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Özet 

KüreselleĢen dünya ile birlikte, enformasyon toplumu ve teknolojinin hızla geliĢtiği bir çağda gereken 

nitelikte iĢgücünün yetiĢmesini sağlamak adına mesleki ve teknik eğitim,  önem arz etmektedir. 

Bireylerin özellikle bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak iĢgücü piyasasında etkin bir konumda yer 

almalarını sağlayacak ve insan gücü ile karĢılanacak gerekli yöntem ve tekniklere ihtiyaç vardır. Bu 

amaçla çeĢitli mesleki eğitim modellerinin Türk eğitim sistemine uygunluğu ele alınacaktır. Türkiye, 

100. kuruluĢ yıl dönümünde (2023 vizyonu) bilim ve teknolojiyi bilen ve bilinçli kullanan, geliĢmeleri 

toplumsal ve ekonomik faydaya dönüĢtürecek gençler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir.  

  

Bu araĢtırmada, Türkiye‘de meslek yüksekokullarında verilen eğitim sorunları tartıĢılacaktır. Bu 

amaçla öncelikle örnek dünya modelleri çerçevesinde meslek yüksekokullarının mevcut durumu 

incelenip, 2023 vizyonu bağlamında meslek yüksekokullarında verilen eğitimin içeriği, yaĢanan 

sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili somut bilgiler paylaĢılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Türkiye, 2023, üniversite, eğitim, teknoloji 

 

2023 VISION OF VOCATIONAL SCHOOL IN TURKEY 

Abstract 

With the global world, vocational and technical education are important in the name of training 

required labor force in an age that information society and developing technology. Thataway, there is 

a need for methods and techniques that enhancing knowledge, ability and competence of individuals to 

play an active role in the labor market. Therefore, suitability of models of various vocational training 

to Turkish education system will be analyzed. Turkey aims to grow young people who are sovereign 

on science and technology, using technology with conscious, having ability on transforming 

technological developments to economic benefit at ıts 100. Foundation (2023 vision) anniversary. 

 

In this study, Educational problems of vocational schools in Turkey will be discussed. For this 

purpose, first of all types of models around the world, situation of vocational schools will investigate, 

in the context of 2023 vision, matters which effects education of vocational schools will arrange and 

resolution advisories will be presented for every matter. 

 

Key words: Turkey, 2023, university, education, technology. 
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1. TÜRKĠYE’DE MESLEKĠ EĞĠTĠM 

 

Türkiye‘de eğitim sistemi örgün ve yaygın olarak ikiye ayrılır. Örgün eğitim, aynı seviye ve yaĢ 

sınırındaki kiĢilere okulda verilen eğitimdir. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine dahil olmamıĢ ya 

da belli bir kısmında yer alan kiĢiler adına düzenlenmiĢ örgün eğitimin yanında ya da dıĢında 

düzenlenen rehberlik ve uygulama sistemidir (Tubitak, 2014). 

Mesleki ve teknik eğitimde kullanılan eğitim modelleri tam zamanlı ve çıraklık olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Tam zamanlı eğitim modelinde zorunlu olan 8-12 yıllık eğitim söz konusudur. Zorunlu 

eğitim sonrası baĢarılı olan öğrenciler yükseköğretime devam etmektedirler. Ġkinci model olan çıraklık 

eğitiminde ise devlet ve sektörel destekler görülmektedir (Anapa, 2008: 13,14). Meslek 

yüksekokulları, 1982 yılında 41 sayılı kanun hükmünde kararnameyle üniversite bünyesine dahil 

olmuĢtur (Yükseköğretim Kurumu, 2016). 

Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı kanun gereğince, ―Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü 

yetiĢtirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. Yasa 

gereği meslek yüksekokullarının temel hedefi nitelikli ara eleman yetiĢtirmektir. Bunun yanı sıra 

hedeflenen amaçlardan biri de meslek yüksekokulu aracılığıyla küçük yerleĢim yerlerindeki ekonomik 

ve sosyal canlanmayı sağlamaktır (Ünver vd., 2015). 

