleyiniz.) 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  
(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  
(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   
(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  
(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  
(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  
(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  
(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  
(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 
(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  
(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 
(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  
(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  
(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  
(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  
(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  
(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  
(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  
(  ) 26. Harita - Tapu - Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  
(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  
(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  
(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka (Belirtiniz.) :…………………………………………………………… 

1.4. Koordinatör müdür yardımcılığındaki mesleki deneyiminiz? 

1. (  ) 4 yıl ve daha az  2. (  ) 5 - 9 yıl 
3. (  ) 10 - 14 yıl 4. (  ) 15 yıl ve daha fazla 
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BÖLÜM  II 
 

İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşler 
2.1. Öğrencilere mesleki eğitim yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük çekiyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar nelerdir?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2.3. Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka(Belirtiniz.): …….… 

2.4. Mesleki eğitim uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödüyor.  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödüyor.”  ise ücret ödemeyen işletmenin 
türünü belirtiniz. 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

2.5. Öğrencilerinizin mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.6. Mesleki eğitim uygulaması yapılan işletmeler donanım olarak, programlarda yer alan 

becerilerin en az %80’ini öğrencilere aktarabilecek yeterliliğe ne derecede sahiptir? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. Kaç işletmeye mesleki eğitim almak üzere öğrenci gönderiyorsunuz? 
(  ) 3  ve daha az (  ) 4 - 6 
(  ) 7 - 10  (  ) 11 ve daha fazla 

2.8. Kaç işletmede mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrenciler için oluşturulmuş eğitim 
birimi bulunmaktadır? 
(  ) Eğitim birimi bulunan işletme yok. (  ) 3  ve daha az işletmede 
(  ) 4 - 6 (  ) 7 - 10 (  ) 11 ve daha fazla işletmede 

 
Not:  Soru 2.8.de “Eğitim birimi bulunan işletme yok.” seçeneğini işaretlemiş iseniz lütfen 

2.8.1.deki soruya cevap vermeyiniz. 
2.8.1. Eğitim birimi olan işletmeleri genel olarak değerlendirdiğinizde; işletmelerin eğitim 
birimi fiziki mekân olarak ihtiyaçların karşılanmasında ne derece yeterlidir?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.9. Öğrencilere mesleki eğitim sürecinde alan/dal programlarına uygun olan, işletmelerin 
farklı birimlerinde mesleki eğitim yapma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.10. İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, işletmede mesleki eğitim 

programlarının uygulanması için ne derece yeterlidir? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

  Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 
malzemeler işletmelerce ne ölçüde temin edilmektedir?  

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.11. İşletmelerce koordinatör öğretmenlere öğrencilerine rehberlik yapmaları için ayrılmış 
uygun bir mekân var mıdır? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bir kısmında var. 

2.12. İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması genel olarak kim tarafından yaptırılmaktadır? 
(  ) İşletme sahibi (  ) İşletme yöneticisi (  ) Öğretmen 

(  ) Usta Öğretici (  ) Mühendis/eğitici personel (  ) Başka(Belirtiniz.): ……………. 
2.13. İşletmelerdeki eğitim personelini, programlarda yer alan bilgileri öğrencilere aktarmada 

ne derece yeterli buluyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.14. İşletmelerdeki eğitim personelini, programlarda yer alan becerileri öğrencilere 
kazandırma da ne derece yeterli buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.15.  İşletmelerdeki eğitim personelini, programlarda yer alan tutum ve alışkanlıkları 

öğrencilere kazandırmada ne derece yeterli buluyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.16. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere alan/dal eğitimi dışında görevler ne sıklıkta 
verilmektedir? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

2.17. Usta öğreticiler, işletmelerde mesleki eğitim uygulaması mevzuatı hakkında ne 
derecede bilgi sahibidirler? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.18. Usta öğreticiler, öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların doldurulması konusunda ne 

derece bilgi sahibidirler? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.19.  Usta öğreticiler öğretim programlarında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere 
uygulamasını yaptırmada ne derece yeterlidirler? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.20.  İşletmeler, öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli 

tedbirleri ne ölçüde alıyorlar? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

  İşletmelerde yapılan öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesini ne ölçüde güvenilir ve geçerli 
buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  İşletmeler mesleki eğitim uygulamasında okul/kurumca hazırlanan çalışma takvimine ne 
derece uyabilmektedir? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.21.  İşletmeler, okul ile imzalanan sözleşme çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini ne 

ölçüde yerine getirmektedirler? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.22.  Okulunuzda işletmelerdeki mesleki eğitim sonrası telafi eğitimi yapılmakta mıdır? 
(  ) Evet (  ) Hayır    

  Cevabınız “Evet” ise okullarda verilen telafi eğitiminin süresi ne derece yeterlidir? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.23.  Eğitim bölgenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Öğrencilere İlişkin Görüşler 
2.24.  İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki bilgi 

yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

  İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki beceri 
yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki tutum ve 
alışkanlık yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen 
öğrencileriniz oluyor mu? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi 

isteme sebepleri nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.):……………………………………………………………………… 

2.25. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yararlanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

Koordinatör Öğretmene İlişkin Görüşler 
2.26. İşletmede mesleki eğitim uygulamasında öğretmenler, koordinatörlük görevini her bir 

işletme için ne sıklıkta yapmaktadırlar? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

2.27. İşletmede mesleki eğitim uygulamasında öğretmenlerin koordinatörlük görevinin her bir 
işletme için ne sıklıkta yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 
Cevabınızı açıklayınız :………………….……………………..…………………… 
……………………………………………………………..………….……………………
…………………………………………………………………………………..……… 

2.28. Koordinatör öğretmenlerin mesleki eğitim konusunda işletme yetkililerine ne ölçüde 
rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.29. Koordinatör öğretmenlerin işletmede mesleki eğitim konusunda öğrencilere ne ölçüde 

rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.30. İşletmelerdeki eğitici personelin yeterliliğini artırmak için koordinatör öğretmenlerden 
herhangi bir eğitim faaliyeti düzenlenmesi yönünde teklif geldi mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
Cevabınız “Evet” ise eğitici personelin yeterliğini artırmak için herhangi bir eğitim 
faaliyeti düzenlendi mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
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2.31. İşletme yetkilileriyle okul arasında mesleki eğitimin geliştirilmesi yönünde yapılan 
toplantılar ne sıklıkta gerçekleşmektedir? 

(  ) Her zaman ( ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 
 

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
 
 İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları 
ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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BÖLÜM  III 
 

Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 
 

Bu kısımda, mesleki eğitim uygulamasının tamamını okulunda tamamlayan 
öğrencilerin yapmak zorunda oldukları 300 saatlik staj uygulamasına ilişkin görüşleriniz 
istenmektedir.  

*Okulda staj uygulaması yaptırıyorsanız 3.1.den 3.7.ye kadar olan soruları 
cevaplayınız. 

*İşletmelerde staj uygulaması yaptırıyorsanız 4.1.den 4.17.ye kadar olan soruları 
cevaplayınız. 

*Hem okulda hem de işletmede staj uygulaması yaptırıyorsanız soruların 
tamamını cevaplayınız. 

*Öğrencilerinizin tamamı işletmelerde mesleki eğitim aldığı için staj uygulaması 
yaptırmıyorsanız bu bölümdeki soruları boş bırakınız. 
 

Okulda Yapılan Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 
 
3.1. Okulda staj uygulamasını ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

3.2. Okulda staj yapan öğrencilere üretim, tanıtım, hizmet vb. çalışmalar ne ölçüde 
yaptırılabilmektedir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

3.3. Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme imkânı ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
3.4. Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme imkânı ne 

ölçüde sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

  
3.5. Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını 

geliştirme imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
3.6. Okulda staj uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 

kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

3.7. Okulda staj uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Okulda Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
 

Okulda staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve 
bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerileriniz lütfen belirtiniz.  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 



       93

İşletmede Yapılan Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 
4.1. Öğrencilerin staj yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük çekiyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
4.2. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar:  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4.3. Öğrencilerin staj yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 
(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim 
müdürlüğü 

(  ) İşletmenin 
talebi 

(  ) Başka(Belirtiniz.):…….… 

4.4. Öğrencilerin staj yapacağı işletmelerin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne derece uygun 
buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.5. Öğrencilerinizin staj yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini ne 
derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.6. Staj uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor.  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen 
işletmelerin türünü belirtiniz. 
(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

4.7. Öğrencilere staj sürecinde, alan/dal programlarına uygun işletmelerin farklı 
birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.8. İşletmelerde staj yapan öğrencilere alan/dal programı dışında görevler ne sıklıkta 
verilmektedir? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

4.9. Staj yapan öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) 
yararlanmaları ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.10. İşletmede staj uygulaması koordinatörlük görevini öğretmenler, her bir işletme için ne 
sıklıkta yapmaktadır? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

4.11. İşletmede staj uygulaması koordinatörlük görevini öğretmenlerin her bir işletme için ne 
sıklıkta yapmasının gerektiğini düşünüyorsunuz? 
 (  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
 (  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 
Cevabınızı açıklayınız:……………………………………..…………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4.12. İşletmedeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme imkânı ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.13. İşletmedeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme imkânı ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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4.14. İşletmedeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını 
geliştirme imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.15. İşletmede staj uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 
kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.16. İşletmede staj uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.17. İşletmede staj yapan öğrenciler, okulda/kurumda olmayan tesis ve donanımları tanıma 
imkânını ne ölçüde buluyorlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

4.18. Eğitim bölgenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

İşletmede Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
İşletmede staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar 

ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz. 
Uygulamaya ilişkin sorunlar : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Sayın yönetici, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada “işletmelerde yapılan mesleki eğitim” ile 

“staj/yaz” uygulamalarının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim ve staj/yaz uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                                     Millî Eğitim Bakanlığı 

 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
 

Kişisel Bilgiler 
1.1. Okulunuzun bulunduğu İl: …………..…………..…. İlçe: …………………….…….. 

