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S U N UŞ 
 
 Bilim ve teknolojideki değişmelere paralel olarak iş dünyasının ihtiyaç 

duyduğu iş gücünün niteliklerinde de değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Rekabet 

için mal ve hizmet üretiminde kalitenin artması ve verimliliğin yükseltilmesi, 

ülke ekonomileri için zorunlu hâle gelmektedir. 

 
 Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin, iş hayatının ve toplumun 

ihtiyaçlarına göre eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri 

önem taşımaktadır. 

 
 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği üzerine ticaret 

meslek alanı için ara kademe insan gücü yetiştirmek üzere faaliyet gösteren 

ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri ve çok programlı 

liselerde verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterlilikleri ortaya 

koymak amacıyla Merkezimiz tarafından “Ticaret Eğitimi Araştırması” 

yapılmıştır. 

 
Araştırmanın yapılmasına karar veren Bakanlığımız yetkililerine, 

belirttikleri görüş ve yaptıkları değerlendirmeler ile katkıda bulunan örneklem 

kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine; beceri eğitimi 

yapılan işletmelerin değerli yöneticileri ve çalışanlarına; araştırmanın 

tasarlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasında emeği geçen 

tüm birimimiz elemanlarına teşekkür ederim. 

 

                                                                                 Şubat 2003 

     Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN 

                                                                   METARGEM Başkanı  
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ÖN SÖZ 
 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişimler, dünyamızı ağ 

sistemi ile donatarak zaman ve mesafe engellerini ortadan kaldırmış, 

globalleşmeyi hızlandırmıştır. Süregelen bu değişime uyum sağlayamayan 

ülkeler, gelişmeler karşısındaki kayıtsızlıklarının bedelini ödeme riski ile 

karşılaşabileceklerdir.  

 

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik değişimin farkında ve bilincinde olan 

ülkemiz, 2000’li yılların ihtiyacı olan rekabet gücü yüksek, girişimci, bilgiyi 

yüklemeyen fakat bilgiye giden yolu gösteren, bireylerin kimliklerini 

zedelemeyen, çağdaş eğitimi oluşturmak gayreti içersindedir. 

 

Bir çok alanda olduğu gibi ticaret sektöründe de bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler etkisini yoğun şekilde hissettirmektedir. İnternet teknolojisinin ileri 

düzeyde kullanıldığı bankacılık alanından, vergi sisteminin temelini oluşturan 

muhasebe alanına kadar sektörün her alanında ihtiyaç duyulan ara kademe 

insan gücü, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki   ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi 

ve çok programlı liselerde yetiştirilmektedir. 

  

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ticaret meslek 

lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi ve çok programlı liselerde verilen ticaret 

eğitimi ve öğretiminin öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterlilikler; bu 

yeterliliklerin iş hayatının taleplerine uygunluğunu, okulların fizikî durumunu, 

ders araç ve gereçlerin yeterliliğini, öğrencilerin yüksek öğretime devam etme 

düşüncelerini, işletmelerin ticaret öğretimi okullarından beklentilerini tespit 

etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, Türkiye genelinde örneklem kapsamına 

alınan 14 il ve bu illerdeki 23 okulda 2500 son sınıf öğrencisine, 500 okul 
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yöneticisi ve öğretmene okul grubu anketleri (Form I ve Form II), 241 ticaret 

işletmesinde yetkili konumunda bulunan 241 işletme yöneticisine ve 1500 

çalışana sektör grubu anketleri (Form III ve Form IV) geliştirilerek 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS paket programından yararlanarak 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve işlenerek araştırma raporu hazırlanmıştır. 

 

Araştırmanın yapılmasına karar veren, uygulanmasında desteklerini 

esirgemeyen Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkililerine, 

METARGEM Başkanı Sayın Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN’e, anketlerin 

uygulanmasında bizlere yardımcı olan örneklem kapsamındaki okulların 

yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerimizi sunarken araştırmanın 

ticaret eğitimine yararlı olmasını dileriz. 

 

                                                                               Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 
 

G İ R İ Ş 
 
 Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri ile 

çok programlı liselerde verilen ticaret eğitimi ve öğretiminin öğrencilere 

kazandırdığı meslekî yeterliliklerin değerlendirilmesine yönelik olarak 

araştırmanın problemi, amaçları, sayıltıları ve önemi açıklanmaktadır. Ayrıca 

meslekî ve teknik eğitim, ticaret eğitimi okulları ve programları, öğretmen 

yetiştirme, öğrencilerin mezuniyetlerinde üniversite ve iş hayatına yönelimleri 

hakkında bilgiler verilmekte, kullanılan kısaltmalarla birlikte başlıca terimlerin 

tanımları yapılmaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

 
 Araştırmanın problemini açıklamaya ve yorumlamaya yardımcı olacağı 

düşünülen yayınlar incelenmiş; meslekî ve teknik eğitim, meslekî ve teknik 

eğitimin tarihî gelişimi, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullar, ticaret öğretimi yapılan okulların mezunlarının yüksek öğretime 

yönelmeleri, söz konusu okulların mezunlarının istihdama yönelimleri, 

kalkınma plânlarında meslekî ve teknik eğitim, ticaret eğitimiyle ilgili yapılan 

araştırmalar ve çalışmalar, bu kısımda konu başlıkları altında özetlenmiştir.  

 
MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM 

 

 Yeryüzünde yaşayan bütün insanların bireysel varlıklarını 

sürdürebilmeleri mesleklerinde başarılı olmalarına bağlıdır. Her birey, çalıştığı 

meslek alanı sayesinde toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Gelecekte 

var olmak isteyen toplumlar meslekî gelişime önem vermek zorundadır.  
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 Eğitim, “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı 

olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Ertürk,1972, s.11). 

 

 Meslekî eğitim ise toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla bir meslek alanında bireysel gelişmeyle birlikte beceri ve 

davranış kazandıran, bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştirerek 

topluma faydalı olma faaliyetleri olarak adlandırılabilir.  

 

 Meslekî eğitim, “Ülkenin temel ekonomik yapısını kuvvetlendiren ve 

genişleten, insan kaynağını geliştiren, işsizliği azaltarak üretimin krize 

girmesini önleyen bir eğitim süreci” olarak da tanımlanmaktadır (Norton, 1985, 

s. 9). 

 

Meslekî ve Teknik Eğitimin Amaçları   
 
 Meslekî ve teknik eğitimin amaçları millî eğitimin genel amaç ve temel 

ilkelerine uygun olarak ; 

 

1. Bütün öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür 

vermek suretiyle onlara, kişi veya toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yolları 

arama ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma 

bilincini ve gücünü kazandırmak,  

 

2. Öğrencilere çeşitli program ve okullarla ilgili, beceri ve yetenekleri 

ölçüsünde ve doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğretime ya da 

hayata ve iş alanlarına hazırlamak, 
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3. İş ve meslek alanlarının ihtiyacı olan orta düzeyde meslek 

elemanlarını yetiştirmek, 

4. Çevrenin eğitim ve öğretim gereksinimini karşılamak, okulda 

yapılan meslek eğitimini, hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda 

gerçekleştirmek, gerektiğinde bir kısmının endüstri, iş ve hizmet kurumlarında 

yapılmasını sağlamak ve çevre okul iş birliğini kurmaktır.  

 

MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİMİN TARİHÎ GELİŞİMİ 
 
 Medeniyet ilerledikçe geçmişten günümüze kadar çeşitli iş kolları ve 

meslek alanları ortaya çıkmıştır. Geçmişteki  meslek eğitimi usta-çırak 

ilişkisine kuralsız olarak bağlıydı. Buna en iyi örnek Ahilik kurumudur.   

 
Ticaret Eğitimi İhtiyacı 

 
 Önceleri alış veriş konusunda değiş–tokuş sistemi kullanılmaktayken, 

mal ve kıymetlerin bir değerle ölçülmeye başlanması ticaret tarihinin en önemli 

gelişmelerinden biri olarak adlandırılabilir. Doğu ile batı arasında kervanlarla 

yapılan mal değişimi, ticaret sektöründe önemli gelişmeler kaydederek bu 

ticareti yapanlara büyük kazançlar elde etme imkânı vermiştir. 

 

 Ticaret sektörü hızla gelişirken insanlar arasında mal ve hizmet 

değişimleri de belli kurallar çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. Bu kurallar 

zamanla standartlaştırılarak ticaret eğitimi ihtiyacını doğurmuştur. 

 

Ticaret Eğitiminin Tarihî Gelişimi 
 
 Avrupa ve Amerika’da ticaret eğitimi ihtiyacını karşılamak için iş 

saatleri dışında muhasebe, yapı, aritmetik konularında kurslar düzenlenmiştir. 

Bu kurslara kayıt için ön şart aranmazken eğitim masrafları kursiyerler 

tarafından karşılanmaktadır. Bu kurslarda ehliyetli kişiler eğitim vermemiştir. 
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 Hızlı yazı yazmayı geliştirmek için yazıların kısaltılarak şekillerle ifade 

edilmesine steno, bu işlemi yapan kişilere de stenograf denilmektedir. Hızlı 

yazı yazmak için 1873’te Christopher Sholes ve üç arkadaşı tarafından daktilo 

icat edilmiştir. Daktilonun icadı, iş hayatı üzerinde büyük tesir yaparak 

muhasebe bürolarının hızlı işlem yapma gücünü birkaç misli artırmıştır. Bugün 

“F” klavye olarak adlandırılan Türk klavyesi 1955 Ekiminde 

standartlaştırılmıştır. 

 

Muhasebe ve Defter Tutma 
 
 Milâttan önce 2600 yıllarında Babilli memurlar “Büyük Defter Föyü” 

olarak kilden yapılan levhaları kullanmışlardır. Bunlar günlük defter, kasa 

defteri ve büyük defter olarak çeşitlendirilmiştir.  

 

 Modern ticaretin 1400 yıllarında başladığını söylemek mümkündür. 

Venedik, Ceneviz ve Floransa gibi şehirlerde deniz ticaretinin gelişmesiyle 

muhasebe metotlarında da değişiklikler olmuş, 17. yüzyılda yevmiye ve kayıt 

defteri sistemine geçilmiştir. 

 

 İlerleyen yüzyıllarda bir ticarethanenin ihtiyaç duyduğu sayıda 

kimselerin çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde kasa defteri, fon akım 

tablosu, bilânço, analiz teknikleri, kâr-zarar cetvelleri, gelir tabloları ihtiyaca 

göre kullanılmaya başlanmıştır. 
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Türkiye’de Ticaret Meslek Eğitiminin Gelişimi  
 
 Ticaret eğitimi, program olarak ilk defa Galatasaray Lisesinde 

verilmiştir. Fakat ilk ticaret okulu 1883’te Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı 

altında açılmıştır. Bu okulun idadî bölümünde genel kültür dersleri, fennî 

kısmında ticaret aritmetiği, muhasebe, ekonomi, hukuk gibi ticaret bilgisi 

dersleri verilmiştir. Sonraları banka, ticaret- sanayi, ticaret - konsolosluk  gibi 

şubeler de açılmıştır (Ticaret Turizm Öğretimi Okulları ve Programları, 1999. 

s. 6). 

  

 Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir Lisan ve Ticaret Mektebi ile sırasıyla 

Samsun, Ankara, Adana ve Trabzon’da İstiklâl Ticaret Mektepleri açılmış ve 

bu okullarda üç yıl süreli, yarım gün eğitim ve öğretim yapılmış, diğer 

yarısında ise nazarî (pratik) eğitim için öğrenciler serbest bırakılmıştır. 

Önceleri sadece ticaret dersleri verilirken daha sonra genel kültür dersleri de 

eklenmiştir. 10 Haziran 1933 tarih  ve 2287 sayılı Kanun ile “Ticaret Öğretimi 

Hizmetleri” adı ile Millî Eğitimi Bakanlığı teşkilâtı içinde yerini almıştır 

(Ticaret Turizm Öğretimi Okulları ve Programları, 1999, s.6). 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TİCARET TURİZM ÖĞRETİMİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN DURUMLARI 
 

 10 Haziran 1933’te Ticaret Öğretimi Hizmetleri adı ile Millî Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde yer alan kurum, daha sonraki tarihlerde kanun veya 

bakanlık onayı ile farklı isimler almıştır.  30 Nisan 1992’de MEB’nın teşkilât 

ve görevleri hakkında 3997 sayılı Kanun ile “Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğü “ adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir (Ticaret Turizm 

Öğretimi Okulları ve Programları, 1999, s.1). 
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Okul Türleri 
 
 Ticaret öğretimi yapılan okulların bugünkü türleri ve sayıları Tablo 

1.1’de verilmektedir. 

Tablo 1.1 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel  

Müdürlüğüne Bağlı Okul Türleri, Sayıları 

SIRA NO OKUL TÜRÜ OKUL 
SAYISI 

1 Ticaret Meslek Lisesi 328 

2 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 152 

3 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 67 

4 Anadolu İletişim Meslek Lisesi 11 

5 Çok Programlı Liseler 225 

TOPLAM 783 

   Kaynak: MEB. TTÖGnMd Okulları ( 2001 – 2002 öğretim yılı).  

 

 Ticaret öğretimi araştırması kapsamına yukarıdaki 5 okul türünden 3’ü  

alınmıştır. Bu okullar şunlardır:  

Ticaret Meslek Liseleri  
 

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, muhasebe, kooperatifçilik, 

bankacılık, büro hizmetleri, dış ticaret, borsa hizmetleri, bilgisayar, sigortacılık, 

emlâk komisyonculuğu gibi iş alanlarında görev alacak nitelikli ara kademe 

insan gücünü yetiştiren, öğrencileri iş hayatına ve yüksek öğretime hazırlayan, 

son sınıfında hem teorik  hem de alan uygulamasının pratik olarak yapıldığı, 

ilköğretimden sonra üç yıl süreli öğrenim görülen meslek liseleridir.  
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Anadolu Ticaret Meslek Liseleri  
 

 Ekonomik ve sektörel alanda ihtiyaç duyulan dış ticaret, bilgisayar, 

turizm, yönetim ve ticaret sekreterliği, tıp sekreterliği, hukuk sekreterliği, 

mahallî idareler iş alanlarında yabancı dil bilen nitelikli ara kademe insan gücü 

yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan, 

ilköğretimden sonra 1 yılı yabancı dil hazırlık olmak üzere, 4 yıl süreli öğretim 

yapılan meslek liseleridir. 

 

Çok Programlı Liseler  
 

Nüfusu dağınık küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde, genel 

liselerle birlikte, meslekî ve teknik orta öğretim bölümlerinin birarada 

bulunduğu, ilköğretim üzerine 3 yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan okullardır 

(Ticaret Turizm Öğretimi Okulları ve Programları, 1999, s. 6-16). 

 

Program Türleri 
 
 Ticaret  öğretimi yapılan okulların program türleri Tablo 1.2’ de 

verilmektedir. 
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Tablo 1.2 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel  

Müdürlüğüne Bağlı Okullar ve Programları 

SIRA NO OKUL TÜRLERİ PROGRAM TÜRÜ 

1 Ticaret Meslek Liseleri Muhasebe 

Bankacılık 

Büro Hizmetleri 

Kooperatifçilik 

Dış Ticaret 

Borsa Hizmetleri 

Sigortacılık 

Emlâk Komisyonculuğu 

2 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Dış Ticaret 

Bilgi İşlem 

Turizm 

Mahalli İdareler 

Yönetim ve Ticaret 

Sekreterliği 

Hukuk Sekreterliği 

Tıp Sekreterliği 

3 Çok Programlı Liseler Muhasebe 

Kaynak: MEB. TTÖGnMd Okulları ve Programları (2001 – 2002 öğretim yılı) 

 

 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 

okutulan ticaret öğretimiyle ilgili bölümler ve bunların özellikleri şunlardır: 
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 Muhasebe Bölümü 
 
 Muhasebe alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe eleman 

yetiştirilmesi için, ilk iki yıl teorik ağırlıklı, son sınıfta muhasebe ağırlıklı 

eğitim ve öğretim yapılan bölümdür. 

 
 Bankacılık Bölümü 
 
 Bankacılık sektöründe çalışacak nitelikli ara kademe eleman yetiştiren 

banka faaliyetleri ve banka muhasebesi alanlarında eğitim, öğretim yapılan 

bölümdür. 

 

 Büro Hizmetleri Bölümü 
 
 Bürolarda hizmet verecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi için büro 

hizmetleri bilgi ve becerisi derslerine ek olarak, sekreterlik formasyonu da 

kazandıran bölümdür. 

 

 Kooperatifçilik Bölümü  
 
 Kooperatifçilik alanında hizmet verecek, kooperatifçilikle ilgili 

mevzuat, kanunlar, kooperatif işletmeleri  ve kooperatif muhasebesi 

konularında eğitim ve öğretim yapılan bölümdür. 

 

 Dış Ticaret Bölümü 
 
 Dış ticaret alanlarında görev yapacak kambiyo, gümrük mevzuatı, 

gümrük işlemleri, standartlar, pazarlama ve satış konularında vasıflı 

elemanların yetiştirmesi amacıyla eğitim ve öğretim verilen bölümdür. 
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 Borsa Hizmetleri Bölümü 
 
 Sermaye piyasası, borsa, menkul kıymetler yatırım ve muhasebe 

işlemleri konularında uygulamalı eğitime ilâve olarak, sermaye piyasası 

kavramları, yatırım yapma ve yatırımı yönlendirme konularında eğitim, 

öğretim yapılan bölümdür. 

 

 Sigortacılık Bölümü 
 
 Sigortacılık alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe elemanın 

yetiştirildiği, sigorta mevzuatı, sigortacılıkla ilgili kanunlar, sigortalama 

işlemleri konularında eğitim ve öğretim yapılan bölümdür. 

 

 Emlâk Komisyonculuğu Bölümü 
 
 Hızlı şehirleşme ve modern kentleşmenin sonucunda ihtiyaç duyulan 

emlâk komisyonculuğu alanında hizmet edecek elemanların yetiştirilmesi için, 

komisyonculuk, emlâk alım-satımı, kiralama ve bunlarla ilgili kanun ve 

mevzuat konularında eğitim ve öğretim yapılan bölümdür.  

 

 Bilgi İşlem Bölümü 
 

Bilgisayar alanında ihtiyaç duyulan ara kademe eleman yetiştiren, 

bilgisayar programlarını kullanma becerisi ile iş ve insan ilişkileri kurabilme 

davranış ve tutumları konularında eğitim, öğretim yapılan bölümdür (Ticaret 

Turizm Öğretimi Okulları ve Programları. 1999, s. 9-15). 

 

Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Bölümü 
 
Yönetim ve ticaret sekreterliği alanında görev yapacak sekreterlerde 

bulunması gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bölümdür.  
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Mahallî İdareler Bölümü 
 
Belediyeler ve il özel idarelerinin çağın gereklerine uygun, modern 

şehircilik anlayışı içerisinde, çalışmalarını daha rasyonel bir şekilde 

sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla bu kuruluşlara yabancı dil bilir, nitelikli 

personel yetiştirmeyi hedefleyen, gerekli bilgi, beceri ve davranışları 

kazandıran bölümdür.  

 

Öğretmen ve Öğrenci Sayıları 
 

Tablo 1.3’te Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Çok Programlı 

Liselerinin 1998-2002 yılları arasındaki öğretmen ve öğrenci sayıları 

verilmiştir. 

 

Tablo 1.3 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı  

TML, ATML ve ÇPL’lerin Öğretmen ve Öğrenci Sayıları 

 Meslek Dersleri 
Öğretmen Sayısı 

Toplam 
Öğrenci Sayısı 

Son Sınıf 
Öğrenci Sayıları 

1998-1999 3776 235046 65679 
1999-2000 3870 239696 68462 
2000-2001 4422 238876 74555 
2001-2002 4726 234393 68638 

Kaynak: T.T.Ö. Gn. Md. İstatistik Şubesi 

 
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, ATML, 

ve ÇPL’lerde görev yapan öğretmen ve toplam öğrenci sayısında aşırı bir 

değişim gözlenmemekle birlikte, 2001- 2002 öğretim yılında son sınıf öğrenci 

sayılarında azalma görülürken öğretmen sayılarında ise artışın devam ettiği 

görülmektedir.  
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Ticaret  Meslek Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar 
 
 
 Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan meslek dersleri öğretmenleri, 

Meslekî Eğitim Fakültesinin Muhasebe, Büro Yönetimi, Turizm gibi 

bölümlerinden mezun olmuşlardır. Bakanlık, ayrıca önceki yıllarda 

üniversitelerin iktisat, işletme gibi bölümlerinin mezunlarını meslek öğretmeni 

olarak istihdam etmiştir. 

 

 Öğretmen yetiştiren okulları da içine alan kaliteli eğitim kapsamında 

akreditasyon çalışmaları için Bakanlık ile üniversitelerin ilgili eğitim fakülteleri 

temsilcilerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Akreditasyon; her çocuğun 

nitelikli bir öğretmen tarafından yetiştirilmesi için gerekli olan kalite güvence 

sistemi anlamına gelmektedir (2001 Yılı Başında Millî Eğitim. 2001, s. 222). 

 

 Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında uygulanan 

programları denetlemek, değerlendirmek, geliştirmek ve YÖK’ün öğretmen 

yetiştirme ile ilgili alacağı kararları oluşturmada danışma organı olarak faaliyet 

göstermek amacıyla Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesi kurulmuştur      

(2001 Yılı Başında Millî Eğitim. 2001,  s. 223). 

   

TİCARET ÖĞRETİMİ YAPILAN OKULLARIN 
MEZUNLARININ YÜKSEK ÖĞRENİME YÖNELİMLERİ 

 

 MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullar 

içinde büyük çoğunluğunu teşkil eden ticaret liseleri öğrencileriyle 

mezunlarının yüksek öğrenime devam etme oranlarına ilişkin son 11 yıla ait 

sayısal veriler Tablo 1.4’te verilmektedir. 
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Tablo 1.4 

Ticaret Liseleri Öğrencilerinin Üniversiteye Yönelimleri 

YILLAR 

Son Sınıf 
Düzeyinde 

Mezun Daha Önce 
Yerleşmemiş TOPLAM 

B
aş

vu
ra

n 

Y
er

le
şe

n 
   % 

B
aş

vu
ra

n 

Y
er

le
şe

n 

     % 

B
aş

vu
ra

n 

Y
er

le
şe

n 

   % 

1989 23625 5853 24.8 32143 7025 24.9 55768 12878 23.1 
1990 31319 8265 26.4 34527 8642 25.0 65846 16907 25.7 
1991 34006 9898 29.1 33617 8925 26.5 67623 18823 27.8 
1992 37987 9317 24.5 40810 10436 25.6 78797 19753 25.1 
1993 42936 8723 20.3 51717 14326 27.7 94653 23049 24.4 
1994 39880 7607 19.1 53385 13866 26.0 93265 21473 23.0 
1995 40437 6751 16.7 50676 15198 30.0 91113 21949 24.1 
1996 41347 6441 15.6 57443 19035 33.1 98790 25476 25.8 
1997 35336 5694 16.1 52215 18620 35.7 87551 24314 27.8 
1998 35844 5287 14.8 50948 15411 30.2 86792 20698 23.8 
1999 39768 6551 16.5 57195 18269 31.9 96963 24820 25.6 
2000 41884 6919 16.5 56839 18931 33.3 98723 25850 26.2 

TOPLAM 444369 87306 19.6 571515 168684 29.5 1015884 255990 25.2 
Kaynak: ÖSYM Yayınları. Ankara, 1999-5. 

 

MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı  

okullardan mezun olanlardan bir yüksek öğrenime devam edenlerin büyük 

çoğunluğu, kendi alanında fakültelere ve yüksek okullara devam etmekteydi. 

Ancak, kendi alanında bir yüksek öğretime geçişte verilen ek puanın 

kaldırılması ve puan hesaplamalarında meslek liseleri aleyhine değişiklikten 

dolayı, ticaret liseleri olumsuz etkilenmiştir. 

 

 

 Tablo 1.4 incelendiğinde ticaret liseleri öğrencilerinden son sınıf 

düzeyinde üniversite sınavına başvuran adaylar içinden yerleşen adayların 

oranlarında yıllara göre bir düşüş olduğu görülmektedir. Ticaret liselerinden 

mezun olup daha önce bir yüksek öğretim kurumuna yerleşememiş adaylardan 

üniversite sınavına başvuranlar içinden bir yüksek öğretim kurumuna yerleşen 

adayların oranlarında ise ticaret liseleri son sınıfında okuyan öğrencilere göre 

artış gözlenmektedir. 
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TİCARET ÖĞRETİMİ YAPILAN 
OKULLARIN MEZUNLARININ İSTİHDAMA YÖNELİMLERİ 

 
Meslekî ve Teknik Eğitimde Okul İş Yeri İş Birliği 

 
 Meslekî ve teknik eğitim, birey ile iş hayatı arasında bir köprü vazifesi 

görür. Bu iş birliğinde meslekî ve teknik eğitimin görevi, geçerli becerisi 

olmayan bireylere iş hayatının nitel ve nicel ihtiyaçlarına göre yeni beceriler 

kazandırmaktadır. Meslekî ve teknik eğitim sistemi iyi çalışmadığı takdirde 

işsizlik artmaktadır. İstenilen nitelikte beceriler ve yetişmiş insan gücü 

bulunmadığı takdirde ekonomik gelişme hızı düşmektedir. Meslekî ve teknik 

eğitimin başarılı olabilmesi için hem genel eğitim hem de iş hayatı ile 

bütünleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle kabul edilmektedir ki bireyin meslekî 

eğitimi hayat boyunca devam eden bir süreçtir.  

 

 Meslekî ve teknik eğitim okulda, fabrikada, iş yerlerinde vb. yerlerde 

yapılabilmektedir. Meslekî ve teknik eğitim, nerede ve kime bağlı olarak 

yapılırsa yapılsın programlarının kabul edilecek orta eğitim standartlarını 

karşılaması gerekmektedir. Bunun için eğitim ve istihdam sektörlerinin 

devamlı olarak iş birliği yapması gerekmektedir. Eğitimde bireyin sosyal 

hareketliliğini sağlamak ve niteliğini artırmak için eğitim ve istihdam 

kesimleri, yapılacak eğitimin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 

standartlarda anlaşmalıdırlar.  

 
Okul-İş Yeri  İlişkilerinin Önemi ve Yararları 

 
 Meslekî ve teknik eğitimin ileriye yönelik, kalkınma ve istihdam 

koşulları göz önünde bulundurulmalı, yerel ihtiyaçlar çerçevesinde ülke 

imkânları etkin şekilde kullanılmalıdır. Bu ise sanayi ve ticaret sektörü ile 

eleman yetiştiren kurumların iş birliği içinde çalışmaları ile mümkündür.  
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 Bir meslek dalı için yetişen elemanın o mesleğin gerektirdiği bilgilerle 

donatılırken uygulama yapması da ön şart olarak görülmektedir. Öğrencinin 

hem eğitimine devam edip hem de meslek dalına göre bir endüstri kuruluşunda 

üretime katılması endüstriyel ortak öğretim ilişkisini  getirmektedir. Sonuçta 

öğrencilerin mesleğinde yetişirken hem okulda hem iş yerinde uygulama 

yapması meslekî eğitimin amacı olmaktadır. Öğrencilerin iş yerinde uygulama 

yapması, işe yerleşme ve çalışma ortamına uyumu açısından önemlidir. 
 

 Öğrenciler gerçek iş yaşamında, yaşayarak öğrenerek hayata ve iş 

disiplinine karşı motive edilir. İşçi – işveren ilişkileri, ücret, vergi, işletmecilik, 

ithalât-ihracat, üretim ve tüketim konularında bilgi ve beceriler kazanırlar. 

Ezbercilikten daha çok uygulamayı ön plânda tutmayı öğrenirler.  
 
 İş yerlerinde uygulama yapan öğrenciler okulun araç ve gereçlerini 

dikkatli kullanma, okula devam, insan ilişkileri, grup çalışmaları ve kurumlar 

arası ilişkiler konularında meslek okullarına faydalar sağlarlar.  

 
 İş yerlerinin gelecekte istihdam edecekleri elemanı yetiştirmek, diğer 

personelin yükünü azaltmak, ucuz iş gücü kullanma, iş üretme konularında 

kapasite ve zamandan tasarruf sağlama konularında iş yerlerine faydalar 

sağlamaktadır (Uyanık,1994, s. 49-55). 
 

Okul-Sanayi İş Birliği Program ve Projeleri 
 

Kooperatif Öğretim Programı 
 
 Şu anda yürürlükte olan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, Meslekî 

Eğitim sisteminin esasını oluşturmaktadır. Bu sistemde öğrencilere becerileri 

geliştirilerek öğrenme, pratik yapma, iş birliğine önem verme, iş koşullarını 

öğrenme konularında bilgi verilmesi, okul-iş yeri iş birliğinin sağlanması ve 
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örgün eğitim yapamayan öğrencilere fırsat eşitliği tanımayı sağlamak 

amaçlamaktadır. 

 

OSANOR Projesi 
 
 1978 yılında okul-sanayi ortaklaşa eğitim projesi (OSANOR) 

başlatılmıştır. Ülke ekonomisinin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek için 

Millî Eğitim Bakanlığı ile sanayi iş birliği yapılmıştır. Meslek eğitimi alan 

öğrencilere pratik iş eğitimi sağlamak amacıyla bölgesel ve genel olarak okul 

ile sanayi arasında eğitici alış verişini sağlamak amacıyla önce pilot uygulama 

yapılmış, daha sonra genişletilerek devam edilmiştir. 

 

Meslekî ve Teknik Eğitim Projesi  
 
 OSANOR projesinden olumlu sonuçlar alınınca 1982 yılında adı 

METEP projesi olarak değiştirilerek uygulama yapılmaya başlanmıştır. 

 

3308 Sayılı Meslekî ve Teknik Eğitim Uygulaması  
 
 Meslekî ve teknik eğitim kurumlarıyla işletmeler arasında  iş birliği 

için 3308 sayılı Meslekî ve Teknik Eğitim Uygulaması,  05.06.1986/19139 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 3308 sayılı 

Meslekî ve Teknik Eğitim Uygulamasının 29.06.2001 gün ve 4702 sayılı Yasa 

ile bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 

 

Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve 

işletmelerde yapılacak meslek eğitimine ilişkin esasları düzenlemektir (3308 

Say. Kan. 1. Mad.). İşletmelerde yapılacak uygulamalarla ilgili eğitim 

plânlaması, araştırma ve geliştirme konularında Bakanlığa tavsiye kararları 

sunmak üzere  Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(METARGEM) kurulmuştur  (3308 Say. Kan. 42. Mad.). Uygulamanın 
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bölgesel olarak sağlıklı yürütülmesi için İl Çıraklık Meslekî Eğitim Kurulları 

oluşturulmuştur. 

 

 Aynı Kanun’un 18. maddesindeki ‘‘50 veya daha fazla işçi çalıştıran 

işletmeler’’ifadesi, 4702 sayılı 13. maddesinde “20 ve daha fazla işçi çalıştıran 

işletmeler” olarak değiştirilmiştir. İşletmeler, çalışan işçi sayısının yüzde 

5’inden az yüzde 10’undan fazla olmamak şartıyla, meslek lisesi öğrencilerine 

beceri eğitimi yaptırmakla yükümlü kılınmış, her yıl bu işletmelerin tespitini 

yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü görevlendirilmiştir.  

 

 Beceri eğitimi gören öğrencilerin kanunî hakları güvence altına alınmış 

olup işletmeler, meslekî eğitim gören öğrencilere asgarî ücretin brütünün % 

30’undan az olmamak kaydıyla ücret öderler. Ayrıca okulla işbirliği yaparak 1 

aya kadar ücretsiz izin verebilirler. (3308 Say. Kan. 25. ve 26. mad.)   

 

 Öğrenciler, çalıştıkları işletmelerde okuldaki programlarının asgarî 

yüzde 80’ini temrin, iş, proje, deney vb. olarak başarıyla tamamlamak 

zorundadır. Kalan eğitimlerini okul ve kurumlardan uygun görülen birinde 

yapabilirler (4702 say. Kan.  Değişik 10.  mad.). 

 

 Öğrenciler, işletmelerde yapılan bu uygulamalardan eksik kalan 

eğitimlerini okuldaki telâfi eğitimi ile tamamlarlar. İşletmede ve yıl sonu 

okulda verilen sayısal notların belli oranlarda ortalaması alınarak öğrencilerin 

yıl sonu uygulama puanları belirlenir.  

  

 Yönetmeliğin 29. maddesi ile beceri eğitimi gören öğrencilerin sigorta 

işlemleri okul tarafından yapılır. 33. maddesine göre beceri eğitimini başarıyla 

tamamlayan öğrenciler, 150 saatlik endüstri stajını yapmış sayılmaktadır. 37. 

maddeye göre beceri eğitimi gören öğrenciler, işletmelerin çalışma şartları ve 
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düzenine uymak zorundadır. İşletmeler ile öğrenciler arasındaki disiplin 

uyuşmazlığı hâlinde Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği geçerli 

kılınmaktadır. Öğrenciler 1 aya kadar izin kullanabilmekte, beceri eğitimini 

gündüz yapmaktadırlar.  

 

 Ülke kaynaklarının amaca uygun biçimde kullanılabilmesi bakımından, 

her düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının kurulmasına büyük önem 

verilmelidir. Bu çerçevede, ülkenin sektörel dağılım haritası hazırlanmalı, 

yöresel ve bölgesel eğitim endüstrisinin gereksinimleri ve nüfus hareketleri 

birlikte sağlanarak, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara göre 

öğrenci büyüklükleri ortaya konulmalıdır (16. Mîlli Eğitim Şurası, Karar No: 

22). 

 

 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu günün değişen şartlarına göre 

yeniden düzenlenerek işletmelerde meslek eğitiminde meslekî bilgi ve beceri 

kazandırmakla birlikte takım hâlinde çalışma, kendini işe alıştırma, insan 

ilişkileri, sosyal, ekonomik hakları ve ödevleri ile kendini tanıtma becerisi de 

kazandırılmalıdır (16. Millî Eğitim Şurası, Karar No: 16).  

  

 3308 sayılı Kanun’dan önce genel kültür dersleri içinde kültür dersleri 

% 56, meslek dersleri % 44 iken 3308 sayılı Kanun’dan sonra meslek 

derslerinin % 67, kültür derslerinin % 33 oranlarında okutulmasında karar 

kılınmıştır. Böylece meslek derslerinin genel kültür derslerine oranla daha fazla 

süre ve çeşitle eğitiminin verilmesi sağlanmıştır. 

  

 Tablo 1.5’te Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 

TML, ATML. ve ÇPL.’lerden işletmeye giden ve gitmeyen öğrenci sayıları 

verilmektedir. 
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Tablo 1.5 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı  
TML, ÇPL’lerden İşletmeye Giden ve Gitmeyen Öğrenci Sayıları 

 Son Sınıf 
Öğrenci Sayısı 

İşletmeye Giden 
Öğrenci Sayısı 

İşletmeye Gitmeyen 
Öğrenci Sayısı 

1998-1999 65670 61456 4223 
1999-2000 68462 63575 4887 
2000-2001 74555 65393 9162 
2001-2002 68638 61918 6720 

Kaynak: MEB. TTÖGnMd Okulları ve Programları (2001 – 2002 öğretim yılı) 

Not: ATML öğrencileri 3308 sayılı Kanun kapsamında uygulama yapmamaktadırlar. 
 

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî  

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Uygulaması 
 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu’nun amacı; işletmelerde 

faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, 

faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye 

tâbi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız 

bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek üzere, 

“Serbest Muhasebecilik”, “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik” ve “Yeminli 

Malî Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin 

kurulmasına dair esasları düzenlemektir. 

  

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasını hak kazananlara “Serbest 

Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Malî Müşavir” ve “Yeminli Malî Müşavir” 

denir (3568, madde 1). 
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Serbest muhasebeci olabilmek için genel şartların yanında medenî 

hakları kullanabilme şartı aranmaktadır (3568, Madde 4). Serbest Muhasebeci 

Malî Müşavirlik için ticarî alanda lisans mezunu olmak veya yüksek lisans 

yapma şartı aranmaktadır. Ticaret orta öğretiminden mezunlar 6 yıllık stajını 

doldurduktan sonra serbest muhasebeci olarak çalışabilirler, ancak Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavir unvanını kullanamazlar (3568, Madde 5). Yeminli 

Malî Müşavir olabilmek için 10 yıl süreli Serbest Muhasebeci Malî Müşavir 

olarak çalışma şartı aranmaktadır (3568, Madde 9). 

  

Kanun’un ikinci bölümünde Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirler Odalarının 

kuruluşuna ilişkin esaslar, üçüncü bölümünde ise Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 

Birliğinin kuruluşuna ilişkin esaslar yer almaktadır.  

  

Mesleği yürütenlerden Kanun’a aykırı hareket edenler hakkında Türk 

Ceza Kanunu’nun devlet memurlarına uyguladığı cezalar uygulanmaktadır 

(3568, Madde 47). 

 

KALKINMA PLÂNLARINDA MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM 
 

 Bu dönemde beş yıllık, altı plân uygulanmıştır. Bu plânlarla ilgili 

ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir. 

 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1963-1967) 
 
 Devlet Plânlama Teşkilâtının (1963; 451) Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı ile yayınladığı görüşler aşağıda belirlenmektedir. 
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 Türkiye’nin plânlı kalkınma dönemine başladığı Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Plânında “sanayi içinde eğitim” üzerinde önemle durulması gereken 

bir politika olarak benimsenmiştir. Söz konusu plânda ekonomik gelişme ve 

insan gücü ihtiyaçlarında meydana gelen değişme arasındaki ilişkiye 

değinilerek ekonomik gelişmenin özellikle sanayi kesimlerinde kısa bir sürede 

çok sayıda teknik elemana ihtiyacı doğurduğu ifade edilmiştir. Ekonominin 

ihtiyaç duyduğu nitelikteki elemanların malî imkânlar ve zaman sınırlılığı 

bakımından okullarda yetiştirilmesine imkân bulunmadığından sanayi içinde 

eğitimin sistemli bir şekilde geliştirilmesinin gereği üzerinde durulmuştur. 

 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma döneminde, sanayi içinde eğitimin 

sağlanabilmesi ve işletmelerde çeşitli üretim kollarında iş gücü niteliğinin 

yükseltilmesi amacıyla “Meslek Eğitim Merkezleri” kurulması ve bu 

merkezlerde teknik ve meslekî eğitimin niteliğini yüksek alanlara öncelik 

verilerek monitör ve ustabaşı yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

  

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde eğitim hizmeti okula 

dönük kalmış ve okulların çevre ve iş hayatı ile ilişkileri sınırlı bir düzeyde 

gerçekleşmiştir. Plânlı dönemin birincisinde, meslekî ve teknik eğitim 

okullarını bitirenlerin sanayide iş hizmetleri bulamamaları ve buldukları 

işlerden tatmin olmamaları, mezunların kazandıkları teorik bilgilerin iş 

hayatının gereklerine uygun olmaması, iş hayatına hazırlayıcı olanakların 

öğretim sırasında yaratılmamış olması öğrenimin sanayi ile ilişkilerinin kopuk 

olması yüzünden sanayideki gelişmelerin izlenemeyişi, işverenlerin bu 

elemanların yeterliliği konusunda güvensizlik göstermeleri, elemanları ücret, 

yetki ve sorumluluklarının tespit edilmiş olması gibi sorunlarla karşılaşmıştır. 

 

 Birinci Beş Yıllık Kalkınma dönemini kapsayan 1963-1967 yılları 

arasında Türk meslekî ve teknik eğitim sisteminde fazlaca bir gelişme 
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kaydedilmemiş ve yukarıda belirtilen nedenler yüzünden okul ve iş yerleri 

arasındaki gerekli iş birliği sağlanamamıştır. 

 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1968-1972) 
 
 DPT’nin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde sanayi ve 

şehirleşmeye verilen önem dolayısıyla meslekî ve teknik eğitime daha fazla 

önem verilmiştir. Bu dönemde “üretime dönük eğitim” yönelimine uygun 

olarak öğrencilerin okul süresince üretime katılabilmeleri için döner sermaye 

gücünün artırılması ilkesi benimsenmiştir. Bu dönemde meslekî ve teknik 

okulların niteliğinin yükseltilmesine önem verilmiştir. Bu sebeple teknik 

öğretimdeki aksamaların tümünün, bu eğitimin sanatı ile ilişkileri göz önünde 

bulundurularak çözümlenebileceği belirtilmiştir. Çözümün teknisyen 

okullarında üretim faaliyetlerini geliştirmek ve öğrencilerin iş yaşamına 

uygunluğunu öğretim sırasında sağlamak, öğretim ile sanayi arasında doğrudan 

doğruya ilişki kurmak, stajların ve uygulama çalışmalarının sanayi 

kuruluşlarında yapılmasını sağlamak sanayideki gelişmeleri izleyerek bu 

gelişmeleri öğretim programlarına geçirmek, mezunların okul çalışmaları ile 

ilgili programlar düzenlemekle gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir (DPT, 1968, 

s.169). 

 

 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, gerçekleştirilmesi 

hedeflenen eğitim politikalarının uygulamada yeterince gerçekleştiremediği 

görülmüştür. Bu dönemde meslekî ve teknik eğitimin genel eğitime oranla daha 

fazla gelişmesi hedefleri olmakla birlikte, uygulamada bu hedefin aksine bir 

gelişme görülmektedir. 

 

 İkinci Plânlı dönemde, toplumun insan gücü gereksinimlerine göre 

ağırlık verilmesi gereken alanlar yerine sosyal talebin de baskısıyla kapasite 
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yaratılması kolay ve maliyeti düşük alanlar gelişmiş, bunun sonucunda bazı 

alanlarda insan gücü fazlası oluşurken, ekonomik bakımdan bazı alanlarda 

insan gücü açığı ile karşılaşılmıştır. Bu dönemde nicelik sorununun yanında 

diğer bir sorunda eğitim sistemi ile iş piyasası arasında uyum sağlanamaması 

yüzünden yetiştirilen elemanların ekonomi ve kalkınmanın gereğine uygun 

olmamasıdır. 

 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1973-1977) 
 
 DPT’nin (1973; 3-769)  Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında da okul-

iş yeri ilişkilerinin geliştirilmesi, üzerinde önemle durulan bir konu olarak ele 

alınmıştır. Söz konusu plânda sanayi tesislerinin yalnızca üretim kurumları 

olmadığı aynı zamanda eğitim-öğretim kurumları olduğu Türkiye’nin teknoloji 

üretir hâle gelmesinin okullar ile sanayi tesislerinin birbirini tamamlaması ile 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 

 

 Bu dönemde, meslekî ve teknik lisesi mezunlarının meslekleriyle ilgili 

dallarda çalışmalarını sağlamak ve okulların piyasa ile ilişkilerini geliştirmek 

üzere piyasa ve iş analizleri ile istihdam araştırması yapılarak eğitim 

programlarında gerekli olan bazı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ilke olarak 

benimsenmiş, meslekî ve teknik eğitim yaygın olarak geliştirilmesi ve bu 

gelişme sağlanırken tüm meslekî eğitim faaliyetlerinde iş birliği sağlayacak, 

üretim sürecinin gereksinimlerine yönlendirecek bir “meslekî ve teknik yaygın  

eğitim kurumu” kurulması kararlaştırılmıştır. 

 

 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlı döneminde, meslekî ve teknik 

eğitim nicel açıdan istenen düzeyde gelişmezken, genel liselerde plânlananın 

üzerinde bir öğrenci sayısına ulaşılmıştır. Bu durum hem liselerde niteliğin 

düşmesine hem de üniversite önünde yığılmalara neden olmuştur. 
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 Bu dönemde eğitim sisteminin içeriği, istihdam koşulları ve teknolojik 

yapıyla uyumlu gelişmemiş, orta düzeydeki teknik eğitime olan toplumsal 

talebin hızla artmasına karşılık, plânlı bir eğitim türü olan teknik eğitime 

ayrılan kaynakların plânlanan sürede hizmete sunulmasını sağlayacak ya da 

yatırım gerektirmeyen tahsisli ve kiralık binalarda açılan genel liseler, imam-

hatip ve ticaret liselerinde olan hedefleri aşan kapasite artışları meydana 

gelmiştir. Teknik okullarda verilen eğitimin içeriği ise modernleşen sanayiinin 

gereklerine uygun olmadığı gibi geleneksel yapıyla da tutarlı değildir. 

 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1979-1983) 
 
 DPT’nin (1979; 148-457) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 

meslekî ve teknik eğitime ağırlık kazandırılması temel ilkedir. Plânda orta 

öğretim sisteminin, fiziksel olanaklar ve öğretmenlerin en verimli biçimde 

kullanılmasını gerçekleştirecek ve öğrencilerin üretim sürecine daha etkin 

olarak katılmalarını sağlayacak yüksek öğretim önündeki yığılmalara yol açan 

etmenlerden orta öğretim sisteminden kaynaklanan sorunların çözümleneceği 

bir kurumsal yapıya kavuşturulacağı belirtilmiştir. 

 

 Meslekî ve teknik eğitimde endüstri ile ilişkilerin geliştirilmesine 

olanak sağlayacak esnek programlar uygulamasının gerçekleşmesi örgün ve 

yaygın programların geliştirilmesi ve uygulanmasında sanayinin katkısının 

sağlanması, kamu yatırımcı ve işletmeci kuruluşlarıyla iş birliğinin 

geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması plânda öngörülmektedir. 

  

 Dördüncü Plânlı dönemde, teknik ve meslek okullarının döner 

sermayelerinin eğitim ve üretimi birleştirecek ve geliştirecek programlar için 

araç-gereç üretimine olanak verecek ve kaynak yaratacak bir biçimde yeniden 
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düzenlenmesi orta öğretim meslekî ve teknik eğitime öncelik verilecek biçimde 

burs sistemi geliştirilmesi meslekî ve teknik eğitimdeki öğretmen darboğazını 

gidermek için bu alan öğretmen yetiştiren kaynakların çoğaltılması ve 

güçlendirilmesi, bu amaçla teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarında 

ve endüstride çalışan çeşitli düzeydeki teknik elemanlardan yararlanılması için 

gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

 Bu dönemde de meslekî ve teknik eğitimde öğrenci sayısının çağ 

nüfusu içindeki oranı, genel liselerden daha düşük olmuştur. Eğitim plânının 

öngördüğü hedefler doğrultusunda endüstriyel teknik öğretim okullarına olan 

öğrenci talepleri artmış, buna karşılık özellikle fizikî kapasite ve donatımın 

yetersiz oluşu sebebiyle başvuran öğrencilerin tümünü bu okullara almak 

mümkün olmamıştır. 

 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1985-1989) 

 
 DPT’nin (1985; 139-144) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 

meslekî ve teknik eğitimin gelişmesi için önemli politikalar benimsenmiştir. 

 

 Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan orta kademe teknik iş 

gücünün yetiştirilmesine bu plânda büyük bir önem verilmiştir. Meslekî ve 

teknik eğitim veren okulların insan gücü gereksinimleri ile istihdam 

olanaklarına uyum sağlayacak duruma getirilmesi eğitim, bilgi ve becerilerin 

hayata dönük olmasının sağlaması, yüksek öğrenim önündeki yığılmanın 

önlenmesi, gereksinim duyulan insan gücünün yetiştirilmesi ve çalışma 

hayatına kısa yoldan atılmayı sağlamak için meslekî ve teknik okulların genel 

liselere tercih edilebilir duruma getirilmesi, üzerinde önemle durulan 

konulardır. 
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 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında üzerinde durulması gereken 

önemli bir nokta da uygulamalı derslerin iş yeri ve üretim içinde yapılmasının 

sağlanması ayrıca döner sermaye işletmesi yoluyla öğrencilerin üretimle ilişki 

kurularak yetiştirilmesi konusudur. 

 

 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemini eğitimde plân, politika ve 

uygulama bütünlüğüne ulaşılan dönem olarak nitelendiren yine bu dönemin 

meslekî ve teknik eğitim politikasının gelişmesinde 1986 yılında çıkarılan 

“3308 Sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunu” etkili olmuştur. 

 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1990-1994) 

 
 VI. Beş Yıllık Plân döneminde eğitim, öncelikli sektörler arasında yer 

almıştır. Eğitim sektörü sabit sermaye yatırımlarının VI. Plân döneminde, V. 

Plân dönemine göre sadece 0.76 puan artması öngörülmüştür. 

 

 Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının eğitim-insan gücü ve istihdam 

ilişkileri çerçevesinde tarım, sanayi ve hizmet sektörleri gibi sektörlerle etkili iş 

birliği içinde olmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda eğitim kalitesinin 

yükseltilmesi için eğitim programları ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ile 

uyumlu bir şekilde geliştirilecektir, ayrıca bu okulların gelişen teknolojiyi 

izlemelerini sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

 

 Böylece bölgesel olarak plânlama yapılıp sektörün ihtiyacına göre 

nitelikli insan gücü yetiştirilmesi sağlanabilir. İnsan gücü plânlaması bölgesel 

olarak yapılmalı, sektör ihtiyacı haritası oluşturulmalıdır. 

 

 İş ve hizmet alanlarının gereksinme duyduğu nitelik ve nicelikte 

öğrencinin meslekî ve teknik eğitim veren okullarda yetiştirilebilmesi, piyasa 

ve hizmet kuruluşları ile yakın iş birliği kurulmasına bağlıdır. Okul ve endüstri 
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ilişkilerinin geliştirilmesi plânlı dönemde bir eğitim politikası olarak 

benimsenmiş ve hazırlanan bütün kalkınma plânlarında meslekî ve teknik 

eğitim sisteminin iş piyasası ve endüstri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi 

ilkesine yer verilmiştir. Okul ve sanayi ilişkileri konusunda kalkınma 

plânlarında yer alan ilkeler ve bunların uygulamadaki gerçekleşme durumları 

ayrı bir başlık altında bu araştırmanın kapsamı içinde incelenmiştir. 