Meslek yüksekokulları, devlet üniversiteleri tarafından kurulan, vakıf üniversitelerine ve üniversite 

kurma Ģartı aranmaksızın 4702 sayılı yasa hükümlerine göre vakıflarca kurulan meslek yüksekokulları 

olarak 3 çeĢitte oluĢturulmaktadır. Meslek yüksekokulları; lise sonrası eğitim devamlılığını sağlayan 

bir yükseköğretim kurumu olarak iki Ģekilde öğrenci alımında bulunmaktadır. Biri sınavsız geçiĢ 

olarak adlandırılan ve meslek lisesinden mezun olmuĢ öğrencilerin alanında sınavsız kayıt hakkıdır. 

Diğeri ise ―yükseköğrenime giriĢ sınavına‖ girerek tercih edilen bölüm için belirlenen puanı sağlayan 

öğrencilerin kayıt yaptırabilmesidir. 

Avrupa Birliği (AB)‘ne üyelik çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim öğretim alanında yapılan 

kurumsal yeniliklerden bir tanesi de kurulan Mesleki Yeterlilik kurumudur. Kurumun temel amacı 

meslek standartlarını belirleyerek programlardaki dengeyi oluĢturmak ve bunların belgelendirilmesini 

sağlamaktır (Anapa, 2008:117). Ulusoy‘a (2004) göre mesleki ve teknik eğitimde gerekli teknik 

kaliteyi artırmak 3308 sayılı kanun yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanun 3 temel yaklaĢım oluĢturmaktadır: 

Bunlar: Çıraklık eğitimi (Ġkili eğitim sistemi), tam ve yarı zamanlı okul sistemi, yaygın meslek eğitimi 

(Meslek Kursları). 

7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete‘de 5544 sayılı ―Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu‖ yayımlanan 

Kanun hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek farklı ülkelerdeki kuruluĢlarla birlikte çalıĢarak, ülke 

içinde ise Yükseköğretim Kurulu ile, diğer öğretim kurumları ile iĢbirliği içerisinde ulusal meslek 

standartları oluĢturarak yeterli olmayı amaçlamaktadır (ĠĢseveroğlu ve Gençoğlu, 2011: 25,26). 

 

2. TÜRKĠYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUMU 

 

Meslek Yüksekokulları,  Türkiye‘de ekonomik ve toplumsal kalkınmaya paralel olarak ülkedeki genel 

refah seviyesinin yükselmesini sağlayan kurumlar eğitimin temel alanlarından biri olarak 

görülmektedir (Göktürk vd., 2013:2). Ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli ara eleman 

ihtiyacının karĢılanmasını amaç edinen meslek yüksekokullarının sayısı da bu politikalar çerçevesinde 

giderek artmaktadır. Ancak meslek yüksekokullarının sayılarındaki artıĢ mesleki eğitim kalitesi ile 

aynı doğrultuda geliĢim göstermemektedir.  

GeçmiĢ yıllarda katsayı problemi ile gündemde yer edinen meslek yüksekokullarının baĢarısızlığı, bu 

engelin kaldırılmasından sonra da istenen baĢarıyı elde edememiĢtir. 2012 yılı verilerine göre meslek 

lisesi öğrencileri, lisans programlarına yerleĢme oranında düĢük bir baĢarı göstermiĢtir. Meslek 

liselerinin genelinde baĢarı oranı yüzde 4 ile 7 arasındadır (Milliyet, 2012). Sınavsız geçiĢ hakkı 

meslek yüksekokullarındaki öğrenci artıĢına sebep olurken eğitimin kalitesinde düĢüĢe yol açmaktadır. 

Bu konu üzerine ülkemiz yükseköğretim kurumu hali hazırda çalıĢmalar yürütmektedir. 

Meslek yüksekokullarının bulundukları coğrafi konum nitelikli ara eleman yetiĢtirmede sektörle 

bağlantı kurmak teoriyi uygulamaya aktarma hususunda önemli bir sorundur.  Bunun yanı sıra meslek 

yüksekokullarına sınavsız geçiĢ imkânı yüksek eğitim kalitesi önünde önemli bir tehdit 

oluĢturmaktadır. Meslek yüksekokullarındaki diğer sorunlar Ģöyle sıralanmaktadır: 
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 Sektörel ihtiyaçları karĢılayacak temel mesleki bilgilerin öğrenciye yeterli düzeyde 

verilememesi, 

 Sektör-öğrenci buluĢmalarının sağlanamaması, 

 Atölye ve laboratuvar gibi uygulamalı derslere yönelik fiziki imkânlara sahip olunamaması, 

 Müfredata yönelik teorik-pratik dersler yönünden yaĢanan sorunlardır (Ekinci vd., 2011: 2208, 

2209).  