 
1.2. Koordinatörlüğünü yapmış olduğunuz meslek alanı  (Birden fazla ise hepsini işaretleyiniz) 

(  ) 1. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 6. Protez ve Ortez 
(  ) 2. Anastezi  (  ) 7. Radyoloji  
(  ) 3. Çevre Sağlığı  (  ) 8. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 4. Diş Protez (  ) 9. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 5. Hemşirelik (  ) Başka (Belirtiniz) : ………………..…………… 
1.3. Yöneticilikteki (koordinatör müdür yardımcılığındaki) mesleki deneyiminiz? 

(  ) 4 yıl ve daha az  (  ) 5 - 9 yıl 
(  ) 10 - 14 yıl (  ) 15 yıl ve daha fazla 

  

BÖLÜM  II 
İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1. Öğrencilere mesleki eğitim yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük 
çekiyorsunuz 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar :  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2.3. Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 

(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka (Belirtiniz) : …… 
2.4. Mesleki eğitim uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor  
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Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen işletmelerin 
türünü belirtiniz. 
(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 
 

2.5. Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmelerin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne derece 
uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

2.6. Öğrencilerinizin mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.7. Mesleki eğitim uygulaması yapılan işletmeler donanım olarak, programlarda yer alan 
becerilerin en az yüzde 80’ini öğrencilere aktarabilecek yeterliliğe ne derecede sahiptir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.8. Kaç işletmeye mesleki eğitim almak üzere öğrenci gönderiyorsunuz? 
(  ) 1   (  ) 2 
(  ) 3  (  ) 4 ve daha fazla 
2.9. Kaç işletmede mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrenciler için oluşturulmuş eğitim 
birimi bulunmaktadır? 
(  ) Eğitim birimi bulunan işletme yok. (  ) 1 
(  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ve daha fazla 
 

Not:  Soru 2.9. de “Eğitim birimi bulunan işletme yok.” seçeneğini işaretlemiş iseniz 
lütfen 2.9.1. daki soruya cevap vermeyiniz. 

2.9.1. Eğitim birimi olan işletmeleri genel olarak değerlendirdiğinizde; işletmelerin 
eğitim birimi fiziki mekân olarak ihtiyaçların karşılanmasında ne derece yeterlidir?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.10. İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, öğrencilerinize işletmede 
mesleki eğitim programlarının uygulanması için ne derece yeterlidir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 
malzemeler işletmelerce ne ölçüde temin edilmektedir?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  İşletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğretmenlere işletmeler tarafından sağlanmış 
eğitim-öğretim ortamı bulunmakta mıdır? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

  Mesleki eğitim uygulamasının öğretmenler tarafından işletmelerde yapılmasını ne derece 
uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.11. Öğretmenlerin işletme ortamında yapmış oldukları eğitimin ne ölçüde hedefine 
ulaştığını düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.12. İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
programlar kapsamında, işletmelerce belirlenen eğitici personel (usta öğretici) tarafından 
verilmesini ne derece uygun bulursunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.13. Öğrencilere mesleki eğitim sürecinde işletmelerin farklı birimlerinde mesleki eğitim 
yapma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.14. İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasında okul tarafından hazırlanan çalışma 
takvimine ne derece uyabilmektedir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.15. İşletmeler, öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli 
tedbirleri ne ölçüde alıyorlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmeler, okul ile imzalanan sözleşme çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini ne ölçüde 
yerine getirmektedirler? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.16. Eğitim bölgenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Öğrencilere İlişkin Görüşler 

2.17. Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen 
öğrencileriniz oluyor mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

 
Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi 

isteme sebepleri nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz. 
1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz) : ……………………………………………………………………… 

2.18. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Öğretmenlere İlişkin Görüşler 

2.19. İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasında işletmelerin ders öğretmenleri ile yapmış 
oldukları iletişim ve iş birliği ne ölçüde yeterlidir?   

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.20. Ders öğretmenlerin mesleki eğitim konusunda işletme yetkililerine ne ölçüde 
rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.21. Ders öğretmenlerin işletmede mesleki eğitim konusunda öğrencilere ne ölçüde 
rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.22. İşletmelerdeki eğitici personelin yeterliliğini artırmak için ders öğretmenlerinden 
herhangi bir eğitim faaliyeti düzenlenmesi yönünde teklif geldi mi? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 
2.22.1. Cevabınız “Evet” ise eğitici personelin yeterliğini artırmak için herhangi bir eğitim 
faaliyeti düzenlendi mi? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 
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2.23. İşletme yetkilileriyle okul arasında mesleki eğitimin geliştirilmesi yönünde yapılan 
toplantılar ne sıklıkta gerçekleşmektedir? 
(  ) Her zaman ( ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

 
İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

 
 İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları 
ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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BÖLÜM  III 
 

Staj/Yaz Uygulamasına İlişkin Görüşler 
 
3.1. Öğrencilerin staj/yaz uygulamasını yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır? 
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 
(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe milli eğitim 
müdürlüğü 

(  ) İşletmenin talebi (  ) Başka (Belirtiniz) : 
…..… 

3.2. Öğrencilerin staj/yaz uygulaması yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük 
çekiyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.3. Staj/yaz uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen işletmelerin 
türünü belirtiniz. 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

3.4. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.5. Staj/yaz uygulamasında öğretmenlerin işletmelerle yapmış oldukları iletişim ve işbirliği ne 

ölçüde yeterlidir?   
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.6. Staj/yaz uygulaması sürecinde öğrencilere işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 

deneyim kazanma imkânını ne ölçüde sağlamaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.7. Öğrencilerin staj/yaz uygulaması yapacağı işletmelerin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne 
derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.8. Öğrencilerinizin staj/yaz uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.9. İşletmede staj/yaz uygulaması koordinatörlük görevini öğretmenler, her bir işletme için 
ne sıklıkta yapmaktadır? 
(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  
3.10. İşletmede staj/yaz uygulaması koordinatörlük görevini öğretmenlerin her bir işletme 
için ne sıklıkta yapmasının gerektiğini düşünüyorsunuz? 
(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  
Cevabınızı açıklayınız:……………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
3.11. İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme 
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 



       101

3.12. İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme  
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını 
geliştirme imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.13. İşletmede staj/yaz uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 
kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.14. İşletmede staj/yaz uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır. 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.15. İşletmede staj/yaz uygulaması yapan öğrenciler, okulda olmayan tesis ve donanımları 
tanıma imkânını ne ölçüde buluyorlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Staj/ Yaz Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

İşletmede staj/yaz uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve bu 
sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Ek-4 

 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İŞLETMELERDE YAPILAN MESLEKİ EĞİTİM 

UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
 
 

FORM - II 
 

ÖĞRETMEN ANKETİ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ankara, 2011 
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Sayın meslektaşım, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan mesleki eğitim 

uygulamasının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                                      Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl: …………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
1.2. Görev yaptığınız okul 

(  ) 1. Teknik ve endüstri meslek lisesi (  ) 2. Ticaret meslek lisesi 
(  ) 3. Kız teknik ve meslek lisesi (  ) 4. Otelcilik ve turizm meslek lisesi 
(  ) 5. Çok programlı lise (  ) 6. Özel meslek lisesi 
(  ) 7. Başka (Belirtiniz.) :………………  

1.3. Koordinatörlüğünü yaptığınız meslek alanı 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  
(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  
(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   
(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  
(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  
(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  
(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  
(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  
(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 
(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  
(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 
(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  
(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  
(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  
(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  
(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  
(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  
(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  
(  ) 26. Harita - Tapu - Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  
(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  
(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  
(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka(Belirtiniz.) :…………………………………………………………… 
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1.4. Koordinatör öğretmenlikteki mesleki deneyiminiz? 
2. (  ) 4 yıl ve daha az  3. (  ) 5 - 9 yıl 
4. (  ) 10 - 14 yıl 5. (  ) 15 yıl ve daha fazla 
Not : Farklı ölçeklerde birden  fazla işletmede koordinatörlük görevi yapıyorsanız her 

işletme ölçeği için ayrı bir anket doldurunuz. 
1.5. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletme ölçeği? 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.6. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletmeninin türü? 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

 

BÖLÜM  II 
İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1. Öğrencilere mesleki eğitim yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük 
çekiyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar:  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

  Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka(Belirtiniz.) :…….… 

2.3. Kaç işletmede mesleki eğitim uygulaması koordinatörlük görevini yapmaktasınız? 
(  ) 3  ve daha az (  ) 4 - 6 
(  ) 7 - 10  (  ) 11 ve daha fazla 

2.4. Koordinatörlük görevine gitmiş olduğunuz kaç işletmede mesleki eğitim uygulamasına 
gelen öğrenciler için oluşturulmuş eğitim birimi bulunmaktadır? 
(  ) Eğitim birimi bulunan işletme yok. (  ) 3  ve daha az işletmede 
(  ) 4 - 6 (  ) 7 - 10 (  ) 11 ve daha fazla işletmede 

Not:  Soru 2.5.de “Eğitim birimi bulunan işletme yok.” seçeneğini işaretlemiş iseniz 
lütfen 2.5.1. teki soruya cevap vermeyiniz. 