 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1996-2000) 

 
 VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitimin öncelikli sektör olacağı 

vurgulanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının meslekî ve teknik alanına 

yeterince yönelemeyişleri önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Bu 

durum kamunun eğitim maliyetini artırmakta ve eğitimin kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin imkânlarının yetersiz 

kalması eğitime kaynak payını sınırlandırmaktadır. Özellikle yaygın eğitimde 

istenilen ve hedeflenen kaliteye ulaşılamamıştır. Nüfusu az yerleşim 

birimlerindeki meslekî ve teknik eğitim nitelikli olarak yapılamamaktadır.  

 

 Meslek eğitimini geliştirmek için,  kamu ve özel kesim kurum ve 

kuruluşlarının meslekî ve teknik eğitime katılımını sağlamak, Meslekî ve 

Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezini işler hâle getirmek ve okul-

işletme iş birliğini etkin hâle getirmek amacıyla 3308 sayılı Kanun’da gerekli 

değişikliklerin yapılması hedeflenmiştir. 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (2001-2005) 
 
 VIII. Beş Yıllık Plân döneminde meslekî ve teknik eğitimde niteliğin 

artırılması ön plâna çıkmaktadır. İstihdam edilenlerin eğitim düzeyinin düşük 

olması üretim ve verimliliği olumsuz etkilemekte, bu durum iş gücünün 
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niteliğinin yükseltilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Önceki plân dönemine 

göre eğitim yatırımlarının 2.23 kat artırılması hedeflenmektedir. 

 

 Meslekî ve teknik eğitimde 1995-1996 öğretim yılı itibarıyla % 23.4 

olan okullaşma oranı 1999-2000 öğretim yılında % 22.8 olarak gerçekleşmiştir. 

VIII. Plân sonunda okullaşma oranı % 35 olarak hedeflenmektedir. Orta 

öğretimde etkili bir yönlendirme sisteminin bulunmaması, meslekî teknik 

eğitim-sanayi iş birliğinin yeterince geliştirilememesi sebebiyle yüksek öğretim 

kurumları önündeki yığılmalar devam etmektedir.  

 

 Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasında 

yeterli gelişme sağlanamamıştır. Kaynak yetersizliği, mevcut kaynakların etkin 

kullanılamaması ve sanayi iş birliğinin yeterince geliştirilememesi gibi 

nedenlerle meslekî ve teknik eğitimde plân hedeflerinin gerisinde kalınmış, iş 

piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelik ve türde meslekî eğitim programları 

geliştirilmesinde yeterli ilerleme sağlanamamıştır. 

 

 VIII. Plân döneminde meslekî ve teknik eğitimin okul türü yerine 

program türünü esas alan bir yapıya kavuşturulması, orta öğretim içinde 

payının artırılması hedeflenmiştir. 3308 sayılı Kanun’un iş hayatının 

gereklerine göre yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.  

 

TİCARET EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 
Bu bölümde ticaret eğitimiyle ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılmış 

araştırmalar yer almaktadır. 

 

 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Gereğince Sümerbank Banka 

Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencilerine Yaptırılan Beceri Eğitimi 
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Araştırması (Pehlivan, 1988)’nda 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kanunu’na ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre ticaret lisesi öğrencilerine 

beceri eğitimi yaptırması öngörülen Sümerbank banka şubelerindeki şube 

müdürleri ve öğrencilerin görüşleri, kurum ve öğrenciler açısından ortaya çıkan 

sorunlar, uygulamanın geliştirilmesi açısından yararlı olabilecek öneriler 

saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

1. Beceri eğitimi gören öğrencilerin daha nitelikli ve çok yönlü 

yetişmelerinin sağlanabilmesi için onlara, beceri eğitimi gördükleri işletmenin 

tüm servislerinde çalışma olanağı tanınmalıdır.  

 

2. Banka personelinin öğrencilerin bilgi ve becerileri kazanmalarına 

daha fazla yardımcı olabilmeleri için onların, Kanunda öngörülen iş pedagojisi 

kurslarına alınarak eğitilmeleri sağlanmalıdır. 

 

3. Okul ve işletmeler arasındaki ilişkiler daha sistemli bir şekilde ele 

alınarak geliştirilmelidir. 

 

4. Beceri eğitimi öncesi öğrenciler, okul ve işletme yetkilileri 

tarafından düzenlenecek bir ön eğitime alınmalı ve bu eğitim programı içinde 

müşteri ilişkileri, bankacılık iş ve işlemleri, iş yaşamı, iş disiplini gibi konulara 

yer verilmelidir. 

 

5. Üniversite öğrenimi görmek isteyen öğrenciler için tamamlayıcı 

kurslar düzenlenmeli ve öğrencilerin genel bilgi dersleri açısından 

yetersizliklerinin giderilmesine çalışılmalıdır. 
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Ticaret Lisesi Öğrencilerinin Denizli İli Muhasebe Bürolarında 

Yapmakta Oldukları Beceri Eğitimi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar 

ve Bunların Okul Başarılarına Etkileri Araştırması ( Kunt, 1992)’nın 

amacı, 3308 sayılı Yasaya göre muhasebe bürolarında yapılan beceri eğitimi 

uygulamasını değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin 

çözümler geliştirmektir. 

 

Araştırma örneklemini, 1990-1992 yıllarında Denizli il merkezindeki 

116 muhasebe bürosunda çalışan 218 öğrenci, 45 koordinatör öğretmen, usta 

öğretici oluşturmuştur. Araştırmada, bilgi toplama aracı olarak anket 

kullanılmıştır. Araştırmayla ilgili olarak elde edilen bazı sonuçlar şunlardır: 

 

1. Muhasebe uygulama programında yer alan ticarî belgelerin 

düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması ve büro hizmetlerinin 

yaptırılması hedeflenene yakın öğretilirken bilânço, şirketler muhasebesi ve 

kooperatiflerle ilgili işlemlerin yetersiz düzeyde öğretildiği, genel olarak iş 

yerlerinde % 80 beceri kazandırılması  hedeflenirken  uygulama  programının 

% 43.5 düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür. 

 

2. Öğrencilerin günlük çalışma süreleri sekiz saatten fazladır. 

 

3. Öğrenciler genellikle tatillerde, iş yerlerinde çalıştırılmaktadır. 

 

 4. Öğretmenler, öğrencilerin aldıkları ücreti yeterli bulurken usta 

öğreticiler ve öğrenciler yetersiz bulmaktadır. 

 

 5. Öğrencilerin çoğunluğu hiç izin kullanmadığını, bir bölümü ise çok 

az izin kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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6. Öğrenciler beceri eğitimini, okulda öğretilen bilgilerin uygulanması 

açısından çok yararlı bulmaktadır. 

 

7. Öğrenciler, iş hayatındaki karşılaşılan sorunları görerek, bunların 

çözüm yollarını öğrenerek işe hazırlanma bakımından yararlı olduğunu 

belirtmiştir. 

 

8. Beceri eğitimi, öğrencilerin kişilik gelişimini hızlandırmaktadır. 

 

9. Beceri eğitimi öğrencilerde, çevrede ve okulda rahat iletişim kurma 

davranışını geliştirmektedir. 

 

İzmir İli Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerin Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Yapmakta Oldukları Beceri Eğitimi İle İlgili 

Araştırma (Uyanık, 1994), Öğrencilerin İşletmelerde Yaptığı Beceri 

Eğitimi Yönetmeliğine göre ara elemanı veya muhasebe tekniklerinin 

talep ettiği nitelikte yetiştirilip yetiştirilmediğini değerlendirmek amacı 

ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İzmir il merkezinde 8 ticaret 

meslek lisesinden 571 öğrenci, 65 koordinatör öğretmen, 73 usta öğretici 

ve 13 kamu kurum ve kuruluşları oluşturmaktadır. Araştırmada bilgi 

toplama aracı olarak anketler kullanılmıştır. Anket formu beş bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde öğretim 

programı ve Meslekî Eğitim Kanunu uygulamasıyla ilgili bazı temel 

hükümler, üçüncü bölümde görüşlerle ilgili olarak beceri eğitiminin 

öğrenciye ve iş yerine yararları ile bazı temel konuları yer almakta, 

dördüncü bölümde beceri eğitiminde ortaya çıkan sorunlara ilişkin 
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bilgileri elde etmeyi sağlayacak sorular, beşinci ve son bölümde, 

sorunların çözümüne yönelik öneriler yer almaktadır. 

 

Araştırmanın bulgularına bağlı olarak elde edilen sonuçlar şunlardır: 

 

1. Öğretim programında yer alan konulardan ticarî belgelerin 

düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması konularının iş yerlerinde 

yeterince beceriye dönüştürülmediği kanaatine varılmaktadır. 

 

2. Beceri eğitimi yapan öğrenciler genellikle muhasebe, evrak ve 

personel ile ilgili servislerde çalışmaktadırlar. 

 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında beceri eğitimi yapan öğrencilere 

yeterli düzeyde iç rotasyon yapılmamaktadır.  

 

4. Gruplar, okulda öğrenilen teorik bilgilerin yeterince uygulamaya 

dönüştürülmediğini, ancak becerilerin pratik olarak geliştirildiğini, yeni 

beceriler ve iş disiplini kazandırıldığını, iş hayatının yaşayarak öğrenildiğini, iş 

hayatının gerektirdiği niteliklerin kazandırıldığını, sosyal ilişkilerin 

geliştirildiğini, öğrencilerin kendilerine güvenlerinin artırıldığını, sorumluluk 

duygusunun geliştirildiğini, girişimcilik ve yöneticilik ruhunun verildiğini 

belirtmektedirler. 

 

5. Gruplar meslek dersleri programı ile mevcut uygulama arasında 

farklılıklar bulunduğunu, öğrencilere beceri eğitimine başlamadan önce iş yeri 

ve uygulama konusunda ön bilgi verilmediğini belirtmektedirler. 
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6. Gruplar teorik eğitimde araç-gereçlerin yeterince 

kullanılmamasının eğitimi olumsuz etkilediğini, öğrencilere başarı ve 

becerilerine göre iş yerine yerleştirilirken yeterli rehberlik yapılmadığını, 

koordinatör öğretmenlerin beceri eğitimi yapan öğrencilerin sorunlarıyla 

yeterince ilgilenmediklerini belirtmektedirler. 

 

7.  Usta öğreticiler öğrencilere uygulama sırasında yeterli zaman 

ayırmaktadırlar.  

 

8. Okul yöneticisi ve öğretmenler, öğrencilerin bir üst öğretim 

kurumuna geçerken Fen ve Anadolu liseleri ile aynı koşullar altında 

yarıştırılmalarının, beceri eğitimini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. 

 

9. Öğrenciler usta öğreticilerin iş yerlerinde resmî evrak veya belgeleri 

bozacağı endişesi ile kendilerine yeterince uygulama yaptırmadıklarını 

belirtmektedirler. 

 

10. Anketler öğrencilerin bilgilerine yeterince güvenmediklerini, 

öğretmen, usta öğretici ve ailelerin yeterince kendileriyle ilgilenmediğini 

belirtmektedir. 

 

Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi 

Mezunlarını İzleme Araştırması (METARGEM, 1995), 1991-1992 öğretim 

yılında, Ankara ilindeki ticaret meslek liselerinden ve Anadolu sekreterlik 

meslek liselerinden  mezun olan öğrencilerin gördükleri meslekî eğitim ile 

yaptıkları iş arasındaki uyumu değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmada 

örneklem olarak seçilen mezunlar ile mezunları iş yerinde çalıştıran 

işverenlerin, öğrencilerin gördükleri meslekî eğitim ilgili görüş ve 

değerlendirmelerinin bazıları şunlardır: 
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 1. Mezun olan öğrencilerin, iş hayatının taleplerine uygunluğunu 

sağlamak için “Mezunları İzleme Sistemi’’nin uygulanmasında süreklilik 

sağlanmalıdır. 

 

 2. Okul müdürlüklerine, mezunların işteki etkinliklerinin periyodik 

olarak izlenmesi görev olarak verilmelidir.  

 

3. Ticaret meslek lisesi ve Anadolu sekreterlik meslek lisesinde eğitim 

için kullanılan araç-gereç ve makineler, günümüz teknolojisine uygun 

olmalıdır. 

 

4. Genel kültür ve meslek bilgisi derslerinde sözlü anlatım yöntemi 

yerine deney, gösteri ve problem çözme yöntemlerinin kullanılmasını sağlamak 

amacıyla öğretmenler için iş pedagojisi kursları düzenlenmelidir.   

 

Ticaret Meslek Lisesi Mezunlarını İzleme Araştırması 

(METARGEM, 1996), Türkiye’de 1992-1993 öğretim yılında Ticaret  ve 

Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ticaret meslek liselerinden mezun 

olan öğrencilerin gördükleri meslekî eğitimin iş hayatının taleplerine 

uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmadan mezun ve 

işverenlerin okullarda verilen meslekî eğitime ilişkin görüş ve 

değerlendirmeleri, mezunlar ve işverenlere uygulanan anket formları ile elde 

edilmiştir. Araştırmada anket uygulamaları, örneklem grubuna seçilen 

okullarda meslekî eğitimlerini tamamlayan 3463 mezuna ve bu mezunları 

işletmelerinde çalıştıran 619 işverene uygulanmıştır.  
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Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlar şunlardır: 

 

1. Ticaret meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iş hayatının 

taleplerine uyumunu sağlamak için METARGEM’ce geliştirilen “Mezunları 

İzleme Sistemi”nin kurulması sağlanmalıdır. Okullar, mezun ettikleri 

öğrencilerin durumlarını beş yıl süre ile izlemeli ve haberleşmeye esas 

adreslerini güncelleştirmelidir. 

 

2. Ticaret  meslek lisesi müdürlüklerine, mezunların işteki 

etkinliklerinin periyodik olarak izlenmesi bir görev olarak verilmelidir. 

Düzenlenecek kurslar ile “Mezunları İzleme Sistemi” okul müdürlerine 

tanıtılmalı, müdürlerin görüş ve teklifleri alınarak sisteme işlerlik 

kazandırılmalıdır. 

 

3. Ticaret meslek liseleri bina, öğretim araç ve gereçleri yönünden 

geliştirilmelidir. Bu amaçla ticaret meslek liselerinin mevcut durumlarının bir 

envanteri çıkarılmalı ve asgarî bina ve donatım standartları belirlenmelidir.  

 

4. Koordinatör öğretmenlerin, okul-işletme iş birliğine dayalı meslekî 

eğitim konusundaki yeterliliklerini geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim 

kursları düzenlenmelidir.  

 

5. Ticaret meslek liselerinde bilgisayar destekli eğitime önem 

verilmelidir. Bilgisayar ve daktilografi ders saatlerinin sayıları artırılmalıdır. 

 

6. Öğrencilerin beceri eğitimlerini yapacakları işletmelerin seçiminde 

meslekî eğitime uygunluğa dikkat edilmelidir.  
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Muhasebe Meslek Eğitiminin Ticaret Meslek Liseleri Açısından 

İncelenmesi Araştırması (Bozan, 1997)’nda Ticaret ve Turizm Öğretimi 

Genel Müdürlüğüne bağlı ticaret meslek liselerindeki muhasebe meslek 

eğitiminin, sektörün ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirmeye yeterli olup 

olmadığı incelenmiştir. 

 

Çalışmanın araştırma kısmındaki veriler, 1996-1997 öğretim yılında 

ticaret meslek liselerinde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri ile bunların 

beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde görevli usta öğrenciler ve bu eğitimde 

görev alan koordinatör öğretmenlerin, konuyla ilgili görüş ve 

değerlendirmelerini içermektedir. 

 

1996-1997 öğretim yılında 323 ticaret meslek lisesinde öğrenim gören 

54.645 öğrenci, iş yerlerinde beceri eğitimine katılmıştır. Bu ticaret meslek 

liselerinden 6 tanesi araştırmada örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem 

kapsamına alınan okulların seçiminde öğrenci sayıları, eğitim kadroları ve il 

merkezinde bulunmaları gibi özellikler dikkate alınmıştır. 
 

Araştırmanın bulgularına göre elde edilen bazı sonuçlar şunlardır:  
 

1. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, mezun olduktan sonra kolayca 

iş bulabilme açısından ticaret meslek liselerinin muhasebe bölümünde öğrenim 

görmeyi tercih etmektedirler.  
 

2. Öğrenciler, kişisel gayretleri ile iş yerlerine yerleşebildiklerinden 

bu konuda görevli il Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu görevini 

yapmamaktadır. İş yerlerindeki beceri eğitimden sorumlu usta öğreticiler bilgi, 

beceri ve eğitim yönüyle muhasebe meslek eğitimi verebilecek yeterliliğe sahip 

değildirler. 
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3. Ticaret meslek liselerindeki mevcut muhasebe öğretim 

programları, amaç ve kapsam yönüyle muhasebe meslek eğitimini karşılamada 

yeterli değildir.  

 

4. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu, meslekî eğitimin amaçları 

doğrultusunda muhasebe meslek eğitimi veremedikleri için öğrenciler, 

muhasebe eğitimi ile ilgili olmayan işlerde çalıştırılmaktadır.  

 

5. Çağın gelişmelerine ayak uyduran işletmelerin TML mezunlarını 

işe almak istediklerinde, yeterli muhasebe meslek eğitimi almış mezunlara 

öncelik vermektedirler. Bu konuda, bilgisayarlı muhasebe eğitimi yeterli 

düzeyde olan mezunların iş bulma problemleri olmamaktadır. 

 

 Anadolu Dış Ticaret Meslek Liselerinin İhracat Yapan 

İşletmelerin Personel İhtiyacını Karşılama Düzeyi  Araştırması (Erdoğan, 

1998)’nda Anadolu dış ticaret meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin 

gördükleri meslekî eğitimin, ihracat yapan işletmelerin taleplerine uygunluğu 

ve bu işletmelerin personel ihtiyacını ne derece karşıladığı değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonucunda elde edilen bazı görüşler aşağıda verilmiştir. 

 

1. ADTML mezunları, kısa sürede öğrenimlerine ve mesleklerine 

uygun bir iş bulamamaktadırlar. 

 

2. Mezunlar, asgarî ücret civarında bir ücretle çalışmakta, bu ücreti 

mesleklerine ve eğitimlerine uygun bulmamaktadırlar. 

 

3. Mezunlar iş bulmada daha çok kendi yakın çevrelerinden 

faydalanmaktadırlar.  
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4. ADTML öğretim programları, öğrencileri iş hayatına hazırlamada 

yetersiz kalmaktadır. 

 

5. Mezunlar, daha çok özel sektörde istihdam edilmektedir. Bu 

işletmeler çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerdir. 

 
6. ADTML öğretiminin geliştirilmesi için, okul-işletme iş birliğinin 

gerekliliği ortaya konmuş olup bu okullar için şu anda yürürlükte olmayan, 

öğrencilerin iş yerlerinde staj yapmalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 
Not: Anadolu dış ticaret meslek liseleri 2001 – 2002 öğretim yılından 

itibaren kademeli olarak kapatılarak Anadolu ticaret meslek liselerinde bölüm 

programına dönüştürülmüşlerdir. 
 

Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 
 

Amerika’da Kentucky Eyaletinde 1988’de ropörtaj metodu ile meslekî 

eğitim konusunda araştırma yapılmıştır. 

 

Eğitim hareket projesinin içinde meslekî eğitim derneği ile Kentucky 

halk iş konseyi arasında gençliğin ekonomik sorununu teşhis etme iş birliği sıkı 

bir şekilde yapılmıştır. Kimin temel akademik ve yaşam için gerekli beceri 

eğitimine ihtiyacı varsa genel eğitimi, meslek becerisi eğitimi ve hafıza 

becerisini geliştirmelidir. Gençler, toplum yönetim temsilciliğine işveren 

temsilciliği aracılığıyla kaydedilmektedirler. Meslekî eğitim merkezleri kilise, 

sağlık kuruluşları, işletme ve endüstri merkezleri, gazete ve radyo reklâmcıları 

olmaktadır. Özellikle bu yerler gençlere tanıtılmaktadır (Uyanık. S.67).  
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 NewYork City’de meslekî eğitimi tamamlayan 76.000 öğrenci üzerinde 

1987 yılında bu araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin eğitimlerini 

tamamlamasından hemen sonra posta ve telefon yoluyla yapılan görüşme 

araştırmasında % 67 oranında anket geri dönmüştür. Yapılan çalışmanın 

bulguları şunlardır: 

 

1. İş eğitimini tamamlayanların % 91’i meslekî eğitim programı veya 

askeriyede çalıştırılmaktadır. 

 
2. Öğrencilerin % 89’u müracaat ederek iş bulmuşlardır. 

 
3. Öğrencilerin aşağı yukarı % 53’ü mezuniyet sonrası işte çalıştıkları 

hâlde %  36’sı eğitimlerini devam ettirmektedirler. 

 
4. Sorumlu öğrencilerin % 87’si iş eğitimlerini tamamlamışlardır. 

Bunların bir kısmı meslek lisesi programlarında, bir kısmı da askeriyede 

bulunmaktadırlar. 

 
5. Özürlü öğrencilerin % 83’ü meslekî eğitim programlarını 

tamamlayarak iş bulmuşlardır. 

 
Bu araştırma, New York eyalet meslekî eğitim konseyi ile bölge 

çalışma eğitimi temsilciliğiyle iş birliği ile iki büyük ilde gerçekleştirilmiştir. 

 
Son sınıf öğrencilerinden beklenen başarı düzeyi hakkındaki bilginin 

esas derecesini anlamak ve lise son sınıf öğrencilerinin başarısı hususlarında 

sosyo-ekonomik geçmiş, eğitimle ilgili yetenekleri ve programlarında 

farklılıklar olup olmadığını belirlemek için bu araştırma yapılmıştır.  

 
İnceleme, sosyo-ekonomik geçmişin niteliksel farklılıklarını eğitimle 

ilgili yeteneklerini ve cinsiyeti göz önünde tutarak meslekî eğitime, 
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üniversiteye hazırlığa ve genel eğitim müfredatına kayıtlı lise son sınıf 

öğrencileri tarafından yapılan kapsamlı genel yetenek testinde geçerli olan 

temel iletişim yeteneklerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. 1182 öğrenci üzerinde 

yapılan çalışmada karşılaştırılmalı rasgele gruplar oluşturulmuştur. Bu 

çalışmada; 

1. Dil başarısı için birleştirilmiş değerlendirme kabul edilen dil 

teknikleri, 

2. Kavrama yetenekleri testi, 

3. Sosyo-ekonomik geçmişi değerlendirmek için kısa bir anket 

araştırma yapılmıştır . 

 
Bu araştırmada, iletişim yetenekleri testinde üniversite hazırlık 

öğrencilerinin en yüksek sonucu elde ettiğini, meslekî eğitim öğrencilerinin 

ikinci, genel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin en düşük sonucu elde ettiği 

görülmüştür. Araştırma, akademik olarak daha az yetenekli öğrencilerin 

meslekî eğitimi seçtiğini ortaya çıkarmıştır. Meslekî eğitim öğrencileri eğitimle 

ilgili yetenek konusunda, üniversite hazırlık öğrencilerinin kendi işini 

belirtmekteki çabasından daha farklı çaba göstermişlerdir (Uyanık. s.68). 

 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı bir değişim ve gelişim 

yaşanmaktadır. Bilimsel gelişmelere paralel olarak ekonomik ve sosyal alanda 

değişmeler ortaya çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı, ileriye yönelik sayısal 

plânlamalarda değişikliklere yol açmaktadır. Hızlı nüfus artışının 

gereksinimlerinden biri ve belki de en önemlisi eğitim ihtiyacıdır. 

 

 Eğitim, geciktirilmeden verilmesi gereken ve faydaları uzun dönemde 

görülebilen bir hizmettir. Kişilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun 

alanlarda eğitim ve istihdamlarının sağlanması esastır. 
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21. yüzyılda iş gücünden beklenen nitelikler; sorumluluk alabilen, 

iletişim kurabilen, kalite güvenceli mal üretebilen ve hizmet sunabilen, sorun 

çözebilen, bilgi ve teknoloji üretebilen, buluşlarını üretime yansıtabilen, 

pazarlamayı bilen, paylaşımcı ve uzlaşıcı olmalıdır(15. Millî Eğitim Şurası s. 

223). 

 

 Uluslar arası rekabet gücünün artırılmasında ileri teknolojinin 

üretilmesi, kullanımı geliştirilmesi ve öncelikli konular arasındadır. Bu 

bağlamda insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesi ve niteliğinin artırılarak 

üretim sürecine katılımının sağlanması gerekmektedir. Eğitim sistemi, bu 

amaca hizmet edebilecek dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. İhtiyaç 

duyulan insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek öğretim 

kademelerinde örgün ve yaygın meslekî-teknik eğitime daha fazla önem 

verilmelidir. İnsan gücünün yetiştirilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi 

amacıyla eğitime ayrılan kaynakların artırılması, özel sektör kaynaklarından da 

yararlanılması, bu kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması önemlidir.  

 

 Sanayileşme, şehirleşme ve dışa açılmanın etkisiyle yaşanmakta olan 

sosyal değişim süreci hız kazanmıştır. Bu değişim sürecinde, tüm unsurlarıyla 

kültür zenginliğimizin korunarak  yeni teknolojiye uyum sağlanması büyük 

önem taşımaktadır.  

 

 Gelecek yıllarda orta öğretimin % 65’inin meslekî eğitim, % 35’inin 

genel eğitime yönlendirilmesini oluşturacak yeni bir plân yapılmaktadır. Bu 

sayede insan gücü-eğitim-istihdam dengesinin kurulması hedeflenmektedir. 

Meslekî eğitim ile genel eğitim arasında günümüzde tam tersi bir durum 

yaşanmaktadır. Meslekî eğitimin genel eğitime oranla daha fazla yer alması, 

insanın ve kalitenin ön plâna çıkarılması ile sağlanabilir. Yoğun ve hızlı bilgi 

üretimi sonucu hizmete sunulacak olan ürünlerin kaliteli ve düşük maliyetli 
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olması için  genç nüfusun geleceğe yönelik, ileri ve yüksek düzeyde meslekî ve 

teknik eğitim verilmesi ile mümkündür. Bu durum, var olan meslekî 

eğitimimizi sektörün ihtiyaçlarını karşılayan ve teknolojiye paralel program, 

süre ve fizikî açıdan yenilememiz anlamına gelmektedir. 

 

 Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, her 

düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının kurularak ülkenin sektörel dağılım 

haritası hazırlanmalı; yöresel ve bölgesel eğitim endüstrisinin gereksinimleri ve 

nüfus hareketleri birlikte sağlanarak belirlenen ihtiyaçlar doğrultusundaki 

programlara göre öğrenci büyüklükleri ortaya konulmalıdır. 

  

Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin programları ezberci değil 

düşünen, araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez değerlendirme yapabilen, 

değişen teknolojiyi, imkân ve kaynakları etkili kullanabilen öğretmenler 

yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.  

 

Meslekî ve Teknik Orta Öğretime alınacak öğrencilere ilköğretimin son 

kademesinde meslek alanlarını tanıtıcı bilgiler yeterince verilmelidir. 

Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımalarına imkân verecek, meslek 

seçimlerine yardımcı olacak, alan uzmanlarından oluşan meslekî danışmanlık 

ve rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Ayrıca öğrencilere kişisel gelişim ve 

performans testleri uygulanarak  yetenekleri ortaya çıkarılmalıdır. 

 

 Bu araştırmanın problemi Millî Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm 

Öğretimi Genel müdürlüğüne bağlı ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret 

meslek liseleri ile çok programlı liselerde verilen ticaret eğitimi ve öğretiminin 

öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterlilikler açısından; uygulanan meslekî 

eğitimle ilgili sorunları ortaya koymak, bu alandaki meslekî eğitimin iş 

hayatının taleplerine uygunluğunu değerlendirmek, okulların fizikî durumu, 
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programların ve ders araç gereçlerinin yeterlilikleri, öğretmen ve diğer 

personelin yeterlilikleri ile öğrencilerin yüksek öğrenime devam etme veya 

istihdama katılma durumları, işletme yetkililerinin ticaret öğretiminden 

beklentileri ve varsa sorunlarının genel bir değerlendirmesini yapmaktır  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
Ticaret sektöründe çalışacak  ara kademe insan gücünü yetiştiren, MEB 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, ATML,  ÇPL’ler 

de verilen ticaret eğitimi ve öğretiminin öğrencilere kazandırdığı meslekî 

yeterlikler açısından genel bir değerlendirmesini yapmaktır. 

 
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
 
1. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde öğrenim gören öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki 

görüş ve öneriler nelerdir? 

 
2. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde meslek dersi öğretmenlerinin verdikleri eğitim hakkındaki 

görüş ve öneriler nelerdir? 

 
3. Ticaret meslek alanında hizmet veren işletme yetkililerinin Ticaret 

ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, ATML, ÇPL’lerde 

verilen eğitim hakkındaki görüş ve önerileri nelerdir? 

 
4. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde verilen ticaret eğitimi ve öğretimi hakkında, bu okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin, eğitim veren meslek dersi öğretmenlerinin ve 

ticaret alanında hizmet veren işletme yetkililerinin görüşleri arasındaki farklar 

nelerdir? 
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TERİMLERİN TANIMI 
 
 
 Araştırmada geçen terimler, aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır: 
 
 
 Ticaret öğretimi yapılan okullar: Ticaret meslek lisesi, Anadolu 

ticaret meslek lisesi, çok programlı lise. 

 

 Koordinatör öğretmen: Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni. 

 

 Beceri eğitimi alan öğrenci: Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 
Ara kademe çalışan: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar.  

 

İşletme yetkilisi: Bir işletmenin sahibi, yöneticisi, kısım şefi, kısım 

yöneticisi gibi görevlerden biriyle anılan kişi. 

 

Diğer çalışan: Ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi ve 

çok programlı liselerinin ticaretle ilgili bölümlerinden mezun olmayan, ancak 

bu okulların mezunları ile aynı işi yapan diğer ara kademe çalışanlar. 

 

Mezun çalışan: Ticaret ve turizm öğretimi genel müdürlüğüne bağlı 

okulların ticaretle ilgili bölümlerinden mezun olup sektörde ara kademe eleman 

olarak çalışanlar. 
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ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

 Ülkemiz nüfusunun çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Nüfusun 25-

65 yaş grubunun yüzde 82’si ilköğretim, yüzde 11’i orta öğretim, yüzde 6’sı ise 

yüksek öğretim seviyesinde eğitim-öğretim görmektedir. Türkiye’nin nüfusu, 

eğitim seviyesinin değişikliği yönünden OECD ülkeleri içerisinde Portekiz’den 

sonra ikinci sırada bulunmaktadır (ÇPL Uygulamasının Değerlendirilmesi. 

1995, s.12). 

 

 Ülkemizde kalkınmanın hızlandırılması ve rekabet gücünün 

artırılabilmesi için nüfusun, eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Okullaşma oranlarındaki artış, nüfusun eğitim düzeyinin istenilen seviyeye 

yükseltilmesi için yeterli değildir. Gelişmiş ülkelerde, “eğitimdeki gelişmeler” 

kavramından nitelik gelişmesi anlaşılmaktadır. Türkiye’de eğitim kalitesini 

belirleyecek ulusal bir sistem henüz kurulabilmiş değildir. Eğitim 

yatırımlarının özelliği incelendiğinde, niteliğin öne çıktığı gözlenmektedir 

(ÇPL Uygulamasının Değerlendirilmesi. 1995, s.13). 

 

 21. yüzyıl, dünyanın globalleştiği bir çağ olacaktır. Bilim ve 

teknolojinin baş döndürücü gelişmesi, iletişimdeki hız, bunu kaçınılmaz hâle 

getirmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak çalışma  hayatının ihtiyaç duyduğu 

iş gücünün niteliklerinde büyük değişiklikler  ortaya çıkmaktadır. Avrupa 

Topluluğuna girmek için çalıştığımız şu günlerde teknolojik rekabet için mal, 

hizmet üretiminde kalitenin ve verimliliğin yükseltilmesi zorunludur. Bu da iş 

hayatının taleplerine göre yetiştirilmiş insan gücü ile mümkün olacaktır. 
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 Bireylerin, toplumsal ve iş hayatının ihtiyaçlarına göre, ileriye yönelik 

plânlamayla eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri, 

ülkemizin kalkınması açısından büyük yararlar sağlayacaktır. 

 
 Bireyi iş hayatına hazırlamada kullanılan meslekî eğitim programları, 

iş hayatının ihtiyaçlarına göre belirli aralıklarda kontrol edilmeli, bu sonuçlara 

göre gerekiyorsa düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, sistemin 

etkinliği koruyacak ve verimliliğini artıracaktır. 

 
 Ticaret Eğitimi ve Öğretiminin Değerlendirilmesi Araştırmasıyla  

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ticaret meslek liseleri , 

Anadolu ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerin  son sınıflarında 

okuyan ve mezun olan öğrencilerin gördükleri meslekî eğitimin, yaptıkları işe 

uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma bulguları, adı 

geçen okullarda yapılan meslekî eğitimin, iş hayatının taleplerine uygunluğunu 

ve varsa eğitimde karşılaşılan güçlükleri ortaya çıkarması yönünden önemlidir. 

Ayrıca söz konusu okullarda verilmekte olan meslekî eğitimin günümüz 

teknolojilerine uygunluğu yönünden geliştirilmesine katkı sağlayacağı 

beklenmektedir.  
 

SAYILTILAR 
 

Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına yönelik ; 
 

1. Araştırma kapsamına alınan TML, ATML, ÇPL’lerin yöneticileri; 

muhasebe, bankacılık, büro hizmetleri, kooperatifçilik, dış ticaret, borsa 

hizmetleri, sigortacılık, emlâk komisyonculuğu, bilgi işlem bölümlerinde 

eğitim veren meslek dersi öğretmenleri; hâlen eğitim gören son sınıf 

öğrencileri; ticaret sektöründe ara kademe elemanı olarak çalışan mezunlar ve 

diğer ara kademe elamanı olarak çalışanlar ile bu işletmelerin yöneticileri, okul 

ve işletme evrenini temsil etmek üzere örneklem gruplarını teşkil edeceği, 
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2. Bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketlerin kapsamı, 

muhasebe, bankacılık ve dış ticaret sektöründe yönetici ve alan 

öğretmenlerinden ve üniversite öğretim elemanlarından oluşan uzman bir ekip 

tarafından kontrol edilerek geliştirildiği için geçerli olduğu, 

 

3. Anketlerin, örneklem grubuna uygulanmadan önce örneklem 

kapsamına giren küçük bir grupta pilot uygulama ile test edilerek gerekli 

düzeltmelerin yapıldığı için geçerli olduğu, 

 

4. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan katılımcıların evren 

grubunu temsil ettiği ve anketin güvenirliğinin yüksek olduğu, 

 

5. Anketi cevaplandıran katılımcıların tamamının, anketleri 

cevaplandırmada samimî ve gönüllü olduğu varsayılmaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, ATML, 

ÇPL’lerde verilen eğitim ve öğretimin genel bir değerlendirmesini yapmayı 

amaçlayan bu araştırmada, amaçlara ulaşabilmek için bazı sınırlamalar 

yapılmıştır.  

 

Araştırmada;  

 

1. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’de muhasebe, bankacılık, büro hizmetleri, kooperatifçilik, dış 

ticaret, borsa hizmetleri, sigortacılık, emlâk komisyonculuğu ve bilgi işlem 

bölümleri , 
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2. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde görev yapan yöneticiler, meslek dersi öğretmenleri ve son 

sınıf öğrencileri , 

 

3. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde muhasebe, bankacılık, büro hizmetleri, kooperatifçilik, dış 

ticaret, borsa hizmetleri, sigortacılık, emlâk komisyonculuğu, bilgi işlem 

alanlarında mezunlarını istihdam eden işletme yetkilileri ile sınırlıdır. 
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BÖLÜM - II 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

 Araştırmanın amacına yönelik olarak bu bölümde; araştırmanın modeli, 

evren ve örneklemi, veri toplama teknikleri ile veri çözümleme yöntemleri 

açıklanmaktadır. 

 

Araştırmanın Modeli 
 

Araştırma için Türkiye’de ticaret sektörü,  Millî Eğitim Bakanlığı 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olan ticaret meslek 

liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, çok programlı liselerde verilen eğitim 

ile ilgili yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma, belgesel tarama 

türünden bir çalışmadır. Diğer taraftan, ticaret eğitiminin etkinliği konusunda 

görüş ve düşünceleri ortaya koymak amacıyla dört ayrı grup için anket formu 

hazırlanmıştır. Araştırma ile 2001-2002 öğretim yılında bu okullarda görev 

yapan yöneticilerin, meslek dersleri öğretmenlerinin, bu okul mezunu çalışan 

ve diğer çalışanlarla, sektörde 3308 sayılı Kanun gereği öğrencilere beceri 

öğretimi sağlayan işletme yetkilerinin, okulların son sınıflarında öğrenim gören 

öğrencilerin, eğitim ve öğretim ortamlarının etkililiği ve sektörün bu insan 

gücünden beklentileri konusundaki görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Söz 

konusu grupların görüş ve önerileri doğrultusunda araştırma raporu 

hazırlanmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. 

 
 

Evren ve Örneklem 
 
Araştırma 4 ayrı bağımsız evrenden oluşmakta ve bu evrenlerden 

alınmış 4 bağımsız örneklem içermektedir. 
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Evren 
 

Ticaret eğitiminin değerlendirilebilmesi amacıyla araştırma kapsamına; 

 

• Ticaret eğitimi ve öğretimini sürdüren, ticaret meslek liseleri, Anadolu 

ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerin ticaret eğitimi 

bölümlerinde, 

1. Yöneticilik görevinde bulunanlar ve meslek dersleri  öğretmenleri, 

2. Bu okulların 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğretim gören son 

sınıf öğrencileri, 

• 3308 sayılı Meslekî Eğitim  Kanunu çerçevesinde beceri öğretimi için 

adı geçen okullardan  öğrenci kabul eden ticaret işletmelerinin yetkilileri, 

• Anılan işletmelerde ara kademe eleman olarak ticaret meslek liseleri, 

Anadolu ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerin ticaret eğitimi 

bölümlerinden mezun çalışanlar ile diğer çalışanlar alınmıştır. 

 

Araştırmanın birinci evrenini, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  eğitim ve 

öğretim veren  328 ticaret meslek lisesi, 152 Anadolu ticaret meslek lisesi ve 

225 çok programlı lisede görev yapan 4726 müdür, müdür yardımcısı ve 

meslek dersi öğretmeni; ikinci evrenini ise Türkiye genelinde ticaret eğitimi ve 

öğretimi verilen okulların son sınıflarında öğrenim gören  toplam 68638 

öğrenci oluşturmaktadır (bk. Tablo 1.3). 

 

Okullarda verilen ticaret eğitiminin ticaret sektörü açısından 

değerlendirilmesi amacıyla araştırmanın  üçüncü evreni, bir çalışma evreni olup 

bu evreni, araştırma kapsamına alınan 14 ilden 23 örneklem okulun  beceri 

öğretimi için öğrenci gönderdiği 241 ticaret işletmesinde yetkili konumunda 
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bulunan 241 kişi oluşturmaktadır. Son olarak araştırmanın dördüncü evreni, bu 

işletmelerde ara kademe personel olarak görev yapan ticaret meslek liseleri, 

Anadolu ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerin ticaret eğitimi 

bölümlerinden mezun 500 çalışan ile mezunlarla aynı işi yapan fakat adı geçen 

okulların mezunu olmayan 1.000 diğer ara kademe çalışanından oluşmaktadır.  

 

Öğretmen ve son sınıf öğrencileri için örneklem hesaplamalarına 

ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmektedir.  

 

Öğrencilere ait Örneklem 
 

Öğrencilere ait örneklemin hesaplanmasında  Tabakalı Örnekleme - 

Orantılı Paylaşım (Stratified Sampling- Proprtional Allocation) metodu 

kullanılmıştır. Hesaplamanın yapılmasında ülkenin coğrafî, sosyal ve öğrenci 

nüfus yapısı göz önüne alınarak aşağıdaki  tanımlar dâhilinde bölgelere ilişkin 

öğrenci örneklem tablosu oluşturulmuştur. 

 

N : Ticaret meslek liseleri son sınıflarında okuyan toplam 

      öğrenci sayısı=  68638 

Nh  :   Bölgelere göre öğrenci sayıları (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

Wh:  Bölgelere göre öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayısına oranları 

        (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

n :  Tahminî örneklem sayısı = 2500 

nh  :  Bölgelere  göre araştırma kapsamına alınan öğrenci sayıları 

      (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

 nh ( h. bölgesi öğrenci örneklem sayısı ) = Wh * n     
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Sıra (h) Bölgeler Öğrenci S. (Nh) (Wh = Nh / N) 
Örneklem S. 

(nh  = Wh * n) 

1 Marmara 26335 0.399 1022 

2 Akdeniz 6800 0.097 235 

3 Ege 10585 0.154 387 

4 İç Anadolu 10877 0.161 397 

5 Karadeniz 7538 0.109 265 

6 Doğu Anadolu 2755 0.041 100 

7 Güney Doğu Anadolu 2628 0.039 94 

Toplam 68638 1.000 2500 

Örneklem kapsamına alınan öğrenci toplamı :Σ nh = (n1 + n2+ n3+ n4 + n5 + n6+ n7 )= 2500

  

Öğretmenlere Ait Örneklem 
 

Öğretmenlere ait örneklemin hesaplanmasında ise yine Tabakalı 

Örnekleme - Orantılı Paylaşım (Stratified Sampling- Proprtional Allocation) 

metodundan yararlanılmıştır. Bölgelere ilişkin öğretmen örneklem tablosu 

oluşturulmasında  aynı şekilde ülkenin coğrafî, sosyal ve öğretmen nüfus yapısı 

göz önüne alınarak aşağıdaki  tanımlardan faydalanılmıştır. 

 

N   : Ticaret meslek liselerindeki meslek dersleri öğretmeni sayısı=  4726 

Nh  :   Bölgelere göre meslek dersleri öğretmeni sayıları (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

Wh:  Bölgelere göre meslek dersleri öğretmeni sayılarının toplam meslek  

        dersleri öğretmeni  sayısına oranları (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

n :  Tahminî örneklem sayısı = 500 

nh  :  Bölgelere  göre araştırma kapsamına alınan meslek dersleri öğretmeni  

       sayıları (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

nh :( h. bölgesi öğretmen örneklem sayısı ) = Wh * n     
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Sıra (h) Bölgeler Öğretmen 
S. (Nh) 

(Wh = Nh / N) Örneklem S. 
(nh  = Wh * n) 

1 Marmara 1209 0.255 125 

2 Akdeniz 582 0.124 62 

3 Ege 230 0.175 86 

4 İç Anadolu 1035 0.217 105 

5 Karadeniz 656 0.139 70 

6 Doğu Anadolu 214 0.048 30 

7 Güney Doğu Anadolu 200 0.042 22 

Toplam   4726 1.00 500 

 

Örneklem kapsamına alınan öğretmen toplamı: Σ nh = (n1 + n2+ n3+ n4 + n5 + n6+ n7  )= 500 
 

Öğretmen, yönetici ve ticaret meslek liselerinin son sınıflarında okuyan 

öğrencilere uygulanacak veri toplama çalışmasında, her bölgeyi temsilen iki il 

alınacak biçimde düzenlemeye gidilmiştir. Örneklem illerin seçiminde ise illere 

ait coğrafî, sosyal yapılar ve bu illerde görev yapan öğretmen, yönetici, 

öğrenim gören öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Bu illere ilişkin öğretmen, 

yönetici ve öğrenci örneklem dağılım tablosu (Tablo 2.1) aşağıda 

verilmektedir. 
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Tablo 2.1 
Ticaret Eğitimini Değerlendirme Araştırması   

Öğretmen ve Öğrenci Örnekleminin İllere Göre Dağılımı  

BÖLGE 
İL 

Okul Yöneticisi 
Öğretmen  Öğrenci Toplam 

Çalış. 
Evreni Örn. Çalış. 

Evreni Örn. Çalış. 
Evreni Örn. 

MARMARA 
İstanbul 663 75 17366 672 18029 747 
Bursa 187 50 2251 350 2438 400 
Bölge Top. 850 125 19617 1022 20467 1147 

AKDENİZ 
Adana 105 39 1397 120 1502 159 
Hatay 141 23 1259 115 1400 138 
Bölge Top. 246 62 2656 235 2902 297 

EGE 
İzmir 332 50 4629 275 4961 325 
Denizli 138 36 1082 112 1220 148 
Bölge Top. 470 86 5711 387 6181 473 

İÇ ANADOLU 
Ankara 474 80 4747 247 5221 327 
Çankırı 35 27 661 150 696 177 
Bölge Top. 509 107 5408 397 5917 504 

KARADENİZ 
Samsun 84 40 1004 150 1088 190 
Trabzon 57 30 535 115 592 145 
Bölge Top. 141 70 1539 265 1680 335 

DOĞU ANADOLU 
Malatya 21  8 287 50 308 58 
Erzurum 31 22 303 50 334 72 
Bölge Top. 52 30 590 100 642 130 

GÜNEY DOĞU  
ANADOLU 

Gazi Antep 40 9 610 50 650 59 
Şanlı Urfa 25 11 368 44 393 55 
Bölge Top. 65 20 978 94 1043 114 

TOPLAM 2333 500 36499 2500 38832 3000 
 

Okulların seçiminde ise kapsama alınan illerde faaliyet gösteren ticaret 

meslek liselerinde görev yapan öğretmen, yönetici ve öğrenim gören öğrenci 

sayıları esas alınmış ve yansız metodu (random metodu) yardımıyla  okullara 

ilişkin öğretmen, yönetici ve öğrenci örneklem dağılım tablosu (Tablo 2.2) 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 2.2 
Araştırma Kapsamına Alınan Ticaret ve Turizm  

Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Ticaret Öğretimi Okulları 

İl Okul Adı 
Yön. – Öğrt. Öğrenci Toplam 
Evr. Örn. Evr. Örn. Evr. Örn. 

 İstanbul 

 Kadıköy TML 24 20 375 150 399 170
 Üsküdar TML 31 28 794 272 825 300
 Zeytinburnu 100.Yıl ATML 22 18 309 190 331 208
 Kâğıthane Ticaret Odası ATML 10 10 130 60 140 70

 Bursa 
 Nilüfer TML, ATML 21 21 445 150 466 171
 Orhangazi ÇPL 3 3 43 30 46 33
 Yıldırım TML 25 25 300 170 325 195

 Bölge Toplamı 136 125 2396 1022 2532 1147
 Adana  Seyhan Çobanoğlu TML, ATML 37 37 648 120 685 157
 Hatay  Antakya TML ve ATML  35 25 269 100 304 125
 Bölge Toplamı 72 62 917 220 989 282
 İzmir  İzmir Atatürk TML, ATML 17 15 273 100 290 115

 Karşıyaka M.A. Lahur TML 19 16 313 75 332 91
 Cumhuriyet TML ,  ATML 12 10 244 100 256 110

 Denizli  Merkez TML , ATML 46 45 590 112 636 167
 Bölge Toplamı 94 86 1420 387 1514 473
 Ankara  Anafartalar TML ,  ATML 28 20 209 100 237 120

 Aydınlıkevler TML   100 67 881 212 981 279
 Çankırı  Merkez TML ve ATML 21 20 112 100 133 120
 Bölge Toplamı 149 107 1202 412 1351 519
 Samsun Merkez TML ,  ATML 40 37 533 125 573 158
 Trabzon Düzköy ÇPL 3 3 46 40 49 43

Merkez TML,  ATML  30 30 286 100 316 134
 Bölge Toplamı 73 70 865 265 938 335
 Malatya H.H. Kölük ATML 8 8 143 50 151 58
 Erzurum Merkez TML,  ATML 22 22 274 50 296 72
 Bölge Toplamı 30 30 417 100 447 130
 Gazi Antep Şehitkamil A. Erkul TML,  ATML 9 9 129 50 138 59
  Şanlı Urfa Merkez TML, ATML 11 11 136 44 147 55
 Bölge Toplamı 20 20 265 94 285 114
 TOPLAM 574 500 7482 2500 8056 3000
 
Not 1:  Öğretmen ve öğrenci sayıları  2000 – 2001 öğretim yılına  ait olup TTÖ  Genel 

Müdürlüğü kayıtlarına göre alınmıştır. 
Not 2: Örnekleme alınan  öğretmen ve öğrenci sayıları random metotla seçilmiştir. 
Not 3: Örnekleme alınan  yönetici  sayıları öğretmen sayıları içerisinde  
           gösterilmektedir. 
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İş Gücü Örneklemi  
 

Araştırma kapsamına alınan 14 ilde bulunan 23 okulun beceri eğitimine 

öğrenci gönderdiği 2.753 işletmenin yetkilisi, bu araştırmanın üçüncü evrenini 

teşkil etmektedir. Bu işletmelerin  ticaret, muhasebe ve bankacılık ile ilgili 

bölümlerinde TML, ATML ve ÇPL’lerin ilgili bölümleri mezunu 15.485 

çalışanı ile aynı bölümlerden  mezun olmayan, ancak mezunlarla aynı işi yapan 

79.186 diğer çalışanı olmak üzere toplam 97.424 çalışan araştırmanın dördüncü 

evrenini yani çalışanlara ait çalışma evrenini teşkil etmektedir. 

  

 İşletme yetkililerine ait evren ise yine bir çalışma evreni olup okulların 

beceri eğitimine öğrenci gönderdiği 2.753 işletmeden oluşmaktadır. İşletme 

yetkililerine ait örneklem, bu işletmelerin istihdam ettiği anılan okul mezunu 

çalışanlar ile diğer çalışan sayıları esas alınarak yansız örnekleme metodu ile 

belirlenmiştir. Bu metotla kapsama alınan 241 işletme, toplam işletmelerin 

yaklaşık yüzde 9’unu oluşturmaktadır. Seçilen her bir işletmeyi temsilen bir 

yetkili olacak şekilde 241 işletme yetkilisi de araştırmanın işletme yetkililerine 

ait örneklemi oluşturmuştur. Bu nedenle işletme yetkilileri için ayrıca 

örnekleme hesabına gidilmemiştir.  