2.4.1. Eğitim birimi olan işletmeleri genel olarak değerlendirdiğinizde; işletmelerin eğitim 
birimi fiziki mekân olarak ihtiyaçların karşılanmasında ne derece yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.5. Mesleki eğitim uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor.  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen işletmelerin 
türünü belirtiniz. 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

2.6. Öğrencilerinizin mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. Mesleki eğitim uygulaması yapılan işletmeler donanım olarak, programlarda yer alan 
becerilerin en az %80’ini öğrencilere aktarabilecek yeterliliğe ne derecede sahiptir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.8. Öğrencilere mesleki eğitim sürecinde alan/dal programlarına uygun olan, işletmelerin 
farklı birimlerinde mesleki eğitim yapma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.9. İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, işletmede mesleki eğitim 
programlarının uygulanması için ne derece yeterlidir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 
malzemeler işletmelerce ne ölçüde temin edilmektedir?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.10. İşletmelerce koordinatör öğretmenlere öğrencilerine rehberlik yapmaları için ayrılmış 

uygun bir mekân var mıdır? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bir kısmında var 

2.11. İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması genel olarak kim tarafından yapılmaktadır? 
(  )  İşletme sahibi (  ) İşletme yöneticisi (  ) Usta öğretici 

(  ) Usta (  ) Mühendis/eğitici personel (  ) Başka(Belirtiniz.) :.……………. 
2.12. İşletmelerdeki eğitim personelini öğretim programlarında yer alan bilgileri öğrencilere 

aktarma da ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.13. İşletmelerdeki eğitim personelini öğretim programlarında yer alan becerileri 
öğrencilere kazandırmada ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.14. İşletmelerdeki eğitim personelini öğretim programlarında yer alan tutum ve 
alışkanlıkları öğrencilere kazandırmada ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.15. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere alan/dal eğitimi dışında görevler ne 
sıklıkta verilmektedir? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

2.16. Usta öğreticiler, işletmelerde mesleki eğitim uygulaması mevzuatı hakkında ne 
derecede bilgi sahibidirler? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.17. Usta öğreticiler, öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların doldurulması konusunda ne 
derece bilgi sahibidirler? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.18. Usta öğreticiler öğretim programlarında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere 
uygulamasını yaptırmada ne derece yeterlidirler? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.19. İşletmeler öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli 
tedbirleri ne ölçüde alıyorlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmelerde yapılan öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesini ne ölçüde güvenilir ve geçerli 
buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.20. İşletmeler, mesleki eğitim uygulamasında okul/kurumca hazırlanan çalışma takvimine 

ne derece uymaktadırlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.21. İşletmeler okul ile imzalanan sözleşme çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini ne 
ölçüde yerine getirmektedirler? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.22. Okulunuzda işletmelerdeki mesleki eğitim sonrası telafi eğitimi yapılmakta mıdır? 
(  ) Evet (  ) Hayır    

  Cevabınız “Evet” ise okullarda verilen telafi eğitiminin süresi ne derece yeterlidir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.23. Eğitim bölgenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

Öğretim Programlarına İlişkin Görüşler 
 

İşletmelerde beceri eğitimi için hazırlanan öğretim programlarının öğrencilere 
kazandırmayı hedeflediği yeterlikler tabloda verilmektedir. Söz konusu yeterlikleri öğrencilere 
kazandırma bakımından öğretim programlarının içerik ve süre olarak uygunluk düzeyine ilişkin 
görüşlerinizi seçeneğin karsısındaki parantezin içerisine ( x ) işareti koyarak belirtiniz 

İÇERİK OLARAK  SÜRE OLARAK  
 
 
 
 
Yeterlikler 
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am

am
en
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uk
ça

 

K
ıs
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en
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z 

H
iç

 

T
am

am
en

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

A
z 

H
iç

 

2.24. Mesleki bilgi (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
2.25. Mesleki beceri (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
2.26. Mesleki tutum ve alışkanlıklar (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 
Öğrencilere İlişkin Görüşler 

2.27. İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki bilgi 
yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.28. İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki beceri 
yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmede mesleki eğitim uygulamasına başlayacak olan öğrencilerinizin mesleki tutum ve 
alışkanlık yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen 
öğrencileriniz oluyor mu? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi 

isteme sebepleri nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  )  İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.) : ………………………………………………………………… 

2.29. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yararlanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Koordinatör Öğretmene İlişkin Görüşler 
2.30. İşletmede mesleki eğitim uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne 

sıklıkta yapıyorsunuz? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

 İşletmede mesleki eğitim uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne sıklıkta 
yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? 

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız :……………………………………………..…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
2.31. Mesleki eğitim konusunda işletme yetkililerine ne ölçüde rehberlik yaptığınızı 

düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.32. İşletmede mesleki eğitim konusunda öğrencilere ne ölçüde rehberlik yaptığınızı 
düşünüyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.33. İşletmelerdeki eğitici personelin yeterliliğini artırmak için herhangi bir eğitim faaliyeti 

düzenlenmesi yönünde okul yönetimine teklifte bulundunuz mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
2.33.1. Cevabınız “Evet” ise eğitici personelin yeterliğini artırmak için herhangi bir 

eğitim faaliyeti düzenlendi mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 

İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
 İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız 
sorunları ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Sayın meslektaşım, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada okul ve işletmelerde yapılan staj uygulamasının 

değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, mesleki eğitim 

sistemimizdeki staj uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                                Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl :…………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
1.2. Görev yaptığınız okul 

(  ) 1. Teknik ve endüstri meslek lisesi (  ) 2. Ticaret meslek lisesi 
(  ) 3. Kız teknik ve meslek lisesi (  ) 4. Otelcilik ve turizm meslek lisesi 
(  ) 5. Çok programlı lise (  ) 6. Özel meslek lisesi 
(  ) 7. Başka (Belirtiniz.) :………………  

 
1.3. Koordinatörlüğünü yaptığınız meslek alanı 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  
(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  
(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   
(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  
(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  
(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  
(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  
(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  
(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 
(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  
(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 
(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  
(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  
(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  
(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  
(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  
(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  
(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  
(  ) 26. Harita - Tapu - Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  
(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  
(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  
(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka (Belirtiniz.) :…………………………………………………………… 
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1.4. Koordinatör öğretmenlikteki mesleki deneyiminiz? 
2. (  ) 4 yıl ve daha az  3. (  ) 5 - 9 yıl 
4. (  ) 10 - 14 yıl 5. (  ) 15 yıl ve daha fazla 
Not : Farklı ölçeklerde birden  fazla işletmede koordinatörlük görevi yapıyorsanız her  

işletme ölçeği için ayrı bir anket doldurunuz. 
1.5. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletmenin ölçeği 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.6. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletmeninin türü 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

 
 

BÖLÜM  II 
Bu bölümde, mesleki eğitim uygulamasının tamamını okulunda tamamlayan 

öğrencilerin yapmak zorunda oldukları 300 saatlik staj uygulamasına ilişkin görüşleriniz 
istenmektedir.  

*Okulda staj uygulaması yaptırıyorsanız 2.1.den 2.7.ye kadar olan soruları cevaplayınız. 
*İşletmelerde staj uygulaması yaptırıyorsanız 3.1.den 3.17.ye kadar olan soruları 

cevaplayınız. 
*Hem okulda hem de işletmede staj uygulaması yaptırıyorsanız soruların tamamını 

cevaplayınız. 
*Öğrencilerinizin tamamı işletmelerde mesleki eğitim aldığı için staj uygulaması 

yaptırmıyorsanız anketteki soruları boş bırakınız. 
 

Okulda Yapılan Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1. Okulda staj uygulamasını ne derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. Okulda staj yapan öğrencilere üretim, tanıtım, hizmet vb. çalışmalar ne ölçüde 
yaptırılabilmektedir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.3. Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme imkânı ne ölçüde 
sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.4. Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme imkânı ne ölçüde 
sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 Okulda staj uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını geliştirme imkânı 
ne ölçüde sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.5. Okulda staj uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 

kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.6. Okulda staj uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerine 
ne derece katkı sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Okulda Yapılan Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
Okulda staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve bu 

sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

İşletmede Yapılan Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 
2.7. Öğrencilerin staj yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük çekiyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar:  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2.9. Öğrencilerin staj yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 
(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka(Belirtiniz.):…….… 

2.10. Öğrencilerin staj yapacağı iş yerlerinin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne derece uygun 
buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.11. Öğrencilerinizin staj yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini ne 
derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.12. Staj uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor.  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen işletmelerin 
türünü belirtiniz. 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

2.13. Öğrencilere staj sürecinde, alan/dal programlarına uygun işletmelerin farklı 
birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.14. İşletmelerde staj yapan öğrencilere alan/dal programı dışında görevler ne sıklıkta 
verilmektedir? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

2.15. Staj yapan öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) 
yararlanmaları ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.16. Staj yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen öğrenciler 
oluyor mu? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme 
sebepleri nelerdir. Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.) :……………………………………………………………………… 

2.17. İşletmede staj uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne sıklıkta 
yapıyorsunuz? 

1.(  ) Haftada bir 2.(  ) 2 haftada bir  3.(  ) 3 haftada bir 
4.(  ) Ayda bir 5.(  ) 2 Ayda bir 6.(  ) 3 ayda bir 

2.18. İşletmede staj uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne sıklıkta 
yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? 

 (  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
 (  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız:………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2.19. İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme imkânı 

ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.20. İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme  imkânı 
ne ölçüde sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını geliştirme 
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.21. İşletmede staj uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 
kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

2.22. İşletmede staj uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır. 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.23. İşletmede staj yapan öğrenciler okulda olmayan tesis ve donanımları tanıma imkânını 
ne ölçüde buluyorlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

İşletmede Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
İşletmede staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve bu 

sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz. 
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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Sayın meslektaşım, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan mesleki eğitim 

uygulamasının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                                  Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl: …………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
1.2. İşletmelerde mesleki eğitim yapmış olduğunuz meslek alanı  (Birden fazla ise hepsini 

işaretleyiniz) 

(  ) 1. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 6. Protez ve Ortez 
(  ) 2. Anastezi  (  ) 7. Radyoloji  
(  ) 3. Çevre Sağlığı  (  ) 8. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 4. Diş Protez (  ) 9. Tıbbi Laboratuar 

(  ) 5. Hemşirelik (  ) Başka (Belirtiniz) :………………..…………… 
1.3. İşletmede mesleki eğitim uygulamasındaki mesleki deneyiminiz? 

2. (  ) 4 yıl ve daha az  3. (  ) 5 - 9 yıl 
4. (  ) 10 - 14 yıl 5. (  ) 15 yıl ve daha fazla 

Not : Farklı ölçeklerde birden  fazla işletmede görev yapıyorsanız her işletme ölçeği için ayrı 
bir anket doldurunuz. 
1.4. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletme ölçeği? 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.5. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletmeninin türü? 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

 
BÖLÜM II 

İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşler 
2.1. Öğrencilere mesleki eğitim yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük 

çekiyorsunuz 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. İşletme bulmakta karşılaşılan sorunlar:  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2.3. Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır? 
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 

(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka (Belirtiniz) :…… 
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2.4. Mesleki eğitim uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödüyor.  

2.5. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.6. Öğrencilerin mesleki eğitim yapacağı işletmelerin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne derece 

uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. Öğrencilerinizin mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. Mesleki eğitim uygulaması yapılan işletmeler donanım olarak, programlarda yer alan 
becerilerin en az yüzde 80’ini öğrencilere aktarabilecek yeterliliğe ne derecede sahiptir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.9. Kaç işletmede mesleki eğitim uygulaması görevi yapmaktasınız? 
(  ) 1   (  ) 2 
(  ) 3  (  ) 4 ve daha fazla 
2.10. Ders öğretmenliği görevine gitmiş olduğunuz kaç işletmede mesleki eğitim 
uygulamasına gelen öğrenciler için oluşturulmuş eğitim birimi bulunmaktadır? 
(  ) Eğitim birimi bulunan işletme yok (  ) 1 
(  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ve daha fazla 

Not:  Soru 2.10.da “Eğitim birimi bulunan işletme yok.” seçeneğini işaretlemiş iseniz 
lütfen 2.10.1. deki soruya cevap vermeyiniz. 

2.10.1. Eğitim birimi olan işletmeleri genel olarak değerlendirdiğinizde; işletmelerin 
eğitim birimi fiziki mekân olarak ihtiyaçların karşılanmasında ne derece 
yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.11. İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, öğrencilerinize işletmede 
mesleki eğitim programlarının uygulanması için ne derece yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 
malzemeler işletmelerce ne ölçüde temin edilmektedir?  

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.12. Mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğunuz işletmeler tarafından sağlanmış eğitim-
öğretim ortamı bulunmakta mıdır? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

2.13. Mesleki eğitim uygulamasının, ders öğretmenleri tarafından işletmelerde yapılmasını 
ne derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.14. İşletme ortamında yapmış olduğunuz eğitimin ne ölçüde hedefine ulaştığını 
düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.15. İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasının Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
program kapsamında, işletmelerce belirlenen eğitici personel (usta öğretici) tarafından 
verilmesini ne derece uygun bulursunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.16. Öğrencilere mesleki eğitim sürecinde işletmelerin farklı birimlerinde mesleki eğitim 
yapma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.17. İşletmeler, mesleki eğitim uygulamasında okul hazırlanan çalışma takvimine ne derece 
uyabilmektesiniz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmeler öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri 
ne ölçüde alıyorlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmelerde yapılan öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesini ne ölçüde güvenilir ve 
geçerli buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.18. İşletmeler okul ile imzalanan sözleşme çerçevesinde görev ve yükümlülüklerini ne 
ölçüde yerine getirmektedirler? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.19. Eğitim bölgenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Öğretim Programlarına İlişkin Görüşler 

İşletmelerde beceri eğitimi için hazırlanan öğretim programlarının öğrencilere 
kazandırmayı hedeflediği yeterlikler tabloda verilmektedir. Söz konusu yeterlikleri öğrencilere 
kazandırma bakımından öğretim programlarının içerik ve süre olarak uygunluk düzeyine ilişkin 
görüşlerinizi seçeneğin karsısındaki parantezin içerisine ( x ) işareti koyarak belirtiniz. 

İÇERİK OLARAK SÜRE OLARAK  
 
 
 
 
Yeterlikler 

T
am

am
en

 

O
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ça

 

K
ıs

m
en
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z 

H
iç
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K
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m
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A
z 

H
iç

 

2.20. Mesleki bilgi (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
2.21. Mesleki beceri (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
2.22. Mesleki tutum ve 
alışkanlıklar 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 
Öğrencilere İlişkin Görüşler 

2.23. Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen 
öğrencileriniz oluyor mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme 
sebepleri nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz) :………………..……………………………………………………… 

2.24. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Öğretmene İlişkin Görüşler 
2.25. İşletmelerle yapmış olduğunuz iletişim ve işbirliği ne ölçüde yeterli buluyorsunuz?   
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.26. Mesleki eğitim konusunda işletme yetkililerine ne ölçüde rehberlik yaptığınızı 
düşünüyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.27. İşletmede mesleki eğitim konusunda öğrencilere ne ölçüde rehberlik yaptığınızı 
düşünüyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.28. İşletmelerdeki eğitici personelin yeterliliğini artırmak için herhangi bir eğitim faaliyeti 
düzenlenmesi yönünde okul yönetimine teklifte bulundunuz mu? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 
2.28.1. Cevabınız “Evet” ise eğitici personelin yeterliğini artırmak için herhangi bir 

eğitim faaliyeti düzenlendi mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 

 
İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

 İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız 
sorunları ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
Uygulamaya ilişkin sorunlar : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Ek-7 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
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Sayın meslektaşım, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan staj/yaz uygulamasının 

değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler işletmelerdeki staj/yaz 

uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                              Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl: …………..…………..…. İlçe: …………………….…….. 
1.2. Koordinatörlüğünü yapmış olduğunuz meslek alanı  (Birden fazla ise hepsini işaretleyiniz) 
(  ) 1. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 6. Protez ve Ortez 
(  ) 2. Anastezi  (  ) 7. Radyoloji  
(  ) 3. Çevre Sağlığı  (  ) 8. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 4. Diş Protez (  ) 9. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 5. Hemşirelik (  ) Başka (Belirtiniz) : ………………..…………… 
1.3. İşletmede staj/yaz uygulamalarındaki mesleki deneyiminiz. 

2. (  ) 4 yıl ve daha az  3. (  ) 5 - 9 yıl 
4. (  ) 10 - 14 yıl 5. (  ) 15 yıl ve daha fazla 
Not : Farklı ölçeklerde birden  fazla işletmede görev yapıyorsanız her işletme 

ölçeği için ayrı bir anket doldurunuz. 
1.4. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletme ölçeği. 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.5. Anketi cevaplandırırken göz önünde bulundurduğunuz işletmeninin türü. 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 
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BÖLÜM  II 
Staj/Yaz Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1. Öğrencilerin staj/yaz uygulaması yapacağı işletmeler kim tarafından bulunmaktadır? 
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 

(  ) Öğrenci ve velisi (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka belirtiniz …… 
2.2. Öğrencilerin staj/yaz uygulaması yapacakları işletmeleri bulmakta ne derece güçlük 
çekiyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.3. Staj/yaz uygulamasında öğrencilerinize ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazı işletmeler ödemiyor  

Cevabınız “Hayır” veya “Bazı işletmeler ödemiyor.”  ise ücret ödemeyen işletmelerin 
türünü belirtiniz. 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

2.4. İşletmelerin sizle yapmış olduğu iletişim ve iş birliğini ne ölçüde yeterli buluyorsunuz?   
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.5. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.6. Öğrencilere staj/yaz uygulaması sürecinde işletmelerin farklı birimlerinde mesleki 
deneyim kazanma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.7. Öğrencilerin staj/yaz uygulaması yapacağı iş yerlerinin belirlenmesi ile ilgili takvimi ne 
derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. Öğrencilerinizin staj/yaz uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.9. İşletmede staj/yaz uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne sıklıkta 
yapıyorsunuz? 

(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  

2.10. İşletmede staj/yaz uygulaması koordinatörlük görevini her bir işletme için ne sıklıkta 
yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? 