 

 Çalışanlara ait örneklemin oluşturulmasında kapsama alınan okulların 

öğrenci gönderdiği toplam 2.754 işletmeden 241’inde görev yapan toplam 

15.485 mezun durumda çalışandan 500’ü ve 79.186 mezun olmayan ancak aynı 

işi yapan diğer çalışandan 1000’i  tesadüfî yöntemle belirlenmiştir.  

 

 İşletme yetkililerine ve çalışanlara ait örneklem tablosu Tablo 2.3’te 

verilmiştir.  
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Tablo 2.3 
İş Gücü Örneklem Dağılım Tablosu 

İli Okul adı 
İşl. Yetkilisi Mezun Çalışan Diğer Çalışan Toplam 

Ç.Evr Örn. Ç.Evr Örn. Ç.Evr Örn. Ç.Evr Örn. 

İstanbul 

 Kadıköy TML 220 20 390 40 1026 80 1636 140
 Üsküdar TML 560 20 4588 90 16409 180 21557 290
 Zeytinburnu 100.Yıl ATML 12 7 25 10 343 20 380 37
 İl Toplamı 792 47 5003 140 17778 280 23573 467

Bursa 

 Nilüfer TML, ATML 66 7 112 10 418 20 596 37
 Orhangazi ÇPL 17 5 6 5 70 10 93 20
 Yıldırım TML 32 4 35 5 1471 10 1538 19
 İl Toplamı 115 16 153 20 1959 40 2227 76

Adana 
 S. Çobanoğlu TML, ATML 27 7 281 10 605 20 913 37
 İl Toplamı 27 7 281 10 605 20 913 37

İçel 
 Mersin TML 263 11 1991 40 1439 80 3693 131
 İsa Öner ÇPL 27 8 179 10 106 20 312 38
 İl Toplamı 290 19 2170 50 1545 100 4005 169

İzmir 

 Atatürk TML, ATML 52 10 625 10 3865 43 4542 63
 Cumhuriyet TML, ATML 143 4 18 7 8 2 169 13
 Karşıyaka M.A. Lahur TML 194 10 221 10 304 10 719 30
 İl Toplamı 389 24 864 27 4177 55 5430 106

Denizli 
 Merkez TML, ATML 250 15 870 25 3003 50 4123 90
 İl Toplamı 250 15 870 25 3003 50 4123 90

Ankara 
 Anafartalar TML, ATML 106 20 3344 65 40159 190 43609 275
 Aydınlıkevler TML 395 25 1203 60 2413 100 4011 185
 İl Toplamı 501 45 4547 130 42572 290 47620 460

Kayseri 
 Kocasinan Merkez TML 40 5 549 15 0 0 589 20
 Hacılar ÇPL 9 5 86 10 3363 50 3458 65
 İl Toplamı 49 10 635 25 3363 50 4047 85

Samsun 
 Merkez TML, ATML 184 10 313 20 525 40 1022 70
 İl Toplamı 184 10 313 20 525 40 1022 70

Trabzon  Merkez TML, ATML 47 10 137 20 0 0 184 30
İl Toplamı 47 10 137 20 0 0 184 30

Malatya 
 H.H.Kölük ATML 47 10 111 10 103 20 261 40
 İl Toplamı 47 10 111 10 103 20 261 40

Erzurum 
 Merkez TML, ATML 9 8 264 8 1427 25 1700 41
 İl Toplamı 9 8 264 8 1427 25 1700 41

Gazi Antep 
 Ş.Kamil A.Erkul TML, 
ATML 15 10 21 10 15 10 51 30

 İl Toplamı 15 10 21 10 15 10 51 30

Şanlı Urfa 
 Merkez TML, ATML 38 10 116 10 2114 20 2268 40
 İl Toplamı 38 10 116 10 2114 20 2268 40

Genel Toplam 2753 241 15485 500 79186 1000 97424 1741
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Veri Kaynakları ve Verilerin İşlenmesi  
 
 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ticaret eğitimi ve 

öğretimi yapılan okullarda verilen eğitimin niteliğini, ticaret sektörünün 

beklentilerini ortaya koymak amacıyla, okul  yöneticileriyle meslek dersi 

öğretmenlerinden adı geçen okulların mezunu olup ticaret sektöründe 

çalışanların, bu okul mezunu olmayan diğer çalışanların ve  işletme 

yöneticilerinin ticaret eğitimine ilişkin görüşleri alınacaktır.  

 

Ticaret eğitimi programına ilişkin verileri oluşturulması için Ticaret ve 

Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü kayıtları incelenmiş,  bu çerçevede meslekî 

ve teknik eğitimin içindeki ticaret eğitiminin geçmişten günümüze kadar 

geçirdiği aşamalar, eğitim şûralarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, 

kalkınma plânları, hükûmet programları, ilgili araştırmalar, kanunlar, 

yönetmelikler ve diğer dokümanlar araştırma amaçları çerçevesinde gözden 

geçirilmiştir. Ayrıca araştırmanın diğer boyutunu oluşturan ticaret sektörünün, 

Türk ekonomisi içerisindeki önemine bağlı olarak gösterdiği gelişmeyi 

sürdürebilmesi için özellikle ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün mevcut 

durumu ve bu insan gücünün niteliklerini belirlemeye yardımcı olacak 

derlenmiş bilgi ve değerlendirmelere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

 Araştırmanın ikinci veri kaynağını, anketlerle toplanan veriler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı çerçevesinde hazırlanan dört anket formu 

(FORM-1,2,3,4) araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşan bir uzmanlar grubunun 

incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve öneriler 

dikkate alınarak anketler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve geliştirilen 

anketler pilot bir çalışmayla denenerek son şekli verilmiştir. 
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 Ticaret eğitimi ve öğretimi yapılan örneklem okulların beceri öğretimi 

için öğrenci gönderdiği işletmelerdeki mezun çalışanlar ve diğer çalışanlarla bu 

işletmelerin yöneticisi konumunda olanlara sektör grubu anketler; ticaret 

sektörünün ara kademe insan gücü ihtiyacının karşılanmasında faktör 

durumunda olan okulların yöneticileri, meslek dersleri öğretmenleri ile son 

sınıflarında öğrenim gören öğrencilere ise okul grubu anketler uygulanmıştır. 

 

 Anket uygulama esasları, Anket Uygulama Yönergesi  ile 

belirlenmiştir. Anketlerin uygulanmasında uzmanlar, okul yöneticileriyle iş 

birliği yapmışlardır. 

  
Anketler geçerlilik ve doğruluk yönünden incelenerek  yönergeye 

uygun cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar 

ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir. Anketlerde açık uçlu sorulara 

verilen cevaplarda tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin frekansları 

hesaplanmış, formlara ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış araştırmanın 

amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 

dönüştürülmüştür. 

 
Kullanılan İstatistik Teknikleri 

 
 Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde 

edilen veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda 

gösterilmiştir. Anketlerde, gruplara ortak sorulan sorulara verilen cevaplar 

arasındaki ilişkileri gösterebilmek için çapraz tablolar hazırlanmıştır. FORM 

1,2,3,4 anketlerinde bazı soruların cevaplandırılmasında ve 

değerlendirilmesinde, beş ile bir arasında değişen beşli likert ölçeği 

kullanılmıştır. Anketlerde boş ve geçersiz olan cevaplar dikkate alınmamıştır. 

Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların aritmetik 
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ortalaması ve standart sapması hesaplanmış ve çoklu gruplar arasındaki 

ilişkinin belirlenmesinde Kay-kare metodu, gruplara ortak sorulan sorularda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın test edilmesi için ikili 

gruplarda t-testi, üçlü veya daha fazla katılımlı gruplarda ise Tek Yönlü 

Varyans Analizi (F-testi) kullanılmıştır. Aritmetik ortalamaları arasında 0.05 

düzeyinde anlamlı fark bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffie (Şefi) 

testinden yararlanılmıştır.  
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BÖLÜM - III 
 

BULGULAR ve YORUMLAR 
 

3.1. GRUPLARLA İLGİLİ BİLGİLER 
 

3.1.1. ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Öğrencilerin Cinsiyetleri 
 
 Tablo 3.1.1.1 incelendiğinde ticaret orta öğretimi son sınıf 

öğrencilerinin yüzde 57’sinin kız, yüzde 43’ünün ise erkek öğrenci olduğu 

görülmektedir. 

 
Tablo 3.1.1.1 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Öğrencilerin Cinsiyeti Öğrenci 
f % 

Kız 1385 57.0 
Erkek 1042 43.0 

Toplam 2427 100.0 

 
Okul Türleri 

 Tablo 3.1.1.2’de ticaret orta öğretimi son sınıf öğrencilerinin öğrenim 

gördüğü okul türlerine göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.1.2 
Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımı 

Okul Türü Öğrenci 
f % 

Ticaret Meslek Lisesi 2093 86.3 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 271 11.1 
Çok Programlı Lise 63 2.6 

Toplam 2427 100.0 
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Tablo 3.1.1.2 incelendiğinde son sınıf öğrencilerinin % 86.3’ünün 

ticaret meslek lisesi, % 111’inin Anadolu ticaret meslek lisesi öğrencisi olduğu 

görülmektedir. Ticaret orta öğretimi okullarının büyük çoğunluğunun ticaret 

meslek liseleri çatısı altında toplandığı anlaşılmaktadır. 

 

Öğrencilerin Branşları 
 
 Tablo 3.1.1.3’te ticaret orta öğretimi son sınıf öğrencilerinin öğrenim 

gördüğü bölümlere göre dağılımları verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.1.3 
Öğrenim Gördüğü Branşlara  Göre Öğrencilerin Dağılımı 

Branşlar Öğrenci 
f % 

Muhasebe 1969 81.1 
Bankacılık 96 4.0 
Kooperatifçilik 5 0.2 
Borsa Hizmetleri 5 0.2 
Dış Ticaret 97 4.0 
Bilgi İşlem 107 4.4 
Sigortacılık 23 0.9 
Büro Hizmetleri 96 4.0 

  Yönetim ve Ticaret Sekreterliği 9 0.4 
Emlâk Komisyonculuğu 20 0.8 

Toplam 2427 100.0 

  
Tablo 3.1.1.3’e göre son sınıf öğrencilerinin % 81.1’inin muhasebe 

bölümü öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi işlem, bankacılık, dış ticaret ve 

büro hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık % 4’er 

oranlarında pay sahibi olduğu görülmektedir.  

 

Muhasebe bölümü öğrencileri, ticaret öğretimde okuyan son sınıf 

öğrencilerinin yaklaşık beşte dördünü oluşturmaktadır. 
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Öğrencilerin Kayıt Öncesi Okulları Hakkındaki Bilgileri  
 

 Ticaret öğretimi son sınıf öğrencilerinin kayıt yaptırmadan önce, 

okulları hakkında ne derecede bilgi sahibi olduklarına ilişkin veriler Tablo 

3.1.1.4’te verilmiştir. 

 
Tablo 3.1.1.4 

Öğrencilerin Okulları Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları 

Öğrencilerin bilgi sahibi olma 
dereceleri 

Öğrenci 
f % 

Oldukça bilgim vardı. 197 8.1 
Yeteri kadar bilgim vardı. 729 30.0 
Çok az bilgim vardı. 1155 47.6 
Bilgi sahibi değildim. 341 14.1 
Boş/Geçersiz 5 0.2 

Toplam 2427 100.0 

  
Soruyu cevaplandıran öğrencilerin yüzde 47.6’sı okullarına kayıt 

yaptırmadan önce “çok az” bilgi sahibi olduklarını, % 30’u okulları hakkında 

“yeteri kadar” bilgi sahibi olduklarını, yüzde 14.1’i okulları hakkında “bilgi 

sahibi olmadıklarını”, yüzde 8.1’i ise okulları hakkında “oldukça” bilgi sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Okullarına kayıt yaptırmadan önce öğrencilerin yarısının okulları 

hakkında çok az bilgi sahibi olduğu görülmektedir. 

 

Okullarını Tercihte Öğrencileri Etkileyenler 
 

 Ticaret öğretimi veren okulları tercihte öğrencileri etkileyenlerin kimler 

olduğuna ilişkin soruya öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili veriler Tablo 

3.1.1.5’te görülmektedir. 
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Tablo 3.1.1.5 
Okullarını Tercihte Öğrencileri Etkileyenler 

Öğrencileri Etkileyenler Öğrenci 
f % 

Kendim 918 37.8 
Aile Büyüklerim 921 37.9 
Öğretmenlerim 44 1.8 
Arkadaşlarım 252 10.4 
Bu okul mezunları 199 8.2 
Diğer 29 1.2 
Boş/Geçersiz 64 2.6 

Toplam 2427 100.0 

  
Öğrencilerin  % 37.9’unun aile büyüklerinin, % 37.8’inin kendisinin, 

% 10.4’ünün ise arkadaşlarının okullarını tercihte etkili olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin yaklaşık dörtte üçünün okullarını tercihlerinde, kendisinin ve aile 

büyüklerinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Okullarını Tercihte Öğrencileri Etkileyen Nedenler 
 
 Ticaret öğretimi verilen okulları tercihte öğrencileri etkileyen en 

önemli nedenlerin neler olduğuna ilişkin öğrencilerin görüşlerine ait veriler 

Tablo 3.1.1.6’da  verilmiştir. 
 

Tablo 3.1.1.6. 
Okul ve Bölümlerini Tercih Etmelerinde Öğrencileri Etkileyen Nedenler 

Öğrencileri Etkileyen Nedenler Öğrenci 
f % 

Ailem ticaret sektöründe çalışıyor. 161 6.6 
Ticaret sektöründe kolay iş bulacağımı 
düşünüyorum. 1661 68.4 

Ticaret sektöründe tatminkâr ücret 
alacağıma inanıyorum. 202 8.4 

Diğer 263 10.8 
Boş/Geçersiz 140 5.8 

Toplam 2427 100.0 
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Tablo 3.1.1.6 incelendiğinde öğrencilerin % 68.4’ünün ticaret 

sektöründe kolay iş bulacağını,  % 25.8’inin bu sektörde tatminkâr ücret 

alacağını düşündükleri ve ailesi bu sektörde çalıştığı için okullarını 

tercih ettiklerini belirttikleri görülmektedir. Öğrencilerin % 5.8’i bu 

soruya boş veya geçersiz cevap vermiştir. 

  
Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri 
 

 Tablo 3.1.1.7’de ticaret öğretimi veren okulların son sınıf 

öğrencilerinin, okullarını başkalarına tavsiye edip etmediklerine ilişkin bilgiler 

yer almıştır. 

  
Tablo 3.1.1.7 

Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri 

Okulu tavsiye etme Öğrenci 
f % 

Evet 1278 52.7 
Hayır 1232 46.6 
Boş/Geçersiz 17 0.7 
Toplam 2427 100.0 

  
 Tablo 3.1.1.7 incelendiğinde öğrencilerin % 52.7’sinin okullarını 

başkalarına tavsiye ettikleri, % 46.6’sının ise tavsiye etmedikleri 

anlaşılmaktadır.  

  
Öğrencilerin Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişten 

Yararlanmak İstemeleri 
 

 Tablo 3.1.1.8’de ticaret öğretimi veren okulların son sınıf 

öğrencilerinin % 85.9’unun meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten 

yararlanmak istediklerini, % 13.3’ünün ise yararlanmayı düşünmediklerini 

belirttikleri görülmektedir. 
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Tablo 3.1.1.8 

Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız  
Geçişten Öğrencilerin Yararlanmak İstemeleri 

Görüşler Öğrenci 
f % 

Evet 2084 85.9 
Hayır 324 13.3 
Boş/Geçersiz 19 0.8 

Toplam 2427 100.0 

 
Bu duruma göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslek yüksek 

okullarına sınavsız geçişten faydalanmak istedikleri anlaşılmaktadır. 

  
Öğrencilerin Dört Yıllık Bir Yüksek Öğretim Kurumuna Devam 

Etmek İsteyip İstememeleri 
 
 Tablo 3.1.1.9’da ticaret öğretimi veren okulların son sınıf 

öğrencilerinin dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi isteyip 

istemediklerine ilişkin veriler yer almıştır. 

  
Tablo 3.1.1.9 

Öğrencilerin Dört Yıllık Bir Yüksek  
Öğretim Kurumuna Devam Etmek İstemeleri 

Görüşler Öğrenci 
f % 

Evet 2107 86.8 
Hayır 301 12.4 
Boş/Geçersiz 19 0.8 

Toplam 2427 100.0 

 
Tablo 3.1.1.9 incelendiğinde bu soruya geçerli cevap veren 

öğrencilerin % 86.8’inin dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam 

etmeyi düşündükleri,  % 12.4’ünün ise devam etmeyi düşünmediklerini 

belirttikleri görülmektedir.  
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Öğrencilerin tamamına yakınının dört yıllık bir yüksek öğretim 

kurumuna devam etmeyi düşündükleri anlaşılmaktadır. 

 

Dört Yıllık Yüksek Öğretime Devam Etmek İsteyen Öğrencilerin 
Alan Seçimleri  

 
 Tablo 3.1.1.10’da dört yıllık  yüksek öğretime devam etmek isteyen 

son sınıf öğrencilerinin alan seçimlerine ilişkin görüşlerine yer verilmektedir.  

 

Tablo 3.1.1.10 
Öğrencilerin Yüksek Öğretimde Alan Tercihleri 

Alan Tercihi 
Öğrenci 

f % 
Ekonomi – Ticaret 1587 75.5 
Sosyal Bilimler 206 9.8 
Fen ve Matematik 100 4.8 
Diğer 191 9.0 
Boş/Geçersiz 20 0.9 

Toplam 2107 100.0 

 

 Tablo incelendiğinde yüksek öğretim lisans programına devam etmek 

isteyen ticaret öğretimi veren okulların son sınıf öğrencilerinin % 75.5’inin 

ekonomi-ticaret alanına, % 9.8’inin sosyal bilimlere, % 4.8’ inin de fen ve 

matematik alanlarına devam edecekleri, % 9’unun da diğer seçeneğinde 

birleştikleri görülmektedir. Diğer alanlar ile kastedilen  sırasıyla, kendi alanı ile 

ilgili öğretmenlik, bilgisayar eğitimi, kendi alanı dışında öğretmenlik, beden 

eğitimi, iletişim ve polis akademisidir. 
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Öğrencilerin Ekonomi-Ticaret Alanında Yüksek Öğretime Devam 
Etmek İstemeleri 
 
 Ticaret öğretimi veren okulların son sınıf öğrencilerinin ekonomi-

ticaret alanlarında yüksek öğretime devam etmek istemelerinin en önemli 

sebeplerinin dağılımı Tablo 3.1.1.11’de görülmektedir.  

 
Tablo 3.1.1.11 

Dört Yıllık Yüksek Öğretimde Ekonomi-Ticaret  
Alanını Tercih Eden Öğrencilerin Tercih Nedenleri 

Tercih Nedenleri 
Öğrenci 

f % 
Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak 
istiyorum. 752 47.4 

Fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacağımı 
sanıyorum. 586 36.9 

Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumuna 
devam etmek istiyorum. 88 5.6 

Ailem istediğinden bir yüksek öğretim kurumuna 
devam etmek istiyorum. 37 2.4 

Diğer 3 0.1 
Boş/Geçersiz 121 7.6 

Toplam 1587 100.0 

 
 Tablo 3.1.1.11 incelendiğinde dört yıllık yüksek öğretimde ekonomi-

ticaret alanlarını tercih etmelerinin en önemli nedenleri konusunda öğrencilerin 

% 47.4’ünün meslekleri ile ilgili daha fazla  bilgi  sahibi  olmak  istediklerini, 

% 36.9’unun  fakülte  mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarına inandıklarını, 

% 5.6’sının alanı dışında bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek 

istediklerini, % 2.4’ünün ise ailesi istediğinden bir yüksek öğretim kurumuna 

devam etmek istediğini belirttikleri, % 7.6’sının da bu soruda görüş 

belirtmedikleri görülmektedir. 
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Öğrencilerin Dört Yıllık Yüksek Öğretime Devam Etmek 
İstememe Nedenleri 

 
 Tablo 3.1.1.12’de yüksek öğretime devam etmek istemeyen son sınıf 

öğrencilerinin bunu istememelerinin en önemli nedenleri ele alınmıştır.  

 
Tablo 3.1.1.12 

Öğrencilerin Dört Yıllık Yüksek  
Öğretime Devam Etmek İstememe Nedenleri 

Yüksek Öğretimi Düşünmeme Öğrenci 
f % 

Ailemin ekonomik durumu iyi değil. 78 25.9 
Alanımla ilgili bir yüksek öğretim kurumunu 
kazanamayacağımı düşünüyorum. 75 24.9 

Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumunu 
kazanamayacağımı düşünüyorum. 36 11.9 

Sınavsız geçişten yararlanarak meslek yüksek okuluna 
devam etmek istiyorum. 74 24.6 

Meslek lisesi mezunu olarak kolay iş bulacağıma 
inanıyorum. 31 10.3 

Diğer 7 2.4 

Toplam 301 100.0 

 
 Öğrencilerin orta öğretimden sonra yüksek öğretimi düşünmemelerinin 

en önemli nedenleri arasında % 25.9’ la ‘‘Ailemin ekonomik durumu iyi 

değil.’’ görüşü ilk sırayı alırken % 24.9’la da ‘‘Alanımla ilgili bir yüksek 

öğretim kurumunu kazanamayacağımı düşünüyorum.’’ görüşü ikinci sırayı 

almaktadır. Öğrencilerin % 24.6’sı ‘‘Sınavsız geçişten yararlanarak meslek 

yüksek okuluna devam etmek istiyorum.’’, % 11.9’u ‘‘Alanım dışında bir 

yüksek öğretim kurumunu kazanamayacağımı düşünüyorum.’’ % 10.3’ü de 

‘‘Meslek lisesi mezunu olarak kolay iş bulacağıma inanıyorum.’’ görüşünü 

belirtmişlerdir. 
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 Bu durum yüksek öğretime devam etmek istemeyen öğrencilerin 

ailelerinin gelir durumlarının zayıflığını göstermekle birlikte, öğrencilerin 

üniversiteyi kazanmak için fazla umutlu olmadıklarını da ortaya koymaktadır.  

 

3.1.2 OKUL YÖNETİCİSİ İLE 
ÖĞRETMENLERE AİT BİLGİ ve GÖRÜŞLER 

 

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görevlerine Göre Dağılımları 
 
Tablo 3.1.2.1’de örneklem kapsamındaki okullarda çalışan okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin görevlerine göre dağılımları verilmiştir.   

 
Tablo 3.1.2.1 

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görevlerine Göre Dağılımları 

Görev Dağılımları 
Okul Yöneticisi- 

Öğretmen 
f % 

Müdür 23 5.2 
Koordinatör müdür yardımcısı 22 5.0 
Teknik müdür yardımcısı 13 2.9 
Koordinatör öğretmen 383 86.4 
Boş/Geçersiz 2 0.5 

Toplam 443 100.0 

 
Tablo incelendiğinde ticaret orta öğretim okullarında çalışan okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin % 86.5’inin  koordinatör öğretmen, % 5.2’sinin 

müdür, % 5’inin koordinatör müdür yardımcısı ve % 2.9’unun teknik müdür 

yardımcısı olduğu görülmektedir. 

 

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 
 
Okul yönetici ve öğretmenlerin hizmet sürelerine ilişkin veriler Tablo 

3.1.2.2’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1.2.2 
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 

Hizmet süresi 
Okul Yöneticisi- 

Öğretmen 
f % 

5 yıl veya daha az 58 13.1 
6 – 10 yıl 95 21.4 
11 – 20 yıl 150 33.9 
21 yıl veya daha fazla 139 31.4 
Boş/Geçersiz 1 0.2 

Toplam 443 100.0 

 

 Okul yöneticileri ve öğretmenlerin % 33.9’u 11-20 yıl, % 31.4’ü 21 yıl 

ve üzerinde, % 21.4’ü 6-10 yıl, %13.1’ i de 5 yıl ve daha az sürede görev 

yaptıklarını belirtmişlerdir. 

 

 Ticaret öğretimi veren okullarda görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleklerinde tecrübeli oldukları 

anlaşılmaktadır.  

 

 Hizmet İçi Eğitimi Faaliyetleri 
 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılımlarına 

ilişkin veriler Tablo 3.1.2.3’te gösterilmiştir.  

 
 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 42.4’ü branşlarıyla ilgili, % 26.6’sı 

hem branşında hem de branşları dışında hizmet içi eğitimine katıldıklarını 

belirtirken,  % 18.1’i  hizmet içi eğitimine katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Sadece branşı dışında hizmet içi eğitimine katıldıklarını belirtenler ise tüm okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin % 11.3’ünü oluşturmaktadır. 
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Tablo 3.1.2.3 
Okul Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Katılımları 

Hizmet İçi Eğitime Katılım 
Okul Yöneticisi- 

Öğretmen 
f % 

Branşımla ilgili hizmet içi eğitimine 
katıldım. 188 42.4 

Branşım dışında hizmet içi eğitimine 
katıldım. 50 11.3 

Hem branşımda hem de branşım dışında 
hizmet içi eğitimine katıldım. 118 26.6 

Hizmet içi eğitimine katılmadım. 80 18.1 
Boş/Geçersiz 7 1.6 

Toplam 443 100.0 

 
 Ticaret öğretimi okullarında görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin yaklaşık olarak % 80’inin hizmet içi eğitimine katıldıkları 

anlaşılmaktadır. Bu da gelişen teknolojilerin, sürekli yeni üretilen bilgilerin 

öğretmenlerimize aktarılmış olması açısından son derece sevindiricidir. 

  
Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Almak İstedikleri Hizmet İçi 

Eğitim Konuları 
 
Tablo 3.1.2.4’te araştırma kapsamına alınan okullarda görev yapan 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimi 

konularına ilişkin veriler yer almaktadır. 

 
Örneklem kapsamına alınan 443 okul yöneticisi ve öğretmenin ‘’Hangi 

konularda hizmet içi eğitimine ihtiyaç duyuyorsunuz?’’ sorusuna 841’i cevap 

vermiştir. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi konuları % 30.5 ile 

bilgisayar, % 13.6 ile muhasebe, % 10.7 ile toplam kalite yönetimi, % 9.8 ile 

eğitim yönetimi, % 9.7 ile öğretim metotları, % 7.6 ile plânlı okul gelişim 

modeli, % 6.5 ile de program geliştirmedir. 
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Tablo 3.1.2.4 
Yönetici ve Öğretmenlerin Almak İstediği Hizmet İçi Eğitim Konuları 

Hizmet İçi Konuları 
Okul Yöneticisi- 

Öğretmen 
f % 

Muhasebe 115 13.6 
Bilgisayar 254 30.5 
Öğretim metotları 82 9.7 
Program geliştirme 55 6.5 
Toplam kalite yönetimi 90 10.7 
Eğitim yönetimi 83 9.8 
Plânlı okul gelişim modeli 64 7.6 
Yabancı dil 98 11.6 
Verilen cevap toplamı 841 100.0 

    Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. N =443 

 

 Bu sonuçlar ışığında okul yöneticisi ve öğretmenlerin bilgiye açık 

oldukları ve kendilerini yenileme isteklerinin olduğu söylenebilir. 

 

3.1.3  İŞLETME YÖNETİCİLERİNE AİT BİLGİ ve GÖRÜŞLER  
 

İşletme Yöneticilerinin Statüleri 
 

 İşletme yöneticilerinin işletmelerindeki görevlerine ait veriler Tablo 

3.1.3.1’de yer almaktadır. 

 

 Araştırma kapsamındaki 220 işletme yöneticisinden % 25’inin işletme 

sahibi, % 25.9’unun işletme yöneticisi, % 27.3’ünün kısım yöneticisi, 

%20.9’unun da kısım şefi oldukları Tablo 3.1.3.1’de  görülmektedir. 
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Tablo 3.1.3.1 
İşletme Yöneticilerinin İşletmedeki Görevleri 

Görev Dağılımı İşletme yöneticisi 
f % 

İşletme sahibi 55 25.0 
İşletme yöneticisi 57 25.9 
Kısım yöneticisi 60 27.3 
Kısım şefi 46 20.9 
Diğer 2 0.9 

Toplam 220 100.0 

 
 İşletme Yöneticilerinin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 
 
 Tablo 3.1.3.2’de anketi cevaplandıran işletme yöneticilerinin yaş 

gruplarına göre dağılımı verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.3.2 
İşletme Yöneticilerinin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

Yaş Grubu İşletme yöneticisi 
f % 

19 – 29 23 10.5 
30 – 39 84 38.1 
40 – 49 76 34.5 
50 yaş veya üstü 36 16.4 
Boş/Geçersiz 1 0.5 

Toplam 220 100.0 

  

Tablo 3.1.3.2’ incelendiğinde 220 işletme yöneticisinin % 38.1’nin 30 

ile 39 yaş, % 34.5’nin 40 ile 49 yaş arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

grupları % 16.4 ile 50 ve üstünde yaşı olan işletme yöneticisi, % 10.5 ile 19-29 

yaş arasında olan işletme yöneticileri izlemektedir. 
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 Elde edilen verilerden, işletme yöneticilerin büyük çoğunluğunun 30 

yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.  

  
İşletme Yöneticilerinin Eğitim Durumları 

  
 Tablo 3.1.3.3’ te, araştırma kapsamına alınan işletme yöneticilerinin 

eğitim durumları verilmiştir.  

  

Tablo 3.1.3.3 
İşletme Yöneticilerinin Eğitim Seviyeleri 

Eğitim Seviyesi İşletme Yöneticisi 
f % 

Orta Okul  2 0.9 

Lise 

Ticaret Meslek Lisesi  31 14.1 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 1 0.5 
Çok Programlı Lise 4 1.8 
Genel Lise ve Diğer Meslek 
Liseleri 

20 9.1 

Lise Mezunu Toplam 56 25.5 

Yüksek 
öğretim 

Ticaretle 
İlgili  

Ön Lisans 20 9.1 
Lisans 83 37.7 

Ticaret 
Dışında  

Ön Lisans  11 5.0 
Lisans 22 10.0 

Diğer (Yüksek Lisans-Doktora) 24 10.8 
Yüksek Öğretim Toplam 160 72.6 

Boş/Geçersiz 2 1.0 

Genel Toplam 220 100.0 

  

 Araştırma kapsamındaki 220 işletme yöneticisinin eğitim seviyelerine 

bakıldığında % 0.9’nun orta okul mezunu olduğu, toplamda % 25.5 olan lise 

mezunlarının % 14.1’inin ticaret meslek lisesi, % 9.1’inin genel lise ve diğer 

meslek liseleri, % 1.8 ve % 0.5’nin sırasıyla çok programlı lise ve  Anadolu  

ticaret meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Yüksek öğretim gören 

işletme yöneticilerinin toplamları % 72.6’ dır. Bunların % 37.7’sini ticaretle 
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ilgili lisans mezunu, % 10’unu ticaret dışında lisans mezunu, % 9.1’ini ticaretle 

ilgili ön lisans mezunu, % 5’ini de ticaret dışında ön lisans mezunu olan işletme 

yöneticileri oluşturmaktadır. 

 

 İşletme yöneticilerinin dörtte üçünün yüksek öğretim mezunu olduğu 

bulgulardan anlaşılmaktadır. 

 
 Meslekî Deneyim 
 
 İşletme yöneticilerinin mesleklerindeki deneyimleriyle ilgili bulgular 

Tablo 3.1.3.4’te sunulmuştur. 

 
Tablo 3.1.3.4 

İşletme Yöneticilerinin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 

Hizmet Süreleri İşletme Yöneticisi 
f % 

5 yıl veya daha az 17 7.7 
6 – 10 yıl 36 16.4 
11 – 20 yıl 90 40.9 
21 yıl veya daha fazla 76 34.5 
Boş/Geçersiz 1 0.5 

Toplam 220 100.0 

 

Yukarıdaki tabloda işletme yöneticilerinin mesleklerindeki 

deneyimlerine bakıldığında  % 40.9’unun 11-20 yıl, % 34.5’inin 21 yıl ve 

üzerinde, % 16.4’ünün 6-10 yıl,  % 7.7’sinin ise 5 yıl ve daha az kıdeme sahip 

oldukları görülmektedir.  

 

Bu sonuca göre işletme yöneticilerinin % 75’ inin 11 yıl ve üzeri 

meslekî deneyime sahip olduğu görülmektedir.  
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İşletme Yöneticilerinin Bulundukları İşletmedeki Çalışma Süreleri 
 
Tablo 3.1.3.5’te işletme yöneticilerinin şimdiki iş yerlerindeki hizmet 

sürelerine ilişkin veriler  yer almaktadır. 

 
Tablo 3.1.3.5 

İşletme Yöneticilerinin Şimdiki İş Yerlerindeki Hizmet Süreleri 

Hizmet Süresi İşletme Yöneticisi 
f % 

2 yıl veya daha az 16 7.3 
3 – 5 yıl 27 12.3 
6 – 10 yıl 47 21.4 
11 - 20 yıl 79 35.9 
21 yıl veya daha fazla 45 20.5 
Boş/Geçersiz 6 2.6 

Toplam 220 100.0 

 
 Tablo 3.1.3.5 incelendiğinde işletme yöneticilerinin % 35.9’unun 11-20 

yıl, % 21.4’ünün  6-10 yıl, % 20.5’inin 21yıl ve üzerinde, % 12.3’ünün  3-5 yıl, 

% 7.3’ünün ise 2 yıl ve daha az süre şimdiki iş yerlerinde çalışmakta oldukları 

görülmektedir.  

 

 İşletme yöneticilerinin Tablo 3.1.3.4’te yer alan mesleklerindeki hizmet 

süreleriyle şimdiki iş yerlerindeki hizmet süreleri karşılaştırıldığında sık iş 

değiştirmedikleri anlaşılmaktadır. 

 

İşletme Yöneticilerinin Şimdiki İşlerini İş Aramaya Başladıktan Ne 
Kadar Süre Sonra Buldukları 

 
 Tablo 3.1.3.6’da işletme yöneticilerinin iş bulma sürelerine ait sayısal 

veriler verilmiştir.   
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Tablo 3.1.3.6 
İşletme Yöneticilerinin Şimdiki İş Yerlerine Yerleşme Süreleri 

İş Bulma Süreleri 
İşletme Yöneticisi 

f % 
1 ay  veya daha az 74 44.8 
1 - 6 ay 47 28.5 
7 ay - 1 yıl 21 12.8 

 1yıl veya daha fazla 23 13.9 

Toplam 165 100.0 

        Not: Bu soruda tablo 3.1.3.1’deki işletme sahipleri dahil edilmemiştir. 

 

 ‘‘Çalışmaya başladığınız işe ne kadar sürede yerleştirildiniz?’  

sorusuna, anketi cevaplandıran 165 işletme yöneticisinden % 44.8’i “1 ay veya 

daha az”, % 28.5’i “1 ile 6 ay”, % 13.9’u “1 yıl ve daha fazla” sürede, % 12.8’i 

“7 ay ile 1 yıl” arasında yerleştirildikleri cevaplarını vermişlerdir  

 

Verilerden de anlaşılacağı gibi ticaret sektöründeki iş bulma süreleri 

istihdam acısından son derecede sevindiricidir. 

 
 İşe Yerleştirilme 

 
 İşletme yöneticilerinin işe yerleştirilmelerini sağlayan aracılara ilişkin 

veriler Tablo 3.1.3.7’de görülmektedir. 

 
 Tablo 3.1.3.7’de işletme yöneticilerinin çalıştıkları işlerine nasıl 

yerleştirildikleri incelenmiştir. Sonuçta işletme yöneticilerinin % 35.6’sı 

“tanıdık yardımıyla”, % 34.6’sı “ilânlarla”, % 4.3’ü “Türkiye İş Kurumu 

aracılığıyla” işe yerleştiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte diğer 

seçeneğinde görüş bildiren yöneticilerin % 25.5’i ‘‘Sınavla’’, ‘‘Kendi işim’’, 

‘‘Kendi çabamla’’, ‘‘Yatay geçişle’’, ‘‘Özel danışmanlık aracılığı ile’’ işe 

yerleştikleri görüşünü belirtmişlerdir.  
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Tablo 3.1.3.7 
İşletme Yöneticilerinin İşe Yerleştirilmeleri  

İş Bulmada Aracılar İşletme Yöneticisi 
f % 

Türkiye İş Kurumu Aracılığıyla 7 4.3 
İlânlarla 57 34.6 
Tanıdık Yardımıyla 59 35.6 

  Diğer 42 25.5 

Toplam 165 100.0 

         Not: Bu soruya Tablo 3.1.3.1’deki işletme sahipleri dahil edilmemiştir. 

 

Bulgulardan elde edilen sonuca göre işletme yöneticilerinin işe 

yerleşmelerinde  tanıdıkların yardımı ön plândadır. 

 

İşe Girmeden Önce Alınan Ek Eğitim  
 

  Tablo 3.1.3.8’de işletme yöneticilerinin işe girmeden önce ek eğitim 

(kurs seminer vb.) alıp almadıklarına ilişkin veriler yer almaktadır. 

 
Tablo 3.1.3.8 

İşletme Yöneticilerinin İşe Girmeden  
Önce Aldıkları Ek Eğitim(Kurs Seminer vb.)  

Kurs-Seminer Alma 
İşletme Yöneticisi 

f % 
Bilgisayar 54 17.6 
Daktilo 39 12.7 
Muhasebe 69 22.5 
İşletme 36 11.7 
Yabancı dil 27 8.7 
Diğer 16 5.1 
Herhangi bir eğitim almadım 67 21.7 

Toplam 308 100.0 

        Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. N =220 
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 Tablo 3.1.3.8 incelendiğinde işletme yöneticilerden 220 kişinin 308 

görüş belirttiği görülmektedir. İşe girmeden önce % 22.5 ile muhasebe ek 

eğitim alma konusunda ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte işletme 

yöneticilerinin % 21.7’si herhangi bir eğitim almadığını belirtmektedir. Aynı 

şekilde % 17.6’sı “bilgisayar”, % 12.7’si “daktilo”, % 11.7’si “işletme”, % 

8.7’si “yabancı dil” eğitimi aldıklarını vurgulamışlardır.  

  

 İşletme Yöneticilerinin Günlük Çalışma Saatleri 
 
 Tablo 3.1.3.9’da işletme yöneticilerinin günlük çalışma sürelerine 

ilişkin veriler yer almaktadır. 

 
Tablo 3.1.3.9 

İşletme Yöneticilerinin Günlük Çalışma Süreleri 

Çalışma Süresi 
İşletme Yöneticisi 

f % 
8 saatten az 7 3.2 
8 saat 91 41.3 
8 saatten fazla 119 54.1 
Boş/Geçersiz 3 1.4 

Toplam 220 100.0 

  

 Yukarıdaki tabloda işletme yöneticilerinin % 54.1’inin günde “8 

saatten fazla”, % 41.3’ünün günde “8 saat”, % 3.2’ sinin günde 8 saatten daha 

az çalıştıkları görülmektedir. 

 

Bu sonuçlardan ticaret sektöründeki çalışan yöneticilerin büyük 

çoğunluğunun 8 saatten fazla çalıştığı anlaşılmaktadır. 
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 İşletme Yöneticilerinin Aylık Kazançları 
 
 Tablo 3.1.3.10’da, işletme yöneticilerinin aylık net ücretlerine ilişkin 

veriler yer almaktadır. 

 

Tablo 3.1.3.10 
İşletme Yöneticilerinin Aylık Ücretleri 

Aylık Ücretler 
İşletme Yöneticisi 

f % 
Asgarî ücret–250 milyon 8 4.8 
251 – 400 milyon 21 12.7 
401 – 600 milyon 32 19.4 
600 milyon – 1 milyar 68 41.3 
1 milyar ve üzeri 36 21.8 

Toplam 165 100.0 

        Not: Bu soruda 3.1.3.1’ deki işletme sahipleri dahil edilmemiştir. Tablodaki ücretler  
                 Mart 2002 tarihi itibarıyla belirtilen ücretlerdir. 
 

 Örneklem kapsamına alınan işletme yöneticilerinin % 41.3’ü 600 ile 1 

milyar ücret aldıklarını, % 19.4’ü 400 ile 600 milyon, % 21.8’i 1 milyar ve 

üzerinde,  % 12.7’si 250 ile 400 milyon ücret aldıklarını belirtirken, % 4.8’i 

asgarî ücret ile 250 milyon arasında ücret aldıklarını ifade etmişlerdir. Sektörde 

çalışan işletme yöneticilerinin ekonomik durumlarının ülkemiz şartlarında iyi 

olduğu söylenebilir. 

 

 İşletme Yöneticilerinin Ek Gelirleri 
 
 İşletme yöneticilerinin aylık ücretleri dışındaki kazançlarına ilişkin 

veriler Tablo 3.1.3.11’de görülmektedir. 
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Tablo 3.1.3.11 
İşletme Yöneticilerinin Aylık Ücretleri Dışındaki Kazançları 

Diğer Kazanç Miktarları İşletme yöneticisi 
f % 

100 milyondan az 15 9.0 
100 – 200 milyon 24 14.5 
201 – 300 milyon 12 7.3 
300 milyon veya üzeri 43 26.2 
Hiç 63 38.2 
Boş/Geçersiz 8 4.8 

Toplam 165 100.0 

         Not: Bu soruda 3.1.3.1’ deki  işletme sahipleri dahil edilmemiştir. 

 

Örneklem kapsamındaki 220 işletme yöneticisinden işletme sahibi 

olmayan 165 kişi  ek kazançları ile ilgili soruyu cevaplandırmışlardır. Görüş 

belirtenlerin  % 38.2’sinin hiç ek ücret almadıkları, % 26.2’sinin 300 milyon ve 

üzerinde,  % 14.5’inin 100 ile 200 milyon, % 9’unun 100 milyon ve daha az, % 

7.3’ünün de 200 ile 300 milyon arasında ek ücret aldıkları Tablo 3.1.3.11’de 

görülmektedir. 

 

Elde edilen verilerden İşletme yöneticilerinin % 61.8’i ek ücret temin 

etmektedirler.  

 

3.1.4 ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER ve GÖRÜŞLER  
 

Çalışanların Cinsiyetleri 
 
 Araştırma kapsamına alınan çalışanların cinsiyetlerine ilişkin veriler 

Tablo 3.1.4.1’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.1 
Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Çalışanlar 
f % 

Bay 743 54.5 
Bayan 605 44.3 
Boş/Geçersiz 16 1.2 

Toplam 1364 100.0 

  
 Araştırma kapsamına alınan işletmelerdeki çalışanların % 54.5’inin 

bay, % 44.3’ünün de bayan oldukları görülmektedir.  

 

Ticaret sektöründe çalışan  bay, bayanların sayılarının dengeli olarak 

dağıldıkları görülmektedir.   

 

 Çalışanların İşletmelerdeki Görevleri 
 
 Tablo 3.1.4.2’de işletmelerdeki çalışanların görev dağılımlarına ilişkin 

verilere yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.4.2 
Çalışanların İşletmelerindeki Görev Dağılımları 

Görevler Çalışanlar 
f % 

Sözleşmeli memur 348 25.5 
Sözleşmeli işçi 207 15.2 
Kadrolu memur 543 39.8 
Kadrolu işçi 215 15.8 
Diğer 3 0.2 
Boş/Geçersiz 48 3.5 

Toplam 1364 100.0 
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Tablo 3.1.4.2’de ticaret sektöründeki işletmelerde çalışanlardan 

araştırma kapsamına alınanların % 39.8’inin “kadrolu memur”, % 25.5’inin 

“sözleşmeli memur”, % 15.8’inin “kadrolu işçi”, % 15.2’inin “sözleşmeli işçi” 

statüsünde çalıştıkları görülmektedir. 

 

İşletmelerdeki çalışanların % 65’inin  memur statüsünde oldukları 

anlaşılmaktadır. 

 
 Çalışanların Yaşları 
 
 Araştırma kapsamına alınan işletmelerdeki çalışanların yaşlarına ilişkin 

veriler Tablo 3.1.4.3’te görülmektedir. 

 
Tablo 3.1.4.3 

Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımları 

Yaş 
Çalışanlar 

f % 
18 yaş veya altı 87 6.4 
19 – 29 580 42.5 
30 – 39 400 29.3 
40 – 49 241 17.7 
50 veya üstü 27 2.0 
Boş/Geçersiz 29 2.1 

Toplam 1364 100.0 

 
 Örneklem kapsamına alınan işletmelerdeki çalışanların yaşlarına 

bakıldığında % 42.5’inin “19 ile 29”, % 29.3’ünün “30 ile 39”, % 17.7’sinin ise 

“40 ile 49” yaşları arasında oldukları görülmektedir. Tablodaki verilerden de 

anlaşılacağı gibi çalışanların % 70’i 20 ile 40 yaşları arasında genç bir 

topluluğu oluşturmaktadır. Bu sonuç ülkemizin genç nüfusuyla paralellik 

göstermektedir.  
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 Çalışanların Eğitim Durumları 
 
 Araştırma kapsamındaki işletmelerde çalışanların eğitim seviyelerini 

gösteren bulgular, Tablo 3.1.4.4’te verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.4.4 
Çalışanların Eğitim Seviyeleri 

Eğitim Seviyeleri 
Çalışanlar 
f % 

İlkokul 6 0.5 
Orta Okul 24 2.1 

Lise  

Ticaret Meslek Lisesi 495 37.4 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 27 2.1 
Çok Programlı Lise 21 1.6 
Genel Lise ve Diğer Meslek Liseleri 383 28.5 
Lise Toplamı 926 69.6 

Yüksek 
Öğretim 

Ticaretle 
İlgili  

Ön Lisans 72 5.5 
Lisans 139 8.9 

Ticaret 
Dışında  

Ön Lisans 55 4.2 
Lisans 139 8.8 

Diğer (Yüksek Lisans-Doktora) 1 0.1 
Yüksek Öğretim Toplamı 406 27.5 

Boş/Geçersiz 2 0.1 

Genel Toplam 1364 100.0 

 
  

Ticaret  sektöründeki  işletmelerde çalışanların % 0.5’i ilkokul mezunu, 

% 2.1’i orta okul mezunu olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Lise düzeyinde eğitim seviyesi % 69.6’dır. Bu seviyenin % 37.4’ü 

ticaret meslek liseleri, % 28.5’i genel lise  ve  diğer  meslek  liseleri, % 2.1 ve 

% 1.6’sı da Anadolu ticaret meslek lisesi ve çok programlı liselerden mezun 

olmuştur.  
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 İşletmelerdeki 1364 çalışandan % 27.5’i yüksek öğretim mezunu 

olduklarını belirtmişlerdir. Yüksek öğretimde ticaret dışında lisans mezunu 

olanlar % 8.8, ticaretle ilgili lisans mezunu olanlar ise % 8.9’ dur. Ticaretle 

ilgili ön lisans mezunları % 5.5, ticaret dışında ön lisans mezunları ise % 4.2’yi 

oluşturmaktadır. 

  

Bu bulgular ışığında örneklem kapsamındaki çalışanların eğitim 

durumlarına bakıldığında % 70’i  lise düzeyinde, % 28’inin yüksek öğretim 

düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir.  

 

Sektörde çalışanların eğitim durumları ülkemiz şartlarında son derece 

sevindirici durumdadır.  

  

Ticaretle İlgili Lise ve Dengi Okul Mezunu Çalışanların Branşları 
 
Tablo 3.1.4.5’te ticaretle ilgili orta öğretim mezunu çalışanların 

bitirdikleri bölümlere ilişkin veriler ele alınmıştır. 

 

Ticaret orta öğretim mezunu çalışanların % 74.7’si muhasebe 

bölümünü  bitirdiklerini  belirtmişlerdir.  Bunu  sırasıyla % 6.3 ile  bankacılık 

% 4.3 ile dış ticaret, % 2.7 ile büro hizmetleri ve % 2 ile bilgi işlem mezunları 

takip etmektedir.  
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Tablo 3.1.4.5 
Ticaretle İlgili Lise ve Dengi Okul  

Mezunu Çalışanların Branşlarına Göre Dağılımı 

Branşlar Mezun Çalışanlar 
f % 

Muhasebe 517 74.7 
Bankacılık 44 6.3 
Kooperatifçilik 9 1.3 
Borsa hizmetleri 2 0.3 
Dış ticaret 30 4.3 
Bilgi işlem  14 2.0 
Sigortacılık 7 1.0 
Büro hizmetleri 19 2.7 
Yönetim ve ticaret sekreterliği 8 1.1 

  Diğer 17 2.7 
Boş/Geçersiz 25 3.6 

Toplam 692 100.0 

        Bu soruya ticaret meslek, Anadolu ticaret meslek, Anadolu dış ticaret meslek ve çok  
        programlı lise mezunu olanlar cevap vermiştir. 
 

 Ticaret öğretimi yapılan kurumlarının açılmasından bu yana muhasebe 

bölümünün ve bu bölüm mezunlarının istihdam alanlarının fazla olması, çalışan 

mezunların büyük çoğunluğunun muhasebe bölümünde toplanmasına sebep 

olmuştur.  

 

Ticaret Öğretimi Mezunlarının Yüksek Öğretim İle İlgili 
Düşünceleri 

 
Ticaret öğretimi mezunu çalışanlardan bir yüksek öğretim kurumuna 

devam etmek isteyenlerin düşüncelerine ilişkin veriler Tablo 3.1.4.6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.6 
Ticaret Öğretimi Mezunu Çalışanların Yüksek 

 Öğretime Devam Etmek İstemeleri İle İlgili Görüşleri 

Görüşler Mezun Çalışanlar 
f % 

Bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi 
düşünmüyorum. 142 26.1 

Alanımla ilgili meslek yüksek okuluna 
sınavsız geçişten yararlanmak istiyorum. 229 42.2 

Alanımla ilgili bir fakülteye devam etmek 
istiyorum. 147 27.1 

Alanım dışında bir fakülteye devam etmek 
istiyorum. 25 4.6 

Toplam 543 100.0 

  
 Ticaret öğretimi veren okullardan mezun olup çalışanların % 42.2’si 

‘‘Alanımla ilgili meslek yüksek okuluna sınavsız geçişten yararlanmak 

istiyorum.’’, % 27.1’i “Alanımla ilgili bir fakülteye devam etmek istiyorum.’’,  

% 4.6’sı ise “Alanım dışında bir fakülteye devam etmek istiyorum.’’ 

görüşlerini belirtirken, % 26.1’i de ‘‘Bir yüksek öğretim kurumuna devam 

etmeyi düşünmediğini” ifade etmektedir. 