(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  

Cevabınızı açıklayınız:……………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2.11. İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme 
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

2.12. İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme 
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmelerdeki staj/yaz uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve alışkanlıklarını 
geliştirme imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.13. İşletmede staj/yaz uygulaması öğrencilerinizin iş hayatına uyumlarını ne derecede 
kolaylaştırmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.14. İşletmede staj/yaz uygulaması öğrencilerinizin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır. 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.15. İşletmede staj/yaz yapan öğrenciler okulda olmayan tesis ve donanımları tanıma 
imkânını ne ölçüde buluyorlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

Staj/ Yaz Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
İşletmede staj/yaz uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve bu 
sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz?  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Ek-8 
 

 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 
 
 
 
 
 
 
 

 

İŞLETMELERDE YAPILAN MESLEKİ EĞİTİM 

UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
 

FORM – IV 
 

ÖĞRENCİ ANKETİ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ankara, 2011 
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Sevgili öğrencimiz, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan mesleki eğitim 

uygulamasının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                     Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl :…………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
1.2. Öğrenim gördüğünüz okul 

(  ) 1. Teknik ve endüstri meslek lisesi (  ) 2. Ticaret meslek lisesi 
(  ) 3. Kız teknik ve meslek lisesi (  ) 4. Otelcilik ve turizm meslek lisesi 
(  ) 5. Çok programlı lise (  ) 6. Özel meslek lisesi 
(  ) 7. Başka (Belirtiniz.):………………  

1.3. Öğrenim gördüğünüz meslek alanı 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  
(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  
(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   
(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  
(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  
(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  
(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  
(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  
(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 
(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  
(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 
(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  
(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  
(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  
(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  
(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  
(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  
(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  
(  ) 26. Harita - Tapu - Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  
(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  
(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  
(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 
(  ) Başka  (Belirtiniz) :…………………………………………………………… 
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1.4. Mesleki eğitim görmüş olduğunuz işletmenin ölçeği 
(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.5. Mesleki eğitim görmüş olduğunuz işletmeninin türü 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

 

BÖLÜM  II 

İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Bilgiler 

2.1. Mesleki eğitim yaptığınız işletme kim tarafından bulunmuştur?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 

(  ) Kendim ve velim (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka(Belirtiniz.):…….… 

2.2. Mesleki eğitim uygulamasında işletme size ücret ödüyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır   

2.3. Mesleki eğitim uygulamasına gitmiş olduğunuz işletmede, sizler için oluşturulmuş eğitim 
birimi bulunmakta mıdır? 

1. (  ) Evet  3. (  ) Hayır  

Cevabınız “Evet”  ise  
 İşletmenin eğitim birimini fiziki mekân olarak ihtiyaçlarınızın karşılanmasında ne 
derece yeterli buluyorsunuz?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.4. İşletmede bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, mesleki eğitim programlarının 
uygulanması için ne derece yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 
malzemeler işletmelerce ne ölçüde temin edilebilmektedir?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmedeki mesleki eğitim sürecinde alan/dal programlarına uygun olan, işletmelerin farklı 
birimlerinde mesleki eğitim yapma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.5. İşletmede mesleki eğitim uygulaması genel olarak kim tarafından yapılmaktadır? 

(  ) İşletme sahibi (  ) İşletme yöneticisi (  ) Usta öğretici 

(  ) Usta (  ) Mühendis/eğitici personel (  ) Başka (Belirtiniz.) : ………... 
2.6. İşletmedeki eğitim personelini, öğretim programlarında yer alan bilgileri sizlere aktarmada 

ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. İşletmedeki eğitim personelini, öğretim programlarında yer alan becerileri sizlere 
kazandırmada ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
     

2.8. İşletmedeki eğitim personelini, öğretim programlarında yer alan tutum ve alışkanlıkları 
sizlere kazandırmada ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletme, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmanız için gerekli  
tedbirleri ne ölçüde alıyor? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmede alan/dal eğitimi dışında görevler sizlere ne sıklıkta verilmektedir? 
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(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 
2.9. İşletmede yapmış olduğunuz mesleki eğitim uygulamasında, okulunuzca belirlenen 

çalışma takvimine ne derece uyulmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmelerde yapılan öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesi işlemini ne ölçüde 
güvenilir ve geçerli buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

Öğretim programlarına İlişkin Görüşler 
İşletmelerde beceri eğitimi için hazırlanan öğretim programlarının öğrencilere 

kazandırmayı hedeflediği yeterlikler tabloda verilmektedir. Söz konusu yeterlikleri öğrencilere 
kazandırma bakımından öğretim programlarının içerik ve süre olarak uygunluk düzeyine ilişkin 
görüşlerinizi seçeneğin karsısındaki parantezin içerisine ( x ) işareti koyarak belirtiniz. 

İÇERİK OLARAK  SÜRE OLARAK  
 
 
 
Yeterlikler 
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O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

A
z 

H
iç

 

2.10. Mesleki bilgi (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.11. Mesleki beceri (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.12. Mesleki tutum ve 

alışkanlıklar 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
2.13. Okulda edindiğiniz mesleki bilgiler işletmelerde öğrendiklerinize ne ölçüde yeterli bir 

temel oluşturmaktadır?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 Okulda kazandığınız mesleki beceriler işletmelerde öğrendiklerinize ne ölçüde yeterli bir 
temel oluşturmaktadır?  

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Okulda kazandığınız mesleki tutum ve alışkanlıklar işletmede kazandıklarınıza ne ölçüde 
yeterli bir temel oluşturmaktadır?  

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştirdiniz mi? ya da değiştirmek  

      İstediniz mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

Cevabınız “Evet” ise işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme 
sebepleriniz nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.) :……………………………………………………………………… 

2.14. İşletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yararlanmanız ne ölçüde 
sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Koordinatör Öğretmeninize İlişkin Görüşler 
2.15. İşletmede mesleki eğitim uygulaması koordinatörlük görevine öğretmeniniz ne 

sıklıkta geliyor? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

2.16. İşletmede mesleki eğitim uygulaması koordinatörlük görevine öğretmeniniz ne sıklıkta 
gelmesinin uygun olacağını düşünüyorsunuz? 

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız: ……………………………………………..………….……………… 
……………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………. 
2.17. Koordinatör öğretmeniniz sizin işletmeyle olan ilişkilerinizde ne ölçüde rehberlik 

yaptığını düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız 
sorunları ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
 
Uygulamaya ilişkin sorunlar : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Sevgili öğrencimiz, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada okul ve işletmelerde yapılan staj 

uygulamalarının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler işletmelerdeki staj 

uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                              Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl :…………..…………..….  İlçe : …………………….…….. 
1.2. Öğrenim gördüğünüz okul 

(  ) 1. Teknik ve endüstri meslek lisesi (  ) 2. Ticaret meslek lisesi 
(  ) 3. Kız teknik ve meslek lisesi (  ) 4. Otelcilik ve turizm meslek lisesi 
(  ) 5. Çok programlı lise (  ) 6. Özel meslek lisesi 
(  ) 7. Başka (Belirtiniz.):………………  
1.3.  Öğrenim gördüğünüz meslek alanı 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  

(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   

(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 

(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 

(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  

(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   

(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  

(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  

(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  

(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  

(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  

(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  

(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 

(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  

(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 

(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 

(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  

(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  

(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  

(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  

(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  

(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  

(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  

(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  

(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  

(  ) 26. Harita ‐ Tapu ‐ Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  

(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 

(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  

(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  

(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka (Belirtiniz.):…………………………………………………………… 
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BÖLÜM  II 
Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 

Bu bölümde öğrenim görmüş olduğunuz meslek alanı/dalı ile ilgile olarak yapmış 
olduğunuz staj uygulamalarına ilişkin görüş ve değerlendirmeleriniz istenmektedir.  

1. Staj uygulamasını Okulda yaptıysanız 2.1.den 2.7.ye kadar olan soruları 
yanıtlayınız.  

2. Staj uygulamasını işletmede yaptıysanız 3.1.den 3.18.e kadar olan soruları 
yanıtlayınız.  

3. Staj uygulamasının bir kısmını okulda bir kısmını da işletmede yaptıysanız tüm 
soruları yanıtlayınız. 

Okulda yapılan staj uygulamasına ilişkin görüşler 
2.1. Okulda staj uygulamasını ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.2. Okulda staj yaparken üretim, tanıtım, hizmet vb. çalışmalarına ne ölçüde katılabildiniz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.3. Okulda staj uygulaması mesleki bilgilerinizi geliştirme imkânını ne ölçüde sağladı? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.4. Okulda staj uygulaması mesleki becerilerinizi geliştirme imkânını ne ölçüde sağladı? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.5. Okulda staj uygulaması mesleki tutum ve alışkanlıklarınızı geliştirme imkânını ne ölçüde sağladı? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.6. Okulda staj uygulaması sizlerin iş hayatına uyumunuzda ne derecede kolaylaştırdığına 

inanıyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. Okulda staj uygulaması gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmenize ne derece katkı 
sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Okulda Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

Okulda staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları ve bu 
sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

İşletmede yapılan staj uygulamasına ilişkin görüşler 
3.1. Staj yapmış olduğunuz işletmenin ölçeği 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

3.2. Staj yapmış olduğunuz işletmeninin türü 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

3.3. Staj yaptığınız işletme kim tarafından bulunmuştur?  
(Not: Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Kendim ve velim (  ) Öğretmenler  (  ) Okul idaresi 
(  ) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü (  ) İşletmenin talebi (  ) Başka(Belirtiniz.) :….… 

3.4. Staj uygulamasında size işletmelerce ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır 

3.5. İşletmelerde staj esnasında alan/dal programı dışında görevler ne sıklıkta verilmektedir? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

3.6. İşletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yararlanmanız ne ölçüde 
sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.7. Staj yapmış olduğunuz işletmeyi değiştirdiniz mi?  ya da değiştirmek istediniz mi? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
Cevabınız “Evet” ise işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme sebepleriniz nelerdir?( 
Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) Mesleki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.) : …………………………………………………………………… 

3.8. Staj yapacağınız iş yerlerinin size bildirilme zamanını ne derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

3.9. Öğretmeniniz staj uygulaması yapmış olduğunuz işletmeye ne sıklıkta geliyor? 
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

3.10. Öğretmeniniz staj uygulaması yapmış olduğunuz işletmeye ne sıklıkta gelmesinin 
uygun olacağını düşünüyorsunuz? 