 
 Elde edilen bulgulardan, ticaret orta öğretim mezunu çalışanların 

yaklaşık dörtte üçünün yüksek öğretime devam etmeyi düşündüğü, bunların  

yarısının da meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten yararlanmak istedikleri 

anlaşılmaktadır. Mezun çalışanların sadece dörtte biri yüksek öğretime devam 

etmeyi  düşünmemektedir. 

 
Mezun Çalışanların Yüksek Öğretime Devam Etmeyi İsteme 

Nedenleri 
 

Tablo 3.1.4.7’de ticaret öğretimi mezunu çalışanların yüksek öğretime 

devam etmek istemelerine ilişkin veriler ele alınmıştır. 
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Tablo 3.1.4.7 

Ticaret Öğretimi Mezunu Çalışanların 
Yüksek Öğretime Devam Etmeyi İstemelerinin Nedenleri 

Yüksek Öğretime Devam Etmek İsteme  
Nedenleri 

Mezun 
Çalışanlar 
f % 

Kazancımı artırmak istiyorum. 88 21.9 
Çalıştığım işte yükselmek istiyorum. 204 50.9 
Başka bir işte çalışmak istiyorum. 16 3.9 
Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi 
olmak istiyorum. 

93 23.3 

Toplam 401 100.0 

    Not: Tablo 3.1.4.6’daki ‘‘Bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi  
                         düşünmüyorum.’’ diyenler bu tabloda dikkâte alınmamıştır. 

 

Ticaret öğretimi verilen okulları bitirip hâlen bu sektörde çalışanlardan 

bir  yüksek  öğretim  kurumuna  devam  etmek  isteyen  401  mezun  çalışanın 

% 50.9’u ‘‘Çalıştığım işte yükselmek istiyorum’’, % 23.3’ü ‘‘Mesleğimle ilgili 

daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum’’, % 21.9’u da ‘‘Kazancımı artırmak 

istiyorum’’ seçeneklerinde görüş belirtmişlerdir. 

 

Ticaret öğretimi mezunu olup bir işte çalışanlardan yüksek öğretime 

devam etmek isteyenlerin önemli çoğunluğunu, çalıştığı işte yükselmek 

isteyenler oluşturmaktadır. 

 

Çalışanların İşletmelerdeki Hizmet Süreleri 
 
Çalışanların işletmelerdeki hizmet süreleri ile ilgili bulgulara Tablo 

3.1.4.8’de yer verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.8 
Çalışanların İşletmelerdeki Hizmet Süreleri 

Çalışanların Hizmetleri 
Çalışanlar 

f % 
2 yıl veya daha az 330 24.2 
3 -5 yıl 334 24.5 
6 - 10 yıl 280 20.5 
11 yıl veya daha fazla 392 28.7 
Boş/Geçersiz 28 2.1 

Toplam 1364 100.0 

  
Araştırma kapsamındaki çalışanların işletmelerindeki hizmet sürelerine 

bakıldığında % 28.7’sinin 11 yıl ve üzerinde, % 24.5’inin “3 ile 5 yıl”, % 

24.2’sinin 2 yıl ve daha az sürede, % 20.5’inin ise 6 ile 10 yıl arasında olduğu 

görülmektedir.  

  
İşletmelerde çalışanların sayıları, hizmet sürelerine ve kademelerine 

göre dengeli dağılmaktadır.  

  
 Çalışanların Ticaret Sektöründeki Hizmet Süreleri  
 

Çalışanların ticaret sektöründeki hizmet süreleri ile ilgili bulgulara 

Tablo 3.1.4.9’da yer verilmiştir. 
 

Tablo 3.1.4.9 
Çalışanların Ticaret Sektöründeki Hizmet Süreleri 

Ticaret Sektöründeki Hizmet Süreleri Çalışanlar 
f % 

5 yıl veya daha az 543 39.8 
6 - 10 yıl 315 23.1 
11 - 20 yıl  336 24.6 
21 yıl veya daha fazla 120 8.8 
Boş/Geçersiz 50 3.7 

Toplam 1364 100.0 
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 Ticaret sektöründe çalışanların % 39.8’i “5 yıl ve daha az”, % 24.6’sı 

“11 ile 20 yıl”, % 23.1’i “6 ile 10 yıl” bu sektörde çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

21 yıl ve daha fazla ticaret sektöründe çalıştıklarını belirtenlerin toplam 

çalışanlara oranı ise % 8.8’dir.  

 
Çalışanların ticaret sektöründeki toplam hizmet süreleri, genel olarak 

şimdiki işletmelerindeki çalışma süreleri kadardır. 

  
Çalışanların İş Bulma Süreleri  
 

 Ankete cevap veren çalışanların iş aramaya başladıktan ne kadar süre 

sonra işe yerleştirildiklerine dair bulgulara Tablo 3.1.4.10’da yer verilmiştir. 

 
Tablo 3.1.4.10 

Çalışanların Şimdiki İşlerine Yerleştirilme Süreleri 

İş Bulma Süreleri Çalışanlar 
f % 

1 ay  veya daha az  430 31.5 
1 – 6 ay  375 27.5 
7 ay – 1 yıl  155 11.4 
1 yıl veya daha fazla  335 24.6 
Boş/Geçersiz 69 5.0 
Toplam 1364 100.0 

 
 Çalışanların   %  31.5’i  iş   aramaya    başladıktan  “1 ay  veya  daha  

az”, % 27.5’i “1 ile 6 ay”, % 24.6’sı “1 yıl ve daha  fazla” zamanda, % 11.4’ü 

ise 7 ay ile 1 yıl iş aramaya başladıktan sonra işe yerleştiklerini belirtmişlerdir. 

 

 Sektörde çalışanların kısa zamanda iş bulabilmeleri, istihdam açısından 

olumludur. 
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 Çalışanların İşe Yerleştirilmeleri 
 
 Çalışanların şimdiki işlerine yerleştirilmelerini sağlayan aracı kişi veya 

kurumlarla ilgili veriler Tablo 3.1.4.11’de görülmektedir.        

 
Tablo 3.1.4.11 

Çalışanların Şimdiki İşine Yerleştirilmelerindeki Aracılar 

İşe Yerleşmede Aracılar Çalışanlar 
f % 

Türkiye İş Kurumu Aracılığıyla 68 5.0 
İlânlarla 241 17.7 
Öğretmenlerim Aracılığıyla 113 8.3 
Tanıdık Yardımıyla 634 46.5 
Diğer 176 12.9 
Boş/Geçersiz 132 9.6 

Toplam 1364 100.0 

 

 Çalışanların  % 46.5’i  “tanıdık   yardımıyla” , % 17.7’si  “ilânlarla”,  

% 8.3’ü “öğretmenleri aracılığıyla”, % 5’i “Türkiye İş Kurumu aracılığıyla” iş 

bulduklarını belirtmişlerdir. Aynı soruda, çalışanların % 9.6’sı anket sorusunu 

boş/geçersiz bırakırken, % 12.9’u ise diğer seçeneğinde görüş belirtmişlerdir.  

 

Diğer seçeneğinde görüş belirtenlerin % 5.3’ü sınavla, % 4.5’i kendi işi 

olmasından, % 3.1’i de gayretiyle şimdiki işine yerleştirildiklerini 

belirtmişlerdir.  

 

 Çalışanların yaklaşık olarak yarısı tanıdık yardımıyla işe 

yerleştirilmişlerdir. 
 

 Çalışanların İşleri İle İlgili Aldıkları Ek Eğitim   
 
 Tablo 3.1.4.12’de çalışanların işleri ile ilgili aldıkları ek eğitime (Kurs, 

Seminer vb.) yönelik bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.12 
Çalışanların Aldıkları Ek Eğitim (Kurs, Seminer vb.) 

Aldığı Eğitimler Çalışanlar 
f % 

Bilgisayar 570 29.1 
Daktilografi 275 14.1 
Muhasebe 382 19.5 
Yönetim 139 7.1 
İletişim 108 5.5 
Yabancı dil 130 6.6 
Herhangi bir eğitim almadım. 354 18.1 
Toplam 1958 100.0 

         Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. N =1364 

 

 Araştırma kapsamına alınan 1364 çalışana ‘‘Hangi alanlarda işinizle 

ilgili ek eğitim aldınız?’’ sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan 1364 

çalışan birden fazla görüş belirtebildiklerinden toplam 1958 işaretleme 

yapmıştır. 

 

 Çalışanların ek eğitimlerinde bilgisayar eğitimi % 29.1 ile ilk sıradadır. 

Muhasebe % 19.5 daktilografi, % 14.1, yönetim % 7.1, yabancı dil % 6.6 ve 

iletişim % 5.5 oranında bunu takip etmektedir. 

 

 Bu sonuçlara göre işletmelerde çalışanların gelişen bilgi ve 

teknolojileri yakından takip ettikleri söylenebilir. 

 

 Alınan Ek Eğitimin Yapılan İşe Etkisi 
 
 Çalışanların işleri ile ilgili almış oldukları ek eğitimin yaptıkları işlerini 

ne şekilde etkilediğini gösteren bulgular Tablo 3.1.4.13’te verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.13 
Çalışanların İşi İle İlgili Aldıkları Ek Eğitimin Etkileri 

İş ve Konumlardaki Değişiklikler Çalışanlar 
f % 

Ücretim arttı. 87 8.6 
Konumumda yükselme oldu. 211 20.9 
Zamanı daha verimli kullanmamı 
sağladı. 

252 24.9 

Yaptığım işin maliyetini düşürdü. 16 1.6 
Müşteriye daha olumlu davranış 
göstermemi sağladı. 

91 9.0 

Herhangi bir değişiklik olmadı. 129 12.8 
Boş/Geçersiz 224 22.2 

Toplam 1010 100.0 

         Not: Tablo 3.1.4.12’de herhangi bir eğitim almadım diyenler, bu  soruya cevap  
                   vermemiştir. 
 

 İşletmelerde çalışan 1010 kişinin % 24.9’u alınan ek eğitimin işlerinde 

zamanı daha verimli kullanmalarını sağladığını belirtirken, % 20.9’u 

konumlarında yükselmenin olduğunu, % 12.8’i herhangi bir değişikliğin 

olmadığını, % 9’u müşterilere daha olumlu davranış göstermelerini sağladığını, 

% 8.6’sı da alınan ek eğitimin sonucunda ücretlerinin arttığını belirtmişlerdir. 

İşletmelerdeki çalışanların % 22.2’si de bu konuda görüş belirtmemişlerdir. 

 

Alınan ek eğitim, çalışanların bilgi ve becerisini artırdığı gibi statü ve 

iş verimlerini de artırmaktadır. Bu sonuç da meslekî eğitimde hayat boyu 

öğrenmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

Çalışanların Günlük Çalışma Süreleri 
 
Tablo 3.1.4.14’te çalışanların günlük ortalama çalışma süreleri ile ilgili 

bulgulara yer verilmiştir. 
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Tablo 3.1.4.14 
Çalışanların Günlük Ortalama Çalışma Süreleri 

Günlük Çalışma Süreleri Çalışanlar 
f % 

8 saatten az 53 3.9 
8 saat 747 54.8 
8 saatten fazla 520 38.1 
Boş/Geçersiz 44 3.2 

Toplam 1364 100.0 

 
 Örneklem kapsamına alınan çalışanların günlük çalışma sürelerine 

ilişkin sorulan soruya verdikleri cevapta % 54.8’inin “8 saat”, % 38.1’inin “8 

saatten fazla”, % 3.9’unun da  “8 saatten az” süre çalıştıklarını belirttikleri 

Tablo 3.1.4.14’te görülmektedir. 

 

 Çalışanların Ücretleri 
 

Tablo 3.1.4.15’te çalışanların aylık ücretlerine ait bulgulara yer 
verilmiştir. 

 
Tablo 3.1.4.15 

Çalışanların Aylık Ücretlerine Göre Dağılımları 

Aylık Ücretler Çalışanlar 
f % 

Asgarî ücretten az 86 6.3 
Asgarî ücret 143 10.5 
Asgari ücret - 250 milyon 145 10.6 
251 - 400 milyon 427 31.3 
400 milyondan fazla 539 39.5 
Boş/Geçersiz 24 1.8 

Toplam 1364 100.0 

  
 Araştırma kapsamına alınan çalışanların % 39.5’inin 400 milyonun   

üzerinde, % 31.3’ünün 250 milyon ile 400 milyon lira arasında, % 10.6’sı 
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asgari ücret ile 250 milyon,  % 10.5’inin asgarî ücret kadar, % 6.3’ünün de 

asgarî ücretten daha az gelir elde ettikleri Tablo 3.1.4.15’ten anlaşılmaktadır.  

 

 Bu verilere göre ticaret sektöründe çalışanların çoğunluğu, 250 milyon 

lira ve üzerinde ücret almaktadır.  

 

 Çalışanların Ek Kazançları 
 
 Çalışanların ek kazançlarına göre dağılımlarına ilişkin bulgular Tablo 

3.1.4.16’da verilmiştir. 

 
Tablo 3.1.4.16 

Çalışanların Maaşları Dışında Aldıkları Ücretlere Göre Dağılımları 

Aylık Diğer Kazançlar Çalışanlar 
f % 

Yok 784 57.5 
100 milyondan az 131 9.6 
100 – 200 milyon 141 10.3 
201 – 300 milyon 81 5.9 
300 milyon veya üzeri 166 12.2 
Boş/Geçersiz 61 4.5 

Toplam 1364 100.0 

 
 Çalışanların % 57.5’i maaşları dışında ek ücretlerinin bulunmadığını 

belirtirken, % 12.2’si 300 milyon lira veya üzerinde, % 10.3’ü 100 milyon ile 

200 milyon, % 9.6’sı 100 milyon liradan daha az ek ücret aldıklarını 

belirtmektedirler. Çalışanların % 5.9’unun da 200 milyon lira ile 300 milyon 

lira arasında ek kazanç sağladıkları anlaşılmaktadır. 

 

 Ticaret sektöründe çalışanların yarıdan fazlasının ek kazançları 

bulunmamaktadır. 
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 Çalışanların İşlerindeki Memnuniyetleri 
 
 Tablo 3.1.4.17’de çalışanların şimdiki işlerinden memnuniyetleri ile 

ilgili bulgulara yer verilmiştir.     

 

Tablo 3.1.4.17 
Çalışanların Şimdiki İşlerinden Memnuniyeti 

Memnuniyetleri Çalışanlar 
f % 

Evet 1182 86.7 
Hayır 147 10.8 
Boş/Geçersiz 35 2.5 

Toplam 1364 100.0 

 
Araştırma kapsamına alınan 1364 çalışan “Şimdiki işinizden memnun 

musunuz?’’ sorusuna % 86.7 “evet”, % 10.8 “hayır” cevabı vermiştir. 

 

Verilerden, çalışanların tamamına yakınının şimdiki işlerinden 

memnun oldukları anlaşılmaktadır. Ticaret öğretimi açısından bu durum 

memnuniyet vericidir. 

 

3.2 EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

Eğitim Süresinin Yeterliliği 
 
 Ticaret öğretimi veren okulların eğitim süresinin yeterliliğine ilişkin 

öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşleriyle ilgili veriler Tablo 3.2.1’de 

yer almaktadır. 
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Tablo 3.2.1 
Okulun Eğitim Süresinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 302 12.4 94 21.2 396 13.8 
Oldukça 909 37.5 249 56.2 1158 40.3 
Kısmen 708 29.2 87 19.6 795 27.7 
Çok az 424 17.5 9 2.0 433 15.1 
Hiç 71 2.9 2 0.5 73 2.5 
Boş / Geçersiz 13 0.5 2 0.5 15 0.6 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.39 3.96 3.48 
Standart Sapma 1.01 0.73 0.99 

 X1 - X2 =-0.57      t=783.060          p= 0.000* 
 * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Okullardaki eğitim süresini, araştırmaya katılan öğrencilerin % 37.5’i 

“oldukça”, % 29.2’si “kısmen”, % 17.5’i “çok az”, % 12.4’ü “çok” düzeyinde 

yeterli görmektedir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 56.2’si “oldukça”, % 21.2’si 

“çok” ve % 19.6’sı “kısmen” düzeyinde eğitim süresini yeterli görmektedirler. 

 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin yaptıkları değerlendirmelerin 

aritmetik ortalamaları sırasıyla 3.39 ve 3.96’dır.  Öğrenciler eğitim süresinin 

yeterliliğini “oldukça” ile “kısmen” arasında yeterli bulurken, okul yöneticileri 

ve öğretmenler “oldukça” yeterli olduğu görüşündedirler. Öğrencilerin, okul 

yöneticilerinin ve öğretmenlerin bu konuda yaptıkları  değerlendirmelerin 

standart sapmaları ise sırası ile 1.01 ve 0.73’tür. Bu sonuçlara göre okul 

yöneticisi-öğretmen değerlendirmeleri öğrencilere göre daha özdeş 

görülmektedir. 
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 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunduğu 

görülmektedir (t=783.060, p=0.000). 

 

 Okulun eğitim süresini okul yöneticisi-öğretmenler, öğrencilere göre 

daha yeterli bulmaktadırlar. 

 

 Öğrencileri İş Hayatına Hazırlamada Okulun Yeterliliği 
 
 Ticaret öğretimi öğrencilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre iş 

hayatına hazırlamada okul ne derecede yeterlidir?” sorusuna ilişkin öğrenci, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin yaptıkları değerlendirmelere ait veriler Tablo 

3.2.2’de görülmektedir.  

 

Tablo 3.2.2 
Öğrencileri İlgi, İstek ve Yeteneklerine  

Göre İş Hayatına Hazırlamada Okulun Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 155 6.4 30 6.8 185 6.5 
Oldukça 621 25.6 200 45.1 821 28.6 
Kısmen 726 29.9 155 30.0 881 30.7 
Çok az 651 26.8 50 11.3 701 24.4 
Hiç 261 10.8 4 0.9 265 9.2 
Boş / Geçersiz 13 0.5 4 0.9 17 0.6 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.90 3.46 2.99 
Standart Sapma 1.10 0.82 1.08 

    X1- X2 =-0.56    t= -12.456             p=0.000*  
    * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Öğrenciler, kendilerini ilgi, istek ve yeteneklerine göre iş hayatına 

hazırlamada yeterliliğini okulun % 29.9 “kısmen”, % 26.8’i “çok az”, % 25.6’sı 

“oldukça”, % 10.8’i hiç, % 6.4’ü “çok” derecesinde değerlendirmektedirler. 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 45.1’i “oldukça”, % 30’u 

“kısmen”, % 11.3’ü “çok az” ve % 6.8’i “çok” derecesinde, öğrencileri ilgi, 

istek ve yeteneklerine göre iş hayatına hazırlamada okulu yeterli 

görmektedirler. 

  

Gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.90 ile 

“kısmen”, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.46 ile “oldukça” ile “kısmen” 

arasında olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmalarının ise 

öğrencilerde 1.10, okul yöneticisi-öğretmenlerde 0.82 olduğu görülmektedir. 

Bu sonuca göre okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre 

daha özdeştir. 

 

 Her iki grubun görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir 

farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan t-testi sonuçlarına göre, 

grupların verdiği cevapların aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

manidar bir fark olduğu görülmektedir (t=12.454, p=0.000). 

 

 Tablodan elde edilen veriler ticaret öğretimi veren okullarının, 

öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine göre iş hayatına hazırlamada istenilen 

düzeyde başarıya ulaşamadığını göstermektedir.  
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Öğrencileri Yüksek Öğretime Hazırlamada Okulun Yeterliliği 
 
 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine göre yüksek öğretime 

hazırlamada okulun yeterliliğine ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin görüşlerine ait veriler Tablo 3.2.3’te yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin % 37.7’sinin 

“çok az”, % 28.6’nın “hiç”, % 18.1’inin “kısmen”, % 11.2’sinin “oldukça” 

düzeyinde ilgi, istek ve yeteneklerine göre yüksek öğretime hazırlamada 

okullarını yeterli buldukları görülmektedir. 

 

 Araştırmaya katılan okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 45.6’sı “çok 

az”, % 20.5’i “kısmen”, % 15.2’si “hiç” ve % 14.4’ü “oldukça” düzeyinde, 

öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada ticaret  öğretimi veren okulları yeterli 

görmektedirler. 
 

Tablo 3.2.3 
Öğrencileri İlgi, İstek ve Yeteneklerine Göre  

Yüksek Öğretime Hazırlamada Okulun Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 65 2.7 11 2.5 76 2.6 
Oldukça 273 11.2 64 14.4 337 11.7 
Kısmen 439 18.1 91 20.5 530 18.6 
Çok az 914 37.7 202 45.6 1116 38.8 
Hiç 694 28.6 67 15.2 761 26.6 
Boş / Geçersiz 42 1.7 8 1.8 50 1.7 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.20 2.43 2.24 
Standart Sapma 1.07 1.00 1.06 

  X1- X2 = -0.22          t= -4.022              p=0.000*  
  *: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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 Her iki grubun görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.20 

ile “çok az”ın üstünde, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 2.43 ile “kısmen”-

”çok az” arasında olduğu görülmektedir. Gruplara ait standart sapmaların 

öğrencilerde 1.07, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.00 olduğu görülmektedir. 

Buna göre, okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre 

daha özdeştir. Grupların verdiği cevapların aritmetik ortalamaları arasında 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=4.022, p=0.000). 

 

 Değerlendirmelerden, ticaret öğretim okulları, öğrencileri ilgi, istek ve 

yeteneklerine göre yüksek öğretime hazırlamada yeterli olamamaktadır. Bu 

durumun, okulların eğitim programlarının meslekî ağırlıklı olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

 Öğrencilerin Okulda Meslekî Bilgilerini Geliştirmesi 
 
 Tablo 3.2.4’te okulda öğrencilere meslekî bilgilerini geliştirme 

imkânının sağlanmasına ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri 

yer almaktadır. 

 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin % 28.5’i “kısmen”, % 27.4’ü 

“oldukça”, % 26.7’si “çok az”, % 7.5’i “çok” düzeyinde, okulda meslekî 

bilgilerini geliştirme imkânı sağlandığını belirtmişlerdir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 44.9’u “oldukça”, % 30’u 

“kısmen”, % 14.7’si “çok” ve % 7.7’si “çok az” düzeyinde, öğrencilerin okulda 

meslekî bilgilerini geliştirdiklerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.4 
Okulda Öğrencilerin Meslekî   

Bilgilerini Geliştirme İmkânının Sağlanması  

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 182 7.5 65 14.7 247 8.6 
Oldukça 666 27.4 199 44.9 865 30.1 
Kısmen 692 28.5 133 30.0 825 28.7 
Çok az 648 26.7 34 7.7 682 23.8 
Hiç 189 7.8 4 0.9 193 6.7 
Boş / Geçersiz 50 2.1 8 1.8 58 2.1 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.00 3.66 3.10 
Standart Sapma 1.09 0.86 1.08 

 X1- X2 =-0.66   t= -14.067              p=0.000* 
 * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerinin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 3.00 ile “kısmen”, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 3.66 ile “oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Buna göre, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha 

özdeştir. T-testi sonuçlarına göre, grup görüşleri arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=14.067, p=0.000). 

 

 Ticaret öğretimi yapılan okullar, ticaret ve hizmet sektörlerine vasıflı 

ara kademe eleman yetiştiren okullardır. Bu okulların alt yapıları ne kadar 

yeterliyse öğrenci başarıları o derece yüksek olacaktır. Tablo 3.2.4’te yer alan 

verilerde okul yöneticisi-öğretmenlerin, okulda öğrencilerin meslekî bilgilerini 

geliştirme imkânının sağlanmasını, öğrencilere göre daha başarılı olarak 

değerlendirdikleri görülmektedir.  
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Okulda Meslekî Becerilerin Geliştirilmesi 
 

 Tablo 3.2.5’te ticaret öğretimi yapılan okullardaki öğrencilerin, 

okullarında meslekî becerilerini geliştirme imkânının sağlanması düzeyine 

ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri yer almaktadır.  

 

Tablo 3.2.5 
Okulda Öğrencilerin Meslekî   

Becerilerini Geliştirme İmkânının Sağlanması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 152 6.3 55 12.4 207 7.2 
Oldukça 488 20.1 155 35.0 643 22.4 
Kısmen 621 25.6 154 34.8 775 27.0 
Çok az 730 30.1 57 12.9 787 27.4 
Hiç 357 14.6 6 1.4 363 12.6 
Boş / Geçersiz 79 3.3 16 3.5 95 3.4 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.72 3.46 2.84 
Standart Sapma 1.14 0.93 1.14 

   X1- X2 = -0.74   t=-14.067              p= 0.000* 
• : p < 0.05 düzeyinde manidar 

 
       Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 30.1’i “çok az”, % 25.6’sı “kısmen”, 

% 20.1’i “oldukça”, % 6.3’ü “çok” derecesinde okullarında meslekî becerilerini 

geliştirme imkânının sağlandığını belirtmişlerdir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 35 “oldukça”, % 34.8’i “kısmen”, 

% 12.9’u “çok az” ve % 12.4’ü “çok” derecesinde, öğrencilere okulda meslekî 

becerilerini geliştirme imkânının sağlandığını belirtmişlerdir. 
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 Kaynak gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 

2.72 ile “kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.46 ile “kısmen”-

“çok az” arasında olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmalarının 

öğrencilerde 1.14, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.93 olduğu görülmektedir. 

Buna göre, okul yöneticisi-öğretmen görüşleri öğrenci görüşlerine göre daha 

özdeştir. T-testi sonuçlarına göre grupların vermiş oldukları cevapların 

aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 

görülmektedir (t=14.067, p=0.000). 

 

 Ticaret öğretim yapılan okullarında meslekî becerileri geliştirme 

imkânının sağlanmasını öğrenciler, okul yöneticisi ve öğretmenlere göre daha 

yetersiz görmektedir. Bu durumun, okulların mevcut alt yapılarındaki 

yetersizliklerinden kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

 Öğretme, Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencileri Öğrenmeye Teşviki 
 
 “Ticaret öğretimi yapılan okullarda öğretme, öğrenme faaliyetlerinde 

uygulanan yöntemlerin, öğrencileri öğrenmeye ne ölçüde teşvik ettiğine 

ilişkin” soruya, öğrencilerle okul yöneticisi ve öğretmenlerin verdikleri 

cevaplara ait veriler Tablo 3.2.6’da yer almaktadır.  

 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 28.2’si “kısmen”, % 24.9’u “çok 

az”, % 23.3’si “oldukça”, % 12.9’u hiç ve % 9.8’i “çok” düzeyinde okulda 

uygulanan öğretme, öğrenme yöntemlerinin kendilerini öğrenmeye teşvik 

ettiğini belirtmişlerdir. 

 

 Aynı konuda okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 51.2’si “oldukça”,     

% 27.5’i “kısmen”, % 12’si “çok” ve % 6.8’i “çok az” düzeyinde görüş 

belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.6 
Okulda Uygulanan Öğretme, Öğrenme Yöntemlerinin 

Öğrencileri Öğrenmeye Teşviki (Ders Anlatımı, Ödev vb.) 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 237 9.8 53 12.0 290 10.1 
Oldukça 564 23.2 227 51.2 791 27.6 
Kısmen 685 28.2 122 27.5 807 28.1 
Çok az 604 24.9 30 6.8 634 22.1 
Hiç 312 12.9 4 0.9 316 11.0 
Boş / Geçersiz 25 1.0 7 1.6 32 1.1 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.92 3.68 3.04 
Standart Sapma 1.18 0.81 1.16 

  X1- X2 =-0.76    t= -16.548              p= 0.000* 
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
  
 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 2.92 ile “kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 3.68 ile “oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Her iki 

grubun standart sapmalarının, öğrencilerde 1.18, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 0.81 olduğu görülmektedir. Buna göre okul yöneticisi ve 

öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha özdeştir. Grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir 

(t=16.548, p=0.000). 

 

 Ticaret öğretim yapılan okullarda uygulanan öğretme, öğrenme 

yöntemlerinin öğrencileri öğrenmeye teşvikini, okul yöneticisi ve öğretmenler 

yeterli düzeyde bulurken öğrenciler bunun istenilen düzeyde olmadığı 

görüşündedirler. Bu durum, uygulanan öğretme yöntemlerinin yeniden gözden 

geçirilmesi ihtiyacını gündeme getirmektedir. 
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Kültür Derslerinin Öğrencileri Yüksek Öğretime Hazırlamadaki 

Yeterliliği 
 

 Tablo 3.2.7’de “genel kültür derslerinin öğrencileri yüksek öğretime 

hazırlamada ne derecede yeterli” olduğuna ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin görüşlerine ait bulgular yer almaktadır.  

 
Tablo 3.2.7 

Genel Kültür Derslerinin Öğrencileri Yüksek Öğretime Hazırlaması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 176 7.3 12 2.7 188 6.5 
Oldukça 384 15.8 57 12.9 441 15.4 
Kısmen 486 20.0 97 21.9 583 20.3 
Çok az 757 31.2 222 50.1 979 34.1 
Hiç 582 24.0 46 10.4 628 21.9 
Boş / Geçersiz 42 1.7 9 2.0 51 1.8 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.50 2.46 2.50 
Standart Sapma 1.23 0.94 1.19 

   X1- X2 = 0.04    t=0.772               p=0.44  
 

 Yüksek öğretime hazırlamada kültür derslerinin yeterliliğini 

öğrencilerin % 31.2’si “çok az”, % 24’ü hiç, % 20’si “kısmen”, % 15.8’i 

“oldukça” düzeyinde görmektedir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 50.1’i “çok az”, % 21.9’u 

“kısmen”, % 12.9’u “oldukça”, % 10.4’ü “hiç” düzeyinde, kültür derslerinin 

öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada yeterli olduğunu belirtmektedirler. 

 

 Grup görüşlerinin  aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.50, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerde 2.46 ile “kısmen” ile “çok az” arasında oldukları 
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görülmektedir. Her iki grubun standart sapmalarının öğrencilerde 1.23, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerde 0.94 olduğu görülmektedir. Buna göre okul 

yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha özdeştir. 

Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalamaları 

arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunmadığı görülmektedir 

(t=0.772, p=0.440). 

 

 Kaynak gruplarından elde edilen verilerden, genel kültür derslerinin 

ticaret öğretimi veren okulların öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun, okulda verilen eğitimin 

öğrencileri daha çok mesleğe hazırlama amaçlı programları içermesinden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

Uygulamalı Meslek Derslerinin Örencileri İş Hayatına 
Hazırlamadaki Yeterliliği 
 
 Uygulamalı meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada ne 

derece yeterli olduğuna ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

görüşlerine ait bulgular Tablo 3.2.8’de verilmektedir.  

 

Uygulamalı meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamadaki 

yeterliliğini öğrencilerin % 27.5’i “oldukça”, % 24.2’si “kısmen”, % 20.6’sı 

“çok az”, % 16.1’i “çok” derecesinde görmektedirler. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 41.3’ü “oldukça”, % 36.6’sı 

“kısmen”, % 13.3’ü “çok” ve % 6.3’ü “çok az” düzeyinde, uygulamalı meslek 

derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.8 
Uygulamalı Meslek Derslerinin Öğrencileri İş Hayatına Hazırlaması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 391 16.1 59 13.3 450 15.7 
Oldukça 668 27.5 183 41.3 851 29.7 
Kısmen 587 24.2 162 36.6 749 26.1 
Çok az 501 20.6 28 6.3 529 18.4 
Hiç 245 10.2 3 0.7 248 8.6 
Boş / Geçersiz 35 1.4 8 1.8 43 1.5 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.19 3.61 3.26 
Standart Sapma 1.23 0.82 1.19 

  X1- X2 =-0.42    t=-9.001               p=0.000* 
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerinin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 3.19 ile “kısmen”in üzerinde, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 3.61 ile “oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Her iki 

grubun standart sapmalarının öğrencilerde 1.23, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 0.82 olduğu görülmektedir. Okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha özdeştir. Grup görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları arasında manidar bir farkın bulunup bulunmadığının tespiti için 

yapılan t-testi sonuçlarına göre, 0.05 düzeyinde grup görüşleri arasında 

manidar bir fark olduğu görülmektedir (t=-9.001, p=0.000). 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenler, uygulamalı meslek derslerinin 

öğrencileri iş hayatına hazırlamasını, öğrencilere göre daha başarılı olarak 

değerlendirmektedirler.  
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Teorik Meslek Derslerinin Öğrencileri İş Hayatına Hazırlamada 
Yeterliliği 

 
 Teorik meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamadaki 

yeterliliğine ilişkin öğrencilerle, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

değerlendirmelerine ait bulgular Tablo 3.2.9’da yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.9 
Teorik Meslek Derslerinin Öğrencileri İş Hayatına Hazırlaması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 144 5.9 36 8.1 180 6.3 
Oldukça 513 21.1 163 36.8 676 23.5 
Kısmen 783 32.3 178 40.2 961 33.5 
Çok az 581 23.9 47 10.6 628 21.9 
Hiç 351 14.5 11 2.5 362 12.6 
Boş / Geçersiz 55 2.3 8 1.8 63 2.2 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.80 3.38 2.89 
Standart Sapma 1.12 0.88 1.11 

   X1- X2 =-0.58    t=-12.189               p=0.000* 
   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerinin % 32.3’ü “kısmen”,  % 23.9’u 

“çok az”,  % 21.1’i  “oldukça” derecesinde teorik meslek derslerinin kendilerini 

iş hayatına hazırlamada yeterli bulmaktadır.  

 

 Aynı  konuda  okul  yöneticisi - öğretmenlerin  % 40.2’si  “kısmen”,  

% 36.8’i “oldukça” seçeneklerinde görüş belirtmişlerdir. “Çok az” seçeneğinde 

görüşünü belirtenler grubun sadece % 10.6’sıdır. 
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 Grupların aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.80 ile “kısmen”e 

yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.38 ile “kısmen”in üzerinde olduğu 

görülmektedir. Grupların standart sapmaları, öğrencilerde 1.12, okul yöneticisi 

ve öğretmenlerde 0.88’dir. Okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri öğrenci 

görüşlerine göre daha özdeştir. Öğrenci ve okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın bulunup 

bulunmadığının tespiti için yapılan t-testi sonuçlarına göre, 0.05 düzeyinde 

grup görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=12.189, 

p=0.000). 

 

 Öğrenciler,  okul yöneticisi ve öğretmenler, öğrencileri iş hayatına 

hazırlamada teorik meslek derslerini “kısmen” düzeyinde yeterli 

bulmaktadırlar.  

 

 Seçmeli Meslek Derslerinin Öğrencileri İş Hayatına Hazırlamada 
Yeterliliği 
 
 Seçmeli meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamadaki 

yeterliliğine ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine ait 

bulgular Tablo 3.2.10’da yer almaktadır. 

 

Anketi cevaplandıran öğrencilerinin % 27.6’sı “kısmen”, % 23.8’i “çok 

az”, % 19.6’sı “oldukça” düzeyinde, seçmeli meslek derslerinin kendilerini iş 

hayatına hazırlamada yeterli olduğunu belirtmişlerdir. “Hiç” düzeyinde görüş 

belirtenler ise tüm grubun % 18.5’idir. 

 

 Aynı  konuda  okul  yöneticisi  ve  öğretmenlerin  %  44.5’i  “kısmen”,  

% 23.9’u “oldukça”, % 20.5’i “çok az” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.10 
Seçmeli Meslek Derslerinin Öğrencileri İş Hayatına Hazırlaması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 205 8.4 21 4.7 226 7.9 
Oldukça 475 19.6 106 23.9 581 20.2 
Kısmen 670 27.6 197 44.5 867 30.3 
Çok az 576 23.8 91 20.5 667 23.2 
Hiç 450 18.5 26 5.9 476 16.6 
Boş / Geçersiz 51 2.1 2 0.5 53 1.8 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.75 3.01 2.79 
Standart Sapma 1.22 0.94 1.18 

   X1- X2 =-0.26    t=-5.092               p=0.000*  
   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
  

 İki ayrı grubun ait aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.75 ile 

“kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.01 ile “kısmen” 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmalarının öğrencilerde 

1.22, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.94 olduğu görülmektedir. Buna göre 

okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha özdeştir. 

T-testi sonuçlarına göre gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark 

olduğu görülmektedir (t=-5.092, p=0.000). 

 

 Öğrencilerle okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilen verilere 

göre seçmeli meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada “kısmen” 

yeterli olduğu görülmektedir. Bu derslerin öğrencileri iş hayatına 

hazırlamadaki yeterliliğini artırıcı tedbirler alınmasının ihtiyaç olduğu, her iki 

grubun görüşlerinden anlaşılmaktadır.  
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Seçmeli Derslerin Öğrencilerin İlgi, İstek ve İhtiyaçları 
Doğrultusunda Seçilmesi 

 
 Ticaret öğretimi yapılan okullarında okuyan öğrencilerin, seçmeli 

dersleri ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçebilmelerine ilişkin öğrenci, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ait veriler Tablo 3.2.11’de yer 

almaktadır.  

 
Tablo 3.2.11 

Seçmeli Derslerin, Öğrencilerin İlgi,  
İstek ve İhtiyaçları Doğrultusunda Seçtirilmesi 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 166 6.8 23 5.3 189 6.6 
Oldukça 342 14.1 75 16.9 417 14.5 
Kısmen 535 22.0 168 37.9 703 24.6 
Çok az 539 22.2 110 24.8 649 22.6 
Hiç 771 31.8 64 14.4 835 30.0 
Boş / Geçersiz 74 3.1 3 0.7 77 2.7 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.40 2.73 2.45 
Standart Sapma 1.27 1.07 1.25 

   X1- X2 =-0.33    t=-5.795               p=0.000*  
  *  : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Araştırmaya  katılan  öğrencilerin  % 31 .8’i  “hiç” , % 22.2’si  “çok  

az”,  % 22’si “kısmen” derecesinde ticaret orta öğretim okullarında seçmeli 

derslerin öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtirildiğini 

belirtmektedirler. 

 
 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 37.9’u “kısmen”, % 24.8’i “çok 

az”, % 16.9’u “oldukça” derecesinde seçmeli derslerin öğrencilere seçtirildiğini 

belirtirken,  % 14.4’ü “hiç” seçtirilmediğini belirtmişlerdir. 
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 Kaynak grupların aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.40 ile 

“kısmen”-“çok az” arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 2.73 ile 

“kısmen”e yakın olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmalarının ise 

öğrencilerde 1.27, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.07 olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçtan okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin öğrenci görüşlerine göre 

daha özdeş olduğunu söyleyebiliriz. T-testi sonuçlarına göre grupların görüşleri 

arasında manidar bir farkın olduğu görülmektedir (t=-5.795, p=0.000). 
 

 Tablo 3.2.11’deki verilerden seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, istek 

ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtirilmesinin arzu edilen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Bu durumun öğretmen, lâboratuvar, araç-gereç vb. 

donanımların eksik olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  
 

Ders Kitapları Konularının, Öğretmenlerin Anlattığı Konularla 
Uyumu 
 
 Tablo 3.2.12’de ders kitaplarındaki konuların, öğretmenlerin anlattığı 

konularla uyumlu olup olmadığına ilişkin öğrenci görüşlerine ait bulgular yer 

almaktadır. 
 

Tablo 3.2.12 
Öğretmenlerin Anlattığı Konularla  

Ders Kitaplarındaki Konuların Uyumu 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
f % 

Çok 560 23.1 
Oldukça 951 39.2 
Kısmen 503 20.7 
Çok az 284 11.7 
Hiç 104 4.3 
Boş / Geçersiz 25 1.0 

Toplam 2427 100.0 
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 Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 39.2’si “oldukça”, % 23.1’i 

“çok”, % 20.7’si “kısmen” derecesinde ders kitaplarındaki konuların, 

öğretmenlerin anlattığı konularla uyumlu olduğunu belirmişlerdir. “Çok az” 

uyumlu olduğu  görüşünü  ifade  eden  öğrenci  sayısı  tüm  öğrencilerin  

sadece  % 11.7’sidir. 

 

 Tabloda yer alan öğrenci görüşlerine ilişkin bulgulardan öğretmenlerin 

konuları müfredata uygun olarak işledikleri anlaşılmaktadır.  

 

 Öğrencilerin Derslere Aktif Katılımında Ders Kitaplarının Etkisi 
 
 Tablo 3.2.13’te öğrencilerin derslere aktif katılmalarında ve derse olan 

ilgilerinde ders kitaplarının etkisine ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşlerine ait bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.13 
Ders Kitaplarının, Öğrencilerin  

Derslere Aktif Katılımını ve İlgilerini Etkilemesi 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 297 12.2 22 5.0 319 11.1 
Oldukça 632 26.0 112 25.3 744 25.9 
Kısmen 665 27.5 192 43.3 857 29.9 
Çok az 498 20.5 99 22.3 597 20.8 
Hiç 297 12.2 13 2.9 310 10.8 
Boş / Geçersiz 38 1.6 5 1.1 43 1.5 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.06 3.07 3.06 
Standart Sapma 1.21 0.89 1.17 

   X1- X2 =0.01    t=-0.298               p=0.766  
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 Derslere aktif katılmalarında ve derse olan ilgilerinde ders kitaplarının 

olumlu şekilde etkilemesi konusunda öğrencilerin % 27.5’i “kısmen”, % 26’sı 

“oldukça”, % 20.5’i “çok az” düzeyinde görüş belirtirken, “hiç” etkilemedi  ve 

“çok” etkiledi görüşünü belirtenlerin oranı % 12.2’dir. 

 
 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 43.3’ü “kısmen”, % 25.3’ü 

“oldukça”, % 22.3’ü “çok az” derecesinde ders kitaplarının öğrencilerin 

derslere aktif katılmalarında ve derse olan ilgilerinde olumlu etkilediği 

görüşünü  belirtmişlerdir. 

 
 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları öğrencilerde 3.06, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.07’dir. Buna 

göre okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci görüşlerine göre daha 

özdeştir. 

 
 Gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamaları arasındaki manidar bir 

farkın bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonucuna göre 

0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunmadığı görülmektedir (t=-0.298, 

p=0.766). 

 
 Tablo 3.2.13’te öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilen 

veriler, ders kitaplarının öğrencilerin derslere aktif katılımını ve derse olan 

ilgilerini sağlamada yetersiz olduğunu göstermektedir.  

  

Okuldaki Ders Araç ve Gereçlerinin Yeterliliği 
 

 “Ticaret öğretimi yapılan okullarda ders araç ve gereçleri eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ne derecede yeterlidir?” sorusuna, 

araştırma kapsamına alınan öğrenci ve okul yöneticisi-öğretmenlerin verdikleri 

cevaplara ilişkin veriler Tablo 3.2.14’ te yer almaktadır.  
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Tablo 3.2.14 
Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin  

Gerçekleştirilmesinde Okuldaki Ders Araç ve Gereçlerinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 210 8.7 51 11.5 261 10.0 
Oldukça 462 19.0 180 40.6 642 22.4 
Kısmen 598 24.7 151 34.1 749 26.1 
Çok az 668 27.5 49 11.1 717 24.1 
Hiç 452 18.6 6 1.4 458 16.0 
Boş / Geçersiz 37 1.5 6 1.4 43 1.4 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.71 3.51 2.83 
Standart Sapma 1.22 0.89 1.21 

   X1- X2 =-0.79    t=-16.087               p=0.000*  
   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 27.5’i “çok az”, % 24.7’si 

“kısmen”, % 19.0’u “oldukça” düzeyinde okullarındaki ders araç gereçlerini 

yeterli görürken, hiç yeterli görmeyenler ise tüm grubun % 18.6’sını 

oluşturmaktadır. 

 
 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 40.6’sı “oldukça”, % 34.1’i 

“kısmen”, % 11.5’i “çok” düzeyinde okullarındaki ders araç gereçlerinin 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

 
 Gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamalarına baktığımızda; 

öğrencilerde 2.71 ile “kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.51 

ile “kısmen” ve “oldukça” düzeyinin ortasında olduğu görülmektedir. Her iki 

grubun standart sapmalarının, öğrencilerde 1.22, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 0.89’dur. Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin öğrenci 

görüşlerinden daha özdeş olduğu görülmektedir. 
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 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları arasında manidarlık farkının bulunup bulunmadığının tespiti için 

yapılan t-testi sonuçlarına göre gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 

farkın olduğu görülmektedir (t=-16.087, p=0.000). 

 

 Ticaret öğretimi yapılan okulların ders araç ve gereçlerinin okul 

yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre “oldukça”, öğrenci görüşlerine göre 

“kısmen”’e yakın yeterli olduğu Tablo 3.2.14’teki görüşlerden anlaşılmaktadır.  

 

Okulda Karşılaşılan Problemlerin Giderilmesinde Okul Yöneticisi 
ve Öğretmenlerin Yardımı 

 
“Öğrencilerin okulda karşılaştığı problemlerin giderilmesinde, okul 

yöneticisi ve öğretmenler ne ölçüde yardımcı olmaktadır?” sorusuna, öğrenci, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin verdikleri cevaplara ait bulgular Tablo 

3.2.15’te yer almaktadır. 

 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 23.1’i “oldukça”, % 20.7’si 

“kısmen”, % 19.6’sı “çok az” derecesinde okulda karşılaştıkları problemlerin 

giderilmesinde yönetici ve öğretmenlerinin kendilerine yardımcı olduklarını 

belirtirken, “hiç” yardım edilmediğini ifade  edenler  ise  toplam  öğrencilerin  

% 19.1’ini oluşturmaktadır. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 45.6’sı “oldukça”, % 36.6’sı 

“kısmen”, % 10.4’ü “çok” derecesinde öğrencilerin problemlerinin 

giderilmesine yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.2.15 
Okulda Karşılaşılan Problemlerin  

Giderilmesinde Yönetici ve Öğretmenlerin Yardımı  

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 376 15.5 46 10.4 422 14.8 
Oldukça 561 23.1 202 45.6 763 26.6 
Kısmen 503 20.7 162 36.6 665 23.1 
Çok az 476 19.6 26 5.9 502 17.5 
Hiç 463 19.1 2 0.5 465 16.2 
Boş / Geçersiz 48 2.0 5 1.1 53 1.8 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.96 3.60 3.06 
Standart Sapma 1.36 0.77 1.31 

   X1- X2 =-0.74    t=-14.532               p=0.000*  
   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 2.96 ile “kısmen”, okul yöneticisi ve öğretmenler 

3.60 ile “oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları, 

öğrencilerde 1.36, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.77’dir. Buna göre okul 

yöneticisi-öğretmen görüşlerinin, öğrenci görüşlerinden daha özdeş olduğu 

görülmektedir. 

 

 Gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamaları arasında, anlamlı bir 

farkın olup olmadığının tespiti için yapılan t-testi sonucuna göre 0.05 

düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=-14.532, p=0.000). 

 

 Bulgulardan elde edilen sonuca göre okul yöneticisi ve öğretmenler, 

öğrencilerin okulda karşılaştıkları problemlerin giderilmesine yeterli ölçüde 

yardımcı oldukları görüşünü ifade ederken öğrenciler, bunun istenilen düzeyde 

olmadığı görüşündedirler.  
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 Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği  
 
 Tablo 3.2.16’da ticaret öğretimi yapılan okullarındaki rehberlik 

hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlere ait 

bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo 3.2.16 
Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 337 13.9 67 15.1 404 14.0 
Oldukça 507 20.9 172 38.8 679 23.7 
Kısmen 462 19.0 115 26.0 577 20.2 
Çok az 501 20.6 49 11.1 550 19.2 
Hiç 572 23.6 28 6.3 600 20.9 
Boş / Geçersiz 48 2.0 12 2.7 60 2.0 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.80 3.47 2.91 
Standart Sapma 1.38 1.09 1.36 
X1- X2 =-0.66    t=-11.113               p=0.000*  

   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 

 

 Öğrencilerin % 23.6’sı “hiç”, % 20.9’u “oldukça”, % 20.6’sı çok az” 

ve % 19.0’u “kısmen” düzeyinde okuldaki rehberlik hizmetlerinin yeterli 

olduğu görüşünü belirtmektedirler. “Çok” düzeyinde yeterli gören öğrenci 

oranı ise cevap verenlerin % 13.9’dur. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 38.8’i “oldukça”, % 26’sı 

“kısmen”, % 15.1’i “çok” düzeyinde, okulda verilen rehberlik hizmetlerinin 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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 Bu soruya ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin 

aritmetik ortalamalarının, öğrencilerde 2.80 ile “kısmen”e yakın, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerde 3.47 ile “oldukça”-“kısmen” arasında olduğu 

görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 1.38, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerde 1.09’dur. Okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşlerinin, öğrenci görüşlerinden daha özdeş  olduğu görülmektedir. 

 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan t-testi sonucuna 

göre anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=-11.13, p=0.000). 

 

 Elde edilen bulgulara göre öğrenciler ile okul yöneticisi ve öğretmenler 

okullardaki rehberlik hizmetlerinin istenilen düzeyde olmadığı görüşündedirler.  

 

Okulun Fizikî Yapısının Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Açısından 
Yeterliliği 

 
“Ticaret öğretimi yapılan okullarının sahip olduğu tesisler (bina, 

derslik, lâboratuvar vb.) eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için ne 

derece uygundur?” sorusuna öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplarla ilgili veriler Tablo 3.2.17’de verilmiştir. 

 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 22.6’sı “oldukça”, % 22.5’i “çok 

az”, % 22.1’i “kısmen” düzeyinde, okulun fizikî yapısının eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yeterli olduğu görüşünü belirtmektedir. 