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız:………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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3.11. İşletmedeki staj uygulaması mesleki bilgilerinizi geliştirme imkânını ne derece 
sağlanmıştır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.12. İşletmedeki staj uygulaması mesleki becerilerinizi geliştirme imkânını ne derece 
sağlanmıştır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmedeki staj uygulaması mesleki tutum ve alışkanlıklarınızı geliştirme imkânını ne derece 
sağlanmıştır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.13. İşletmede staj uygulaması iş hayatına uyumunuzu ne derecede kolaylaştırmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
3.14. İşletmede staj uygulaması gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmenize ne derece 

katkı sağlamaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

3.15. İşletmede staj yaparken okulda olmayan tesis ve araç-gereçleri tanıma imkânını ne 
ölçüde buldunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
İşletmede Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

İşletmede staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları ve bu 
sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz. 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Sevgili öğrenci, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan mesleki eğitim 

uygulamasının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerde yapmış 

olduğunuz mesleki eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                                  Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

BÖLÜM I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl : …………..…………..…. İlçe: …………………….…….. 
1.2. Öğrenim gördüğünüz meslek alanı 

(  ) 1. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 6. Protez ve Ortez 
(  ) 2. Anastezi  (  ) 7. Radyoloji  
(  ) 3. Çevre Sağlığı  (  ) 8. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 4. Diş Protez (  ) 9. Tıbbi Laboratuar 

(  ) 5. Hemşirelik (  ) Başka (Belirtiniz): …………………….. 
1.3. Mesleki eğitim görmüş olduğunuz işletmenin ölçeği 

(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

1.4. Mesleki eğitim görmüş olduğunuz işletmeninin türü 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

 

BÖLÜM II 

İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Bilgiler 

2.1. Mesleki eğitim uygulamasına gitmiş olduğunuz işletmelerde, sizler için oluşturulmuş 
eğitim birimi bulunmakta mıdır? 

1. (  ) Evet  2. (  ) Hayır  

Cevabınız “Evet”  ise  
2.1.1. İşletmenin eğitim birimini fiziki mekân olarak ihtiyaçlarınızın karşılanmasında ne 

derece yeterli buluyorsunuz?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. İşletmede mesleki eğitim uygulamasında size ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır   

2.3. İşletmelerde bulunan makine-teçhizat ve donanımlar, mesleki eğitim programlarının 
uygulanması için ne derece yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.4. İşletmelerdeki mesleki eğitim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. 

faaliyetler için gerekli olan malzemeler ne ölçüde temin edilebilmektedir?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 



       135

2.5. Öğretmenlerinizle yapmış olduğunuz mesleki eğitim uygulaması için işletmeler tarafından 
sağlanmış eğitim-öğretim ortamı bulunmakta mıdır? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
2.6. İşletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb) yaralanmaları ne ölçüde 

sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.7. Mesleki eğitim sürecinde işletmelerin farklı birimlerinde mesleki deneyim kazanma 

imkânını ne ölçüde sağlamaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. Mesleki eğitim uygulamasının öğretmenleriniz tarafından işletmede yapılmasını ne derece 

uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.9. İşletme ortamında öğretmeninizle yapmış olduğunuz mesleki eğitim uygulamalarının 
hedefine ulaştığına ne ölçüde katılıyorsunuz?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.10. İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasının Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 

programlar kapsamında, işletmelerce belirlenen eğitici personel (usta öğretici) tarafından 
verilmesini ne derece uygun bulursunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.11. İşletmede, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmanız için gerekli 

tedbirleri ne ölçüde alıyorlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.12. İşletmede yapmış olduğunuz mesleki eğitim uygulamasında okulunuzca belirlenen 
çalışma takvimine ne derece uyulmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
  

Öğretim Programlarına İlişkin Görüşler 
İşletmelerde beceri eğitimi için hazırlanan öğretim programlarının öğrencilere 

kazandırmayı hedeflediği yeterlikler tabloda verilmektedir. Söz konusu yeterlikleri öğrencilere 
kazandırma bakımından öğretim programlarının içerik ve süre olarak uygunluk düzeyine ilişkin 
görüşlerinizi seçeneğin karsısındaki parantezin içerisine ( x ) işareti koyarak belirtiniz. 

İÇERİK OLARAK SÜRE OLARAK  
 
 
 
Yeterlikler T

am
am

en
 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

A
z 

H
iç

 

T
am

am
en

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

A
z 

H
iç

 

2.13. Mesleki bilgi (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.14. Mesleki beceri (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.15. Mesleki tutum ve 

alışkanlıklar 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.16. Mesleki eğitim yapmış olduğu işletmeyi değiştirdiniz mi ya da değiştirmek 
istediniz mi? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
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2.16.1. Cevabınız “Evet” ise işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme 
sebepleriniz nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz.) : …………………………………………………………….. 

Ders Öğretmenlerinize İlişkin Görüşler 
2.17. Ders öğretmenlerinizin işletmelerle yapmış oldukları iletişim ve işbirliği ne ölçüde 

yeterlidir?   
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.18. Ders öğretmenleriniz işletmede mesleki eğitim konusunda sizlere ne ölçüde rehberlik 
yaptıklarını düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.19. Ders öğretmeniniz sizin işletmeyle olan ilişkilerinizde ne derece ilgilenmektedir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız 
sorunları ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz.  
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Sevgili öğrenci, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan staj/yaz uygulamalarının 

değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler işletmelerde yapmış 

olduğunuz staj/yaz uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                            Millî Eğitim Bakanlığı 

    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 

 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Okulunuzun bulunduğu İl :…………..…………..…. İlçe : …………………….…….. 
1.2. Öğrenim gördüğünüz meslek alanı 

(  ) 1. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 6. Protez ve Ortez 
(  ) 2. Anastezi  (  ) 7. Radyoloji  
(  ) 3. Çevre Sağlığı  (  ) 8. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 4. Diş Protez (  ) 9. Tıbbi Laboratuar 

(  ) 5. Hemşirelik (  ) Başka (Belirtiniz) : ………………..…………… 
 

BÖLÜM II 
Staj/Yaz Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1. Staj/yaz uygulaması yapmış olduğunuz işletmenin ölçeği 
(  ) Küçük  (  ) Orta  (  ) Büyük 

2.2. Staj/yaz uygulaması yapmış olduğunuz işletmeninin türü 
(  ) Kamu kurumu (  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) (  ) Özel sektör 

2.3. Staj/yaz uygulaması yapmış olduğunuz işletmeyi değiştirdiniz mi?  ya da 
değiştirmek istediniz mi? 

(  ) Evet  (  ) Hayır   
2.3.1 Cevabınız “Evet” ise işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi isteme 

sebepleriniz nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz.) 
1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) Mesleki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma 10. (  ) İşletmenin kapanması 
Başka (Belirtiniz) : ……………………………………………………………………… 

 
2.4. Staj/yaz uygulaması yapacağınız iş yerlerinin size bildirilme zamanını ne derece 

uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.5. Öğretmeniniz staj/yaz uygulaması yapmış olduğunuz işletmeye ne sıklıkta geliyor? 
(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  

2.6. Öğretmeniniz staj/yaz uygulaması yapmış olduğunuz işletmeye ne sıklıkta 
gelmesinin uygun olacağını düşünüyorsunuz? 
(  ) Her gün (  ) 2 Haftada bir  (  ) Ayda bir 
(  ) Haftada bir (  ) 3 Haftada bir  

Cevabınızı açıklayınız:……………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
2.7. Staj/yaz uygulaması sürecinde işletmelerin farklı birimlerinde mesleki deneyim 
kazanma imkânı ne ölçüde sağlamaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. Staj/yaz uygulamasında size ücret ödeniyor mu? 

(  ) Evet (  ) Hayır   
2.9. Öğretmenlerin işletme arasındaki iletişim ve işbirliği ne ölçüde yeterli 

buluyorsunuz?   
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.10. Koordinatör öğretmenleriniz işletmede mesleki eğitim konusunda sizlere ne 

ölçüde rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.11. Koordinatör öğretmeniniz sizin işletmeyle olan ilişkilerinizde ne derece 

ilgilenmektedir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.12. Staj/yaz uygulaması sürecinde işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, 
ulaşım vb) yaralanmanız ne ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.13. İşletmelerdeki staj/yaz uygulaması mesleki bilgilerinizi geliştirme imkânını ne 

derece sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.14. İşletmelerdeki staj/yaz uygulaması mesleki becerilerinizi geliştirme imkânı ne 
derece sağlanmaktadır? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmelerdeki staj/yaz uygulaması mesleki tutum ve alışkanlıklarınızı geliştirme 
imkânı ne derece sağlanmaktadır? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.15. İşletmede staj/yaz uygulaması iş hayatına uyumunuzu ne derecede 

kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.16. İşletmede staj/yaz uygulaması gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmenize 
ne derece katkı sağlamaktadır. 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

2.17. İşletmede staj/yaz yaparken okulda olmayan tesis ve araç-gereçleri tanıma 
imkânını ne ölçüde buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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İşletmede Staj/Yaz Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
İşletmede staj/yaz uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları 
ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz?  

Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Sayın Usta Öğretici, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan mesleki eğitim 

uygulamasının değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki mesleki 

eğitim uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                               Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Bulunduğunuz  İl :………….…………..…. İlçe : ……………..………….…….. 
1.2.  İşletmedeki göreviniz 

(  )  İşletme sahibi (  ) İşletme yöneticisi (  ) Usta öğretici 

(  ) Usta (  ) Mühendis/eğitici personel (  ) Başka(Belirtiniz.): ……………. 
1.3. Görev yaptığınız işletmeninin türü 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

1.4.  İşletmenizde çalışan personel sayısı 
(  ) 50 ve daha az 
(  ) 51 - 150 
(  ) 151 ve daha fazla 

1.5. İşletmenizde eğitim yapan öğrenci sayısı 
(  ) 5 ve daha az 
(  ) 6 - 15 
(  ) 16 ve daha fazla 

1.6.  İşletmenizde kaç yıldır mesleki eğitim uygulaması yaptırmaktasınız?  
(  ) 5 yıl ve daha az (  ) 11 - 15 
(  ) 6 - 10 (  ) 16 ve daha fazla 

1.7.  İşletmenizde mesleki eğitim yaptırmanızın en önemli sebebi nedir? 
(  ) İşletmenin beceri eğitimi yaptırmaya kanunen mecbur olması 
(  ) İşletmenin istihdam etmek için iyi eğitilmiş çalışana ihtiyacının olması 
(  ) İşletmenin şu anda çalışacak personele ihtiyacının olması 
(  ) Başka (Belirtiniz.) : ………………………………………………………… 
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1.8. İşletmenizde eğitimini verdiğiniz meslek alanı/alanlarını belirtiniz. 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  
(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  
(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   
(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  
(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  
(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  
(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  
(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  
(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 
(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  
(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 
(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  
(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  
(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  
(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  
(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  
(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  
(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  
(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  
(  ) 26. Harita - Tapu - Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  
(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 
(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  
(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  
(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka (Belirtiniz.) :…………………………………………………………… 
 

BÖLÜM  II 
İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşler 

2.1.  İşletmenizde mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrenciler için oluşturulmuş  
       eğitim birimi bulunmakta mıdır? 

1. (  ) Evet  2. (  ) Hayır  
Cevabınız “Evet”  ise  

2.1.1. İşletmenizin eğitim birimi fiziki mekân olarak ihtiyaçların karşılanmasında ne 
derece yeterlidir?  

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. Mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrencilere ücret ödüyor musunuz? 
(  ) Evet (  ) Hayır   

2.3. Öğrencilerin mesleki eğitim uygulaması yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve 
kriterlerini ne derece uygun buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.4. İşletmeniz donanım olarak, programlarda yer alan becerilerin en az % 80’ini öğrencilere 

aktarabilecek yeterliliğe ne derecede sahiptir? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.5. İşletmenizde bulunan makine - teçhizat ve donanımlar, işletmede mesleki  
  eğitim programlarının uygulanmasında ne derece yeterlidir? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.6. Öğretim programlarında yer alan temrin iş, proje, deney vb. faaliyetler için gerekli olan 

malzemeleri ne ölçüde temin edebilmektesiniz?  
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. Öğretim programlarında yer alan bilgileri öğrencilere aktarma bakımından kendinizi ne 
derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.8. Öğretim programlarında yer alan becerileri öğrencilere kazandırma bakımından kendinizi 
ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 Öğretim programlarında yer alan tutum ve alışkanlıkları öğrencilere kazandırma bakımından 
kendinizi ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.9. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere alan/dal eğitimi dışında görevleri ne sıklıkta 

vermektesiniz? 
(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 

2.10. İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması mevzuatları hakkında ne derecede bilgi 
sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.11. Öğrenci gelişim tablosu vb. dokümanların doldurulması konusunda ne derece bilgi 
sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.12. Öğretim programlarında yer alan açıklamaları anlayıp öğrencilere uygulamasını 
yaptırmada ne derece yeterli olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.13. İşletmelerce yapılan dönem içi ve dönem sonu öğrenci kazanımlarının 

değerlendirilmesi işlemini ne ölçüde yöneltmeliklere uygun ve adil bir şekilde 
yapmaktasınız? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 Öğrencilere yönelik mesleki eğitim uygulamasında Okul tarafından hazırlanan  

 çalışma takvimine ne derece uymaktasınız? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmeniz ile okul arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde görev ve yükümlülüklerinizi ne 
ölçüde yerine getirmekte olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.14.  İşletmenizde, öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması için 

gerekli tedbirleri ne ölçüde alıyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 Bölgenizde/Yörenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki mesleki eğitime ne 
derecede katkı sağlamaktadırlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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Öğretim Programlarına İlişkin Görüşler 
İşletmelerde beceri eğitimi için hazırlanan öğretim programların öğrencilere 

kazandırmayı hedeflediği yeterlikler tabloda verilmektedir. Söz konusu yeterlikleri öğrencilere 
kazandırma bakımından öğretim programlarının içerik ve süre olarak uygunluk düzeyine ilişkin 
görüşlerinizi seçeneğin karsısındaki parantezin içerisine ( x ) işareti koyarak belirtiniz. 

İÇERİK OLARAK  SÜRE OLARAK  
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2.15. Mesleki bilgi (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.16. Mesleki beceri (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.17. Mesleki tutum ve 

alışkanlıklar 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

               
Öğrencilere İlişkin Görüşler 

2.18. İşletmede mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrencilerin mesleki bilgi  
      yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 İşletmede mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrencilerin mesleki beceri  

      yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 İşletmede mesleki eğitim uygulamasına gelen öğrencilerin mesleki tutum ve  
      alışkanlık yönünden hazır bulunuşluk düzeyini ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.19. Mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencilerinizden işletmeyi değiştiren   

       ya da ısrarla değiştirmek isteyenler oluyor mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

 Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da  
     değiştirmeyi isteme sebepleri nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleye bilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma  
Başka(Belirtiniz.): ……………………………………………………………………… 

2.27. Öğrencilere işletmelerin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) yaralanmaları ne 
ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 
Koordinatör Öğretmene İlişkin Görüşler 

2.28. Koordinatör öğretmenler ne sıklıkta işletmenize geliyorlar?  
(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 
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2.29.  Koordinatör öğretmenlerin ne sıklıkta gelmelerinin daha uygun olacağını  
     düşünüyorsunuz? 

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız:……………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
2.30. İşletmelerdeki mesleki eğitim konusunda koordinatör öğretmenlerin size ne  

     ölçüde rehberlik yaptığınızı düşünüyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.31. Koordinatör öğretmenlerin işletmede mesleki eğitim konusunda öğrencilere ne ölçüde 
rehberlik yaptıklarını düşünüyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.32. İşletmenizde koordinatör öğretmenlerin öğrencilere rehberlik yapmaları için ayrılmış 

uygun bir mekân var mıdır? 
(  ) Evet (  ) Hayır  
2.33. Millî eğitim kurumlarınca işletmelerdeki eğitici personelin (sizlerin) yeterliğini artırmak 

için herhangi bir hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlendi mi? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 

 
İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 

 
 İşletmede mesleki eğitim uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunları 
ve bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz. 
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Sayın Usta Öğretici, 

Başkanlığımızca yapılan bu araştırmada işletmelerde yapılan staj uygulamasının 

değerlendirmesinin yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ankette belirteceğiniz görüşler ve yapacağınız değerlendirmeler, işletmelerdeki staj 

uygulamasının geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

                                                 Millî Eğitim Bakanlığı 
    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 

BÖLÜM  I 
Kişisel Bilgiler 

1.1. Bulunduğunuz İl : ……….…………..….  İlçe : ……………..………….…….. 
1.2.  İşletmedeki göreviniz 

(  )  İşletme sahibi (  ) İşletme yöneticisi (  ) Usta öğretici 

(  ) Usta (  ) Mühendis/eğitici personel (  ) Başka (Belirtiniz.) :……………. 
1.3. Görev yaptığınız işletmeninin türü 

(  ) Kamu kurumu 
(  ) Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) 
(  ) Özel sektör 

1.4.  İşletmenizde çalışan personel sayısı 
(  ) 50 ve daha az 
(  ) 51 - 150 
(  ) 151 ve daha fazla 

1.5. İşletmenizde staj yapan öğrenci sayısı 
(  ) 5 ve daha az 
(  ) 6 - 15 
(  ) 16 ve daha fazla 

1.6.  İşletmenizde kaç yıldır staj uygulaması yaptırmaktasınız  
(  ) 5 yıl ve daha az (  ) 11 - 15 
(  ) 6 - 10 (  ) 16 ve daha fazla 

1.7.  İşletmenizde staj yaptırmanızın en önemli sebebi nedir? 
(  ) İşletmenin staj uygulaması yaptırmaya kanunen mecbur olması 
(  ) İşletmenin istihdam etmek için iyi eğitilmiş çalışana ihtiyacının olması 
(  ) İşletmenin şu anda çalışacak personele ihtiyacının olması 
(  ) Başka (Belirtiniz.) : ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       149

1.8. İşletmenizde staj yaptırdığınız meslek alanı/alanlarını belirtiniz. 