 

 Okulun fizikî yapısını (bina, derslik, lâboratuvar vb.) okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin % 35.7’si “oldukça”, % 28.4’ü “çok”, % 23.9’u ise “kısmen” 

düzeyinde yeterli görmektedir. 
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Tablo 3.2.17 
Okulun Fizikî Yapısının Yeterliliği 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 337 13.9 126 28.4 363 12.6 
Oldukça 548 22.6 158 35.7 706 24.5 
Kısmen 537 22.1 106 23.9 643 22.4 
Çok az 545 22.5 40 9.0 585 20.2 
Hiç 421 17.3 10 2.3 431 15.0 
Boş / Geçersiz 39 1.6 3 0.7 42 1.3 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.93 3.80 3.07 
Standart Sapma 1.31 1.03 1.31 

X1- X2 =-0.86    t=-15.474               p=0.000* 
* : p < 0.05 düzeyinde manidar 

 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 2.93 ile “kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 3.80 ile “oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Bu iki grubun 

standart sapmaları öğrencilerde 1.31, okul yöneticisi ve öğretmenlerde ise 

1.03’tür. Buna göre, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin öğrenci 

görüşlerinden daha özdeş olduğu görülmektedir. Grup görüşlerinin aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir 

(t= -15.474, p=0.000). 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleşmesinde okulun fizikî yapısını “oldukça” yeterli görürken öğrenciler, 

“kısmen” yeterli görmektedirler.  
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Okulun Fizikî Yapısının Sosyal Faaliyetler Açısından Yeterliliği 
 
 Ticaret öğretimi yapılan okulların fizikî yapılarının sosyal faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi açısından uygunluğuna ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin görüşlerine ait veriler Tablo 3.2.18’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.2.18 
Okulun Fizikî Yapısının Sosyal Faaliyetler Açısından Yeterliliği 

Katılım Düzeyi  Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 257 10.7 72 16.3 329 11.5 
Oldukça 509 21.0 130 29.3 639 22.2 
Kısmen 554 22.8 116 26.2 670 23.4 
Çok az 620 25.5 83 18.7 703 24.5 
Hiç 423 17.4 34 7.7 457 15.9 
Boş / Geçersiz 64 2.6 8 1.8 72 2.5 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.81 3.28 2.89 
Standart Sapma 1.26 1.18 1.26 

X1- X2 =-0.47    t=-7.211               p=0.000*         
• : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 25.5’i “çok az”, % 22.8’i 

“kısmen”, % 21’i “oldukça” düzeyinde, okulun fizikî yapısının sosyal 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin % 17.4’ü ise okulun fizikî yapısının “hiç” yeterli olmadığını 

belirtmektedir. 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 29.3’ü “oldukça”, % 26.2’si 

“kısmen”, % 18.7’si “çok az”, % 16.3’ü “çok” düzeyinde, okulun fizikî 

yapısının sosyal faaliyetleri gerçekleştirmeye yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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 Her iki grubun aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.81 ile 

“kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.28 ile “kısmen”in biraz 

üstünde olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmaları öğrencilerde 1.26, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.18’dir. Buna göre okul yöneticisi ve 

öğretmen değerlendirmeleri öğrencilerden daha özdeştir. 

 

Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen değerlendirmelerinin aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir 

(t= -7.211, p=0.000). 

 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen bulgularından elde edilen sonuca 

göre ticaret öğretimi yapılan okulların fizikî yapılarının, sosyal faaliyetlerin 

gerçekleşmesi açısından arzulanan düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Sosyal Faaliyetlerin Öğrencilerin Hizmetine Sunulması 
 
 “Ticaret öğretimi yapılan okullardaki sosyal faaliyetler, öğrencilere ne 

ölçüde sunulmaktadır?” sorusuna öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

verdiği cevaplara ilişkin veriler Tablo 3.2.19’da yer almaktadır. 

 
Araştırma kapsamına alınan ticaret öğretimi yapılan okullardaki 

öğrencilerin % 28.9’u “çok az”, % 23.9’u “kısmen”, düzeyinde sosyal 

faaliyetlere katıldıklarını, % 20.1’i sosyal faaliyetlere “hiç” katılmadıklarını 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 3.2.19 
Okuldaki Sosyal Faaliyetlerin Öğrencilerin Hizmetine Sunulması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 191 7.9 61 13.8 252 8.8 
Oldukça 399 16.5 138 31.2 537 18.7 
Kısmen 580 23.9 137 30.9 717 24.9 
Çok az 702 28.9 83 18.7 785 27.4 
Hiç 489 20.1 16 3.6 505 17.6 
Boş / Geçersiz 66 2.7 8 1.8 74 2.6 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.62 3.33 2.73 
Standart Sapma 1.21 1.05 1.22 

  X1- X2 =-0.71    t=-12.683               p=0.000*  
• : p < 0.05 düzeyinde manidar 

 
 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 31.2’si “oldukça”, % 30.9’u 

“kısmen”, % 18.7’si “çok az” düzeyinde, okuldaki sosyal faaliyetlerin 

öğrencilerin hizmetine sunulduğu görüşündedirler. 

 

 Bu iki grubun görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.62 

ile “kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.33 ile “kısmen”in biraz 

üzerinde olduğu görülmektedir. İki grubun standart sapmaları ise öğrencilerde 

1.21, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.05’tir. Buna göre okul yöneticisi ve 

öğretmen görüşleri öğrenci görüşlerinden daha özdeştir.  

 

 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen değerlendirmelerinin aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir 

(t=-12.683, p=0.000). 

 

 Bulgulardan öğrenciler, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

değerlendirmelerine göre okuldaki sosyal faaliyetlerin öğrencilerin 
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hizmetlerine sunulmasının istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

durumun Tablo 3.2.18’deki okulun fizikî yapısının sosyal faaliyetler açısından 

yeterli olmadığından kaynaklandığı düşünülebilir. 

 
 Öğrencilerin Okuldaki Sosyal Faaliyetlere Katılması 
 
 Tablo 3.2.20’de ticaret öğretimi yapılan okullarda okuyan öğrencilerin 

sosyal faaliyetlere ne ölçüde katıldıklarına dair öğrenci, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin değerlendirmelerine ilişkin veriler görülmektedir. 

 
Tablo 3.2.20 

Öğrencilerin Okuldaki Sosyal Faaliyetlere Katılması 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 154 6.3 42 9.5 196 6.8 
Oldukça 297 12.2 122 27.5 419 14.6 
Kısmen 445 18.4 162 36.6 607 21.1 
Çok az 589 24.3 98 22.1 687 23.9 
Hiç 882 36.3 9 2.0 891 31.1 
Boş / Geçersiz 60 2.5 10 2.3 70 2.5 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.26 3.21 2.41 
Standart Sapma 1.26 0.97 1.26 

   X1- X2 =-0.95    t=-17.775               p=0.000*  
   * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Okuldaki sosyal faaliyetlere öğrencilerin % 36.3’ü “hiç”, % 24.3’ü “çok 

az”, % 18.4’ü “kısmen” düzeyinde katıldıklarını belirtirken, “oldukça” 

düzeyinde katıldığını ifade edenler, görüşlerini belirtenlerin % 12.2’sidir. 
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 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 36.6’sı “kısmen”, %27.5’i 

“oldukça”, % 22.1’ i “çok az” düzeyinde, öğrencilerin okuldaki sosyal 

faaliyetlere katıldıklarını belirtmişlerdir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.26 ile “çok 

az”’ın üzerinde, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.21 ile “kısmen”in üzerinde 

olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları, öğrencilerde 1.26, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.97’dir. Okul yöneticisi ve öğretmen 

görüşleri, öğrenci görüşlerinden daha özdeştir. Öğrenciler, okul yöneticisi ve 

öğretmen değerlendirmelerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=-17.775, p=0.000). 
 
 Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, ticaret orta öğretim okullarında 

okuyan öğrencilerin, okuldaki sosyal faaliyetlere katılmada isteksiz oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu durumun okulun fizikî yapısının sosyal faaliyetleri yapma 

açısından yetersiz olmasından (bk. Tablo 3.2.18) kaynaklanabileceği 

düşünülebilir. 
 
 Üniversiteye Girişte Başarı Katsayısının Düşük Tutulmasının, 
Ticaret Öğretimi Verilen Okullara Olan Talebe Etkisi 
 
 “Ticaret öğretimi verilen okulların öğrencileri üniversiteye girişte, 

kendi alanları dışında bir alan tercih ettiklerinde başarı ortalama katsayıları, 

kendi alanlarını tercihe göre daha düşük bir puanla çarpılmaktadır. Bu durum 

bu okullara talebi ne ölçüde olumsuz etkilemektedir?” Ankete katılan öğrenci, 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin bu konudaki değerlendirmelerine ilişkin 

veriler Tablo 3.2.21’de yer verilmiştir. 
 
 Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 27’si “çok”, % 24.4’ü “oldukça” 

düzeyinde, üniversiteye girişte başarı ortalama katsayısının düşük 

tutulmasından ticaret öğretimi verilen okullara olan talebi olumsuz etkilediği 

görüşünü belirtmektedir. Hiç etkilenmediğini belirtenler grubun % 6.6’sıdır. 
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Tablo 3.2.21 

Üniversiteye Girişte Başarı Ortalama Katsayısının  
Düşük Tutulmasının Bu Okullara Olan Talebe Olumsuz Etkisi 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 657 27.0 177 40.0 834 29.1 
Oldukça 592 24.4 103 23.3 695 24.4 
Kısmen 543 22.3 91 20.5 634 22.0 
Çok az 426 17.6 55 12.4 481 16.7 
Hiç 159 6.6 12 2.7 171 5.9 
Boş / Geçersiz 50 2.1 5 1.1 55 1.9 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.49 3.86 3.55 
Standart Sapma 1.25 1.16 1.24 

  X1- X2 =-0.37    t=-6.128               p=0.000*  
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Aynı konuda okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 40’ı “çok”, % 23.3’ü 

“oldukça” görüşünü belirtirken okula talebe etkisinin olmadığı görüşünü 

belirtenler sadece grubun % 2.7’sidir. 

 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.49 ile 

“oldukça”-”kısmen” arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.86 ile 

“oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 1.25, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.16’dır. Okul yöneticisi ve 

öğretmen görüşlerinin, öğrenci görüşlerinden daha özdeş olduğu 

anlaşılmaktadır. Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen değerlendirmelerinin 

aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu 

görülmektedir (t=-6.128, p=0.000). 
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 Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen bulgularından elde edilen sonuca 

göre, ticaret öğretimi verilen okulların öğrencilerinin üniversiteye girişte başarı 

ortalama kat sayısının düşük tutulması, bu okullara olan talebi azaltmaktadır. 
 
 Üniversiteye Girişte Mezuniyet Başarı Ortalama Katsayısının 
Öğrencilerin Alanı Dışında Üniversite Tercihlerine Olumsuz Etkisi 

 
“Ticaret öğretimi  son sınıf  öğrencileri üniversiteye girişte kendi 

alanları dışında bir bölüm (alan) tercih ettiklerinde sınav puan katsayısı, kendi 

alanlarına göre daha düşük bir katsayı ile çarpılmaktadır. Bu durum bu okul 

öğrencilerinin üniversite tercihlerini ne ölçüde olumsuz etkilemektedir?” 

sorusuna ilişkin anketi cevaplandıran öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

verdikleri cevaplara ait veriler Tablo 3.2.22’de yer almaktadır.  
 

Tablo 3.2.22 
Üniversiteye Girişte Mezuniyet Başarı Ortalama Katsayısının  

Düşük Tutulmasının, Öğrencilerin Üniversite Tercihlerine Etkisi 

Katılım Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

 f % f % f % 
Çok 1032 42.5 208 47.0 1240 43.2 
Oldukça 608 25.1 118 26.6 726 25.3 
Kısmen 354 14.6 64 14.4 418 14.6 
Çok az 269 11.1 33 7.4 302 10.5 
Hiç 127 5.2 10 2.3 137 4.8 
Boş / Geçersiz 37 1.5 10 2.3 47 1.6 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.90 4.11 3.93 
Standart Sapma 1.22 1.06 1.20 

  X1- X2 =-0.21    t=-3.719               p=0.000*  
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Üniversiteye girişte alanları dışında bir alan (bölüm) tercih ettiklerinde 

başarı ortalama katsayısının düşük tutulmasının öğrencilerin  % 42.5’i  “çok”, 

% 25.1’i “oldukça”, % 14.6’sı “kısmen” düzeyinde üniversite tercihlerini 
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olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Hiç etkilemediğini belirtenler ise cevap 

verenlerin ancak % 5.2’sidir 

 

 Okul yöneticisi  ve  öğretmenlerin  % 47’si  “çok”,  % 26.6’sı  “oldukça”, 

% 14.4’ü “kısmen” düzeyinde, bu konuda öğrencilerin olumsuz etkilendiklerini 

belirtmişlerdir. 

 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.90 ile 

“oldukça”ya yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 4.11 ile “oldukça”nın 

üzerinde olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 

1.22, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 1.06’dır. Buradan, okul yöneticisi-

öğretmen görüşlerinin öğrenci görüşlerinden daha özdeş olduğunu söyleriz. 

Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen değerlendirmelerinin aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir 

(t= -3.719, p=0.000). 

 

 Ticaret öğretimi yapılan okulların öğrencilerinin üniversiteye girişte 

mezuniyet başarı ortalama katsayısının düşük tutulması, öğrencilerin üniversite 

tercihlerini “oldukça” düzeyinde olumsuz etkilediği Tablo 3.2.22’deki öğrenci, 

okul yöneticisi ve öğretmenlere ait bulgulardan anlaşılmaktadır.  

 

Okuldaki Bölümlerin Yörenin Ticaret Elemanı İhtiyacını Gidermesi 
 
 “Ülkemizin il, ilçe ve beldelerinde açılmış olan ticaret öğretimi okulları 

ve bunların bölümleri, yörenin ticaret elemanı ihtiyacını ne ölçüde 

gidermektedir?” sorusuna okul yöneticisi ve öğretmenler ile mezun çalışanların 

verdikleri cevaplara ilişkin veriler Tablo 3.2.23’te  yer almaktadır.  
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 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 41.1’i “oldukça”, % 33.9’u 

“kısmen”, % 15.6’sı “çok” düzeyinde yörenin ticaret elemanı ihtiyacını 

gidermede okuldaki bölümlerin yeterli olduğunu belirtmişlerdir.  

 
Tablo 3.2.23 

Okuldaki Bölümlerin Yörenin Ticaret Elemanı İhtiyacını Gidermesi 

Katılım Düzeyi 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

Mezun 
Çalışanlar  Toplam 

 f % f % f % 
Çok 69 15.6 113 16.3 182 16.2 
Oldukça 182 41.1 221 31.9 403 35.5 
Kısmen 150 33.9 177 25.6 327 28.8 
Çok az 31 7.0 105 15.2 136 11.9 
Hiç 7 1.6 41 5.9 48 4.2 
Boş / Geçersiz 4 0.8 35 5.1 39 3.4 
Toplam 443 100.0 692 100.0 1135 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.63 3.40 3.49 
Standart Sapma 0.89 1.13 1.05 

  X1- X2 = 0.23   t=3.772               p= 0.000* 
 * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Mezun   çalışanların  ise  % 31.9’u   “oldukça”,  % 25.6’sı  “kısmen”, 

% 16.3’ü “çok” düzeyinde, okullarındaki bölümlerin ticaret elemanı ihtiyacını 

gidermede yeterli olduğu görüşündedirler.  

 

 Mezun çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerinin 

aritmetik ortalamalarının okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.63 ile “oldukça”ya 

yakın, mezun çalışanlarda 3.40 ile “oldukça”-“kısmen” arasında olduğu 

görülmektedir. Standart sapmalar ise okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.89, 

mezun çalışanlarda 1.13’tür Buna göre  okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

görüşleri, mezun çalışan görüşlerinden daha özdeştir. Bu iki grubun 

değerlendirmelerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar 

bir fark olduğu görülmektedir ( t= 3.772, p=0.000). 
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 Ankete katılan okul yöneticisi ve öğretmenler ile mezun çalışanlardan 

elde edilen bulgulara göre ülkemizin değişik yörelerinde açılmış olan ticaret 

öğretimi okulları ve bunların bünyesindeki bölümlerin, yörenin ticaret elemanı 

ihtiyacını gidermede yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bu okullardaki 

bölümlerin yörenin ihtiyaçları göz önüne alınarak açıldığını göstermektedir.  

 

3.3 BECERİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

 

İşletmelerdeki Beceri Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlarla İlgili  
Mevcut Durum 
 
 Beceri eğitimi alan öğrencilerin işletmelerde sorunlarının olup 

olmadığına ilişkin okul yönetici ve öğretmen görüşlerine ait veriler Tablo 

3.3.1’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.3.1 
Öğrencilerin Beceri Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar 

Mevcut Durum 
Okul Yöneticisi – 

Öğretmen 
f % 

Evet   231 52.1 
Hayır   209 47.2 
Boş/Geçersiz 3 0.7 
Toplam 443 100.0 

 

Tablo 3.3.1’ de  görülebileceği  gibi  okul  yönetici  ve  öğretmenlerin 

% 52.1’i beceri eğitimi aldıkları işletmelerde öğrencilerin sorunlarla 

karşılaştıklarını ifade etmektedirler.  
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 Beceri Eğitiminde Yaşanan Sorunlar 
 
 Tablo 3.3.2’de, okul yönetici ve öğretmenlerin işletmelerde beceri 

eğitim alan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara ait görüşleriyle ilgili veriler 

yer almaktadır.  

 
Tablo 3.3.2 

Öğrencilerin Beceri Eğitiminde Yaşanan Sorunlar 

Beceri Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar 
Okul Yöneticisi–

Öğretmen 
f % 

İşletmelerin çalışma koşulları uygun değildir. 73 13.3 
Öğrencilerin iş yerine ulaşımı zordur. 27 4.9 
İşletme yetkileri beceri eğitimine olumsuz 
yaklaşmaktadırlar. 51 9.3 

İşletmelerde eğitici personel sayısı yetersizdir. 115 20.9 
Koordinatör öğretmenler iş yeri denetimini yeterince 
yapmamaktadır.  20 3.6 

İşletme yetkilileri öğrencilerin özlük haklarına özen 
göstermemektedirler. 105 19.1 

Öğrenciler iş yeri disiplinine uyum 
sağlayamamaktadırlar. 20 3.6 

Okulda öğretilen teorik bilgilerle, işletmelerdeki 
uygulamalar örtüşmemektedir. 139 25.3 

Verilen Cevap Toplamı 550 100.0 
Not: Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. N =231  
 

Yönetici ve öğretmenlerin % 25.3’ü okulda öğretilen teorik bilgilerle, 

işletmelerdeki uygulamaların örtüşmediğini, % 20.9’u işletmelerdeki eğitim 

personel sayısının yetersiz olduğunu, %19.1’i işletme yetkililerinin öğrencilerin 

özlük haklarına özen göstermemekte olduklarını, % 13.3’ü ise işletmelerin 

çalışma koşullarının uygun olmadığını belirtmişlerdir. 
 

  Bu görüşlerden, öğrencilerin okumakta oldukları programlarla 

işletmelerdeki uygulamaların yeterince örtüşmediği görülmektedir.  
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 Öğrencilerin Çalışma Disiplinine İlişkin Sorunları 
 

 İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin çalışma disipliniyle ilgili 

sorunlarına ait okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ilişkin veriler Tablo 

3.3.3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.3 
Öğrencilerin İşletmelerdeki Çalışma Disiplinine İlişkin Sorunları 

Çalışma Disiplinine İlişkin Sorunlar 
Okul Yöneticisi – 

Öğretmen 
f % 

İşletmeye devamsızlıklarından kaynaklanan sorunlar 
vardır. 33 6.1 

İşletme yetkilileriyle sorunları vardır.  63 11.5 
İşletmede diğer çalışanlarla ilgili sorunları vardır. 70 12.8 
Kılık, kıyafet, sigara vb. sorunları vardır. 96 17.7 
İşletmede araç-gereçlerin kullanılmasından 
kaynaklanan sorunları vardır. 115 21.1 

Sorunları yoktur. 168 30.8 
Verilen Cevap Toplamı 545 100.0 

 Not: Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. N =209 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 30.8’i öğrencilerin çalışma 

disipliniyle ilgili sorunlarının bulunmadığını, % 21.1’i işletmede araç-

gereçlerin kullanılmasından kaynaklanan sorunların olduğunu, % 17.7’si kılık-

kıyafet, sigara içme vb. sorunların olduğunu, % 12.8’i işletmede diğer 

çalışanlarla ilgili sorunların yaşandığını % 11.5’i ise işletmede yetkililer ile 

ilgili sorunların bulunduğunu belirtmişlerdir. 

 

 Bulgulardan, çoğunlukla öğrencilerin araç-gereçleri kullanmasından 

kaynaklanan sorunlar bulunduğu, bunu kılık kıyafet, sigara vb. sorunların takip 

ettiği anlaşılmaktadır.  
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Koordinatör Öğretmenlerin Beceri Eğitimindeki Öğrencileri 
Ziyaret Sıklığı 
 

İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencileri, koordinatör öğretmenlerin 

hangi sıklıkta ziyaret ettiklerine ilişkin öğrenci, işletme yöneticisi, okul 

yönetici ve öğretmen görüşlerine ait veriler Tablo 3.3.4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3.3.4 
Koordinatör Öğretmenlerin Beceri  

Eğitimindeki Öğrencileri Ziyaret Sıklığı 

Ziyaret Sıklığı  Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi 

f % f % f % 
Haftada bir 235 9.7 186 42.0 57 25.9 
İki haftada bir 310 12.8 107 24.2 48 21.8 
Ayda bir 880 36.3 123 27.6 83 37.7 
Bir aydan fazla 465 19.2 14 3.2 20 9.2 
Hiç 454 18.7 3 0.7 6 2.7 
Boş/Geçersiz 83 3.3 10 2.3 6 2.7 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 

 

Öğrencilerin % 36.3’ü ”ayda bir”, % 19.2’si “bir aydan fazla”, % 12.8’i 

“iki haftada bir” koordinatör öğretmenlerin kendilerini  ziyaret ettiklerini, 

%18.7’si ise koordinatör öğretmenler tarafından “hiç” ziyaret edilmediklerini 

belirtmişlerdir.  

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 42’si “haftada bir”, % 27.6’sı 

“ayda bir”, % 24.2’si “iki haftada bir” koordinatör öğretmenlerin öğrencileri 

ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir.  
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İşletme yöneticilerinin ise % 37.7’si “ayda bir”, % 25.9’u “haftada bir”, 

% 21.8’i “iki haftada bir”, % 9.2’si “bir aydan fazla” sürede koordinatör 

öğretmenlerin işletmelerindeki öğrencileri ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. 

 

 Öğrenci ve işletme yöneticileri, işletmedeki öğrencileri koordinatör 

öğretmenlerin ayda bir ziyaret ettiklerini, birinci öncelikli görüş olarak ifade 

ederken okul yöneticisi ve öğretmen grubu, bu görüşü ikinci öncelikli görüş 

olarak ifade etmişlerdir. 

  
 İşletmelerde Beceri Eğitimi Alan Öğrencilere Ödenen Ücret 

 Beceri eğitimi alan öğrencilere işletmeler tarafından ödenen ücrete 

ilişkin öğrenci, işletme yöneticisi, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine ait 

bulgular Tablo 3.3.5’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3.3.5 

İşletmelerde Eğitim Alan Öğrencilere Ödenen Ücret  

Ücret Miktarı Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi 

f % f % f % 
Asgarî ücret brüt tutarının 
1/3’ünden fazla ücret 
ödenmektedir. 

355 14.6 49 11.1 46 20.9 

Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü 
kadar ücret ödenmektedir. 1498 61.8 362 81.7 163 74.1 

Asgarî ücret brüt 
tutarının1/3’ünden az ücret 
ödenmektedir. 

281 11.7 14 3.2 7 3.2 

Hiç ücret ödenmemektedir. 215 8.9 7 1.5 1 0.5 
Boş/Geçersiz 78 3.0 11 2.5 3 1.3 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 

 

Anketi cevaplayan öğrenci, işletme yöneticisi, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçü, işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilere 



 137  

asgari ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar ödeme yapıldığını belirlemişlerdir. 

Öğrencilerin yaklaşık % 10’u hiç ücret ödenmediğini ifade ederken bu görüşe 

işletme yöneticileri ile okul yöneticisi ve öğretmenler katılmamaktadır. 

 

Bulgulardan elde edilen verilere göre işletme yöneticileri, beceri 

eğitimi alan öğrencilere yönetmeliklere uygun ücret ödemektedirler. 
 

Ticaret Sektörüne Ara Kademe Eleman Yetiştirilmesine İlişkin 
Görüşler 
 
 Ticaret sektörüne ara kademe eleman yetiştirilmesine ilişkin öğrenci, 

işletme yöneticisi, çalışanlar ile okul yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine ait 

veriler Tablo 3.3.6’da yer almaktadır.  
 

Tablo 3.3.6 
Ticaret Sektörüne Ara Kademe Eleman Yetiştirilmesi 

Öneriler 
Öğrenci 

Okul 

Yöneticisi-

Öğretmen 

İşletme 

Yöneticisi 
Çalışanlar 

f % f % f % f % 

Meslekle ilgili bilgi 
ve becerilerin tamamı 
meslek okullarında 
öğretilmeli 

391 16.1 46 10.4 24 10.9 285 20.9 

Meslekle ilgili bilgi 
ve becerilerin tamamı 
işletmelerde 
öğretilmeli 

316 13.0 14 3.2 18 8.2 116 8.5 

Meslekle ilgili teorik 
bilgiler okulda, 
beceriler iş yerinde 
öğretilmeli 

1651 68.0 379 85.6 175 79.5 880 64.5 

Boş/Geçersiz 69 2.9 4 0.8 3 1.4 83 6.1 

Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 

 



 138  

Anketi cevaplandıran dört grubun yaklaşık dörtte üçünün, meslekle 

ilgili teorik bilgilerin okulda, becerilerin iş yerinde öğretilmesinde hem fikir 

oldukları görülmektedir. “Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek 

okullarında öğretilmeli” diyenler grupların  % 15’ine yakındır. 
 
 Ticaret sektörüne ara kademe eleman yetiştirilmesinde mevcut 

uygulamanın yerinde olduğu ankete katılan öğrenci, işletme yöneticisi, 

çalışanlar, okul yönetici ve öğretmen görüşlerinden anlaşılmaktadır. 

 

 Öğrencilerin İşletmelerdeki Sosyal İmkânlardan Faydalanmaları 
 

Beceri eğitim aldıkları işletmelerin sosyal imkânlarından (ulaşım, 

yemek vb.), öğrencilerin ne düzeyden faydalandıklarına ilişkin veriler Tablo 

3.3.7’de yer almaktadır.  
 

Tablo 3.3.7 
Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin  

İşletmelerdeki Sosyal İmkânlardan Faydalanmaları 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
f % 

Çok 1004 41.4 
Oldukça 427 17.6 
Kısmen 287 11.8 
Çok az 212 8.7 
Hiç 406 16.8 
Boş / Geçersiz 91 3.7 
Toplam 2427 100.0 

 
Tablodaki bulgulardan öğrencilerin % 41.4’ünün “çok”, % 17.6’sının 

“oldukça”,  % 11.8’inin “kısmen”, % 8.7’sinin “çok az” derecesinde bu 

imkânlardan faydalandıkları, %16.8’inin ise “hiç” faydalanmadığı 

görülmektedir. 
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 İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin büyük kısmının 

işletmelerin sosyal imkânlarından yeterince faydalandıkları anlaşılmaktadır. 

Hiç faydalanmadığını ifade edenlerin imkânları kısıtlı küçük işletmelerde 
çalıştığı ya da hiçbir sosyal imkândan faydalandırmayı düşünmeyen 

işletmelerde beceri eğitimi aldığı düşünülebilir.  

  

İşletmelerde Alınan Beceri Eğitiminin Okuldaki Başarıya Etkisi 
 

 İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin, aldıkları bu eğitimlerin 

okullarındaki başarılarına etkisine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

görüşleri Tablo 3.3.8’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.3.8 
İşletmedeki Beceri Eğitiminin Okuldaki Başarıya Etkisi 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
f % 

Çok 34 7.7 
Oldukça 167 37.7 
Kısmen 146 33.0 
Çok az 74 16.7 
Hiç 17 3.8 
Boş / Geçersiz 5 1.1 
Toplam 443 100.0 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 37.7’si “oldukça”, % 33’ü 

“kısmen”, % 16.7’si “çok az”, % 7.7 “çok” derecesinde işletmelerde alınan 

eğitimin öğrencilerin okullarındaki başarılarına etki ettiğini belirtirken, % 3.8’i 

ise “hiç” etki etmediği görüşünü belirtmişlerdir. 
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 Okul yöneticileri ve öğretmenlerin değerlendirmelerine göre, 

öğrencilerin işletmelerde aldıkları beceri eğitimi okul başarılarına olumlu etki 

etmektedir. 

 
Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgi, Beceri ve Tutumlarını 

Geliştirmeleri 
 

 İşletmelerde beceri eğitimi alan ticaret orta öğretim öğrencilerinin bilgi, 

beceri ve tutumlarını geliştirme yeterliliğiyle ilgili işletme yöneticilerinin 

görüşlerine ait veriler Tablo 3.3.9’da yer almaktadır.  

 
Tablo 3.3.9 

İşletmedeki Beceri Eğitiminin  
Öğrencilerin Bilgi, Beceri ve Tutumlarına Etkisi 

 İşletme Yöneticisi 
Katılma Düzeyi f % 

Çok 29 13.2 
Oldukça 105 47.7 
Kısmen 68 30.9 
Çok az 13 5.9 
Hiç 2 0.9 
Boş / Geçersiz 3 1.4 
Toplam 220 100.0 

 

Yukarıdaki   tabloda   işletme   yöneticilerinin  % 47.7’si  “oldukça”,  

% 30.9’u “kısmen”, % 13.2’si “çok”, % 5.9’u da “çok az” derecesinde 

öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirme yönünden işletmeleri yeterli 

gördüklerini ifade etmişlerdir.  
 

 İşletme yöneticilerinin görüşlerinden, beceri eğitimindeki öğrencilerin 

bilgi beceri ve tutumlarını geliştirme yönünden yeterli olduklarını, bununla 

beraber okul-işletme ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle bu yeterliliğin 

artacağını söylemek mümkündür. 
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Öğrencilerin Araç ve Gereçleri Özenle Kullanmaları 
 
 Tablo 3.3.10’da işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin 

kullandıkları araç ve gereçleri ne derecede özenle kullandıklarına ilişkin 

işletme yöneticilerinin görüşlerine ait veriler yer almaktadır.  
 

Tablo 3.3.10 
Öğrencilerin İşletmelerdeki Araç ve Gereçleri Özenle Kullanmaları 

 İşletme Yöneticisi 
Katılma Düzeyi f % 

Çok 42 19.1 
Oldukça 109 49.5 
Kısmen 57 25.9 
Çok az 7 3.2 
Hiç 1 0.5 
Boş / Geçersiz 4 1.8 
Toplam 220 100.0 

 
İşletme yöneticilerinin % 49.5’i “oldukça”, % 25.9’u “kısmen”,          

% 19.1’i “çok” derecesinde öğrencilerin işletmelerdeki araç ve gereçleri özenle 

kullandıklarını belirtirken “çok az” görüşünü belirtenler ankete cevap 

verenlerin % 3.2’sini teşkil etmektedir. 
 
 Bu sonuçlara göre, işletme yöneticilerinin işletmelerinde beceri eğitimi 

alan öğrencilerin araç ve gereçleri kullanma konusunda, memnun oldukları 

söylenebilir. 
 
 Öğrencilerin Beceri Öğretimine Devamlarına İlişkin Sorunlar 
 
 İşletmelerinde beceri eğitimi alan son sınıf öğrencilerinin devamlarına 

ilişkin işletme yöneticilerinin görüşlerine ait bulgular Tablo 3.3.11’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.3.11 

Öğrencilerin İşletmelere Devamlarına İlişkin Sorunlar 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 29 13.2 
Oldukça 34 15.5 
Kısmen 25 11.4 
Çok az 56 25.5 
Hiç 71 32.3 
Boş / Geçersiz 5 2.1 
Toplam 220 100.0 

 

  Tablo 3.3.11 incelendiğinde işletme yöneticilerinin % 32.3’nün “hiç”, 

% 25.5’nin “çok az”, % 15.5’nin “oldukça”, % 13.2’nin “çok”, % 11.4’nün ise 

“kısmen” düzeyinde öğrencilerin devamla ilgili sorunlarının olduğu görüşünde 

oldukları anlaşılmaktadır. 

 

 Beceri eğitimine giden son sınıf öğrencilerin çoğunun işe devamları ile 

ilgili sorunlarının olmadığı, sorunlu olanların ise işletmenin sosyal 

imkânlarından (ulaşım, yemek, vb.) faydalanamayan öğrenciler olduğu 

söylenebilir. Nitekim Tablo 3.3.7’de sosyal imkânlardan faydalanamayan 

öğrencilerin göz ardı edilemeyecek bir oranda olduğu görülmektedir.  
 

Öğrencilerin Sorunlarıyla Okul Personelinin İlgilenmesi 
 
 Tablo 3.3.12’de işletmelerde beceri eğitimi alan son sınıf 

öğrencilerinin, karşılaştıkları sorunlarla, okul personelinin ne derecede 

ilgilendiklerine ilişkin, işletme yöneticilerinin görüşlerine ait veriler yer 

almaktadır.  
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Tablo 3.3.12 
Okul Personelinin İşletmelerdeki Öğrencilerin Sorunlarıyla İlgilenmesi 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 79 35.9 
Oldukça 83 37.7 
Kısmen 35 15.9 
Çok az 12 5.5 
Hiç 3 1.4 
Boş / Geçersiz 8 3.6 
Toplam 220 100.0 

 

Tabloya göre işletme yöneticilerinin % 37.7’si “oldukça”, % 35.9’u 

“çok”, % 15.9’u “kısmen”, % 5.5’i “çok az” düzeyinde okul personelinin 

işletmelerdeki öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtmektedirler. 

  

 Koordinatör öğretmenler tarafından, beceri eğitimi almak için 

işletmeye giden öğrencilerin, iş yeri çalışmalarını izlemeleri yönetmelikler 

gereğidir. Verilerden bu görevin yerine getirilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

İşletme yöneticilerinin görüşlerinden okul personelinin bu konuda duyarlı 

olduğu söylenebilir.  

 

 Okul Yetkililerinin İşletmelerle İş birliği 
 
 Tablo 3.3.13’te işletme yöneticileriyle, işletmelerde beceri eğitimi alan 

öğrencilerin okullarındaki yetkililerin, ne derecede işbirliği içinde olduklarına 

ilişkin işletme yöneticisi görüşlerine ait veriler yer almaktadır. 
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Tablo 3.3.13 

Okul Yetkililerinin İşletmelerle İş Birliği 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 54 24.6 
Oldukça 103 46.8 
Kısmen 43 19.5 
Çok az 16 7.3 
Hiç 0 0.0 
Boş / Geçersiz 4 1.8 

Toplam 220 100.0 

 

İşletme ve okul yöneticilerinin işbirliği konusunda işletme 

yöneticilerinin % 46.8’inin “oldukça”, % 24.6’sının “çok”, % 19.5’inin 

“kısmen”, % 7.3’ünün ise “çok az” derecesinde görüş belirttikleri Tablo 

3.3.13’te görülmektedir. 

 

 Beceri eğitiminde başarı oranının artması, okul yönetimi ile işletme 

yöneticilerinin iş birliğinden geçmektedir. İş birliğinde tek yönlü fedakârlık 

istenilen başarıyı vermeyecektir. Tablodaki sonuçlardan okul yetkililerinin, 

işletme yöneticileriyle iş birliği yaptıkları anlaşılmaktadır. 

 

Okulda Alınan Meslekî Eğitimin İşletmede Öğrenilen Meslekî Bilgi 
ve Becerilerle Uygunluğu 
 
 Tablo 3.3.14’te, ticaret orta öğretim öğrencilerinin okulda almış 

oldukları meslekî eğitimin, beceri eğitimi alınan işletmelerde öğrenilen meslekî 

bilgi ve becerilerle uyumluluğuna ait öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

görüşlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 
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Tablo 3.3.14 
Okulda Alınan Eğitimle İşletmede Öğrenilen 

Meslekî Bilgi ve Becerilerin Uyumluluğu 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 181 7.5 37 8.4 218 7.6 
Oldukça 417 17.2 188 42.4 605 21.1 
Kısmen 538 22.2 168 37.8 706 24.6 
Çok az 546 22.5 37 8.4 583 20.3 
Hiç 691 28.5 7 1.6 698 24.3 
Boş / Geçersiz 54 2.1 6 1.4 60 2.1 

Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 

Aritmetik Ortalama 2.52 3.48 2.67 
Standart Sapma 1.28 0.83 1.27 

  X1- X2 = 0.96   t= -20.33              p= 0.000* 

  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 

 

 Okulda alınan eğitimle işletmede öğrenilen meslekî bilgi ve becerilerin 

uyumluluğuyla ilgili olarak, anketi cevaplandıran öğrencilerin % 28.5’i hiç,           

% 22.5’i “çok az”, % 22.2’si “kısmen”, % 17.2’si “oldukça” ve % 7.5’i “çok” 

derecesinde görüş belirtmişlerdir. 
 

  Aynı konuda okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 42.4’ü “oldukça”,      

% 37.8’i “kısmen”, % 8.4’ü “çok”, % 8.4’ü “çok az” derecesinde görüş 

belirtmişlerdir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları öğrencilerde 2.52 ile “kısmen” 

ile “çok az” arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.48 ile “oldukça” ile 

“kısmen” arasında bulunmaktadır. Grupların standart sapmasının ise 

öğrencilerde 1.28, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.83 olduğu görülmektedir.  
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Bu sonuca göre okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri, öğrenci 

görüşlerinden daha özdeştir. Öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin  

aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunduğu 

görülmektedir (t=-20.33, p=0.000). 

 

 Bulgulardan elde edilen sonuca göre, okulda alınan eğitimin işletmede 

öğrenilen meslekî bilgi ve becerilerle uyumluluğunu, öğrencilerle, okul 

yöneticisi ve öğretmenler yeterli görmemektedirler.  

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Okullarda Verilen Eğitimin 
Yeterliliği 
 

Tablo 3.3.15’te işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ticaret orta 

öğretim okullarında verilen eğitimin yeterliliğine ilişkin öğrenci, işletme 

yöneticisi, mezun çalışan, okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ait 

bulgular yer almaktadır. 

 

 Tablo 3.3.5 incelendiğinde ticaret orta öğretim okullarında işçi sağlığı 

ve iş güvenliği konusunda verilen eğitimi öğrencilerin % 24.8’i “kısmen”,      

% 23’ü “çok az”, % 20.5’i “oldukça”, % 10.7’si “çok” derecesinde yeterli 

bulmaktadır. 

 

 Yönetici ve öğretmenlerin ise % 39.5’i “kısmen”, % 29.6’sı “oldukça”, 

% 19.2’si “çok az” yeterli bulurken, % 5’i de “hiç” yeterli olmadığı görüşünü 

belirtmişlerdir. 

 

 Aynı konuda işletme yöneticilerinin % 40’ı “oldukça”, % 27.3’ü 

“kısmen”, % 14.1’i “çok”, % 11.8’i “çok az” düzeyinde yeterli gördüklerini 

belirtmişlerdir. 
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  Mezun çalışanların %27.4’ü “kısmen”, %24.8’i “oldukça”,% 18.1’i 

“çok az”, % 14.1’i ise “çok” derecesinde verilen eğitimi yeterli görmektedir. 
 

Tablo 3.3.15 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda 

 Ticaret Öğretimi Yapılan Okullardaki Eğitimin Yeterliliği 

Katılma 
Düzeyi 

Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi 

Mezun 
Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % f % 
Çok 260 10.7 20 4.5 31 14.1 98 14.1 409 10.8 
Oldukça 497 20.5 131 29.6 88 40.0 171 24.8 887 23.5 
Kısmen 603 24.8 175 39.5 60 27.3 190 27.4 1028 27.2 
Çok az 559 23.0 85 19.2 26 11.8 125 18.1 795 21.0 
Hiç 427 17.6 22 5.0 9 4.1 72 10.4 528 14.0 
Boş / Geçersiz 81 3.3 10 2.3 6 2.7 36 5.2 135 3.5 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 692 100.0 3782 100.0 
Aritmetik 
Ortalama 2.83 3.10 3.50 3.15 2.96 
Standart Sapma 1.26 0.94 1.02 1.22 1.22 

 X2 =    183.277    S.D. =12       p= 0.000* 
 F=33.237 p= 0.000* 
 * : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.83 ile 

“kısmen”e yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.10 ile “kısmen”in 

üzerinde, işletme yöneticilerde 3.50 ile “oldukça”ya yakın ve mezun 

çalışanlarda ise 2.15 ile “kısmen” üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Standart sapma öğrencilerde 1.26, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.94, 

işletme yöneticilerinde 1.02, mezun çalışanlarda da 1.22’dir.  Buna göre okul 

yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin diğer üç grubunun görüşüne göre daha 

özdeş olduğu görülmektedir.  
 
 Okullarda verilen eğitimin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

yeterliliği üzerine grupların meslekî görev ve konumları itibarıyla aralarında 

0.05 düzeyinde bir uyumsuzluk bulunmaktadır( X2=183.277, p=0.000). 
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 Grupların vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalaması arasında 

manidar bir farkın bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın mevcut 

olduğu görülmektedir (F=33.237, p=0.000). Manidar bir fark bulunan grupların 

tespiti için yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğrenci - okul yöneticisi ve 

öğretmen(p=0.001), öğrenci ve işletme yöneticisi (p=0.000), öğrenci ve mezun 

çalışanlar(p=0.000), işletme yöneticisi, okul yöneticisi ve öğretmen (p=0.001), 

işletme yöneticisi ve mezun çalışanlar (p=0.004) arasında 0.05 düzeyinde 

manidar bir farkın olduğu görülmektedir. 

 

 Okullarda verilen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eğitimin 

yeterliliği üzerine öğrenci, işletme yöneticisi, mezun çalışan, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin, birbirleriyle büyük ölçüde aynı görüşü paylaştığı görülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda verilen 

eğitimin 4 grupta da “kısmen” yeterli bulmaktadır.. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 

verimin sigortasıdır. Bunların yetersizliği işletmenin verimsizliğidir. 

Verilerden, ticaret orta öğretim okullarında işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda verilen eğitimi de gerekli düzenlemelerin yapılmasında ihtiyaç 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Okulda Alınan Eğitimin Müşteri ve Personelle Olan İlişkilerde 
Yeterliliği 
 

Ticaret öğretimi verilen okulların öğrencileri müşteri ve personelle olan 

ilişkilerinde, okulda aldıkları eğitimin yeterliliğine dair öğrenci, okul yöneticisi 

ve öğretmen görüşlerine ait veriler Tablo 3.3.16’da verilmiştir. 
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Tablo 3.3.16 
Öğrencilerin Müşteri ve Personelle Olan  

İlişkilerinde Okulda Alınan Eğitimin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 572 23.6 58 13.1 630 22.0 
Oldukça 708 29.2 212 47.9 920 32.0 
Kısmen 522 21.5 137 30.9 659 23.0 
Çok az 314 12.9 23 5.2 337 11.7 
Hiç 240 9.9 6 1.4 246 8.6 
Boş / Geçersiz 71 2.9 7 1.5 78 2.7 

Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 

Aritmetik Ortalama 3.45 3.67 3.48 
Standart Sapma 1.27 0.82 1.21 

    X1- X2 = -0.22   t= -4.716  p=0.000* 
    * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Araştırmaya katılan öğrencilerin % 29.2’sinin müşteri ve personelle 

olan ilişkilerinde okulda alınan eğitimin “oldukça” düzeyinde yeterli olduğunu, 

% 23.6’sının “çok”, % 21.5’nin “kısmen”, % 12.9’unun “çok az” yeterli 

olduğunu belirttikleri görülmektedir. “Hiç” yeterli olmadığını ifade edenler ise 

anketi cevaplayanların % 9.9’dur.  

 

 Aynı konuda okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 47.9’u “oldukça”, 

% 30.9’u “kısmen”, % 13.1’i “çok” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. 

 

  Gruplara ait görüşlerin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.45 ile 

“oldukça” ile “kısmen” arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.67 ile 

“oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Grupların standart sapmalarının 

öğrencilerde 1.27, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.82 olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin öğrenci görüşlerine 
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göre daha özdeş olduğu görülmektedir. Öğrenci, okul yönetici ve öğretmen 

görüşlerin ait aritmetik ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir farkın 

bulunduğu görülmektedir (t= -4.716, p=0.000). 

 

 Tablodan elde edilen verilere göre, işletmelerde beceri eğitimi alan 

ticaret öğretimi okulları öğrencilerinin okulda aldıkları eğitimle müşteri ve 

personel ilişkilerinde arzu edilen başarı düzeyini  sağladıkları söylenebilir.

  

Öğrencilerin Beceri Eğitiminde İş Yeri Disiplinine Uyumu 
 

İşletmede beceri eğitimi alan öğrencilerin iş yeri disiplinine uyumuna 

ilişkin öğrenci, işletme yöneticisi, okul yöneticisi ve öğretmenlere ait veriler 

Tablo 3.3.17’de yer almaktadır. 

 

Beceri eğitimi alan öğrencilerin iş yeri disiplinine ilişkin tablodaki 

görüşlerine    bakıldığında    % 58.5’inin    “çok”,   % 24.9’unun   “oldukça”,  

% 7.7’sinin “kısmen” düzeyinde olduğu görülmektedir. 

 

 Yönetici  ve  öğretmenlerin  ise  % 52.4’ü  “oldukça”, % 29.6’sı “çok”, 

% 12.4’ü “çok az” düzeyinde öğrencilerin iş yeri disiplinine uyumlu 

olduklarını belirtmişlerdir. 

 

 İşletme yöneticilerinin % 43.2’si “oldukça”, % 36.8’i “çok”, % 15.5’i 

“kısmen” derecesinde öğrencilerin iş yeri disiplinine uyduklarını 

belirtmişlerdir. 

 
 
 
 
 
 



 151  

Tablo 3.3.17 
Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Yeri Disiplinine Uyumu 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi Toplam 

f % f % f % f % 
Çok 1420 58.5 131 29.6 81 36.8 1632 52.9 
Oldukça 605 24.9 232 52.4 95 43.2 932 30.2 
Kısmen 186 7.7 55 12.4 34 15.5 275 8.8 
Çok az 77 3.2 11 2.5 7 3.2 95 3.1 
Hiç 61 2.5 2 0.5 - - 63 2.0 
Boş / Geçersiz 78 3.2 12 2.7 3 1.3 93 3.0 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 3090 100.0 

Aritmetik Ortalama 4.38 4.11 4.15 4.33 
Standart Sapma 0.95 0.75 0.80 0.92 

X2 =210.868        S.D. = 8      p= 0.000* 
F=20.200    p= 0.000* 
* : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 

 Her üç grubun aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 4.38 ile “çok” ile 

”oldukça”nın arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 4.11 ile “oldukça”nın 

üzerinde, işletme yöneticilerinde 4.15 ile yine “oldukça”nın üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Grupların standart sapmalarına bakıldığında ise, 

öğrencilerde 0.95, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.75, işletme 

yöneticilerinde 0.80 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre okul yöneticisi 

ve öğretmen görüşlerinin diğer iki grubun görüşlerine  göre daha özdeş olduğu 

görülmektedir.  

 

 İşletmelerde beceri eğitim alan öğrencilerin iş yeri disiplinine uyumu 

konusunda grupların konumları itibarıyla aralarında 0.05 düzeyinde bir 

uyumun olmadığı söylenebilir (X2=210.868, p=0.000). 
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 Grupların vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları arasında 

manidar bir farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın mevcut 

olduğu görülmektedir (F=20.200, p=0.000). Manidar fark bulunan grupların 

tespiti için yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğrenci ve okul yönetici-

öğretmen(p=0.000), öğrenci ve işletme yöneticisi(p=0.002) arasında 0.05 

düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir. 

 

 Beceri eğitimi alan öğrencilerinin işletmelerde iş yeri disiplinine 

uyumunun yeterliliğini üç denek grubundan öğrenci, işletme yöneticisi,  okul 

yöneticisi ve öğretmenler “oldukça” derecesinin üzerinde buldukları, yani 

işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin iş yeri disiplini koşullarına uyum 

sağlamada   sorun yaşamadıkları anlaşılmaktadır.  

 

 İşletmelerdeki Teknik İmkânların Yeterliliği 
 
 Ticaret öğretimi yapılan okulların öğrencilerinin beceri eğitimi almak 

için gittikleri işletmelerdeki teknik imkânların yeterlilik düzeyine ilişkin 

öğrenci, çalışan, okul yöneticisi ve öğretmenlere ait bulgular Tablo 3.3.18’de 

yer almaktadır. 

 

Beceri eğitimi alan öğrencilerin % 32.6’sı “çok”, % 28.9’u “oldukça”, 

% 18’i “kısmen” düzeyinde işletmelerdeki teknik imkânları yeterli 

bulmaktadırlar. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 41.3’ü “oldukça”, % 38.4’ü 

“kısmen”, % 9.9’u “çok” düzeyinde teknik imkânları yeterli bulmaktadır. 
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Çalışanların % 41.9’unun “oldukça”, % 22.7’sinin “kısmen”,                    

% 20.7’sinin de “çok” derecesinde işletmelerdeki teknik imkânları yeterli 

bulduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.3.18 
Öğrencilerin Beceri Eğitimi Aldıkları  

İşletmelerdeki Teknik İmkânların Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % 
Çok 791 32.6 44 9.9 283 20.7 1118 26.4 
Oldukça 701 28.9 183 41.3 571 41.9 1455 34.3 
Kısmen 436 18.0 170 38.4 310 22.7 916 21.7 
Çok az 247 10.2 33 7.4 116 8.5 396 9.3 
Hiç 161 6.6 2 0.5 31 2.3 194 4.6 
Boş / Geçersiz 91 3.7 11 2.5 53 3.9 155 3.7 

Toplam 2427 100.0 443 100.0 1364 100.0 4234 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.73 3.54 3.73 3.71 
Standart Sapma 1.22 0.80 0.97 1.11 

X2 = 278.036       S.D. =8       p=0.003*  
F=5.746                             p=0.009* 
*: p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 

 Öğrenci, çalışan, okul yöneticisi ve öğretmenlerin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 3.73 ile “oldukça”ya yakın, okul yönetici ve 

öğretmenlerde 3.54 ile “çok” ile “oldukça”nın arasında, çalışanlarda 3.73 ile 

“oldukça”ya yakın olduğu görülmektedir. Standart sapmaları ise öğrencilerde 

1.22, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.80, çalışanlarda 0.97’dir. Buna göre 

okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri diğer iki grup ortalamalarına göre daha 

özdeştir.  

 

 

 



 154  

 İşletmelerin teknik imkânlarının yeterliliği konusunda, deneklerin 

konumları itibarıyla 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir 

(X2=278.036, p=0.003). 

 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın bulunduğu 

görülmektedir (F=5.746, p=0.009). Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffie 

testi sonucuna göre öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen (p=0.004) ile öğrenci 

ve çalışanlar (p=0.009) arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 

 Öğrenci, çalışan, okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilen verilere 

göre  beceri eğitimi yapılan işletmelerin gelişen teknolojiye uygun araç-gereç 

donanımına sahip olduğu, yani çağın teknolojisini kullanarak çalıştığı 

anlaşılmaktadır.  

 

İşletmelerdeki Teknik İmkânların Öğrencilerin Kullanımına 
Sunulması 
 
 Tablo 3.3.19’da beceri eğitimi veren işletmelerin teknik imkânlarının 

öğrencilerin kullanımına sunulmasına ilişkin öğrenci, işletme yöneticisi, okul 

yöneticisi ve öğretmen görüşlerine ait veriler yer almaktadır. 

 

İşletmelerdeki teknik imkânların beceri eğitimi alan öğrencilerin 

kullanımına sunulmasına ilişkin öğrencilerin % 26.5’i “oldukça”, % 26.3’ü 

“çok”, % 20.4’ü “kısmen”, % 14.5’i “çok az” derecesinde, 

  Okul yöneticileri ve öğretmenlerin % 40.6’sı “kısmen”, % 25.5’i 

“çok”, % 14’ü “çok az”, % 7.7’si “çok” derecesinde, 

İşletme yöneticilerinin % 38.6’sı “oldukça”, % 26.4’ü “kısmen”,          

% 25.5’i “çok”, % 6.8’i “çok az” derecesinde, 
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Çalışanların ise % 30.9’u “oldukça”, % 38.6’sı “kısmen”,                         

% 19.6’”çok”, % 12.5’i “çok az” derecesinde görüş belirtmişlerdir. 

 

Tablo 3.3.19 
İşletmelerdeki Teknik İmkânların Beceri  

Eğitimi Alan Öğrencilerin Kullanımına Sunulması 

Katılma 
Düzeyi 

Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % f % 
Çok 638 26.3 34 7.7 56 25.5 268 19.6 996 22.3 
Oldukça 642 26.5 141 31.8 85 38.6 421 30.9 1289 29.0 
Kısmen 494 20.4 180 40.6 58 26.4 390 38.6 1122 25.2 
Çok az 351 14.5 62 14.0 15 6.8 170 12.5 598 13.5 
Hiç 204 8.4 3 0.7 - - 49 3.6 256 5.7 
Boş / 
Geçersiz 98 4.0 23 5.2 6 2.7 66 4.8 193 4.3 

Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 4454 100.0 

Aritmetik 
Ortalama 3.50 3.34 3.85 3.53 3.51 

Standart 
Sapma 1.27 0.85 0.89 1.07 1.17 

X2 =234.801                    S.D. = 12      p=0.000* 
F= 9.496                          p=0.000* 
* : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 

Dört ayrı kaynak grubunun aritmetik ortalamalarına bakıldığında; 3.50 

ile öğrenciler “oldukça” ile “kısmen”in arasında, 3.34 ile okul yöneticileri ve 

öğretmenler “kısmen”in üzerinde, 3.85 ile işletme yöneticileri “oldukça”ya 

yakın ve 3.53 ile çalışanlarda “kısmen” ile “oldukça” arasında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Gruplara ait standart sapmalar öğrencilerde 1.27, okul yöneticisi 

ve öğretmenlerde 0.85, işletme yöneticilerinde 0.89 ve çalışanlarda 1.07’dir. 

Buna göre okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin diğer üç grubun görüşüne 

göre daha özdeş olduğu görülmektedir.  
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 İşletmelerdeki teknik imkânların beceri eğitimi alan öğrencilerin 

kullanımına sunulmasının yeterliliği üzerine grupların konumları itibarıyla 0.05 

düzeyinde bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir (X2 =234.801, p=0.000). 

 

 Grupların vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları arasında 

manidar bir farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan tek yönlü 

varyans analiz sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın mevcut olduğu 

görülmektedir (F=9.496, p=0.000). Manidar farkın olduğu grubların tespiti için 

yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğrenci ve işletme yöneticisi(p=0.000), 

işletme yöneticisi-okul yöneticisi ve öğretmen(p=0.000), çalışanlar- okul 

yöneticisi ve öğretmen(p=0.030) ile işletme yöneticisi ve çalışanlar(p=0.003) 

arasında manidar bir farkın olduğu, buna karşın öğrenciler-okul yöneticisi ve 

öğretmenler ile öğrenciler ve çalışanların aynı görüşü paylaştığı görülmektedir. 

  

 Tablo 3.3.18’ de beceri eğitimi alınan işletmelerin teknik imkânlarının 

“oldukça” düzeyinde yeterli olduğu görülmüştü. Tablo 3.3.19’da elde edilen 

bulgulardan da işletmelerin teknik imkânlarının “oldukça” ya yakın düzeyde 

öğrencilerin kullanımına sunulduğu, yani işletmelerin, teknik imkânlarını 

öğrencilere tamamen kullandırdıkları anlaşılmaktadır.  

 

Beceri Eğitimi Alan Öğrencilere Mesleklerinin Gerektirdiği İşlerde  
Çalışma İmkânının Verilmesi 
 

Tablo 3.3.20’de işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilere 

mesleklerinin gerektirdiği işlerde çalışma imkânının verilmesine ilişkin 

öğrenci, işletme yöneticisi, çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenlere ait 

veriler yer almaktadır.  
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Tablo 3.3.20 

Öğrencilere Mesleğinin Gerektirdiği İşlerde Çalışma İmkânının Verilmesi 

Katılma 
Düzeyi 

Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen  

İşletme 
Yöneticisi Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % f % 
Çok 467 19.2 19 4.3 33 15.0 141 10.3 660 14.8 
Oldukça 564 23.2 135 30.5 83 37.7 409 30.0 1191 26.6 
Kısmen 466 19.2 205 46.3 75 34.1 414 30.4 1160 26.3 
Çok az 428 17.6 65 14.7 22 10.0 239 17.5 754 16.8 
Hiç 404 16.6 7 1.6 4 1.8 95 7.0 510 11.5 
Boş / 
Geçersiz 98 4.0 12 2.6 3 1.4 66 4.8 179 4.0 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 4454 100.0 
Aritmetik   
Ortalama 3.11 3.22 3.55 3.20 3.17 

Standart 
Sapma 1.38 0.81 0.93 1.09 1.23 

X2 = 383.342       S.D. =12   p=0.000*  
F=9.053                           p=0.000* 
*: p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 
 İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerinin mesleklerinin 

gerektirdiği işlerde çalıştırılmalarıyla ilgili anketi cevaplandıran 

gruplardan öğrencilerin % 23.2’si “oldukça”, % 19.2’si “çok”, % 19.2’si 

“kısmen”, % 17.6’sı “çok az”, % 16.6’sı “hiç”,  

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 46.3’ü “kısmen”, % 30.5’i 

“oldukça”, % 14.7’si “çok az”, % 4.3’ü “çok”,  

İşletme yöneticilerinin % 37.7’si “oldukça”, % 34.1’i “kısmen”, 

% 15’i “çok”, % 10’u “çok az”,  

Çalışanların ise % 30.4’ü “kısmen”, % 30’u “oldukça”, % 17.5’i “çok 

az” ve % 10.3’ü “çok” seçenekleriyle görüşlerini belirtmektedirler. 
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 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.11, 

çalışanlarda 3.20, okul yöneticileri ve öğretmenlerde 3.22 ile “kısmen”in 

üzerinde, işletme yöneticilerinde 3.55 ile “oldukça”ya yakın olduğu 

görülmektedir. Gruplara ait standart sapmalar öğrencilerde 1.38, okul yöneticisi 

ve öğretmenlerde 0.81, işletme yöneticilerinde 0.93, çalışanlarda 1.09’dur. 

Buna göre okul yönetici ve öğretmen görüşleri diğer üç grup görüşüne göre 

daha özdeştir. 

 

 Beceri eğitimi alan öğrencilere mesleğinin gerektirdiği işlerde çalışma 

imkânının verilmesinin yeterliliği üzerine grupların konumları itibarıyla 

aralarında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir 

(X2=383.342, p=0.000). 

 

 Öğrenci, işletme yöneticisi, çalışanlar, okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları arasında manidar bir farkın 

bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna 

göre manidar bir farkın mevcut olduğu görülmektedir (F=9.053, p=0.000). 

Manidar grupların tespiti için yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğrenci ve 

işletme yöneticisi (p=0.000), işletme yöneticisi-okul yöneticisi ve öğretmen 

(p=0.015), işletme yöneticisi ve çalışanlar (p=0.002) arasında manidar bir 

farkın olduğu, öğrenciler-okul yöneticisi ve öğretmenler, öğrenciler ve 

çalışanlar ile çalışanlar-okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise aynı görüşü 

paylaştığı görülmektedir.  

 

 Beceri eğitimi alan öğrencilerin mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırılmasına ilişkin işletme yöneticileri dışında diğer üç grubun “kısmen” 

düzeyinde görüş belirtmesi, beceri eğitiminde olumsuz bir durumun olduğunu 

ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin programlara bağlı olarak öğrencileri 

meslekleriyle ilgili rotasyona tâbi tutarak eğitmeleri yasa gereğidir. Ancak 
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işletmelerin uygulamayı yasada belirtilen esaslara uygun olarak 

gerçekleştirememesinden ya da işletme çıkarlarının ön plânda tutulması 

sebebiyle görüşlerin ”kısmen” seçeneğinde yoğunlaştığı düşünülebilir. 

 

Öğrencilerin Meslekî Beceri Kazanmalarında İşletme 
Yöneticilerinin Yardımı  
 
 İşletmelerde beceri eğitimi alan ticaret öğretimi okulları öğrencilerinin, 

meslekî beceri kazanmalarında işletme yöneticilerinin hangi derecede yardımcı 

olduklarına ilişkin öğrenci,  işletme yöneticisi, çalışan, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin görüşlerine ait veriler Tablo 3.3.21’de yer almaktadır. 

 

Tablo incelendiğinde işletme yöneticilerinin, öğrencilerin meslekî 

beceri kazanmalarına yardımı konusunda öğrencilerin % 27.8’i “çok”,            

%25.7’si  “oldukça”, % 18.2’si “kısmen”, % 14.2’si “çok az”, % 10.4’ü “hiç”,  

Okul  yöneticisi  ve  öğretmenlere  bakıldığında  % 44.2’si  “kısmen”, 

% 32.3’ü “oldukça”, % 11.7’si “çok az”, % 7’si “çok” , 

 İşletme yöneticilerinin % 50’si “oldukça”, % 23.2’si “kısmen”,           

% 22.3’ü “çok”, % 2.3’ü” çok az” seçenekleriyle görüşlerini ifade ettikleri 

görülmektedir. 

 Çalışanların ise, % 32.8’i “oldukça”, % 25.7’si “kısmen”, % 22.2’si 

“çok” ve % 10.3’ü “çok az” seçenekleriyle görüşünü ifade etmektedirler. 
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Tablo 3.3.21 
Öğrencilerin Meslekî Beceri  

Kazanmalarında İşletme Yöneticilerinin Yardımı  

Katılma 
Düzeyi 

Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi-
Öğretmen  

İşletme 
Yöneticisi Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % f % 
Çok 675 27.8 31 7.0 49 22.3 301 22.2 1056 23.7 
Oldukça 624 25.7 143 32.3 110 50.0 448 32.8 1325 29.7 
Kısmen 441 18.2 196 44.2 51 23.2 351 25.7 1039 23.3 
Çok az 344 14.2 52 11.7 5 2.3 141 10.3 542 12.2 
Hiç 253 10.4 6 1.4 1 0.5 42 3.1 302 6.8 
Boş / 
Geçersiz 90 3.7 15 3.4 4 1.5 81 5.9 190 4.3 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 4454 100.0 

Aritmetik 
Ortalama 3.48 3.33 3.93 3.64 3.54 

Standart 
Sapma 1.33 0.83 0.77 1.06 1.19 

X2 = 367.600       S.D. = 12  p=0.000*  
F=17.448                          p=0.000* 
* : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
 

 Grupların aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.48 ile “oldukça” ile 

“kısmen” arasında, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.33 ile “kısmen”in 

üstünde, işletme yöneticilerinde 3.93 ve çalışanlarda 3.64 ile “oldukça”ya yakın 

olduğu görülmektedir. Gruplara ait standart sapma ise öğrencilerde 1.33, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerde 0.83, işletme yöneticilerinde 0.77, çalışanlarda 

1.06’dır. Buna göre işletme yöneticilerinin görüşleri diğer üç grubun görüşüne 

göre daha özdeştir.  

 

 İşletme yöneticilerinin, öğrencilerin meslekî beceri kazanmalarına 

yardımı hususunda, grupların meslekleri itibarıyla aralarında 0.05 düzeyinde 

bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir ( X2=367.600, p=0.000). 
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 Grupların vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları arasında 

manidar bir farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu 

görülmektedir (F=17.448, p=0.000). Manidar grupların belirlenmesi için 

yapılan Scheffie testi sonucuna göre öğrenci ve işletme yöneticileri(p=0.000), 

öğrenci ve çalışanlar(p=0.001), işletme yöneticileri-okul yöneticileri ve 

öğretmenler(p=0.000), çalışanlar-okul yöneticileri ve öğretmenler(p=0.000) ile 

işletme yöneticileri ve çalışanlar(p=0.013) arasında manidar bir farkın 

bulunduğu görülmektedir.  

 

 Bulgulardan elde edilen sonuca göre öğrencilerle okul yöneticisi ve 

öğretmenler, işletme yöneticilerinin beceri eğitimi alan öğrencilerinin meslekî 

beceri kazanmalarına gereken önemi vermediklerini belirtirken, işletme 

yöneticileriyle çalışanlar yeterli desteği sağladıklarını belirtmektedirler. 

 

İşletmelerdeki Eğitici Personelin Öğrencilerin Meslekî Beceri  
Kazanmalarına Yardımı 

 
 İşletmelerdeki eğitici personelin, öğrencilerin meslekî beceri 

kazanmalarına yardımcı olmaları hususunda öğrenci, işletme yöneticisi, 

çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ait veriler Tablo 

3.3.22’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.3.22 
İşletmedeki Eğitici Personelin  

Öğrencilerin Meslekî Beceri Kazanmalarına Yardımı  

Katılma 
Düzeyi 

Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi- 
Öğretmen  

İşletme 
Yöneticisi Çalışanlar Toplam 

f % f % f % f % f % 
Çok 649 26.8 31 7.0 1 0.5 300 22.0 981 22.0 
Oldukça 654 26.9 158 35.7 42 19.1 501 36.7 1355 30.4 
Kısmen 458 18.9 188 42.4 108 49.1 295 21.6 1049 23.6 
Çok az 318 13.1 49 11.1 56 25.5 126 9.2 549 12.3 
Hiç 250 10.3 5 1.1 9 4.1 67 4.9 331 7.5 

Boş / 
Geçersiz 98 4.0 12 2.7 4 1.8 75 5.6 189 4.2 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 4454 100.0 
Aritmetik 
Ortalama 

 
3.49 

 
3.37 

 
3.86 

 
3.65 

 
3.54 

Standart 
Sapma 1.31 0.82 0.78 1.10 1.19 

X2 =310.038       S.D. =12   p=0.000* 
F=13.379                        p=0.000* 
* : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
  

Tabloda yer alan kaynak gruplardan öğrencilerin % 26.9’u “oldukça”, 

% 26.8’i “çok”, % 18.9’u “kısmen”, % 13.1’i “çok az” derecesinde eğitici 

personelin kendilerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 42.4’ü “kısmen” % 35.7’si 

“oldukça”, % 11.1’i “çok az”, % 7’si de “çok”  derecesinde, öğrencilerin 

işletmelerde beceri kazanmalarına eğitici personelin yardımcı olduğunu 

belirtmektedirler.  

 

 Aynı konuda işletme yöneticilerinin % 49.1’i “kısmen”, % 25.5’i “çok 

az”, % 19.1’i “oldukça yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. 
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 Çalışanların ise bu konuda % 36.7’si “oldukça”, % 22’si “çok”,          

% 21.6’sı “kısmen” ve % 9.2’si “çok az” derecesinde eğitici personelin 

yardımcı olduklarını ifade etmektedirler. 

 
 Grupların aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 3.49 ile “oldukça” ile 

“kısmen” arasında, okul yönetici ve öğretmenlerde 3.37 ile “kısmen”in 

üstünde, işletme yöneticilerinde 3.86 ve çalışanlarda 3.65 ile “oldukça”ya yakın 

olduğu görülmektedir. Standart sapma ise öğrencilerde 1.31, okul yöneticisi ve 

öğretmenlerde 0.82, işletme yöneticilerinde 0.78, çalışanlarda 1.10’dur. Buna 

göre işletme yöneticilerinin görüşleri diğer üç grubun görüşüne göre daha 

özdeş olduğu görülmektedir.  

 
 Gruplar arasında, beceri eğitimi alan öğrencilerin meslekî beceriler 

kazanmalarına eğitici personelin yardımcı olması hususunda grupların 

meslekleri itibarıyla aralarında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluk mevcuttur. 

(X2=310.038  p=0.000). 

 
 Dört ayrı grubun vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları 

arasında manidar bir farkın olup olmadığına ilişkin yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın bulunduğu 

görülmektedir (F=13.379, p=0.000). Manidar grupların tespiti için yapılan 

Scheffie testi sonucuna göre öğrenci ve işletme yöneticileri(p=0.000), öğrenci 

ve çalışanlar(p=0.001), işletme yöneticileri- okul yöneticileri ve 

öğretmenler(p=0.000), çalışanlar-okul yöneticisi ve öğretmenler (p=0.000) 

arasında manidar bir farkın bulunduğu görülmektedir. 
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 Öğrenciler, okul yöneticisi ve öğretmenler ile işletme yöneticileri ve 

çalışanlar, işletmelerde beceri eğitim alan öğrencilerin meslekî beceri 

kazanmalarına eğitici personelin yardımcı olmaları hususunda birbirleriyle aynı 

görüşü paylaştığı, diğer grupların ise birbirleriyle farklı görüşleri paylaştıkları 

görülmektedir. 

 

 Tablo 3.3.22’de yer alan bulgulardan öğrenci, işletme yöneticisi, 

çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin, işletmelerdeki eğitici personelin 

beceri eğitimi alan öğrencilere, meslekî beceriler kazanmaları hususunda 

gereken yardımı ve desteği sağladığı anlaşılmaktadır.  

 

Koordinatör Öğretmenlerin Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerle      
İlgilenmeleri 
 

Tablo 3.3.23’te ticaret öğretimi verilen okullarında okumakta olup 

işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerle, koordinatör öğretmenlerin 

ilgilenmelerine ilişkin öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ait 

veriler yer almaktadır. 

 

 Anketi cevaplandıran öğrencilerin tabloda yer alan görüşlerine 

bakıldığında % 21.6’sının “oldukça”, % 21’inin “kısmen”, % 20’sinin “çok 

az”, % 12.2’sinin “çok” düzeyinde koordinatör öğretmenlerin kendileriyle 

ilgilendiklerini, % 21.5’inin ise koordinatör öğretmenlerin kendileriyle “hiç” 

ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. 

 

 Okul yöneticisi ve öğretmenlerin ise % 49.9’u “oldukça”, % 30’u 

“çok”, % 16’sı “kısmen” düzeyinde, koordinatör öğretmenlerin beceri eğitimi 

alan öğrencilerle ilgilendiklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 3.3.23 

Koordinatör Öğretmenlerin Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerle İlgilenmeleri 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi -
Öğretmen  

Toplam 

f % f % f % 
Çok 295 12.2 133 30.0 428 14.9 
Oldukça 525 21.6 221 49.9 746 26.0 
Kısmen 509 21.0 71 16.0 580 20.2 
Çok az 485 20.0 7 1.6 492 17.1 
Hiç 521 21.5 1 0.2 522 18.2 
Boş / Geçersiz 92 3.7 10 2.3 102 3.6 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 2870 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.82 4.10 3.02 
Standart Sapma 1.34 0.74 1.35 

  X1- X2 = -1.28   t= -28.388  p=0.000* 
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Grupların aritmetik ortalamalarının öğrencilerde 2.82 ile “kısmen”e 

yakın, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 4.10 ile “oldukça”nın üstünde olduğu 

görülmektedir. Grupların standart sapması ise, öğrenciler için 1.34, okul 

yöneticisi ve öğretmenler için de 0.74’tür. Bu sonuca göre okul yöneticisi ve 

öğretmen görüşlerinin öğrenci görüşlerine göre daha özdeş olduğu görülecektir. 

 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın 

bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan t-testi sonuçlarına göre grupların 

verdiği cevapların aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar bir 

fark bulunduğu görülmektedir (t=-28.388, p=0.000). 

 

 Tablodaki sonuçlara bakıldığında okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

“oldukça”nın üzerinde, koordinatör öğretmenlerin beceri eğitimi alan 

öğrencilerle ilgilendiklerini belirtirken, öğrenciler “kısmen”e yakın görüş 

belirtmişlerdir. Bu farklılık, koordinatör öğretmenlerin beceri eğitimi yapılan 
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işletmelere gittiklerinde öğrenciler hakkındaki bilgileri daha çok işletme 

yetkililerinden almayı tercih ettiklerinden, öğrencilerin kendileriyle 

ilgilenilmiyor düşüncesine kapılabilecekleri ya da koordinatörlük için verilen 

ücreti yeterli görmeyen öğretmenlerin öğrenci ziyaretini geciktirmelerinden 

kaynaklanabileceği düşünülebilir. Nitekim Tablo 3.3.4’te öğrencilerin % 55.5’i 

koordinatör öğretmenlerinin kendilerini ayda bir veya daha fazla sürede ziyaret 

ettiklerini belirtmeleri, bu görüşü kuvvetlendirmektedir. 

 

Beceri Eğitimi Alan Öğrencilerin Özlük Haklarının Korunmasına 
İşletme Yöneticilerinin Özen Göstermesi 

 
Tablo 3.3.24’te beceri eğitimi alan öğrencilerin özlük haklarının, 

işletme yöneticileri tarafından korunmasına ilişkin öğrenci, işletme yöneticisi 

ile okul yöneticisi ve öğretmenlere ait veriler yer almaktadır. 

 

Tablo 3.3.24 
Öğrencilerin Özlük Haklarının  

Korunmasına İşletme Yöneticilerinin Özen Göstermesi 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
Okul 

Yöneticisi- 
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi Toplam 

f % f % f % f % 
Çok 606 25.0 54 12.2 84 38.2 744 24.1 
Oldukça 713 29.4 158 35.7 109 49.5 980 31.7 
Kısmen 484 19.9 151 34.1 17 7.7 652 21.1 
Çok az 286 11.8 60 13.5 3 1.4 349 11.3 
Hiç 248 10.2 8 1.8 3 1.4 259 8.4 
Boş / Geçersiz 90 3.7 12 2.7 4 1.8 106 3.3 
Toplam 2427 100.0 443 100.0 220 100.0 3090 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.49 3.44 4.24 3.54 
Standart Sapma 1.28 0.94 0.77 1.23 

  X2 = 194.040       S.D. = 8  p=0.000*  
  F=39.714                         p=0.000*   
  * : p < 0.05 düzeyinde Manidar 
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Anketi cevaplandıran öğrencilerin % 29.4’ü “oldukça”, % 25’i “çok”, 

% 19.9’u”kısmen” ve % 11.8’i “çok az”, 

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 35.7’si “oldukça”, % 34.1’i 

“kısmen”, % 13.5’i “çok az”, % 12.2’si “çok”, 

 İşletme yöneticilerinin % 49.5’i “oldukça”, % 38.2’si “çok”, % 7.7’si 

“kısmen” derecesinde öğrencilerin özlük haklarının işletme yöneticileri 

tarafından korunduğunu belirtmektedirler. 
 

Öğrenci, işletme yöneticisi, okul yöneticisi ve öğretmenlerin aritmetik 

ortalamalarının öğrencilerde 3.49, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.44 ile 

“oldukça” ile “kısmen” arasında olduğu, işletme yöneticilerinde 4.24 ile 

“oldukça”nın üstünde olduğu görülmektedir. Standart sapmaları  öğrencilerde 

1.28, okul yöneticisi ve öğretmenlerde 0.94, işletme yöneticilerinde 0.77’dir. 

Buna göre işletme yöneticilerinin görüşleri diğer iki grubun görüşüne göre daha 

özdeştir.  
 

İşletme yöneticilerinin beceri eğitimi alan öğrencilerin özlük haklarının 

korunmasına özen göstermesi hususunda, grupların konumları itibarıyla 

arasında 0.05 düzeyinde bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir 

(X2=194.040, p=0.000). 
 

Gruplara ait cevaplarının aritmetik ortalamaları arasında manidar bir 

farkın bulunup bulunmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucuna göre 0.05 düzeyinde manidar bir farkın olduğu görülmektedir 

(F=39.714, p=0.000). Manidar grupların tespiti için yapılan Scheffie testi 

sonucuna göre öğrenci ve işletme yöneticileri (p=0.000), okul yöneticisi- 

öğretmen ve işletme yöneticileri (p=0.000) arasında manidar bir farkın 

bulunduğu, öğrencilerle okul yöneticisi ve öğretmenlerin olumlu görüşü 

paylaştığı görülmektedir. 
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Yukarıdaki verilerden elde edilen sonuca göre kaynak gruplardan  

işletme yöneticileri, öğrencilerin özlük haklarının korunması hususunda 

öğrenci, okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine oranla daha çok özen 

gösterildiğini belirtmektedirler.  

 

Öğrencilerin Girişimcilik ve Yöneticilik Yeteneklerinin Oluşması 
 
 İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin, girişimcilik ve yöneticilik 

yeteneğinin oluşmasına işletme yöneticilerinin ne derece yardımcı olduğuna 

ilişkin, işletme yöneticileri ile okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerine ait 

veriler Tablo 3.3.25’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3.3.25 
Öğrencilerin Girişimcilik ve Yöneticilik  

Yeteneklerinin Gelişmesine İşletme Yetkililerinin Yardımı  

Katılma Düzeyi 

Okul 
Yöneticisi –
Öğretmen  

İşletme 
Yöneticisi Toplam 

f % f % f % 
Çok 22 5.0 47 21.4 69 10.4 
Oldukça 112 25.3 114 51.8 226 34.1 
Kısmen 192 43.3 46 20.9 238 35.9 
Çok az 99 22.3 8 3.6 107 16.1 
Hiç 13 2.9 1 0.5 14 2.1 
Boş / Geçersiz 5 1.2 4 1.8 9 1.4 
Toplam 443 100.0 220 100.0 663 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.07 3.92 3.35 
Standart Sapma 0.89 0.79 0.95 

  X1- X2 = -0.85   t= -12.371 p=0.000*   
  * : p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Anketi cevaplandıran kaynak gruplardan okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin % 43.3’ü “kısmen”, % 25.3’ü “oldukça”, % 22.3’ü “çok 

az”düzeyinde, işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerin  girişimcilik ve 
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yöneticilik yeteneklerinin gelişmesi hususunda, işletme yöneticilerinin 

yardımcı olduklarını belirtmişlerdir.  

 

 İşletme yöneticilerinin ise % 51.8’i “oldukça”, % 21.4’ü “çok” ve            

% 20.9’u “kısmen” derecesinde işletmelerinde beceri eğitimi alan öğrencilere 

girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesi hususunda yardımcı 

olduklarını belirtmektedirler. 

 

 Grupların aritmetik ortalamalarının okul yöneticisi ve öğretmenlerde 3.07 

ile “kısmen” in üzerinde, işletme yöneticilerinde 3.92 ile “oldukça” ya yakın 

olduğu görülmektedir. Standart sapmaları okul yöneticisi ve öğretmenlerde 

0.89, işletme yöneticilerinde ise 0.79’dur. Buna göre  işletme yöneticilerinin 

görüşleri, okul yöneticisi ve öğretmenlere göre daha özdeştir. Grupların 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde manidar 

bir farkın bulunduğu görülmektedir(t=-12.371, p=0.000). 

 

 Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre beceri eğitimi alan öğrencilerin 

girişimcilik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine işletme yöneticilerinin 

desteğini,  okul yöneticisi ve öğretmenler kısmen düzeyinde görürken işletme 

yöneticileri oldukça düzeyinde desteklediklerini ifade etmektedirler. 

 

3.4 İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

Statülerine Göre İşletmelerin Dağılımı 
 

 Tablo 3.4.1’de ticaret öğretimi yapılan okulların son sınıf 

öğrencilerinin beceri eğitimi gördükleri işletmelerin statülerine göre dağılımı 

yer almıştır. 
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Tablo 3.4.1 

İşletmelerin Statülerine Göre Dağılımı 

İşletmelerin Statüsü f % 

Kamu 66 29.5 
Özel 147 66.8 
Karma 7 3.2 

Toplam 220 100.0 

 
 Tablo 3.4.1’de son sınıf öğrencilerinin beceri eğitimi gördükleri 

işletmelerin % 66.8’inin özel statüde, % 29.5’inin kamuya ait işletmeler olduğu 

görülmektedir.  

 

Dağılıma bakıldığında işletmelerin çoğunluğunun özel işletmeler 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Çalışanların Faaliyet Alanları  
 

 Tablo 3.4.2’te çalışanların faaliyet alanlarına göre dağılımı  yer 

almaktadır. 

 

 Faaliyet alanlarına göre çalışanların % 48.2’si muhasebe, % 18.2’si 

büro hizmetleri, % 8.1’i ise bankacılık alanında çalıştıklarını beyan 

etmektedirler. Faaliyet alanlarına göre çalışanların yarıya yakınının muhasebe 

alanında çalıştıkları görülmektedir. 
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Tablo 3.4.2 

Çalışanların Faaliyet Alanları 

İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre 
Dağılımları 

Çalışanlar 
f % 

Muhasebe 657 48.2 
Büro hizmetleri 248 18.2 
Bankacılık 111 8.1 
Kooperatifçilik 11 0.8 
Borsa hizmetleri 25 1.8 
Dış ticaret 40 2.9 
Bilgi işlem  46 3.4 
Sigortacılık 62 4.5 
Yönetim ve Ticaret Sekreterliği 37 2.8 
Emlâk Komisyonculuğu 2 0.1 
Diğer 12 0.9 
Boş/Geçersiz 113 8.3 

Toplam 1364 100.0 

 
İşletmelerin Faaliyet Alanları 
 

 İşletme yöneticilerinin görüşlerine göre işletmelerin faaliyet alanlarına 

göre  dağılımı Tablo 3.4.3’te verilmektedir. 

 

İşletmelerin faaliyet alanları hizmet, sanayi ve tarım iş kolları olarak 

ana başlıklar altında toplanmıştır. Tablo 3.4.3 incelendiğinde işletmelerin        

% 57.8’inin hizmet iş, % 23.6’sının sanayi iş kolunda faaliyet gösteren 

işletmeler olduğu görülmektedir. 

 

İş kollarının detaylarına bakıldığında işletmelerin % 44.1’inin ticaret 

alanında, % 19.5’inin ise imalât alanında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.4.3 

İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 

İşletmelerin Faaliyet Alanları İşletme Yöneticisi 
f % 

Hizmet İş Kolu 

Ticaret 97 44.1 
Bankacılık 18 8.2 
Turizm 1 0.5 
Ulaştırma ve haberleşme 11 5.0 
Hizmet İş Kolu Toplamı 127 57.8 

Sanayi İş Kolu 
İmalât 43 19.5 
Elektrik, gaz, su 9 4.1 
Sanayi İş Kolu Toplamı 52 23.6 

Tarım İş Kolu 
Hayvancılık, balıkçılık 2 0.9 
Ormancılık 2 0.9 
Tarım İş Kolu Toplamı 4 1.8 

Diğer İş Kolları 37 16.8 

Genel Toplam 220 100.0 

 
Personel Sayılarına Göre İşletmeler 
 

 İşletmelerin personel sayılarına göre dağılımı işletme yöneticilerinin 

görüşlerine göre Tablo 3.4.4’te verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.4 

İşletmelerin Personel Sayılarına Göre Dağılımı 

İşletmelerin Personel Sayıları 
İşletme Yöneticisi 

f % 
10 veya daha az personel 68 30.9 
11–50 personel 41 18.6 
51 veya daha fazla personel 101 45.9 
Boş/Geçersiz 10 4.6 

Toplam 220 100.0 
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 Tablo 3.4.4’te işletmelerin % 45.9’unun “51 veya daha fazla personel”, 

% 30.9’unun “10 veya daha az personel”, % 18.6’sınn “11-50 arasında 

personel” çalıştırdığı anlaşılmaktadır.  

 

Ticaret Öğretimi Mezunlarının Kendi İş Yerlerini Açabilmeleri 
İçin Gereken Zorunlu Çalışma Süresi 
 
 Ticaret öğretimi mezunlarının kendi iş yerlerini açabilmeleri için 

gereken zorunlu çalışma süresi konusunda okul yöneticisi ve öğretmen, işletme 

yöneticileri ve çalışanların görüşlerine ilişkin veriler  Tablo 3.4.5’te 

verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.5 

Mezunların Kendi İş Yerlerini  
Açabilmeleri İçin Gerekli Zorunlu Çalışma Süresi  

Zorunlu Çalışma 
Süresi 

Okul 
Yöneticisi-
Öğretmen 

İşletme 
Yöneticisi Çalışanlar 

f % f % f % 
6 yıldan az olmalıdır 244 55.1 90 40.9 656 48.1 
6 yıl olması uygundur 178 40.2 107 48.6 490 35.9 
6 yıldan fazla olmalıdır 17 3.8 20 9.1 105 7.7 
Boş/Geçersiz 4 0.9 3 1.4 113 8.3 

Toplam 443 100.0 220 100.0 1364 100.0 

 
 Tablo 3.4.5 incelendiğinde okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 

40.2’sinin işletme yöneticilerinin % 48.6’sının, çalışanlarında %35.9’unun 

zorunlu çalışma süresinin Kanunda belirtildiği gibi kalması yönünde   görüş 

belirttikleri görülmektedir. 

 

Kanunda belirtilen sürenin dışındaki görüşlere bakıldığında okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin %55.1’inin, işletme yöneticilerinin % 40.9’unun, 

çalışanların % 48.1’inin zorunlu çalışma süresinin azaltılması yönünde görüş 
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belirttikleri, okul yöneticisi ve öğretmenlerin % 3.8’inin işletme yöneticilerinin 

% 9.1’inin, çalışanların da % 7.7’sinin zorunlu çalışma süresinin artırılması 

yönünde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır.  

 

3308 sayılı Kanunda ticaret öğretimi mezunlarının kendi iş yerlerini 

açabilmeleri için alanlarında 6 yıl sigortalı olarak çalışmaları şartına uygun 

olup olmadığına ilişkin grupların sürenin azaltılması ya da artırılması yönünde 

ağırlıklı bir görüşte olmadıkları anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle süreyi fazla 

bulanlarla uygun bulanlar yaklaşık aynı orandadır. 

 

Mezunların Meslekî Bilgileri 
 

 Ticaret öğretimi mezunlarının meslekî bilgilerinin ticaret sektörünün 

ihtiyacını karşılamadaki yeterliğine ilişkin işletme yöneticileri ile mezun 

çalışanların görüşlerine ait veriler Tablo 3.4.6’da verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.6 

Ticaret  Öğretimi  
Mezunlarının Meslekî Bilgilerinin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi 
İşletme 

Yöneticisi 
Mezun 

Çalışanlar  Toplam 

f % f % f % 
Çok 22 10.0 81 11.7 103 11.3 
Oldukça 70 31.8 218 31.5 288 31.6 
Kısmen 87 39.5 204 29.5 291 31.9 
Çok az 34 15.5 129 18.6 163 17.9 
Hiç 3 1.4 33 4.8 36 3.9 
Boş / Geçersiz 4 1.8 27 3.9 31 3.4 

Toplam 220 100.0 692 100.0 912 100.0 

Aritmetik Ort. 3.34 3.28 3.29 
Standart Sapma 0.91 1.06 1.03 

X1- X2 = 0.06          t= 0.799              p= 0.424 
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Ticaret öğretimi mezunlarının meslekî bilgilerini işletme 

yöneticilerinin % 39.5’i “kısmen”, % 31.8’i “oldukça” düzeyinde ticaret 

sektörünün ihtiyacını karşılamada yeterli bulmaktadırlar. Ticaret öğretimi 

mezunlarının % 31.5’i “oldukça”, % 29.5’i ise “kısmen” düzeyinde meslekî 

bilgiler açısından ticaret sektörünün ihtiyacını karşılamada kendilerini yeterli 

bulmaktadırlar.  

 

Grupların aritmetik ortalamalarının, işletme yöneticilerinde 3.34, 

mezun çalışanlarda ise 3.28 olduğu görülmektedir. Her iki grubun görüşlerinin 

“kısmenin” üzerinde ve birbirine yakın olduğu görülmektedir. İşletme 

yöneticisi görüşlerinin standart sapması 0.91, mezun çalışanların standart 

sapması 1.06’dır. İşletme yöneticisi görüşlerinin mezun çalışanlara göre kendi 

içinde daha özdeş olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığına ilişkin 

yapılan t-testi sonuçlarına göre kaynak grupların görüşleri arasında 0.05 

düzeyinde manidar bir fark olmadığı görülecektir (t=0.799), (p=0.424). 

 

Verilerden, işletme yöneticileri ile mezun çalışanların ticaret öğretimi 

mezunlarını, meslekî bilgiler açısından ticaret sektörünün ihtiyacını 

karşılamaya yeterli buldukları anlaşılmaktadır. 

 
Mezunların Meslekî Becerileri 
 

 Ticaret öğretim mezunlarının meslekî becerilerinin ticaret sektörünün 

ihtiyacını karşılamadaki yeterliliğine yönelik işletme yöneticileri ile mezun 

çalışanların görüşleri Tablo 3.4.7’de verilmektedir. 

 

Tablo 3.4.7 incelendiğinde ticaret sektörünün ihtiyacını karşılamada 

ticaret öğretimi mezunlarının meslekî becerilerini, işletme yöneticilerinin         
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% 38.6’sının “kısmen”, % 35.5’i “oldukça”, ticaret öğretimi mezunlarının % 

29.5’i “oldukça”, % 29’u ise “kısmen” yeterli buldukları görülmektedir. 

 

Aritmetik ortalamaları ticaret öğretimi mezunlarının meslekî 

becerilerini işletme yöneticileri 3.37 mezun çalışanlar ise 3.23 ‘‘kısmen’’ 

yeterli bulmaktadırlar. İşletme yöneticisi görüşlerinin standart sapmasının 0.89 

ile mezun çalışanların standart sapmasına (1.09) göre daha özdeş olduğu 

anlaşılacaktır. 

 
Tablo 3.4.7 

Ticaret  Öğretimi Mezunu  
Çalışanların Meslekî Beceriler Açısından Yeterliliği 

Katılma Düzeyi 
İşletme 

Yöneticisi 
Mezun 

Çalışanlar  Toplam 

f % f % f % 
Çok 19 8.6 79 11.5 98 10.8 
Oldukça 78 35.5 204 29.5 28 30.9 
Kısmen 85 38.6 201 29.0 286 31.5 
Çok az 28 12.7 129 18.6 158 17.3 
Hiç 4 1.8 41 5.9 45 4.9 
Boş / Geçersiz 6 2.7 38 5.5 43 4.6 

Toplam 220 100.0 692 100.0 912 100.0 

Aritmetik Ort. 3.37 3.23 3.27 
Standart Sapma 0.89 1.09 1.05 

X1- X2 = 0.14   t= 1.736              p=0.083 
 

Grup görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığına ilişkin 

yapılan t-testi sonuçlarına göre kaynak grupların görüşleri arasında 0.05 

düzeyinde manidar bir fark olmadığı görülecektir (t=1.736), (p=0.083). 

 

Bu bulgulara göre işletme yöneticileri ile mezun çalışanlar, ticaret  

öğretimi mezunlarını, meslekî beceriler açısından ticaret sektörünün ihtiyacını 

karşılamaya istenilen düzeyde olmasa da yeterli buldukları söylenebilir. 
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Mezunların İnsan İlişkileri Becerileri 
 

 Tablo 3.4.8’de ticaret öğretim mezunlarına okulda kazandırılması 

beklenilen insan ilişkilerinin yeterliliğine ilişkin işletme yöneticileri ile mezun 

çalışanların görüşlerine yer verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.8 

Ticaret  Öğretimi Mezunu Çalışanların İnsan  
İlişkileri Açısından Ticaret Sektörünün İhtiyacını Karşılaması 

Katılma Düzeyi 
İşletme 

Yöneticisi 
Mezun 

Çalışanlar  Toplam 

f % f % f % 
Çok 41 18.6 129 18.6 170 18.6 
Oldukça 96 43.6 236 34.1 332 36.4 
Kısmen 61 27.7 199 28.8 260 28.5 
Çok az 15 6.8 69 9.9 84 9.2 
Hiç 1 0.5 26 3.8 27 3.0 
Boş / Geçersiz 6 2.7 33 4.8 39 4.3 

Toplam 220 100.0 692 100.0 912 100.0 

Aritmetik Ort. 3.75 3.57 3.61 
Standart Sapma 0.86 1.04 1.01 

X1- X2 =0.18    t= 2.367              p=0.003 
 

Ticaret öğretimi mezunlarının insan ilişkileri açısından ticaret 

sektörünün ihtiyacını karşılamasını, işletme yöneticilerinin % 43.6’sı 

“oldukça”, % 27.7’si “kısmen”, % 18.6’sı ise “çok” yeterli bulurken, 

mezunların % 34.1’i “oldukça”, % 28.8’i “kısmen”, % 18.6’sı ise çok 

düzeyinde yeterli bulmaktadırlar. 

 

Kaynak grupların aritmetik ortalamalarının işletme yöneticilerinde 3.75  

ile ‘‘oldukçaya’’ yakın, mezun çalışanlarda ise 3.57 ile ‘‘kısmen’’ ve 

‘‘oldukça’’ arasında yeterli olduğu görülmektedir. Her iki grubun görüşlerinin 

ortalamasının (3.61) ile ‘‘oldukça’’ yeterli görüşüne yakın olduğu görülecektir. 
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İşletme yöneticisi görüşlerinin standart sapmasının 0.86 ile mezun çalışanların 

standart sapmasına (1.04) göre daha özdeş olduğu anlaşılacaktır. 

 

T-testi sonuçlarına göre kaynak grupların görüşleri arasında 0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülecektir (t=2.367), (p=0.003). 

 

İşletme yöneticileri ile mezun çalışanların ticaret orta öğretim 

mezunlarını, insan ilişkileri açısından, ticaret sektörünün ihtiyacını karşılamada 

yeterli buldukları anlaşılmaktadır. 

 
Araç-Gereçlerin Verimli Kullanılması 
 

 Ticaret öğretimi mezunlarının aldıkları eğitimin, işletmelerdeki araç-

gereçleri verimli kullanmalarında ne derecede yeterli olduğuna ilişkin işletme 

yöneticileri ile mezun çalışanların görüşlerine ait veriler Tablo 3.4.9’da 

verilmektedir. 

 

Ticaret öğretimi mezunlarının aldıkları eğitimi işletmelerindeki araç-

gereçleri verimli kullanmalarına ilişkin işletme yöneticilerinin % 37.3’ü ile 

mezun çalışanların % 30.6’sı “oldukça”, işletme yöneticilerinin % 23.6’sı ile 

mezun çalışanların % .25.7’si “kısmen”, işletme yöneticilerinin % 23.2’si ile 

mezun çalışanların % 18.5’i ise “çok” yeterli bulduklarını belirtmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında, işletme yöneticilerinde 3.69 ile 

‘‘oldukça’’ mezun çalışanlarda ise 3.43 ile ‘‘kısmen’’ düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Her iki grubun görüşlerinin ortalamasının 3.50 ‘‘kısmen’’ ile 

‘‘oldukça’’ arasında olduğu görülecektir. İşletme yöneticisi görüşlerinin 

standart sapmasının 1.01 ile mezun çalışanların standart sapmasına (1.15) göre 

daha özdeş olduğu anlaşılacaktır. 
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Tablo 3.4.9 
Ticaret  Öğretimi Mezunu Çalışanların 

İşletmelerdeki Araç-Gereçleri Verimli Kullanmaları 

Katılma Düzeyi 
İşletme 

Yöneticisi 
Mezun 

Çalışanlar  Toplam 

f % f % f % 
Çok 51 23.2 128 18.5 179 19.7 
Oldukça 82 37.3 212 30.6 294 32.3 
Kısmen 52 23.6 178 25.7 230 25.2 
Çok az 30 13.6 99 14.3 129 14.1 
Hiç 2 0.9 42 6.1 44 4.8 
Boş / Geçersiz 3 1.4 33 4.8 36 3.9 

Toplam 220 100.0 692 100.0 912 100.0 

Aritmetik Ort. 3.69 3.43 3.50 
Standart Sapma 1.01 1.15 1.12 

X1- X2 = 0.26   t= 2.963              p= 0.003* 
* 0.05 düzeyinde manidar 
 

Grup görüşleri arasında yapılan t-testi sonuçlarına göre işletme 

yöneticileri ile mezun çalışanların görüşleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark olduğu görülecektir (t=2.963), (p=0.003). 

 

Bu sonuçlara göre ticaret öğretimi mezunlarının işletmelerindeki araç-

gereçleri verimli kullanmaları açısından okullarında almış oldukları eğitimi, 

işletme yöneticileri ile mezun çalışanların, ortak görüşle, yeterli buldukları 

anlaşılmaktadır. 

 
İş Yerlerinde Beceri Eğitimi Alanlara Aynı İşe Yerleştirmede  

Öncelik Tanınması 
 

 Tablo 3.4.10’da ticaret sektöründe çalışacak nitelikli ara kademe insan 

gücü alımında, ticaret öğretimi mezunlarına ne derecede öncelik tanındığına 

ilişkin işletme yöneticileri ile mezun çalışanların görüşlerine ait veriler yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.4.10 
İş Yerlerinde Beceri Eğitimi Alanlara  

Aynı İşe Yerleştirmede Öncelik Tanınması 

Katılma Düzeyi 
İşletme 

yöneticisi Çalışanlar Toplam 

f % f % f % 
Çok 33 15.0 219 16.1 252 15.9 
Oldukça 76 34.6 369 27.1 445 28.1 
Kısmen 52 23.6 448 32.8 500 31.6 
Çok az 28 12.7 213 15.6 241 15.2 
Hiç 23 10.5 60 4.4 83 5.2 
Boş / Geçersiz 8 3.6 55 4.0 63 4.0 

Toplam 220 100.0 1364 100.0 1584 100.0 

Aritmetik Ort. 3.32 3.36 3.36 
Standart Sapma 1.20 1.08 1.10 

X1- X2 = -0.04   t=-0509              p= 0.611 
 

Tablo incelendiğinde işletme yöneticilerinin % 34.6’sı ile mezun 

çalışanların % 27.1’inin işletmelere eleman alınırken ticaret öğretimi 

mezunlarına “oldukça” öncelik tanındığını, bununla birlikte işletme 

yöneticilerinin % 23.6’sı ile mezun çalışanların % .32.8’inin ise “kısmen” 

öncelik tanındığını belirttikleri görülmektedir.  

 

Aritmetik ortalamaların işletme yöneticilerinde 3.32, mezun 

çalışanlarda 3.36 olduğu görülmektedir. Mezun çalışanların görüşlerinin 

standart sapmasının 1.08 ile işletme yöneticilerinin standart sapmasına (1.20) 

göre daha özdeş olduğu anlaşılmakla birlikte, işletme yöneticileri ile mezun 

çalışanların görüşleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı  

görülmektedir (t=-0509, p=0.611). 
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İşletme yöneticileri ile mezun çalışanlardan elde edilen bulgulara göre 

işletmelere eleman alınırken ticaret öğretimi mezunlarına öncelik 

tanınmaktadır.  

 
Mezun Çalışanların Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanlara Göre  

Meslekî Bilgiler Açısından Başarıları 
 
 Ticaret orta öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre 

meslekî bilgilerinin ne derecede yeterli olduğuna ilişkin işletme yöneticilerine 

ait veriler Tablo 3.4.1’de verilmektedir. 

 
Tablo 3.4.11 

Mezun Çalışanların, Aynı İşi Yapan Diğer  
Çalışanlara Göre Meslekî Bilgiler Açısından Başarıları 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 32 14.5 
Oldukça 100 45.5 
Kısmen 72 32.7 
Çok az 8 3.6 
Hiç 1 0.5 
Boş / Geçersiz 7 3.2 

Toplam 220 100.0 

 

 Tablo 3.4.12 incelendiğinde işletme yöneticilerinin % 45.5’inin ticaret  

öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre “oldukça”, % 32.7’sinin 

“kısmen”, % 14.5’inin ise “çok” başarılı olduğunu ifade ettikleri 

görülmektedirler.  

 

 İşletme yöneticileri mezun çalışanları, aynı işi gören diğer çalışanlara 

göre meslekî bilgiler açısından daha başarılı bulmaktadırlar. 
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Diğer Çalışanlara Göre Mezunların Meslekî Becerileri 
 

 Ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre meslekî 

becerilerinin ne derecede daha yeterli olduğuna ilişkin işletme yöneticilerinin 

görüşlerine ait veriler  Tablo 3.4.12’de verilmektedir. 