(  ) 1. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi  (  ) 31. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği  

(  ) 2. Acil Sağlık Hizmetleri (  ) 32. Kimya Teknolojisi   
(  ) 3. Adalet (  ) 33. Konaklama ve Seyhat Hizmetleri 
(  ) 4. Ahşap Teknolojisi (  ) 34. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 5. Aile ve Tüketici Bilimleri (  ) 35. Laboratuar hizmetleri  

(  ) 6. Anastezi ve Reanimasyon (  ) 36. Makine Teknolojisi   

(  ) 7. Bahçecilik (  ) 37. Matbaa  

(  ) 8. Bilişim Teknolojileri  (  ) 38. Metal Teknolojisi  

(  ) 9. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri  (  ) 39. Metalurji  
(  ) 10. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (  ) 40. Meteoroloji  

(  ) 11. Çevre Sağlığı (  ) 41. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı  

(  ) 12. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (  ) 42. Motorlu Araçlar Teknolojisi  

(  ) 13. Denizcilik  (  ) 43. Muhasebe ve Finansman 

(  ) 14. Diş Protez  (  ) 44. Müzik Aletleri Yapımı  

(  ) 15. Eğlence Hizmetleri (  ) 45. Ortopedik protez ve ortez 
(  ) 16. Elektrik Elektronik Teknolojisi  (  ) 46. Pazarlama ve Perakende 

(  ) 17. El Sanatları Teknolojisi (  ) 47. Plastik Teknolojisi  

(  ) 18. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri  (  ) 48. Radyo Televizyon  

(  ) 19. Gazetecilik  (  ) 49. Radyoloji  

(  ) 20. Gemi Yapımı  (  ) 50. Raylı Sistemler Teknolojisi  

(  ) 21. Gıda Teknolojisi  (  ) 51. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği  

(  ) 22. Giyim Üretim Teknolojisi (  ) 52. Sanat ve Tasarım  

(  ) 23. Grafik ve Fotograf (  ) 53. Seramik ve Cam Teknolojisi  

(  ) 24. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri (  ) 54. Tarım Teknolojisi  
(  ) 25. Halkla İlişkiler ve Org. Hizmetleri (  ) 55. Tekstil Teknolojisi  

(  ) 26. Harita ‐ Tapu ‐ Kadastro  (  ) 56. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme  

(  ) 27. Hasta ve Yaslı Hizmetleri (  ) 57. Tıbbi Laboratuar 

(  ) 28. Hayvan Sağlığı  (  ) 58. Uçak Bakım  

(  ) 29. Hemşirelik (  ) 59. Ulaştırma Hizmetleri  

(  ) 30. İnşaat Teknolojisi  (  ) 60. Yiyecek İçecek Hizmetleri 

(  ) Başka (Belirtiniz.) :…………………………………………………………… 
 

BÖLÜM  II 

İşletmede Staj Uygulamasına İlişkin Görüşler 
2.1. Öğrencilerin staj yapacağı iş yerlerinin belirlenmesiyle ilgili takvimi ne derece 

uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.2. Öğrencilerin staj yapmış olduğu işletmelerin seçilme yöntem ve kriterlerini ne 
derece uygun buluyorsunuz? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.3. İşletmenize staj uygulamasına gelen öğrencilere ücret ödeniyor mu? 
(  ) Evet (  ) Hayır   

2.4. Öğrencilere staj sürecinde, alan/dal programlarına uygun, işletmenin farklı 
birimlerinde mesleki deneyim kazanma imkânını ne ölçüde sağlamaktasınız? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.5. İşletmelerde staj yapan öğrencilere alan/dal programı dışında görevler ne 
sıklıkta verilmektesiniz? 

(  ) Her zaman (  ) Çoğu zaman (  ) Ara sıra (  ) Nadiren (  ) Hiç 
2.6. Staj yapan öğrencilere işletmenizin sosyal imkânlarından (yemek, ulaşım vb.) 

yaralanmaları ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.7. İşletmenizde, stajyer öğrencilerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından 
korunması için gerekli tedbirleri ne ölçüde alıyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.8. Koordinatör öğretmenler stajyer öğrenciler için ne sıklıkta işletmenize geliyorlar?  

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

 Koordinatör öğretmenlerin stajyer öğrenciler için ne sıklıkta gelmelerinin uygun 
olacağını düşünüyorsunuz? 

(  ) Haftada bir (  ) 2 haftada bir  (  ) 3 haftada bir 
(  ) Ayda bir (  ) 2 Ayda bir (  ) 3 ayda bir 

Cevabınızı açıklayınız:…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
2.9.  Staj yapmış olduğu işletmeyi değiştiren ya da ısrarla değiştirmek isteyen 

öğrenciler oluyor mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır   

2.10. Cevabınız “Evet” ise öğrencilerinizin işletmeyi değiştirme ya da değiştirmeyi 
isteme sebepleri nelerdir. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 

1. (  ) Ücret ödenmemesi 2. (  ) İşletmenin fiziki mekân yetersizliği 
3. (  ) Ulaşım 4. (  ) Sosyal ihtiyaçların karşılanamaması 
5. (  ) İşletmedeki eğitimin yetersizliği 6. (  ) İşletme yetkililerinin olumsuz tutumu 
7. (  ) Ücret yetersizliği 8. (  ) Nakil     
9. (  ) Alan dışı çalıştırma  
Başka (Belirtiniz.) :……………………………………………………………………… 

2.11. İşletmenize staj uygulaması için gelen öğrencilerin mesleki bilgilerini verilen 
görevleri yerine getirmeleri bakımında ne derece yeterli buluyorsunuz? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.12. İşletmenize staj uygulaması için gelen öğrencilerin mesleki beceri verilen 

görevleri yerine getirmeleri bakımında ne derece yeterli buluyorsunuz? 
 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.13.  İşletmenize staj uygulaması için gelen öğrencilerin mesleki tutum ve  
 alışkanlıklarını verilen görevleri yerine getirmeleri bakımında ne derece yeterli 
buluyorsunuz? 

 (  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.14. İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki bilgilerini geliştirme 

imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.15. İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme  
imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
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2.16.  İşletmelerdeki staj uygulamalarında öğrencilere mesleki tutum ve 
alışkanlıklarını geliştirme imkânı ne ölçüde sağlanmaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.17. İşletmede staj uygulaması, öğrencilerin iş hayatına uyumlarını ne derecede 

kolaylaştırmaktadır? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

2.18. İşletmede staj uygulaması öğrencilerin gerçek üretim ve hizmet ortamında 
yetişmelerine ne derece katkı sağlamaktadır? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
 

2.19. İşletmede staj yapan öğrenciler okulda olmayan tesis ve araç-gereçleri tanıma 
imkanını ne ölçüde buluyorlar? 

(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 
2.20. Bölgenizde/Yörenizde bulunan meslek odaları vb. kurumlar işletmelerdeki staj 

uygulamasına ne derecede katkı sağlamaktadırlar? 
(  ) Tamamen (  ) Oldukça (  ) Kısmen (  ) Az (  ) Hiç 

 

İşletmede Staj Uygulaması Sorunlarına İlişkin Görüşler 
 İşletmede staj uygulaması ve mevzuatına ilişkin olarak karşılaştığınız sorunlar ve 
bu sorunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi lütfen belirtiniz?  
Uygulamaya ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Mevzuata ilişkin sorunlar: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Çözüm önerileri: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Ek-14 

Sayı   : B.08.0.EGD.0.07.00.00.605.01-             /   ..../02/2011 

Konu   : Araştırma Uygulaması 

D   O   S   Y   A 

İlgi : 20.01.2011 tarih ve B.08.0.EGD.0.07.00.00.605.99-25/261 sayılı Makam 
Onayı. Başkanlığımızca ilgi Makam Onayı doğrultusunda “İşletmelerdeki Mesleki 
Eğitim” ile “Staj” Uygulamalarının Değerlendirmesi konulu bir araştırma 
başlatılmıştır. 

Söz konusu araştırma kapsamında koordinatör müdür yardımcısı, öğretmen, 
öğrenci ve usta öğreticilerin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Ek-1 
örneklem tablosunda yer alan iliniz okullarındaki koordinatör müdür yardımcısı, 
öğretmen, öğrenci ve usta öğreticilerin 21.02.2011 - 25.02.2011 tarihleri arasında 
Başkanlığımız uzmanının koordinatörlüğünde Ek-2’deki Yönerge çerçevesinde anket 
yoluyla görüşlerinin alınması planlanmaktadır. 

 21.02.2011 - 25.02.2011 tarihleri arasında Başkanlığımız uzmanının 
koordinatörlüğünde Ek-2’deki Yönerge çerçevesinde söz konusu anket uygulamasının 
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

                                                                                                   Murat YALÇIN 

Bakan a. 

Daire Başkanı 

EKLER: 

1- Örneklem Tablosu  

2- Anket Uygulama Yönergesi 

DAĞITIM: 

Adana Valiliğine    İzmir Valiliğine 
Ankara Valiliğine    Konya Valiliğine 
Antalya Valiliğine    Malatya Valiliğine 
Erzurum Valiliğine    Samsun Valiliğine 
İstanbul Valiliğine   Sivas Valiliğine 
Bursa Valiliğine    Tekirdağ Valiliğine 
Gaziantep Valiliğine    Trabzon Valiliğine 
  
...../02/2011  Bilg. İştm.  : R. SEYFE   

…./02/2011  Şb. Md. V.  : Dr. S. TİCAN BAŞARAN 

…./02/2011  Bşk. Yrd.  : Dr. S. AZTEKİN 
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