 

Tablo incelendiğinde işletme yöneticilerinin % 48.2’sinin ticaret  

öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre meslekî bilgilerini 

“oldukça”, % 29.5’inin “kısmen”, % 15.9’unun ise “çok” başarılı buldukları 

anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 3.4.12 

Mezun  Çalışanların, Aynı İşi Yapan Diğer 
 Çalışanlara Göre Meslekî Beceriler Açısından Başarıları 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 35 15.9 
Oldukça 106 48.2 
Kısmen 65 29.5 
Çok az 5 2.3 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 9 4.1 

Toplam 220 100.0 

 

 İşletme yöneticileri, mezun çalışanları, diğer çalışanlara göre meslekî 

beceriler açısından daha başarılı bulmaktadırlar. 

 
Mezunların Mesleklerinin Gerektirdiği İşlerde  Çalıştırılmaları  

Bakımından Diğer Çalışanlara Göre Avantajları 
 

 Ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre, ne 

derecede mesleğinin gerektirdiği işlerde çalıştırıldığına ilişkin işletme 

yöneticilerinin görüşlerine ait veriler  Tablo 3.4.13’te verilmektedir. 
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Tablo 3.4.13 incelendiğinde ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer 

çalışanlara göre mesleğinin gerektirdiği işlerde çalıştırılmasıyla ilgili işletme 

yöneticilerinin % 39.5’inin “oldukça”, % 35’inin “kısmen”, % 17.3’ünün “çok” 

düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  
 

Tablo 3.4.13 
Mezun Çalışanların Mesleğin Gerektirdiği İşlerde 

Çalışmak Açısından Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanlara Göre Avantajı 

Katılma Düzeyi 
İşletme Yöneticisi 

f % 
Çok 38 17.3 
Oldukça 87 39.5 
Kısmen 77 35.0 
Çok az 9 4.1 
Hiç 1 0.5 
Boş / Geçersiz 8 3.6 

Toplam 220 100.0 

  
Mezun çalışanların diğer çalışanlara göre daha fazla mesleğinin 

gerektirdiği işlerde çalıştırıldığı, işletme yöneticilerine ait bulgulardan 

anlaşılmaktadır. 
 
Ticaret Öğretimi Mezunu Çalışanların, Aynı İşi Yapan Diğer 

Çalışanlara Göre İşletmelerdeki Araç ve Gereçleri Daha İtinalı 
Kullanmaları 

 
 Tablo 3.4.14’te ticaret öğretimi mezunu çalışanların, diğer çalışanlara 

göre işletmelerdeki araç-gereçleri ne derecede daha itinalı kullandıklarına 

ilişkin işletme yöneticilerinin görüşlerine ait veriler  yer almaktadır. 
 
Ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre 

işletmelerdeki araç-gereçleri ne derecede daha itinalı kullandıkları sorusuna, 

işletme yöneticilerinin % 53.6’sı “oldukça”, % 22.3’ü “çok”, % 18.6’sı ise 

“kısmen” seçenekleriyle cevap vermektedirler.  
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Tablo 3.4.14 
Ticaret  Öğretimi Mezunu Çalışanların, Aynı İşi Yapan 

 Diğer Çalışanlara Göre Araç ve Gereçleri Daha İtinalı Kullanmaları 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 49 22.3 
Oldukça 118 53.6 
Kısmen 41 18.6 
Çok az 3 1.4 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 9 4.1 

Toplam 220 100.0 

 
 İşletme yöneticileri, mezun çalışanların diğer çalışanlara göre 

işletmelerdeki araç-gereçleri daha itinalı kullandıklarını belirtmektedirler. 

 
Mezunların Diğer Çalışanlara Göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  

Açısından Verimliliği 
 

 Tablo 3.4.15’te ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara 

göre, işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ne derecede daha 

verimli olduklarına ilişkin işletme yöneticilerinin değerlendirmelerine yer 

verilmektedir. 

 

Ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre 

işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ne derecede daha verimli 

çalıştıkları sorusuna işletme yöneticilerinin % 44.5’i “oldukça”, % 28.2’si 

“kısmen”, % 16.4’ü ise “çok” seçenekleriyle cevap vermektedirler.  
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Tablo 3.4.15 
Mezun Çalışanların Aynı İşi Yapan Diğer 

 Çalışanlara Göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Verimliliği 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 36 16.4 
Oldukça 98 44.5 
Kısmen 62 28.2 
Çok az 9 4.1 
Hiç 4 1.8 
Boş / Geçersiz 11 5.0 

Toplam 220 100.0 

 

 Bulgulara göre işletme yöneticileri, işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş 

güvenliği konularında mezun çalışanların diğer çalışanlara göre büyük 

çoğunlukla daha verimli çalıştıkları görüşündedirler.  

 

Mezunların Diğer Çalışanlara Göre İşletmelerdeki İnsan İlişkileri  
Açısından Başarıları 

 
 Tablo 3.4.16’da ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara 

göre, işletmelerdeki insan ilişkileri açısından ne derecede daha başarılı 

olduklarına ilişkin işletme yöneticilerinin görüşlerine ait verilere yer 

verilmektedir. 

 

Ticaret öğretimi mezunu çalışanların diğer çalışanlara göre 

işletmelerdeki insan ilişkileri konusunda ne derecede daha başarılı oldukları 

sorusuna işletme yöneticilerinin % 49.5’i “oldukça”, % 24.6’sı “kısmen”, % 

19.5’i ise “çok” seçeneklerinde cevap verdikleri Tablo 3.4.16’da 

görülmektedir.  
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Tablo 3.4.16 
Mezun Çalışanların Aynı İşi Yapan Diğer  

Çalışanlara Göre İnsan İlişkileri Açısından Başarıları 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 43 19.5 
Oldukça 109 49.5 
Kısmen 54 24.6 
Çok az 6 2.8 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 8 3.6 
Toplam 220 100.0 

 
Mezun çalışanların diğer çalışanlara oranla insan ilişkilerinde daha 

başarılı olarak değerlendirilmesi ticaret eğitiminin amaçlarına uygunluğu 

açısından memnuniyet vericidir. 
 

Mezunların Diğer Çalışanlara Göre İş Yeri Disiplinine Özen  
Göstermeleri 
 
 Tablo 3.4.17 incelendiğinde işletme yöneticileri % 48.6’sının 

“oldukça”, % 30.5’inin “çok”, % 14.5’inin ise “kısmen” düzeyinde ticaret  

öğretimi mezunu çalışanların aynı işi yapan diğer çalışanlara göre iş yeri 

disiplinine daha fazla özen gösterdiklerini belirttikleri görülmektedir. 
 

Tablo 3.4.17 
Ticaret Öğretim Mezunu Çalışanların Aynı İşi Yapan  

Diğer Çalışanlara Göre İş Yeri Disiplinine Özen Göstermeleri 

Katılma Düzeyi İşletme Yöneticisi 
f % 

Çok 67 30.5 
Oldukça 107 48.6 
Kısmen 32 14.5 
Çok az 3 1.4 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 11 5.0 
Toplam 220 100.0 
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İşe Devam Etme Konusunda Mezunların Diğer Çalışanlara Göre  
Titizliği 

 
 Tablo 3.4.18’de ticaret öğretimi mezunu çalışanların aynı işi yapan 

diğer çalışanlara göre işe devam konusunda işletme yöneticilerinin % 44.1’inin 

“oldukça”, % 38.6’sının “çok”, % 11.8’inin ise “kısmen” düzeyinde daha fazla 

özen gösterdiklerini belirttikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.4.18 
Mezun Çalışanların Aynı İşi Yapan Diğer  

Çalışanlara Göre İşe Devama Dikkat Etmeleri 

Katılma Düzeyi İşletme yöneticisi 
f % 

Çok 85 38.6 
Oldukça 97 44.1 
Kısmen 26 11.8 
Çok az 3 1.4 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 9 4.1 

Toplam 220 100.0 

 
Ticaret Öğrenim Mezunu Çalışanların Aynı İşi Yapan Diğer  

Çalışanlara Göre Verimli Çalışmaları 
 

 Tablo 3.4.19’da ticaret öğretimi mezunu çalışanların, aynı işi yapan 

diğer çalışanlara göre verimliliği konusunda işletme yöneticilerinin görüşlerine 

ait yer verilmektedir. 

 

Ticaret öğretimi mezunu çalışanların aynı işi yapan diğer çalışanlara 

göre verimliliği konusunda işletme yöneticilerinin % 50.5’i “oldukça”, % 

26.4’ü “kısmen”, % 17.7’si ise “çok” düzeyinde görüş belirtmektedirler. 
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Tablo 3.4.19 
Ticaret Öğrenimi Mezunu Çalışanların  

Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanlara Göre Verimli Çalışmaları 

Katılma Düzeyi İşletme yöneticisi 
f % 

Çok 39 17.7 
Oldukça 111 50.5 
Kısmen 58 26.4 
Çok az 4 1.8 
Hiç - - 
Boş / Geçersiz 8 3.6 

Toplam 220 100.0 

 

 Mezun Çalışanların, Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanlara Göre 
Eleman Alımında Tercih Edilmeleri 

 
 Tablo 3.4.20’de işletme yöneticilerinin % 34.1’inin “oldukça”,             

% 30.9’unun “kısmen”, % 18.6’sının ise “çok” düzeyinde ticaret öğretimi 

mezunu çalışanların aynı işi yapan diğer çalışanlara göre işletmeye eleman 

alımında tercih edildiğini belirttikleri görülmektedir. 

 
Tablo 3.4.20 

Mezunların Diğer Çalışanlara Göre Eleman Alımında Tercih Edilmeleri 

Katılma Düzeyi İşletme yöneticisi 
f % 

Çok 41 18.6 
Oldukça 75 34.1 
Kısmen 68 30.9 
Çok az 17 7.7 
Hiç 10 4.5 
Boş / Geçersiz 9 4.2 

Toplam 220 100.0 
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Mezun  Çalışanların  Aynı  İşi  Yapan  Diğer  Çalışanlara  Göre 
Fazla Ücret Almaları 

 
 Ticaret öğretimi mezunu çalışanların aynı işi yapan diğer çalışanların 

aldıkları ücretler karşılaştırıldığında, işletme yöneticilerinin % 39.5’inin 

“kısmen” daha fazla, % 21.4’ünün “oldukça” fazla, % 19.1’inin ise “çok az “ 

düzeyinde ücret almakta olduklarını belirttikleri Tablo 3.4.21’de 

görülmektedir. 

 
Tablo 3.4.21 

Mezunların Diğer Çalışanlara Göre Fazla Ücret Almaları 

Katılma Düzeyi İşletme yöneticisi 
f % 

Çok 17 7.7 
Oldukça 47 21.4 
Kısmen 87 39.5 
Çok az 42 19.1 
Hiç 18 8.2 
Boş / Geçersiz 9 4.1 

Toplam 220 100.0 

 
 

Çalışma Saatleri 
 

 Tablo 3.4.22’de işletmelerdeki çalışma saatlerinin ne derecede düzenli 

olduğuna ilişkin çalışanların görüşlerine ait verilere yer verilmektedir. 

 

Tablo 3.4.22 incelendiğinde çalışanların % 35.3’ünün “çok”,                 

% 33.2’sinin “oldukça”, % 18’inin ise çalışma saatlerinin “kısmen” düzenli 

olduğunu belirttikleri görülmektedir. Çalışanların görüşlerine göre 

işletmelerindeki çalışma saatleri düzenlidir. 
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Tablo 3.4.22 
İşletmelerdeki Çalışma Saatlerinin Düzenliliği 

Katılma Düzeyi Çalışanlar 
f % 

Çok 482 35.3 
Oldukça 453 33.2 
Kısmen 245 18.0 
Çok az 72 5.3 
Hiç 46 3.4 
Boş / Geçersiz 66 4.8 

Toplam 1364 100.0 

 

İş Güvenliği ve Sağlık Koşulları 
 

 İşletmelerdeki iş güvenliği ve sağlık koşullarının ne derecede yeterli 

olduğuna ilişkin çalışanların görüşlerine ait veriler Tablo 3.4.23’te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3.4.23 
İşletmelerdeki İş Güvenliği ve Sağlık Koşullarının Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Çalışanlar 
f % 

Çok 484 35.5 
Oldukça 481 35.3 
Kısmen 233 17.1 
Çok az 79 5.8 
Hiç 29 2.1 
Boş / Geçersiz 58 4.2 

Toplam 1364 100.0 

 
Tablodan da anlaşılacağı üzere işletmelerdeki iş güvenliği ve sağlık 

koşullarını, çalışanların % 35.5’i “çok”, % 35.3’ü “oldukça”, % 17.1’i 

“kısmen” yeterli bulmaktadırlar. Çalışanlara göre işletmelerdeki iş güvenliği ve 

sağlık koşulları yeterlidir. 



 191  

 

Çalışanların Özlük Hakları 
 

 İşletme yöneticilerinin çalışanların özlük haklarının korunmasına 

gösterdikleri ilgiye yönelik çalışanların görüşlerine ait veriler Tablo 3.4.24’te 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.24 
İşletme Yöneticilerinin, Çalışanların Özlük Haklarına Özen Göstermeleri 

Katılma Düzeyi Çalışanlar 
f % 

Çok 393 28.8 
Oldukça 459 33.7 
Kısmen 277 20.3 
Çok az 129 9.5 
Hiç 48 3.5 
Boş / Geçersiz 58 4.2 

Toplam 1364 100.0 

 

Tablo 3.4.24 incelendiğinde çalışanların % 33.7’sinin “oldukça”,        

% 28.8’inin “çok”, % 20.3’ünün de “kısmen” düzeyinde yöneticilerin özlük 

haklarının korunmasına özen gösterdiklerini belirttikleri görülmektedir. Diğer 

bir deyişle işletme yöneticileri çalışanların özlük haklarıyla ilgilendikleri 

anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM - IV 
 

ÖĞRENCİ, OKUL YÖNETİCİSİ-ÖĞRETMEN, İŞLETME 
YÖNETİCİSİ VE ÇALIŞANLARA AİT GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

 Bu bölümde araştırma kapsamına alınan ticaret öğretimi yapılan 

okullardaki öğrencilere (Form I), okul yöneticisi ve öğretmenlere (Form II),  bu 

öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmelerin yöneticilerine (Form III) ve 

çalışanlarına (Form IV) uygulanan anketlerin dışında anketlerde yer almayan,  

ticaret eğitimi için önemli gördükleri görüş ve önerileri var ise açıklamaları 

istenmiştir. Grupların bir kısmı bu konuda görüş bildirmiş ve önerilerde 

bulunmuştur. Görüş ve önerilerin önemli bir kısmı değişen oranlarda 

tekrarlanmıştır. 

 

 Öğrenciler, okul yöneticisi-öğretmenler, işletme yöneticileri ve 

çalışanlarca bildirilen görüş ve öneriler, tekrarlanma sayıları (frekansları)  

dikkate alınarak sıralanmıştır. 
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ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Sıra No  

 
Frekans 

1. Üniversiteye girişteki adaletsiz uygulama ortadan 

kaldırılmalıdır......................................................................... 

 

147 

2. ÖSS uygulamasında meslek lisesi mezunlarına sadece meslekî 

eğitim fakültelerinde kendi alanlarını tercih ettiklerinde ek 

puan verilmektedir. Bu uygulamanın sadece meslekî ve teknik 

eğitim fakülteleri ile sınırlandırılmayıp meslek lisesi mezunu 

öğrencilerin bitirdiği alanın devamı niteliğindeki diğer yüksek 

öğretim programlarına da uygulanması gerekmektedir.............. 

 

 

 

 

 

85 

3. Üniversiteye girebilmek için sözel ve sayısal derslerin daha 

ağırlıklı olması gerekmektedir...............………................…...... 

 

81 

4. Öğretmenler, öğrencilerine karşı çok ilgisiz davranmaktadırlar . 38 

5. Okul bitiminde istihdam imkânları sağlanmalıdır...…................ 22 

6. Sınıf geçmedeki baraj uygulaması kaldırılmalıdır. ................... 22 

7. 2 gün okula, 3 gün işletmeye devam etmek konsantrasyonu 

bozmaktadır (Bir dönem okul, bir dönem de işletme olmalıdır).  

 

17 

8. Üniversite sınavında, meslekî konularla ilgili sorulara yer 

verilmelidir................................................................................... 

 

16 

9 Meslekî eğitime daha fazla önem verilmelidir............................. 15 

10. Okul seçimlerinde öğrenciler bilgilendirilmeli, yönlendirme 

yapılmalıdır.................................................................................. 

 

14 

11. Okul idaresinin disiplinsizliği, öğrencileri olumsuz 

etkilemektedir ............................................................................. 

 

14 

12. Stajyerlik kaldırılmalıdır.............................................................. 11 

13. Öğretmenler, derslerde otoriteyi sağlayamıyorlar....................... 11 

14. Meslekî eğitim yeterince ilgi uyandırmıyor................................ 7 
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15. Öğrenciler işletmelerdeki haklarını bilmemektedirler................ 7 

16. Stajyerlik eğitim öğretim yılı dışında tutulmalıdır....................... 6 

17. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel durumlarını ortaya çıkaracak 

araştırmalar da yapılmalıdır......................................................... 

 

6 
 

OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
 

Sıra No  
 

Frekans 

1. 3 gün staj, 2 gün okulda eğitim, öğrencinin okula uyumunu 

bozmaktadır………………………………………………….. 

 

39 

2. Üniversiteye girişteki tercih alanları artırılmalı, alan dışı 

tercihlerde öğrencilerin puanları kesilmemeli, üniversiteye 

girişte fırsat eşitliği tanınmalı.............……………………...... 

 

 

31 

3. Ticaret meslek liselerinde koordinatörlük ücreti ile ilgili 

uygulama standarda bağlanmalıdır…………........................... 

 

29 

4. Okullarda F, işletmelerde Q klâvye kullanıldığından 

öğrenciler adaptasyonda zorlanmaktadırlar.................……… 

 

25 

5. Öğrencilerin staj eğitimi süreleri 2 yıl olmalıdır..............…… 19 

6. Okul-iş yeri iş birliği geliştirilmelidir........................……....... 17 

7. Meslek dersleri kitapları yeniden düzenlenmelidir......………. 17 

8. Meslek dersi öğretmenlerinin 3568 sayılı serbest 

muhasebecilik, serbest muhasebeci malî müşavirlik ve 

yeminli malî müşavirlik kapsamına alınması ve okuldaki 

hizmet süresinin staj süresinden sayılması 

sağlanmalıdır.....……………………….................................... 

 

 

 

 

16 

9. Öğrencilere staj yapacak yer bulmada zorlanılıyor...……….. 7 

10. Üniversite sınavlarında öğretimi yapılan tüm derslerden soru 

sorulmalıdır.............................................................………...... 

 

6 
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11. Kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve daktilografi 

bölümlerine eleman alınırken ticaret meslek liselerine öncelik 

verilmelidir.................……………………………………….. 

 

 

6 

12. Beceri eğitimi sınavı kaldırılmalıdır....................………......... 6 

13. Öğrencilerin staj yapacağı iş yerlerinin seçiminde titiz 

davranılmalıdır...…………………………………………….. 

 

5 

14. Ticaret meslek liseleri 4 yıl olmalıdır.........................……….. 4 

15. Birinci sınıfta okutulan dersler azaltılmalıdır.............……...... 4 

16. Öğretmenlerin tümünün hizmet içi eğitimine katılması temin 

edilmelidir…………………………………………………..... 

 

4 

17. Koordinatör öğretmenlerin iş yerini ziyaretleri iş yeri 

tarafından olumsuz karşılanmaktadır......................…...……... 

 

4 

18. Ticaret meslek liselerine imtihanla öğrenci alınmalıdır.…….. 3 

19. Muhasebe bürolarında çalıştırılan ara kademe elemanların 

ticaret meslek lisesi mezunu olmaları şartı 

getirilmelidir........................................................................... 

 

 

3 

20. Bilgisayar lâboratuvarları, sınıf mevcudu dikkate alınacak 

şekilde düzenlenmelidir..................................……………...... 

 

3 

21. Sınıf mevcutları azaltılmalıdır................................………...... 3 

22. İkili öğretime son verilmelidir................................………...... 2 

23. Beceri eğitiminde öğrenciler ahlâkî yönde bozulmaya 

uğramaktadırlar...…………………………………………… 

 

2 

24. Tatil günlerinde öğrencilerin işletmede çalışması 

önlenmelidir.............................................................................. 

 

2 

25. Günlük ders saati sayısı azaltılmalıdır......................……........ 2 

26. Okulların döner sermaye ile ilgili uygulamaları yeniden ele 

alınmalıdır..………………………………………...……….... 

 

2 
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27. Anadolu ticaret meslek liselerinin staj süresi 

artırılmalıdır.......................…………………………………... 

 

2 

28. Anadolu ticaret meslek lisesi öğrencileri iş yeri stajını, ticaret 

meslek lisesi öğrencileri gibi son sınıfta ve tüm yıl 

yapmalıdır............................……………………………….... 

 

 

1 

29. Beceri sınavı yılda iki kez yapılmalıdır..................………...... 1 

30. Ticaret matematiği zorunlu ders olmalıdır............………........ 1 

31. Resmî kurumlarda staj yapılmamalıdır...............……….......... 1 

32. Müdürler daha sık hizmet içi eğitime alınmalıdır..………....... 1 

33. Okulların ödenekleri zamanında ödenmelidir............………... 1 

34. Seçmeli derslerin haftalık ders saatleri artırılmalıdır................ 1 

35. Öğretmenlerin ekonomik imkânları iyileştirilmelidir............... 1 

36. Öğretmen yetiştirilmesine önem verilmelidir..................…… 1 

37. Son sınıfta seçmeli ders olmamalıdır............................…...… 1 

38. Belediyelerden okullara kaynak aktarılmalıdır.........……….... 1 

39. Öğrenci kılık-kıyafet yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir ... 1 

40. Öğrenciler arşiv ve dosyalama konularında eğitim 

almalıdır....................……………………………..………...... 

 

1 

 
İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Sıra No  

 
Frekans 

1. Öğrencilerin staj eğitimi süresi 2 yıl olmalıdır..…………....... 9 

2. Meslek lisesi mezunlarına üniversiteye girişte fırsat eşitliği 

tanınmalıdır…………………………………………….…...... 

 

8 

3. Öğrencilerin staj yapacağı iş yeri seçiminde özen 

gösterilmelidir ............…………………………………..….... 

 

5 

4. Öğrencilere insan ilişkileri konusunda eğitim verilmelidir ..... 4 

5. Ticaret liselerinde verilen eğitim yetersizdir ......………......... 4 
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6. Okulda verilen bilgisayar eğitimi yeterli değildir..................... 3 

7. Okul-iş yeri iş birliği geliştirilmelidir....................................... 3 

8. Beceri eğitimi yaz aylarında yapılmalıdır................................. 3 

9. Öğrenciler, orta öğretime ilköğretimden yönlendirilerek 

gönderilmelidir……………………………………………… 

 

2 

10. Okulda yabancı dil eğitimine önem verilmelidir...................... 1 

11. İş yerinde yapılan staj yeterli olmamaktadır............................. 1 

12. Öğrencilere staj öncesi iş yerleri hakkında seminer 

verilmelidir................................................................................ 

 

1 

13. Muhasebede uygulamaya ağırlık verilmelidir.......................... 1 

14. Öğretmenlerin iş yerinde öğrencileri kontrolleri 

sıklaştırılmalıdır........................................................................ 

 

1 

15. Bankalarda staj yapan öğrencilerle gerektiği   gibi 

ilgilenilmemektedir.................................................................. 

 

1 

16. Ticaret meslek liselerine Ticaret Ahlâkı dersi 

konulmalıdır............................................................................. 

 

1 

17. Öğrencilere meslekleri sevdirilmelidir..................................... 1 

18. Ticaret meslek liseleri dört yıla çıkarılmalı.............................. 1 

 
ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Sıra No  

 
Frekans

1. Meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte tercih alanları 

artırılmalı, alan dışı tercihlerde puanları düşürülmemelidir........ 

 

26 

2. Ticaret liselerinde verilen eğitim yetersizdir......………............. 23 

3. İşletmelerde stajyer öğrenciler amaç dışı çalıştırılmaktadırlar ... 21 

4. Meslek liseleri müfredatları gözden geçirilmelidir.........…….... 15 

5. Meslekî eğitimde reforma gidilmelidir.................................... 9 
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6. Öğrencilerin staj yapacağı iş yerlerinin seçiminde titiz 

davranılmalıdır ............................................................................ 

 

7 

7. Öğrencilerin staj eğitimi 2 yıl olmalıdır...................................... 6 

8. Okulda verilen bilgisayar eğitimi yetersizdir.............................. 5 

9. Öğrencilere meslekleri sevdirilmelidir........................................ 4 

10. Staj öncesi öğrencilere iş yerleri ve beceri eğitiminin önemi 

konusunda kurs ve seminerler verilmelidir................................. 

 

4 

11. Ticaret meslek liselerinde kültür derslerinin eğitimi 

yetersizdir.................................................................................... 

 

4 

12. Öğrenciler, orta öğretime ilköğretimden yönlendirilerek 

gönderilmelidir............................................................................ 

 

3 

13. 3 gün staj, 2 gün okul eğitimi, öğrencilerin okula uyumunu 

bozmaktadır................................................................................. 

 

2 

14. Ticaret liselerinde ders sayısı azaltılmalıdır......……………...... 2 

15. Q klâvyenin kaldırılması gerekir.......................................…… 2 

16. Okulda öğrencilere kullandıkları makineler (bilgisayar, daktilo 

vs.)  ile ilgili bakım ve onarım kursu verilmelidir..……............ 

 

1 

17. Koordinatör öğretmenler iş yeri yöneticileriyle koordineli 

çalışmalıdırlar………………………………………………….. 

 

1 

18. Öğretmenler öğrencileri notla korkutmamalıdırlar.....………… 1 

19. Okulların rehberlik merkezleri işler hâlde olmalıdır.....……….. 1 

20. Öğrencilere son sınıfta bitirme tezi verilmelidir.......………...... 1 
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BÖLÜM - V 

 

ÖZET, SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Bu bölümde, araştırmanın amaçları, evren ve örneklem, veri 

kaynakları, verilerin işlenmesi ve kullanılan istatistiksel teknikler 

açıklanmakta, araştırmada ulaşılan sonuçlar özetlenmekte, araştırma 

bulgularına dayalı olarak geliştirilmiş olan öneriler anlatılmaktadır. 

  

ÖZET 
 

Bu araştırmanın temel amacı, ticaret sektöründe çalışacak  ara kademe 

insan gücünü yetiştiren MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüne 

bağlı TML, ATML ve ÇPL’lerde verilen ticaret eğitimi ve öğretimin 

öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterliklerin genel bir değerlendirmesini 

yapmaktır. 

 

Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 

1. Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüne bağlı TML, ATML,  

ÇPL’lerde öğrenim gören son sınıf öğrencileri aldıkları eğitimi ne derecede 

yeterli bulmaktadırlar? 

 

2. Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüne bağlı TML, ATML, 

ÇPL’lerdeki meslek dersleri öğretmenleri verdikleri eğitimi ne derecede yeterli 

bulmaktadırlar? 
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3. Ticaret meslek alanında hizmet veren işletme yetkilileri Ticaret ve 

Turizm Öğretimi Genel Müdürlüne bağlı TML, ATML, ÇPL’lerde verilen 

eğitimi ne derecede yeterli bulmaktadırlar? 

 

4. Ticaret meslek alanında hizmet veren işletmelerde çalışan mezunlar ile 

diğer çalışanların Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüne bağlı TML, 

ATML, ÇPL’lerde verilen eğitim hakkındaki genel görüş ve önerileri nelerdir? 

 

5. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüne  bağlı TML, ATML, 

ÇPL’lerde verilen ticaret eğitimi ve öğretimi hakkında, bu okullarda öğrenim 

gören son sınıf öğrencilerinin, bu öğrencilere öğretim veren meslek dersi 

öğretmenlerinin, ticaret alanında hizmet veren işletme yetkilileriyle bu 

işletmelerde çalışan mezunların ve diğer çalışanların görüşleri arasındaki 

farklar nelerdir? 

 

Araştırmanın dört ayrı bağımsız evreni ve bu evrenlerden alınan dört 

bağımsız örneklemi vardır. 

 
 Araştırmanın birinci evreni, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Ticaret 

ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim ve öğretim veren 

328 ticaret meslek lisesi, 152 Anadolu ticaret meslek lisesi ve 225 çok 

programlı liselerde görev yapan 4726 müdür, müdür yardımcısı ve meslek 

dersleri öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu evrenden örneklem olarak 7 coğrafi 

bölgeden 14 ildeki 23 okulun 500 yöneticisi ve meslek dersleri öğretmeni 

tesadüfî yöntemle seçilmiştir. Evrendeki okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

örnekleme seçilme oranı % 10.3’tür. 

 

 Araştırmanın ikinci evrenini, adı geçen okulların son sınıflarında 

öğrenim gören 68638 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci evreninden de tesadüfi 
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yöntemle seçilen 23 okuldan 2500 öğrenci örnekleme alınmıştır; örneklem 

evrenin % 4’ünü oluşturmaktadır.    

 

 Araştırmanın üçüncü evreni, bir çalışma evreni olup Türkiye genelinde 

23 örneklem okulun beceri eğitimi için öğrenci gönderdiği 241 işletmeden 

yetkili konumunda bulunan 241 işletme yöneticisi örneklem kapsamına 

alınmıştır.  

 
 Araştırmanın dördüncü evreni, 241 işletmede ara kademe personel 

olarak çalışan ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri ve çok 

programlı liselerin ticaret eğitimi bölümlerinden mezun 500 çalışan ile aynı işi 

yapan fakat yukarıdaki okulların mezunu olmayan 1000 diğer ara kademe 

çalışanı oluşturmaktadır. 

 
 Araştırmanın konusuyla ilgili veri kaynağını oluşturan öğrenci 

anketleri (Form I), okul yöneticisi ve öğretmen anketleri (Form II), işletme 

yöneticisi anketleri (Form III) ve çalışanlar anketleri (Form IV) METARGEM 

araştırma grubunca hazırlanmış ve alanda denenmiştir. Denenen anket formları 

üzerinde gerekli değişiklikler ve geliştirmeler yapılarak örnekleme alınan 

gruplara uygulanmıştır. Uygulanan anketler doğruluk ve geçerlilik bakımından 

incelenmiş ve veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

 
 Öğrencilere 2500 anket uygulanmış olup bunun 2427’si geçerli kabul 

edilmiştir. Örneklem grubunda geçerli anketlerin oranı % 97.1’dir. Okul 

yöneticisi ve öğretmenlere 500 anket uygulanmış olup 443’ü geçerli kabul 

edilmiştir. Geçerli anketlerin oranı % 88.6’dır. İşletme yöneticilerine 241 anket 

uygulanmış, bunun 220’si geçerli kabul edilmiştir. İşletme yöneticilerinde 

geçerli anketlerin oranı % 91.3’tür. Çalışanlara ise 1500 anket uygulanmış ve 

1364’ü geçerli kabul edilmiştir. Geçerli anketlerin oranı % 91’dir. 
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 Anketlerle elde edilen veriler bilgisayarlarda SPSS paket programı ile 

işlenmiştir. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların 

aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış, gruplar arasındaki 

ilişkileri belirlenmesinde Kay-kare metodu, grupların ortak sorularında 

aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesi için ikili gruplarda t-testi, 

üçlü ve dörtlü gruplarda F-testi (tek yönlü Varyans Analizi) ve bu grupların 

aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı ilişkilerin 

belirlenmesinde Scheffie testi kullanılmıştır. 

 
S O N U Ç 

 
Araştırmanın bu kısmında, ticaret meslek liselerinde verilen eğitimin 

değerlendirilmesi amacıyla örneklem kapsamına alınan ticaret, Anadolu ticaret, 

Anadolu dış ticaret ve çok programlı liselerin son sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler, bu okullarda görev yapan okul yöneticisi – öğretmenler, bu 

okulların öğrencilerine beceri eğitimi sağlayan işletmelerin yöneticileri ile 

çalışanlarından anketler aracılığıyla sağlanan bilgiler doğrultusunda elde edilen 

sonuçlar açıklanmıştır. Bu sonuçlara aşağıda yer verilmektedir.   

 

Öğrencilerin kayıt yaptırmadan önce okullarıyla ilgili çok az bilgi 

sahibidirler. 

 

Öğrencilerin yarıdan biraz fazlası okullarını başkalarına tavsiye 

etmektedirler. 

 

Öğrencilerin yüzde 86’sı meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten 

yararlanmayı istemektedirler. 
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Araştırma kapsamına alınan okullarda görev yapan okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimi konularını; bilgisayar, 

muhasebe, yabancı dil, eğitim yönetimi, öğretim metotları, plânlı okul gelişim 

modeli ve program geliştirme oluşturmaktadır. 

 
 İşletme yöneticilerinin büyük çoğunluğu işe yerleşmeden önce ek bir 

eğitim almaktadır. 

 
Ticaret öğretimi okulları mezunu çalışanların yaklaşık dörtte üçü 

yüksek öğretime devam etmeyi düşünmekte, bunların  yarısı da meslek yüksek 

okullarına sınavsız geçişten yararlanmak istemektedirler. Mezun çalışanların 

sadece dörtte biri yüksek öğretime devam etmeyi  düşünmemektedir. 

 
Ticaret öğretimi okulları mezunları kısa zamanda iş bulmaktadır. 

 
Çalışanların yaklaşık yarısı tanıdık yardımıyla işe yerleşmişlerdir. 

 
Çalışanların yüzde 80’i ek eğitim (Kurs, Seminer vb.) almışlar, bunun 

bilgi,  beceri, iş verimlerini  artırdığını ve statülerinde değişiklikler olmasına 

katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

 
Çalışanların tamamına yakını şimdiki işinden memnundur. 

 
Ticaret öğretimi yapılan okullarındaki eğitim süresini öğrenci, okul 

yöneticisi ve öğretmenler yeterli bulurken okulu, öğrencileri ilgi, istek ve 

yeteneklerine göre iş hayatına hazırlamada “kısmen”yeterli bulmaktadırlar. 

 
 Ticaret öğretimi yapılan okullarında öğrencilerin meslekî bilgilerini 

geliştirmesini öğrenciler “kısmen”, okul yöneticisi ve öğretmenler “oldukça” 

düzeyinde  yeterli görürken, meslekî becerilerin geliştirmesini her iki grup da 

yetersiz görmektedir. 
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Okulda uygulanan öğretme, öğrenme yöntemlerinin öğrencileri 

öğrenmeye teşvikini (ders anlatımı, ödev vb.)  öğrenciler “kısmen” , okul 

yöneticisi ve öğretmenler “oldukça”yeterli görmektedir. 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenler, uygulamalı meslek derslerinin 

öğrencileri iş hayatına hazırlamasını, öğrencilere göre daha yeterli 

görmektedirler. 

 

Mezun çalışanlarla okul yöneticisi ve öğretmenler, ticaret öğretimi 

yapılan okulların bünyesinde açılmış olan bölümlerin, yörenin ticaret elemanı 

ihtiyacını giderdiği görüşündedirler. 

 

Ticaret öğretimi verilen okullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda verilen eğitimi öğrenci, işletme yöneticisi, mezun çalışanlarla okul 

yöneticisi ve öğretmenler “kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 

 

Öğrencilerin müşteri ve personel ilişkilerinde okulda alınan eğitimi, 

öğrencilerle okul yöneticisi ve öğretmenler yeterli bulmaktadırlar. 

 

Öğrenciler, işletme yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenler, 

beceri eğitimi alan öğrencilerin iş yeri disiplinine “oldukça” nın üzerinde uyum 

gösterdiklerini belirtmektedir. 

 

Öğrenciler ile okul yöneticisi ve öğretmenler, genel kültür derslerini 

öğrencileri yüksek öğretime hazırlamada yetersiz bulurken, teorik ve seçmeli 

meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamasının, arzu edilen düzeyde 

olmadığını belirtmektedirler.  

 



 207  

Öğrenciler ile okul yöneticisi ve öğretmenler, ticaret öğretimi yapılan 

okul öğrencilerinin üniversiteye girişte başarı ortalama kat sayısının düşük 

tutulmasının bu okullara olan talebi azalttığını, mezuniyet başarı ortalama 

katsayısının düşük tutulmasının ise öğrencilerin üniversite tercihlerini olumsuz 

etkilediği görüşündedirler. 

 

Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

seçemediğini belirtirken okul yöneticisi ve öğretmenler ise öğrencilerin seçmeli 

dersleri “kısmen” düzeyinde ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçebildiği 

görüşündedir. 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenler, öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesinde yeterli yardımı yaptıklarını belirtirlerken 

öğrenciler, yardımın yeterli olmadığı görüşündedirler.  

 

Öğrenciler ile okul yöneticisi ve öğretmenler, okullardaki rehberlik 

hizmetlerinin yeterli olmadığını belirtirken sosyal faaliyetlerin öğrencilerin 

hizmetlerine sunulmasının yeterli olduğunu, fakat öğrencilerinin bu faaliyetlere 

katılmada isteksiz davrandıklarını belirtmektedirler. 

 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde okulların fizikî 

yapısını, okul yöneticisi ve öğretmenler  “oldukça”, öğrenciler “kısmen” yeterli 

görürlerken fizikî yapıların, sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesi açısından 

arzulanan düzeyde olmadığı görüşündedirler. 

 

Öğrenciler, ders kitaplarındaki konuların öğretmenlerin anlattığı 

konularla uyumlu olduğunu belirtirlerken kitaplarının kendilerini derslere aktif 

katılmalarını ve derse ilgilerini çekmelerini “kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 
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Okul yönetici ve öğretmenlerin yarısı, öğrencilerin beceri eğitimi 

aldıkları işletmelerde sorunlarla karşılaştıklarını bunların; araç-gereçleri 

kullanma, kılık - kıyafet, öğrencilerin okulda aldıkları teorik bilgilerin 

işletmelerdeki uygulamalarla yeterince örtüşememesi, işletmelerin eğitici 

personel sayısının yetersiz oluşu ve bazı işletmelerin öğrencilerin özlük 

haklarına özen göstermemeleri gibi sorunlar olduklarını belirtmektedirler. 

 

Okul yöneticisi ve öğretmenler, koordinatör öğretmenlerin işletmelerde 

beceri eğitimi alan öğrencileri haftada bir ziyaret ettiklerini belirtirken, 

öğrencilerle işletme yöneticileri, koordinatör öğretmenlerin ayda bir öğrencileri 

ziyaret ettiklerini belirtmektedirler. 

 

Öğrencilerle  okul yöneticisi ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu beceri 

eğitimi alan öğrencilere, işletmeler tarafından yönetmeliklere uygun ücret  

ödendiğini belirtmektedirler. 

 

Ticaret sektörüne ara kademe eleman yetiştirilmesine ilişkin öğrenciler, 

işletme yöneticileri, çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenler, meslekle ilgili 

teorik bilgilerin okulda, becerilerin iş yerinde öğretilmesi görüşündedirler. 

 

Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerin işletmede aldıkları 

beceri eğitiminin okul başarılarına olumlu etki ettiğini, ancak okulda alınan 

eğitimin işletmede öğrenilen meslekî bilgi ve becerilerle yeterince uyumlu 

olmadığı görüşündedirler. 

 

İşletme yöneticileri, işletmelerinde beceri eğitimi alan öğrencilerin 

bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirdiklerini, araç ve gereçleri özenle 

kullandıklarını, işe devamlarıyla ilgili sorunlarının olmadığını 

belirtmektedirler. 
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İşletme yöneticileri, beceri eğitimi alan öğrencilerin karşılaştıkları 

sorunlarıyla okul personelinin yeterince ilgilendiklerini ve okul yetkililerinin 

kendileriyle iş birliği yaptıklarını belirtmektedirler. 

 
Ticaret orta öğretim okullarında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 

verilen eğitimi, öğrenci, işletme yöneticisi, mezun çalışanlarla okul yöneticisi 

ve öğretmenler “kısmen” yeterli bulmaktadırlar. 

 
Müşteri ve personel ilişkilerinde okulda alınan eğitimi, öğrencilerle 

okul yöneticisi ve öğretmenler yeterli bulmaktadırlar. 

 
Öğrenciler, işletme yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenler, 

beceri eğitimi alan öğrencilerin iş yeri disiplinine “oldukça” nın üzerinde uyum 

gösterdiklerini belirtmektedirler. 

 
İşletmelerin teknik imkânlarını öğrenci, çalışan, okul yöneticisi ve 

öğretmenler yeterli görürken öğrencilerin mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırılmasını öğrenciler, çalışanlar ile okul yöneticisi ve öğretmenler 

“kısmen” düzeyinde, işletme yöneticileri  “kısmen” nin üzerinde 

belirtmişlerdir. 

 
Öğrenciler, işletme yöneticileri, çalışanlar, okul yönetici ve 

öğretmenler, beceri eğitimi alan öğrencilerin işletmelerin teknik imkânlarından 

yeterince faydalandığı görüşünü paylaşmaktadırlar. 

 
Öğrencilerle okul yöneticisi ve öğretmenler, işletme yöneticilerinin 

beceri eğitimi alan ticaret öğretimi okulu öğrencilerinin meslekî beceri 

kazanmalarına gereken desteği vermediğini belirtirken işletme yöneticileriyle 

çalışanlar, yeterli desteğin verildiğini belirtmektedirler. 
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Öğrenciler, işletme yöneticileri, çalışanlar, okul yöneticisi ve 

öğretmenler, beceri eğitimi alan ticaret öğretimi okulları öğrencilerinin meslekî 

beceriler kazanmalarına, eğitici personelin gerekli desteği sağladığı 

görüşündedirler. 

 

Beceri eğitimi alan öğrenciler, koordinatör öğretmenlerin kendileriyle 

“kısmen” ilgilendiklerini beyan ederken, okul yöneticisi ve öğretmenler 

“oldukça” düzeyinde ilgilenildiğini beyan etmişlerdir. 

 

Beceri eğitimi alan öğrencilerin özlük hakları, işletme yöneticileri 

tarafından yeterince korunmaktadır. 

 

Beceri eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik ve yöneticilik 

yeteneklerinin gelişmesine,  okul yöneticisi ve öğretmenler “kısmen”, işletme 

yöneticileri oldukça destek olduklarını belirtmektedirler. 

 

3568 sayılı Kanun gereği “ticaret öğretimi okulları mezunlarının kendi 

iş yerlerini açabilmeleri için ticaret alanında 6 yıl sigortalı olarak çalışma 

şartı”nda belirtilen süreyi okul yöneticisi ve öğretmenler ile çalışanlar fazla 

bulurlarken işletme yöneticileri, yeterli bulmaktadırlar. 

 

İşletme yöneticileri, ticaret öğretimi mezunlarının meslekî bilgi ve 

becerileriyle insan ilişkilerini ticaret sektörünün ihtiyacını karşılamada yeterli 

bulmaktadırlar. 

 

Çalışanlar, işletme yöneticilerinin kendilerinin özlük haklarına 

yeterince özen gösterdiklerini belirtmektedirler. 
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Ticaret Öğretimi mezunu çalışanlar, aynı işi yapan diğer çalışanlara 

göre meslekî bilgi ve beceriler açısından daha başarılı olmakta, işletmelerindeki 

sağlık koşullarına, işçi sağlığına, iş güvenliğine, araç-gereçleri verimli 

kullanmaya, insan ilişkilerine, iş yeri disiplinine, çalışma saatlerine, işe devam 

etmeye daha fazla özen göstermekte, mesleklerinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırılmakta, eleman alımında tercih edilmekte ve  bununla birlikte diğer 

çalışanlarla eşit ücret almaktadırlar. 

 

ÖNERİLER 
 

 İlköğretim çağındaki öğrencilere ticaret öğretimi okulları hakkında 

yeterince tanıtım yapılmalıdır. 

 

 Yüksek öğretime olan taleplerin karşılanması için sınavsız geçiş 

hakkının yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin yanında iktisat, işletme, 

muhasebe vb. lisans programlarına da geçişlerin sağlanması yararlı 

görülmektedir. 

 

 Okul yöneticileri ve öğretmenler için Bilgisayar, Muhasebe, Yabancı 

Dil, Eğitim Yönetimi, Öğretim Metotları, Plânlı Okul Gelişim Modeli ve 

Program Geliştirme konularında hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

hızlandırılması gerekmektedir. 

 

Ticaret öğretimi okullarında okutulan genel kültür dersleri, öğrencileri 

yüksek öğretime hazırlamada; teorik ve seçmeli meslek dersleri, öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada daha yeterli hâle getirilmelidir. 
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 Ticaret öğretimi öğrencilerinin üniversiteye girişte mezuniyet başarı 

ortalama katsayısının düşük tutulmasından kaynaklanan olumsuzlukların 

giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgilenilmesi için okulların 

rehberlik servisleri yeterli ve aktif hâle getirilmelidir. 

 

Okul yönetimleri, öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılmalarını 

sağlayacak çalışmalar yapmalı; araç-gereçleri ve eğitici personeli yetersiz olan, 

öğrencilerin özlük haklarını gözetmeyen işletmelere öğrenci gönderirken seçici 

davranmalı ve koordinatör öğretmenlerin işletmeleri daha sık ziyaret 

etmelerini sağlayıcı tedbirler almalıdırlar. 

 

Okulda öğrenilen teorik bilgilerin işletmelerde alınan meslekî bilgi ve 

becerilerle uyum sağlaması için öğretim programları gözden geçirilmelidir. 

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda, ticaret öğretimi 

mezunlarının kendi iş yerlerini açabilmeleri için öngörülen alanlarında 6 yıl 

sigortalı çalışma şartının azaltılmasına yönelik ilgili Kanun yeniden gözden 

geçirilmelidir. 
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EK-1 
 

TİCARET EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI 
ANKET UYGULAMA KILAVUZU 

 
 Uygulama okullarındaki koordinatör müdür yardımcısı, uygulama 

yapılacak koordinatör öğretmenler ve gerekirse okul müdürü ile toplantı tarih 

ve saati tespit edilecektir. 

 Toplantıda araştırmanın amacı ve kimlere, nasıl uygulanacağına dair 

bilgi verilecektir. 

Araştırmanın Amacı: Ticaret sektörüne ara kademe insan gücünü 

yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret 

meslek liseleri, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerde; 

• eğitim alan öğrenciler 

• bu okullardan mezun olanlar 

• mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlar 

arasında meslekî bilgi ve beceri açısından farklılıkları ortaya koymaktır. Bu 

amaçla Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün isteği ile Meslekî ve 

Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından 

“Ticaret Eğitimi Araştırması” yapılmaktadır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili yukarıda adı geçen okulların; 

• son sınıf öğrencileri (Anket formu-1) 

• okul müdürleri (Anket formu-2) 

• teknik müdür yardımcıları (Anket formu-2) 

• koordinatör müdür yardımcıları (Anket formu-2) 

• koordinatör öğretmenler (Anket formu-2) ile 

son sınıf öğrencilerinin eğitim aldığı; 

• işletmelerin yöneticileri (Anket formu-3) 

• işletmelerde çalışan yukarıda adı geçen okulların mezunları (Anket  

formu-4) 
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• adı geçen okulların mezunlarıyla işletmelerde aynı işi yapan 

diğer çalışanların (Anket formu-4) görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Uygulama yapılacak gruplara, anketlerin içinde yer alan açıklamaları 

dikkatle okunması gerektiği koordinatör öğretmenlere anlatılacaktır. Anket 

sorularına verilecek cevaplar, belirtilecek görüşler, yapılacak değerlendirmeler, 

çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacak ve yalnızca bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

Tanımlar 

 Ticaret öğretimi yapılan okullar: Ticaret Meslek Lisesi (TML), 

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML), Çok Programlı Lise (ÇPL) 

 Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 Mezun çalışanlar : TML, ATML, ÇPL’lerin ticaret eğitimiyle ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar. 

 Diğer çalışanlar : Ticaret öğretimi yapılan okullarından mezun 

olmayıp bu okul mezunlarıyla aynı işi yapan diğer çalışanlar. 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler 

arasındaki çalışanlar. 
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ÖRNEKLEM OKULLAR 

İL ADI OKUL ADI 

İSTANBUL  

Kadıköy TML 
Üsküdar TML 
Zeytinburnu 100.Yıl ATML 
Kâğıthane Ticaret Odası ATML 

 
BURSA        

Nilüfer TML ve  ATML 
Orhangazi Ç.L 
Yıldırım TML 

ADANA       Seyhan Çobanoğlu TML ve , ATML 

HATAY  Antakya TML ve ATML 

İZMİR          
İzmir Atatürk TML ve  ATML 
Karşıyaka Mehmet Ali Lahur TML 
Cumhuriyet TML ve  ATML 

DENİZLİ      Denizli Merkez TML ve  ATML 

ANKARA    Anafartalar TML ve ATML 
Aydınlıkevler TML   

ÇANKIRI     Merkez TML ve ATML  
SAMSUN     Samsun Merkez TML ve  ATML 

TRABZON   Düzköy ÇPL 
Trabzon Merkez TML ve  ATML  

MALATYA  Hasan Hüseyin Kölük ATML 
ERZURUM  Erzurum Merkez TML ve ATML 
GAZİANTEP  Şehitkamil A. Erkul TML ve ATML 
ŞANLIURFA  Şanlı Urfa  Merkez TML ve  ATML 
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        EK-2 

 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TİCARET EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI 
Öğrenci Anketi 

(Form-I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 2002 
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Sevgili öğrenciler,  

 Ticaret sektörüne ara kademe insan gücünü yetiştiren, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı ticaret, Anadolu ticaret, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve 

çok programlı liselerde eğitim alan öğrencilerle, bu okullardan mezun olanlar 

ve mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlar arasında meslekî bilgi ve beceri 

açısından farklılıkları ortaya koymak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından “Ticaret Eğitimi 

Araştırması” başlatılmıştır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

   

Tanımlar 

 Ticaret öğretimi yapılan okullar: Ticaret Meslek Lisesi (TML), 

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML), Çok Programlı Lise (ÇPL). 

 Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni. 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 Mezun çalışanlar : TML, ATML, ÇPL’lerin ticaret eğitimiyle ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar. 

 Diğer çalışanlar : Ticaret alanında mezunlarla aynı işi yapan diğer 
çalışanlar. 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar. 

      Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

 
1.1. Cinsiyetiniz 

a. (  ) Kız  b. (  ) Erkek  

 
1.2. Okulunuzun bulunduğu il 

a.  (  ) İstanbul b. (  ) Bursa c. (  ) Adana d. (  ) İçel 

e.  (  ) İzmir f. (  ) Denizli g. (  ) Ankara h. (  ) Kayseri 

ı.  (  ) Samsun j. (  ) Trabzon k. (  ) Malatya l. (  ) Erzurum  

m. (  ) Gazi Antep n. (  ) Şanlı Urfa   

 
1.3. Okulunuzun türü 

a. (  ) Ticaret meslek lisesi  

b. (  ) Anadolu ticaret meslek lisesi 

c. (  ) Anadolu dış ticaret meslek lisesi 

d. (  ) Çok programlı lise 

 
1.4. Kayıt olmadan önce okulunuz hakkında ne kadar bilgi sahibiydiniz? 

a. (  ) Oldukça bilgim vardı.  

b. (  ) Yeteri kadar bilgim vardı. 

c. (  ) Çok az bilgim vardı. 

d. (  ) Bilgi sahibi değildim. 

 
1.5. Okulunuzu tercih etmenizde aşağıdakilerden hangisi en çok etkili 

olmuştur? 

a. (  ) Kendim               b. (  ) Aile büyüklerim             c. (  ) Öğretmenlerim 

d. (  ) Arkadaşlarım      e. (  ) Bu okul mezunları 

f. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ...............................................  
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1.6. Öğrenim gördüğünüz bölüm 

a. (  ) Muhasebe b. (  ) Bankacılık c. (  ) Kooperatif d. (  ) Borsa hizm. 

e. (  ) Dış ticaret f. (  ) Bilgi işlem g. (  ) Sigortacılık h. (  ) Büro hizm. 

ı.  (  ) Yönetim ve ticaret sekreterliği j. (  ) Emlâk komisyonculuğu 

 

1.7. Okulunuzu ve bölümünüzü tercih etmenizin en önemli sebebi nedir? 

a. (  ) Ailem ticaret sektöründe çalışıyor. 

b. (  ) Ticaret sektöründe kolay iş bulacağımı düşünüyorum. 

c. (  ) Ticaret sektöründe tatminkâr ücret alacağıma inanıyorum. 

d. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)................................................... 

 

1.8. Okulunuzu başkalarına tavsiye eder misiniz? 

a. (  ) Evet  b. (  ) Hayır 

 

1.9. Meslek yüksek okullarına sınavsız geçişten yararlanmak istiyor musunuz? 

a. (  ) Evet  b. (  ) Hayır 

 

1.10. Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşünüyor 

musunuz? 

a. (  ) Evet  b. (  ) Hayır 

Cevabınız HAYIR ise soru 1.13’e geçiniz. 

 

1.11.  Soru 1.10.’a cevabınız EVET ise bir yüksek öğretim kurumuna hangi 

alanda devam etmek istersiniz? 

a. (  ) Ekonomi-ticaret     b. (  ) Sosyal bilimler     c. (  ) Fen ve matematik 

d. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)...................................................... 
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1.12.  Dört yıllık yüksek öğretim kurumuna alanınızda devam etmek 

istemenizin en önemli nedenini belirtiniz.  

a. (  ) Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 

b. (  ) Fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacağımı sanıyorum. 

c. (  ) Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek 

istiyorum. 

d. (  ) Ailem istediğinden bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek 

istiyorum. 

e. (  ) Diğer (Lütfen  belirtiniz)..................................................................... 

Soru 1.14’e geçiniz. 

 

1.13.  Soru 1.10’a cevabınız HAYIR ise  dört yıllık bir yüksek öğretim 

kurumuna devam etmek istememenizin en önemli nedenini belirtiniz.  

a. (  ) Ailemin ekonomik durumu uygun değil. 

b. (  ) Alanımla ilgili bir yüksek öğretim kurumunu kazanamayacağımı  

             düşünüyorum. 

c. (  ) Alanım dışında bir yüksek öğretim kurumunu kazanamayacağımı  

         düşünüyorum. 

d. (  ) Meslek lisesi mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma inanıyorum. 

e. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .................................................................. 

 

1.14. Beceri eğitimi aldığınız işletme, koordinatör öğretmenler tarafından 

hangi sıklıkta kontrol edilmektedir? 

a. (  ) Haftada bir               b. (  ) İki haftada bir             c. (  ) Ayda bir 

d. (  ) Bir aydan fazla        e. (  ) Hiç 
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1.15. Beceri eğitimi aldığınız işletmede size ödenen ücret ne kadardır?     

a. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

b. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar 

c. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

 d. (  ) Hiç ücret ödenmemektedir. 

 

1.16. Ticaret sektörü ara kademe elemanın yetiştirilmesinde aşağıdaki 

önerilerden hangisi en uygundur? 

a. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında  

         öğretilmeli. 

b. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

c. (  ) Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde  

         öğretilmeli. 
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BÖLÜM - 2 

EĞİTİME VE İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde eğitime ve iş hayatına yönelik görüşlerinize 

uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek 

işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler  

           gerekli 

Kısmen  : Kabul edilebilir 

Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 

 

2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 
2.1.1 Okulunuzun eğitim süresi ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 Okulunuzda meslekî bilgilerinizi geliştirme 

imkânı ne derecede sağlanmaktadır? ............. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.3 Okulunuzda meslekî becerilerinizi geliştirme 

imkânı ne derecede sağlanmaktadır? .............. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.4 Okulunuzda uygulanan öğretme, öğrenme 

yöntemleri (ders anlatımı, ödev vb.) sizi 

öğrenmeye ne derecede teşvik etmektedir? .... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.5 Genel kültür dersleri, yüksek öğretime 

hazırlamada ne derecede yeterlidir? ................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.1.6 Uygulamalı meslek dersleri, iş hayatına 

hazırlamada ne derecede yeterlidir? ................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.7 Teorik meslek dersleri, iş hayatına 

hazırlamada ne derecede yeterlidir? ................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.8 İlgi, istek ve yeteneklerinize uygun olarak iş 

hayatına hazırlamada okulunuz ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.9 İlgi, istek ve yeteneklerinize uygun olarak 

yüksek öğretime hazırlamada okulunuz ne 

derecede yeterlidir? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.10 Seçmeli meslek dersleri, sizi iş hayatına 

hazırlamada ne derecede  yeterlidir? ...............

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.11 Seçmeli dersleri ne derecede ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarınız doğrultusunda 

seçebiliyorsunuz? ............................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.12 Ders kitapları, öğretmenlerinizin anlattığı 

konularla ne derecede uyumludur? ..................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.13 Derslere aktif katılmanızı ve derse olan 

ilginizi, ders kitapları ne derecede olumlu 

etkilemektedir? ................................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.14 Okulunuzdaki ders araç ve gereçleri, eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterlidir? ..

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.1.15 Okulda karşılaştığınız problemlerin 

giderilmesinde  okul yöneticisi ve 

öğretmenleriniz ne derecede yardımcı 

olmaktadır? ..................................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.16 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne 

derecede yeterlidir? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.17 Okulunuzun fizikî yapısı (bina, derslik, 

lâboratuvar vb.) eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ne derecede 

yeterlidir? ....................................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.18 Okulunuzun fizikî yapısı sosyal faaliyetler 

açısından ne derecede yeterlidir? ................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.19 Okulunuzdaki sosyal faaliyetler ne ölçüde 

hizmetinize sunulmaktadır? .......................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.20 Okulunuzdaki sosyal faaliyetlere ne ölçüde 

katılmaktasınız? ............................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.21 Üniversiteye girişte başarı ortalaması 

katsayısının düşük tutulması, okulunuza 

talebi ne derecede azaltmaktadır? .................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.22 Mezuniyet başarı ortalaması katsayısının 

düşük tutulması, üniversite tercihlerinizi ne 

derecede kısıtlamaktadır? ................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.2 İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Okulda almış olduğunuz eğitimle işletmede 

öğrendiğiniz meslekî bilgi ve beceriler ne 

derecede  uyumludur? ..................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.2 Okulda almış olduğunuz eğitim, işletmede işçi 

sağlığı ve iş güvenliği konusunda ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3 Okulda almış olduğunuz eğitim, işletmede 

müşteri ve personelle olan 

münasebetlerinizde  ne derecede yeterlidir? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.4 İşletmede, iş yeri disiplinine ne derecede 

uyum sağlamaktasınız? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.5 Beceri eğitimi aldığınız işletmedeki teknik 

imkânlar ne derecede yeterlidir? ................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.6 Beceri eğitimi aldığınız işletmedeki teknik 

imkânlar ne derecede kullanımınıza 

sunuluyor? ....................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.7 İşletmede mesleğinizin gerektirdiği işlerde 

çalışmanıza ne derecede imkân 

verilmektedir? ................................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.8 İşletmenin sosyal imkânlarından (servis, 

yemek vb.)     ne derecede 

faydalanmaktasınız? ....................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.2 İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.9 İşletmedeki yöneticiler, meslekî becerileri 

kazanabilmenize ne derecede yardımcı 

olmaktadırlar? ..................................................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.10 İşletmedeki eğitici personel, meslekî 

becerileri kazanabilmenize ne derecede 

yardımcı olmaktadır? ...................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.11 Koordinatör öğretmenleriniz, yapmış 

olduğunuz beceri eğitimiyle ne derecede 

ilgilenmektedirler? ........................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.12 İşletmenin yöneticileri, özlük haklarınızın 

korunmasına ne derecede özen 

göstermektedirler? ...........................................

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM - 3 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

 Açıklama : Bu bölümde, ticaret eğitimi ve ticaret hayatıyla ilgili 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen konu sırasına göre 

maddeler hâlinde yazınız. 

 

 1................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

2................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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Sayın yönetici ve öğretmenler, 

(Okul müdürü, teknik müdür yard., koordinatör müdür yard., 

koordinatör öğretmenler) 

 Ticaret sektörüne ara kademe insan gücünü yetiştiren, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı ticaret, Anadolu ticaret, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve 

çok programlı liselerde eğitim alan öğrencilerle, bu okullardan mezun olanlar 

ve mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlar arasında meslekî bilgi ve beceri 

açısından farklılıkları ortaya koymak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından “Ticaret Eğitimi 

Araştırması” başlatılmıştır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

  Tanımlar 
 Ticaret öğretimi yapan okullar: Ticaret Meslek Lisesi (TML), 

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML), Çok Programlı Lise (ÇPL) 

 Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci 

 Mezun çalışanlar : TML, ATML, ÇPL’lerin ticaret eğitimiyle ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar 

 Diğer çalışanlar : Ticaret alanında mezunlarla aynı işi yapan diğer 
çalışanlar 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar 

Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

1.1. Okuldaki göreviniz 

a. (  ) Müdür                                   b. (  ) Koordinatör müdür yardımcısı 

c. (  ) Teknik müdür yardımcısı    d. (  ) Koordinatör öğretmen 

 
1.2. Okulunuzun bulunduğu il 

a.   (  ) İstanbul b. (  ) Bursa c. (  ) Adana d. (  ) İçel 

e.   (  ) İzmir f. (  ) Denizli g. (  ) Ankara h. (  ) Kayseri 

ı.   (  ) Samsun j. (  ) Trabzon k. (  ) Malatya l. (  ) Erzurum  

m. (  ) Gazi Antep n. (  ) Şanlı Urfa   

 
1.3. Hizmet süreniz 

a. (  ) 5 yıl veya daha az              b. (  ) 6-10 yıl 

c. (  ) 11-20 yıl                            d. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

 
1.4. Katıldığınız hizmet içi eğitimi faaliyetlerini belirtiniz.  

a. (  ) Branşımla ilgili hizmet içi eğitimine katıldım. 

b. (  ) Branşım dışında hizmet içi eğitimine katıldım. 

c. (  ) Hem branşımda hem de branşım dışında hizmet içi eğitimine  

         katıldım. 

d. (  ) Hizmet içi eğitime katılmadım. 

1.5. Aşağıdaki konulardan hangisinde hizmet içi eğitimi almak istersiniz? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) Muhasebe                                      b. (  ) Bilgisayar 

c. (  ) Öğretim metotları                          d. (  ) Program geliştirme 

e. (  ) Toplam kalite yönetimi                 f. (  ) Eğitim yönetimi 

g. (  ) Plânlı okul gelişim modeli           h. (  ) Yabancı dil 

ı. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)............................................................... 
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1.6. İşletmelerde yapılan beceri eğitiminde sorunlar var mı? 

a. (  ) Evet                        b. (  ) Hayır 

Cevabınız HAYIR ise soru 1.9’a geçiniz. 

 

1.7.  İşletmede yapılan beceri eğitiminde sorunlar nelerdir?  

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) İşletmelerin çalışma koşulları uygun değildir. 

b. (  ) Öğrencilerin iş yerine ulaşımı zordur. 

c. (  ) İşletme yetkilileri beceri eğitimine olumsuz yaklaşmaktadırlar. 

d. (  ) İşletmelerde eğitici personel sayısı yetersizdir. 

e. (  ) Koordinatör öğretmenler iş yeri denetimini yeterince yapmamaktadır. 

f. (  ) İşletme yetkilileri öğrencilerin özlük haklarına özen      

         göstermemektedirler. 

g. (  ) Öğrenciler iş yeri disiplinine uyum sağlayamamaktadırlar. 

h. (  ) Okulda öğretilen teorik bilgilerle, işletmelerdeki uygulamalar  

          örtüşmemektedir. 

ı. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)............................................................... 

 

1.8. Öğrencilerin işletmelerdeki çalışma disiplinine ilişkin sorunları nelerdir?   

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) İşletmeye devamsızlıklarından  kaynaklanan sorunları vardır. 

b. (  ) İşletme yetkilileriyle sorunları vardır. 

c. (  ) İşletmede diğer çalışanlarla ilgili sorunları vardır. 

d. (  ) Kılık, kıyafet sigara vb. sorunları vardır. 

e. (  ) İşletmede araç-gereçlerin kullanılmasından kaynaklanan sorunları  

         vardır. 

f. (  ) Sorunları yoktur. 

g. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)................................................................ 
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1.9. Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları işletmeler, koordinatör öğretmenler 

tarafından hangi sıklıkla kontrol edilmektedir? 

a. (  ) Haftada bir            b. (  ) İki haftada bir 

c. (  ) Ayda bir               d. (  ) İki ay veya daha fazla           e. (  ) Hiç 

 

1.10. Beceri eğitimi alınan işletmelerde öğrencilere ödenen ücret ne kadardır? 

a.  (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

b. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar 

c. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

 d. (  ) Hiç ücret ödenmemektedir. 

 

1.11. Kanun gereği, ticaret öğretimi okulları mezunlarının kendi iş yerlerini 

açabilmeleri için öngörülen 6 yıllık zorunlu çalışma süresi konusunda 

düşünceniz nedir? 

a. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan az olmalıdır. 

b. (  ) Zorunlu çalışma süresinin 6 yıl olması uygundur. 

c. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan fazla olmalıdır. 

 

1.12. Ticaret sektörüne ara kademe eleman yetiştirilmesinde aşağıdaki 

önerilerden hangisi en uygundur? 

a. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında  

         öğretilmeli. 

b. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

c. (  ) Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde  

         öğretilmeli. 
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BÖLÜM - 2 

EĞİTİME ve İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

Açıklama: Bu bölümde eğitime ve iş hayatına yönelik görüşlerinize 

uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek 

işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler  

           gerekli 

Kısmen  : Kabul edilebilir 

Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 
 
 

2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

 Ç
ok

 

 O
ld

uk
ça

 

 K
ıs

m
en

 

 Ç
ok

 A
z 

 H
iç

 

2.1.1 Okulunuzun eğitim süresi ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 Okulunuzda, öğrencilerin meslekî bilgilerini 

geliştirme imkânı ne derecede 

sağlanmaktadır? ............................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.3 Okulunuzda, öğrencilerin meslekî 

becerilerini geliştirme imkânı ne derecede 

sağlanmaktadır? .............................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

 Ç
ok

 

 O
ld

uk
ça

 

 K
ıs

m
en

 

 Ç
ok

 A
z 

 H
iç

 

2.1.4 Öğretme, öğrenme yöntemleriniz (ders 

anlatımı, ödev vb.) öğrencileri öğrenmeye ne 

derecede teşvik etmektedir? ........................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.5 Genel kültür dersleri, öğrencileri yüksek 

öğretime hazırlamada ne derece yeterlidir? ... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.6 Uygulamalı meslek dersleri, öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada ne derecede yeterlidir?  

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.7 Teorik meslek dersleri, öğrencileri iş 

hayatına hazırlamada ne derece yeterlidir?  

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.8 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 

iş hayatına hazırlamada eğitim programları 

ne derecede yeterlidir? .................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.9 Öğrencileri ilgi, istek ve yeteneklerine uygun 

olarak yüksek öğretime hazırlamada 

okulunuz ne derecede yeterlidir? ................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.10 Seçmeli meslek dersleri, öğrencileri iş 

hayatına  hazırlamada ne derece yeterlidir? .. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.11 Seçmeli dersler, ne derecede öğrencilerin ilgi, 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtiriliyor? 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.12 Ders kitapları, öğrencilerin derslere ilgilerini 

ve aktif katılımlarını ne derece olumlu 

etkiliyor? ......................................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.13 Okulunuzdaki ders araç ve gereçleri, eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde  ne derecede yeterlidir?  

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

 Ç
ok

 

 O
ld

uk
ça

 

 K
ıs

m
en

 

 Ç
ok

 A
z 

 H
iç

 

2.1.14 Öğrencilerin okulda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesinde ne derecede 

yardımcı olabiliyorsunuz? ............................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.15 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne 

derecede yeterlidir? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.16 Okulunuzun fizikî yapısı (bina, derslik, 

lâboratuvar vb.) eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.17 Okulunuzun fizikî yapısı sosyal faaliyetler 

açısından ne derecede yeterlidir? ................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.18 Okulunuzdaki sosyal faaliyetler ne ölçüde 

öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır? .......... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.19 Öğrenciler, okulunuzdaki sosyal faaliyetlere 

ne ölçüde katılmaktadırlar? .......................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.20 Üniversiteye girişte öğrencilerin başarı 

ortalaması katsayısının düşük tutulması, 

okulunuza talebi ne derecede azaltmaktadır? 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.21 Mezuniyet başarı ortalaması katsayısının 

düşük tutulması, öğrencilerin üniversite 

tercihlerini ne derecede kısıtlamaktadır? ...... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.22 Okuldaki bölümler, yörenin ticaret elemanı 

ihtiyacının giderilmesinde ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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2.2 İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimle 

işletmede kazandıkları meslekî bilgi ve 

beceriler ne derecede  uyumludur? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.2 Öğrencilerin işletmede aldıkları beceri 

eğitimi, okuldaki başarılarını ne derecede 

olumlu etkilemektedir? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3 Öğrencilerin okulda aldıkları eğitim, 

işletmelerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda ne derecede yeterlidir? .................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.4 Öğrencilerin okulda aldıkları eğitim, 

işletmelerdeki müşteri ve personelle olan 

münasebetlerinde ne derecede yeterlidir? ...... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.5 Öğrenciler, işletmelerde iş yeri disiplinine ne 

derecede uyum sağlamaktadırlar? .................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.6 Öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları 

işletmelerdeki teknik imkânlar ne derecede 

yeterlidir? ....................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.7 İşletmelerdeki teknik imkânlar ne derecede 

öğrencilerin kullanımlarına sunuluyor? ....... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.8 İşletmelerde, öğrencilerin mesleklerinin 

gerektirdiği işlerde çalışmalarına ne 

derecede imkân verilmektedir? ....................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

 
 
 



 244  

 

 

2.2 İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.9 İşletme yöneticileri, öğrencilerin meslekî 

becerileri kazanabilmelerine ne derecede 

yardımcı olmaktadırlar? ................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.10 İşletmelerdeki çalışanlar, öğrencilerin meslekî 

becerileri kazanabilmelerine ne derecede 

yardımcı olmaktadırlar? ................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.11 Koordinatör öğretmenler, öğrencilerin 

işletmelerdeki durumlarıyla ne derecede 

ilgilenmektedirler? .......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.12 İşletmelerde öğrencilerin girişimcilik ve 

yöneticilik yetenekleri ne derecede 

oluşmaktadır? .................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.13 İşletme yöneticileri, öğrencilerin özlük 

haklarının korunmasına ne derecede özen 

göstermektedirler? ........................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM - 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 
 Açıklama : Bu bölümde, ticaret eğitimi ve ticaret hayatıyla ilgili 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen konu sırasına  göre 

maddeler hâlinde yazınız. 

 1................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

............................................................................................................................... 

2................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 
(METARGEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TİCARET EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI 
İşletme Yöneticisi Anketi 

(Form-III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 2002 
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 Sayın işletme yöneticileri, 

 Ticaret sektörüne ara kademe insan gücünü yetiştiren, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı ticaret, Anadolu ticaret, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve 

çok programlı liselerde eğitim alan öğrencilerle, bu okullardan mezun olanlar 

ve mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlar arasında meslekî bilgi ve beceri 

açısından farklılıkları ortaya koymak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından “Ticaret Eğitimi 

Araştırması” başlatılmıştır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

  Tanımlar 
 Ticaret öğretimi yapan okullar: Ticaret Meslek Lisesi (TML), 

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML), Çok Programlı Lise (ÇPL) 

 Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni. 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 Mezun çalışanlar : TML, ATML, ÇPL’lerin ticaret eğitimiyle ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar. 

 Diğer çalışanlar : Ticaret alanında mezunlarla aynı işi yapan diğer 
çalışanlar. 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar. 

                   Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

 

İşletmenizin adı ..................................................................................... 

1.1. İşletmedeki göreviniz 

 a. (  ) İşletme sahibi                                             b. (  ) İşletme yöneticisi 

 c. (  ) Kısım yöneticisi                                         d. (  ) Kısım şefi  

e. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................................................ 

 

1.2. Yaşınız 

a. (  ) 18 veya altı                        b. (  ) 19-29                             c. (  ) 30-39 

d. (  ) 40-49                                 e. (  ) 50 veya üstü 

 

1.3. Bitirdiğiniz öğretim kurumlarını sırasıyla belirtiniz. 

İlk
ok

ul
 

O
rta

 o
ku

l 

Lise Yüksek öğretim 

a. ( ) a. ( ) a. (  ) Ticaret meslek lisesi a. (  ) Ticaretle ilgili ön lisans 

b. (  ) Anadolu ticaret m. l. b. (  ) Ticaretle ilgili lisans 

c. (  ) Anadolu dış ticaret m.l. c. (  ) Ticaret dışında ön lisans 

d. (  ) Çok programlı lise d. (  ) Ticaret dışında lisans 

e. (  ) Diğer ..................... e. (  ) Diğer ................................ 

 

1.4. Hizmet süreniz 

a. (  ) 5 yıl veya daha az                       b. (  ) 6-10 yıl 

c. (  ) 11-20 yıl                                     d. (  ) 21 yıl veya daha fazla 
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1.5. İşletmenizin bulunduğu il 

a. (  ) İstanbul b. (  ) Bursa c. (  ) Adana d. (  ) İçel 

e. (  ) İzmir f. (  ) Denizli g. (  ) Ankara h. (  ) Kayseri 

ı.  (  ) Samsun j. (  ) Trabzon k. (  ) Malatya l. (  ) Erzurum  

m.(  ) Gazi Antep n. (  ) Şanlı Urfa   

 

1.6. İşletmenizin statüsü 

a. (  )  Kamu     b. (  ) Özel                 c. (  ) Karma 

 
1.7. İşletmenizin faaliyet alanı 

Hizmet iş kolu a. (  ) Ticaret 

b. (  ) Bankacılık  

c. (  ) Turizm d. (  ) Ulaştırma ve 
haberleşme 

Sanayi  iş kolu e. (  ) İmalât f. (  ) Madencilik g. (  ) Elektrik, gaz, 
su 

Tarım iş kolu h.  (  ) Hayvancılık,  
balıkçılık 

ı. (  ) Çiftçilik j.  (  ) Ormancılık 

                            k.  (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................................... 
 

1.8. İşletmenizde çalışan personel sayısı 

a. (  ) 10 veya daha az         b. (  ) 11-50             c. (  ) 51 veya daha fazla 

 
1.9. Kaç yıldır bu işletmede çalışıyorsunuz? 

a. (  ) 2 yıl veya daha az                   b. (  ) 3-5 yıl 

c. (  ) 6-10 yıl                                   d. (  ) 11-20 yıl 

e. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

 
1.10. Şimdiki işinize, iş aramaya başladıktan ne kadar süre sonra         

             yerleştirildiniz? 

a. (  ) Hemen                                    b. (  ) Bir ay veya daha az 

c. (  ) 1-6 ay                                     d. (  ) 1 yıl veya daha fazla 
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1.11. Şimdiki işinize nasıl yerleştirildiniz? 

a. (  ) Türkiye İş Kurumu ile   b. (  )  İlânlarla      c. (  ) Tanıdık  yardımıyla 

d. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .............................................................. 

 

1.12. İşe girmeden önce nasıl bir eğitim (kurs, seminer vb.)  aldınız? 

( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) Bilgisayar                               b. (  ) Daktilo 

c. (  ) Muhasebe                               d. (  ) İşletme 

e. (  ) Yabancı dil                             f. (  ) Herhangi bir eğitim almadım. 

g. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .............................................................. 

 

1.13. Günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? 

a. (  ) 8 saatten az             b. (  ) 8 saat                 c. (  ) 8 saatten fazla 

 

1.14. Aylık maaşınız 

a. (  ) Asgarî ücret - 250 milyon               b. (  ) 251 – 400 milyon 

c. (  ) 401– 600 milyon                             d. (  ) 600 milyon – 1 milyar 

e. (  ) 1 milyar ve üzeri 

 

1.15. Çalıştığınız işletmenin sahibi değilseniz aylık maaşınız dışında 

kazancınız (ikramiye, prim, fazla mesai vb.) varsa miktarı ne kadardır? 

a. (  ) 100 milyonda az    b. (  ) 100 – 200 milyon    c. (  ) 201 – 300 milyon 

d. (  ) 300 milyon veya üzeri      e. (  ) Hiç 

 

1.16. Koordinatör öğretmenler, beceri eğitimi alan öğrencileri hangi sıklıkta 

kontrol etmektedir? 

a. (  ) Haftada bir           b. (  ) İki haftada bir                   c. (  ) Ayda bir 

d. (  ) İki ay veya daha fazla       e. (  ) Hiç 
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1.17. İşletmenizde öğrencilere ödenen ücret ne kadardır? 

a. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden fazla 

b. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar 

c. (  ) Asgarî ücret brüt tutarının 1/3’ünden az 

d. (  ) Hiç ücret ödenmemektedir.  

 

1.18. Kanun gereği, ticaret orta öğretimi mezunlarının kendi iş yerlerini 

açabilmeleri için öngörülen 6 yıllık zorunlu çalışma süresi konusunda 

düşünceniz nedir? 

a. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan az olmalıdır. 

b. (  ) Zorunlu çalışma süresinin 6 yıl olması uygundur. 

c. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan fazla olmalıdır. 

 

1.19. Ticaret sektörü ara kademe elemanının yetiştirilmesi konusunda 

aşağıdaki önerilerden  hangisi en uygundur? 

a. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında  

         öğretilmeli. 

b. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

c. (  ) Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde  

          öğretilmeli. 
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BÖLÜM - 2 

EĞİTİME VE İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek 

liseleri ve çok programlı liselerden; 

• İşletmenizde beceri eğitimi alan öğrencilerin aldıkları eğitim ve 

beceri eğitimi 

• Mezun olup işletmenizde çalışanların okulda aldıkları eğitim ve iş 

hayatı 

• Mezun olmayıp mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlarla ilgili iş 

hayatına yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle 

belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler  

           gerekli 

Kısmen  : Kabul edilebilir 

Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 

2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

  K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

  H
iç

 

 İşletmenizin nitelikli ara kademe eleman 
ihtiyacını karşılamaya, ticaret öğretimi 
okulları mezunu çalışanların eğitimleri;      

2.1.1 Meslekî bilgi ve beceriler açısından ne 

derecede yeterlidir? ......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 İnsan ilişkileri konusunda ne derecede 

yeterlidir? ......................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.1. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

  K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

  H
iç

 

2.1.3 Araç ve gereçleri (bilgisayar, daktilo vb.) 

verimli kullanmaları açısından ne derecede 

yeterlidir? ........................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.4 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ne 

derecede yeterlidir? ......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 

Açıklama: Bu bölümde beceri eğitimi alan öğrencilere yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 

 

2.2. İşletmede Beceri Eğitimine  

İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

  K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

  H
iç

 

              İşletmenizde beceri eğitimi alan;      

2.2.1 Öğrenciler ne derecede mesleğinin 

gerektirdiği işlerde çalıştırılmaktadır? ......... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.2 Öğrenciler ne derecede bilgi, beceri ve 

tutumlarını geliştirmektedirler? ..................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3 Öğrencilerin meslekî becerileri 

kazanabilmelerine ne derecede yardımcı 

olmaktasınız? .................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.2. İşletmede Beceri Eğitimine  

İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

  K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

  H
iç

 

2.2.4 Öğrencilerin meslekî becerileri 

kazanabilmelerine işletmedeki çalışanlar ne 

derecede yardımcı olmaktadır? ....................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.5 Öğrencilere işletmedeki teknik imkânlar ne 

derecede sunulmaktadır? ................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.6 Öğrenciler araç ve gereçleri ne derecede 

özenli kullanmaktadırlar? ................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.7 Öğrenciler iş yeri disiplinine ne derecede 

uyum sağlamaktadırlar? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.8 Öğrencilerin işe devam durumlarına ilişkin 

ne ölçüde sorunlar yaşanmaktadır? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.9 Öğrencilerin özlük haklarının korunmasına 

ne derecede özen göstermektesiniz? ............... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.10 Öğrencilerin sorunlarıyla okul personeli ne 

derecede ilgilenmektedir? ..............................  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.11 Öğrencilerin okullarındaki yetkililer, 

işletmenizle ne derecede iş birliği 

içindedirler? ..................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.12 Öğrencilerin girişimcilik ve yöneticilik 

yeteneğinin oluşmasına ne derecede 

yardımcı olmaktasınız? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.13 Öğrencilere, eleman alımında ne ölçüde 

öncelik tanımaktasınız? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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Açıklama: Bu bölümde ticaret öğretimi okulları mezunu çalışanlar 

ve aynı işi yapan diğer çalışanlara yönelik görüşlerinize uygun seçeneği 

(X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

 

2.3 Mezun Çalışanlarla 

Aynı İşi Yapan Diğer Çalışanların 
Karşılaştırılmasına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

  K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

  H
iç

 

 İşletmenizdeki ticaret öğretimi okulları 

mezunu çalışanlar, aynı işi yapan diğer 

çalışanlara göre ne derecede;      

2.3.1 Meslekî bilgiler açısından daha başarılıdırlar? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.2 Meslekî beceriler açısından daha 

başarılıdırlar? .................................................. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.3 Mesleğinin gerektirdiği işlerde 

çalıştırılmaktadır? ........................................... 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.4 Araç gereçleri itinalı kullanmaktadırlar? ...... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.5 İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından daha 

verimlidirler? .................................................. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.6 İnsan ilişkileri açısından daha başarılıdırlar?  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.7 İş yeri disiplinine özen göstermektedirler? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.8 İşe devam durumlarına dikkat 

etmektedirler? ................................................. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.9 Daha verimli çalışmaktadırlar? ..................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.10 Eleman alımında tercih edilmektedirler? ...... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.11 Daha fazla ücret almaktadırlar? .................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM - 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 
 
 Açıklama : Bu bölümde, ticaret eğitimi ve ticaret hayatıyla ilgili 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen konu sırasına  göre 

maddeler hâlinde yazınız. 

 1................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

............................................................................................................................... 

2................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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                                                                                                                     EK- 5 

 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TİCARET EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI 
Çalışanlar Anketi 

(Form-IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 2002 
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 Sayın çalışanlar, 

 Ticaret sektörüne ara kademe insan gücünü yetiştiren, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı ticaret, Anadolu ticaret, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve 

çok programlı liselerde eğitim alan öğrencilerle, bu okullardan mezun olanlar 

ve mezunlarla aynı işi yapan diğer çalışanlar arasında meslekî bilgi ve beceri 

açısından farklılıkları ortaya koymak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından “Ticaret Eğitimi 

Araştırması” başlatılmıştır. 

 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle 

okuyunuz; vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, yapacağınız 

değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve bu araştırma amaçları 

doğrultusunda kullanılacaktır. 

  Tanımlar 

 Ticaret öğretimi yapan okullar: Ticaret Meslek Lisesi (TML), 

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML), Çok Programlı Lise (ÇPL). 

 Koordinatör öğretmen : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince işletmede 

beceri eğitimini koordine eden meslek dersleri öğretmeni. 

 Beceri eğitimi alan öğrenci : Meslekî Eğitim Kanunu gereğince okul 

ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenci. 

 Mezun çalışanlar : TML, ATML, ÇPL’lerin ticaret eğitimiyle ilgili 

bölümlerinden mezun olanlar. 

 Diğer çalışanlar : Ticaret alanında mezunlarla aynı işi yapan diğer 
çalışanlar. 

Ara kademe insan gücü: Vasıfsız elemanlarla yöneticiler arasındaki 

çalışanlar. 

                     Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 

 

1.1. Cinsiyetiniz 

a. (  )  Kadın            b. (  ) Erkek 

 

1.2. İşletmedeki göreviniz 

a. (  ) Sözleşmeli memur            b. (  ) Sözleşmeli işçi 

c. (  ) Kadrolu memur                d. (  ) Kadrolu işçi 

e. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................................................... 

 

1.3. Yaşınız 

a. (  ) 18 yaş veya altı                  b. (  ) 19-29                            c. (  ) 30-39 

d. (  ) 40-49                                 e. (  ) 50 veya üstü 

  

1.4. Bitirdiğiniz öğretim kurumlarını sırasıyla belirtiniz. 

İlk
ok

ul
 

O
rta

 o
ku

l 

Lise Yüksek öğretim 

a. ( ) a. ( ) a.(  ) Ticaret meslek lisesi a. (  ) Ticaretle ilgili ön lisans 

b.(  ) Anadolu (dış) ticaret m.l. b. (  ) Ticaretle ilgili lisans 

c.(  ) Çok programlı lise c. (  ) Ticaret dışında ön lisans 

d.(  ) Genel lise d. (  ) Ticaret dışında lisans 

e.(  ) Diğer ............................. e. (  ) Diğer ............................. 

 

 

 



 260  

1.5.  Ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu dış ticaret 

meslek lisesi veya çok programlı lise mezunuysanız bitirdiğiniz bölüm 

nedir? 

a. ( ) Muhasebe b.( ) Bankacılık  c.( ) Kooperatifçilik d. (  ) Borsa hizm. 

e. ( ) Dış ticaret f. ( ) Bilgi işlem g.( ) Sigortacılık h. (  ) Büro hizm. 

ı. ( ) Yönetim ve ticaret sekreterliği j.( ) Emlâk komisyonculuğu 

k. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................................................... 

 

1.6. En son ticaret öğretimi yapan okul mezunuysanız, bir yüksek öğretim 

kurumunda okumakla ilgili düşünceniz nedir? 

a. (  ) Bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşünmüyorum. 

     b. (  ) Alanımla ilgili meslek yüksek okuluna sınavsız geçişten  

yararlanmak istiyorum. 

c. (  ) Alanımla ilgili bir fakülteye devam etmek istiyorum. 

d. (  ) Alanım dışında bir fakülteye devam etmek istiyorum. 

 

1.7. Yüksek öğretim kurumuna gitmek istemenizin en önemli sebebi nedir? 

a. (  ) Kazancımı artırmak istiyorum. 

b. (  ) Çalıştığım işte yükselmek istiyorum. 

c. (  ) Başka bir işte çalışmak istiyorum. 

d. (  ) Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 

e. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ............................................................. 

 

1.8. İşletmenizin bulunduğu il 

a.  (  ) İstanbul b. (  ) Bursa c. (  ) Adana d. (  ) İçel 

e.  (  ) İzmir f. (  ) Denizli g. (  ) Ankara h. (  ) Kayseri 

ı.  (  ) Samsun j. (  ) Trabzon k. (  ) Malatya  l. (  ) Erzurum  

m. (  ) Gazi Antep n. (  ) Şanlı Urfa   
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1.9. İşletmenizin statüsü 

a. (  )  Kamu                    b. (  ) Özel                            c. (  ) Karma 

 
1.10. İşletmenizin faaliyet alanı 

a. (  ) Ticaret sektörü                 b. (  ) Bankacılık sektörü 

c. (  ) Üretim sektörü                 d. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .............. 

 
1.11. İşletmede çalıştığınız alan 

a. (  ) Muhasebe b. (  ) Bankacılık c.(  ) Kooperatifçilik d.(  ) Borsa hizm. 

e. (  ) Dış ticaret f. (  ) Bilgi işlem g.(  ) Sigortacılık h.(  ) Büro hizm. 

ı.  (  ) Yönetim ve ticaret sekreterliği j. (  ) Emlâk komisyonculuğu 

k. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ...................................................................... 

 

1.12. Kaç yıldır bu işletmede çalışıyorsunuz? 

a. (  ) 2 yıl veya daha az                 b. (  ) 3-5 yıl 

c. (  ) 6-10 yıl                                 d. (  ) 11 yıl veya daha fazla 

 
1.13. Bu sektörde kaç yıldır çalışıyorsunuz? 

a. (  ) 5 yıl veya daha az                 b. (  ) 6-10 yıl 

c. (  ) 11-20 yıl                               d. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

 
1.14. Şimdiki işinize, iş aramaya başladıktan ne kadar süre sonra 

yerleştirildiniz? 

a. (  ) Hemen                              b. (  ) Bir ay veya daha az 

c. (  ) 1-6 ay                               d. (  ) 1 yıl veya daha fazla 

 
1.15. Şimdiki işinize nasıl yerleştirildiniz? 

a. (  ) Türkiye İş Kurumu aracılığıyla                 b. (  )  İlânlarla 

c. (  ) Öğretmenlerim aracılığıyla                       d. (  )  Tanıdık  yardımıyla 

e. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................................................... 
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1.16. İşinizle ilgili nasıl bir eğitim (kurs, seminer vb.)  aldınız? 

( Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) Bilgisayar                  b. (  ) Daktilo                         c. (  ) Muhasebe 

d. (  ) Yönetim                    e. (  ) İletişim                         f. (  ) Yabancı dil 

g. (  ) Herhangi bir eğitim almadım. 

h. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.)................................................................ 

 Herhangi bir eğitim almadıysanız soru 1.18’e geçiniz. 

 

1.17. İşinizle ilgili aldığınız eğitimin (kurs, seminer vb.) yaptığınız işe ve 

konumunuza ne gibi etkisi oldu? 

a. (  ) Ücretim arttı. 

b. (  ) Konumumda yükselme oldu. 

c. (  ) Zamanı daha verimli kullanmamı sağladı. 

d. (  ) Yaptığım işin maliyetini düşürdü. 

e. (  ) Müşteriye daha olumlu davranış göstermemi sağladı. 

f. (  ) Herhangi bir değişiklik olmadı. 

 

1.18. İşletmenizde günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? 

a. (  ) 8 saatten az                 b. (  ) 8 saat                 c. (  ) 8 saatten fazla 

 

1.19. Aylık maaşınız 

a. (  ) Asgarî ücretten az 

b. (  ) Asgarî ücret 

c. (  ) Asgarî ücret - 250 milyon 

d. (  ) 251 – 500 milyon 

e. (  ) 500 milyondan fazla  
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1.20. Çalıştığınız işletmede aylık maaşınız dışında kazancınız (ikramiye, 

prim, fazla mesai vb.) var mı? 

a. (  ) Yok              b. (  ) 100 milyondan az            c. (  ) 100 – 200 milyon 

d. (  ) 201 – 300 milyon          e. (  ) 300 milyon ve üzeri 

 

1.21. Şimdiki işinizden memnun musunuz? 

a. (  ) Evet                               b. (  ) Hayır 

 

1.22. Kanun gereği, ticaret öğretimi mezunlarının kendi iş yerlerini 

açabilmeleri için öngörülen 6 yıllık zorunlu çalışma süresi konusunda 

düşünceniz nedir? 

a. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan az olmalıdır. 

b. (  ) Zorunlu çalışma süresinin 6 yıl olması uygundur. 

c. (  ) Zorunlu çalışma süresi 6 yıldan fazla olmalıdır. 

 

1.23. Ticaret sektörü ara kademe elemanının yetiştirilmesi konusunda 

aşağıdaki önerilerden  hangisi en uygundur? 

a. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı meslek okullarında  

         öğretilmeli. 

b. (  ) Meslekle ilgili bilgi ve becerilerin tamamı işletmelerde öğretilmeli. 

c. (  ) Meslekle ilgili teorik bilgiler okulda, beceriler iş yerinde  

          öğretilmeli. 
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BÖLÜM - 2 
EĞİTİM VE İŞ HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde ticaret eğitimi ve ticaret hayatına ilişkin 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 

Çok   : Tamamen, bütünüyle 

Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler  

           gerekli 

Kısmen  : Kabul edilebilir 

Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 

Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 

 

2.1. İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 
Ç

ok
 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 
2.1.1 İşletmeye eleman alınırken ticaret öğretimi 

okulları mezunlarına ne derecede öncelik 

tanınmaktadır? ................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.2 İşletmenizdeki teknik imkânlar ne derecede 

yeterlidir? ......................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.3 İşletmenizdeki çalışma saatleri ne derecede 

düzenlidir? ....................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.4 İşletmenin sağlık koşulları ve iş güvenliği ne 

ölçüde yeterlidir? ............................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.5 İşletme yöneticileriniz özlük haklarınızın 

korunmasına ne ölçüde özen 

göstermektedirler? ........................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 



 265  

 
 

 

2.1. İş Hayatına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.1.6 Beceri eğitimi alan öğrenciler, işletmede  ne 

derecede mesleğinin gerektirdiği  işlerde 

çalıştırılıyor? .................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.7 İşletmenizin yöneticileri, beceri eğitimi alan 
öğrencilere ne derecede yardımcı 
olmaktadırlar? ........................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.8 Beceri eğitimi alan öğrencilerin meslekî 

becerileri kazanmalarına ne derecede yardımcı 

olmaktasınız? .................................................. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.1.9 İşletmedeki teknik imkânlar, beceri eğitimi 

alan öğrencilerin ne derecede kullanımına 

sunuluyor? ....................................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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Açıklama: Bu bölümde ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek 

liseleri, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve çok programlı liselerin ticaretle 

ilgili bir bölümü mezunu iseniz uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz; 

değilseniz bir sonraki sayfaya geçiniz. Lütfen her madde için bir seçenek 

işaretleyiniz. 

 

 

 

2.2 Eğitime İlişkin Görüşler 

 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Okuldaki bölümünüz yörenizin ticaret 

elemanı ihtiyacının giderilmesinde ne 

derecede yeterlidir? ............. 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.2 Okulda aldığınız meslekî bilgi ve beceriler iş 

hayatı için ne derecede yeterlidir? .................. (  ) (  )   ) (  ) (  ) 

2.2.3 Okulda aldığınız insan ilişkilerine ait bilgi ve 

beceriler, müşteri ve personelle ilişkilerinizde  

ne derecede yeterlidir? ................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.4 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda okulda 

aldığınız eğitim ne derecede yeterlidir? .......... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

2.2.5 İşletmedeki araç ve gereçleri verimli 

kullanmanızda okulda aldığınız eğitim ne 

derecede yeterlidir? ......................................... 

 

(  )

 

(  )

 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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BÖLÜM - 3 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 Açıklama : Bu bölümde, ticaret eğitimi ve ticaret hayatıyla ilgili 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen konu sırasına  göre 

maddeler hâlinde yazınız. 

 1................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

............................................................................................................................... 

2................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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EK-6 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
10 ARALIK 2001 

SAYI  : B.08.0.MTB.0.39.00.01./954 
KONU  : Ticaret Eğitimi Araştırması  

 
 

BAKANLIK MAKAMINA 
İLGİ : Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün 13.11.2000 tarih ve  
           B.08.0.TTÖ.0.12.01.02/B.3-3998 sayılı yazısı 
 
 Bilim ve teknolojideki değişmelere paralel olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş 
gücünün niteliklerinde de değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Teknik rekabet için mal ve hizmet 
üretiminde kalitenin artması ve verimliliğin yükseltilmesi, ülke ekonomileri için zorunlu hale 
gelmektedir. 
 
 Ülkemizin kalkınması açısından bireylerin, iş hayatının ve toplumun ihtiyaçlarına göre 
eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri önem taşımaktadır. 
 
 Bu çerçevede Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü ilgi yazı (Ek-1) ile ticaret 
meslek alanı için ara kademe insan gücü yetiştirmek üzere faaliyet gösteren ticaret meslek 
liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri ile çok programlı liselerde verilen eğitimin öğrencilere 
kazandırdığı meslekî yeterlikleri ortaya koymak amacıyla “Ticaret Eğitimi Araştırması”nın 
Merkezimiz tarafından yapılmasını talep etmektedir. 
 
 Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde “Ticaret Eğitimi Araştırması”nın 
hazırlanan araştırma önerisi (Ek-2) çerçevesinde Merkezimiz tarafından yapılması hususlarını 
olurlarınıza arz ve teklif ederim. 
 

Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN 
  METARGEM Başkanı 

Uzman   : A.ARDIÇ 
Uzman   : A.PANAL 
Başkan Yrd. : Ş.YILDIRIM 
 

O L U R 
.../.../2001 

 
İbrahim BARBAROS 

Bakan a. 
Müsteşar Yardımcısı 

EKLER :  
EK-1 Araştırma isteği 
EK-2 Araştırma önerisi 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 109 Kat : 1-2-3 Tel : 231 02 89-90 
06570 Maltepe-ANKARA    Faks  : 231 55 43 
      E-mail : metargem@meb.gov.tr 
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EK-7 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 

(METARGEM) 
11 ARALIK 2001 

SAYI   : B.08.0.MTB.0.39.00.01./965 
KONU  : Bilgi İsteme  

 
 

...........................VALİLİĞİ 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğüne) 

İLGİ : 10.12.2001 tarih v B.08.MTB.0.39.00.01./954 sayılı Makam Onayı 
 
 İlgi Makam Onayı gereğince Merkezimiz tarafından yapılmakta olan “Ticaret 
Eğitimi Araştırması” kapsamında bulunan okulların beceri öğretimine öğrenci 
gönderdiği işletmelerde çalışan Ticaret Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liselerin 
Muhasebe, Bankacılık, Büro Hizmetleri, Kooperatifçilik, Dış Ticaret, Sigortacılık, 
Borsa Hizmetleri, Emlâk Komisyonculuğu; Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin Dış 
Ticaret, Bilgi İşlem, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümleri mezunları ile yine aynı 
işletmelerin ticaret ve muhasebe ile ilgili alanlarda istihdam edilen diğer çalışanlara ait 
sayısal bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 Bu nedenle İşletme Bilgi Formunun (Ek-2) ilinizde bulunan okulların (EK-3) 
beceri öğretimine öğrenci gönderdiği işletmelerin kayıtlarına göre doldurularak en geç 
03/01/2002 Perşembe günü mesai bitimine kadar 0 312 231 55 43 numaralı faksa 
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. 
 
Uzman   : A.ARDIÇ 
Başkan Yrd. : Ş.YILDIRIM 
 

Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN 
        Bakan a. 

METARGEM Başkanı 
 
 
EKLER :  
EK-1 Makam Onayı 
EK-2 Form (1 Adet) 
EK-3 Okullar Listesi 
 
 
 
 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 109 Kat : 1-2-3 Tel : 231 02 89-90 
06570 Maltepe-ANKARA    Faks  : 231 55 43 
      E-mail : metargem@meb.gov.tr 
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EK-8 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı 
(METARGEM) 

11 ARALIK 2001 
SAYI   : B.08.0.MTB.0.39.00.01./965 
KONU  : Anket Uygulaması  

 
 

(DOSYA) 
 

İLGİ : 10 Aralık 2001 tarih ve 954 sayılı Makam Onayı 
 
 İlgi Makam Onayı ile Bakanlığımız Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne 
bağlı ticaret meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Anadolu dış ticaret meslek liseleri ve 
çok programlı liselerde verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı meslekî yeterlilikleri ortaya 
koymak amacıyla Merkezimiz tarafından Ticaret Eğitimi Araştırması yapılmaktadır.  
 
 İlinizin araştırma kapsamına alınması nedeniyle EK-1 listede belirtilen ilinizdeki 
okullar ile söz konusu okulların ilişki içerisinde bulundukları EK-2 listede yer alan  işletmelere 
anket uygulanacaktır. Anket uygulamak üzere EK-1 listede belirtilen tarihlerde görevlendirilen 
uzmanımızın anketleri sağlıklı bir şekilde uygulayabilmesi için ilgili okul müdürlerinin ve 
koordinatör öğretmenlerin görevlendirilerek gerekli desteğin sağlanması hususlarında gereğini 
rica ederim. 
 

Dr. M. Necmettin YEŞİLMEN 
             Bakan a. 
  METARGEM Başkanı 

Uzman   : A.ARDIÇ 
Başkan Yrd. : Ş.YILDIRIM 
 
 
Not:Konunun ivediliği nedeniyle bir örneği 
       doğrudan ilgili okul müdürlüğüne gönderilmiştir.  
 
 
EKLER :  
EK-1 Okullar Listesi 
EK-2 İşletmeler Listesi 

 
DAĞITM :  
EK-1 Örneklem listesinde bulunan iller 
 
 
 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 109 Kat : 1-2-3 Tel : 231 02 89-90 
06570 Maltepe-ANKARA    Faks  : 231 55 43 
      E-mail : metargema@meb.gov.tr 
 