Ülkemizde meslek yüksekokullarına yöneliĢ ve ilgi geliĢmiĢ ülkelerdeki ön lisans okullarına yöneliĢ 

ve ilgi kadar yüksek değildir. Genellikle bu okullar üniversite yönetimleri tarafından kampüs 

dıĢarısında tutulmaktadır. Bu durum ise meslek yüksekokulu öğrencilerinin kendilerini üniversiteli 

olarak hissetmelerini engellemektedir (Kılıç, 2008:36). Meslek yüksekokullarının kampüs dıĢında yer 

almaları öğrencilerin sosyal beceri ve yeterliliklerini ortaya koyması ve geliĢtirmesi bakımından da bir 

eksiklik teĢkil etmektedir.  

AB Eğitim Politikaları sosyal, kültürel ve eğitim gibi alanlarda etkileĢimleri arttırarak bu alanlarda 

ülkelerin birbirlerine yakınlaĢmasını sağlamayı amaç edinmektedir. Aktif vatandaĢlık bilinci ile hayat 

boyu öğrenmeyi kapsayan politikalar, teknolojik geliĢmelerle birlikte hızla artan rekabet ortamında 

kalifiye ara insan gücü niteliğini yabancı dili yeterli seviyede olan, bilgisayar teknolojisine hâkim, 

sosyal ve kültürel etkinliklere katkı sağlayabilen bir çalıĢan profili ile uyumlu hale getirmekte önemli 

bir güç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ülkemizde meslek yüksekokullarının sorunlarının aĢılmasında 

AB eğitim politikalarında yer alan ilkeler önemli bir misyon üstlenmektedir. 

 

3. MESLEKĠ EĞĠTĠM BAZINDA ÖRNEK ÜLKE MODELLERĠ 

 

Avrupa Birliği Modeli: 

AB eğitim politikasında birliğin beraberliğini ve Avrupalı olma anlayıĢını yerleĢtirmek ve öğretimde 

eğitmen-öğrencilerin aktif olarak rol almalarını sağlamak amaçlanmaktadır (Sağlam vd., 2011:91). AB 

28 üye ülkeden oluĢan ulus-üstü bir yapılanmadır. Bu bağlamda tek bir eğitim sistemine sahip olmayıp 

ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iĢbirliklerini bu alana da yansıtmaktadırlar. 

Maastricht AntlaĢması, 1999 Bologna Süreci ve Lizbon Stratejisi ile eğitim platformu AB‘de hukuki 

olarak onaylanmıĢtır. 

AB‘de 3 alt eğitim programı yer almaktadır: SOCRATES (Genel Eğitim Programları), LEONARDO 

DA VINCI (Mesleki-Teknik Eğitim Programı) ve YOUTH (Gençlik Programı). 

Avrupa Yükseköğretim Alanı adı altında hem ekonomiyi canlandırmak hem de nitelikli, mesleki 

yeterliğe sahip eleman yetiĢtirmek hedeflenmiĢtir. Paris –La Sorbonne (25 Mayıs 1998), Bologna (19 

Haziran 1999), Prag (19 Mayıs 2001), Berlin (18- 19 Eylül 2003) ve Bergen (19- 20 Mayıs 2005) 

bildirileri ile bu hedef somutlaĢtırılmıĢtır. 

 

Bildirilerdeki kararlar aĢağıda sıralanmıĢtır:
 1
 

• AnlaĢılabilen ve karĢılaĢtırılma imkanı olan derece sistemi geliĢtirilmesi 

• AKTS kredi sisteminin kullanılması 

• Serbest dolaĢımın kolaylaĢtırılması için gerekli önlemler 

• Eğitim kalitesinde AvrupalılaĢma 

• Yükseköğretime Avrupa boyutunun kazandırılması 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı‘nın Mesleki ve Teknik 

Eğitim Merkezi (METEM) Olarak Yapılandırılan Ortaöğretim Kurumlarının Değerlendirilmesi 

AraĢtırması‘na göre (2006);  
 

Leonardo da Vinci: AB Ortak Mesleki ve Teknik Eğitim Programı: 

Bu program birliğe üye ve aday ülkelerin mesleki eğitim sistemlerini geliĢtirmeyi hedeflerken bir 

yandan da ülkeler arası uzlaĢmayı amaçlamaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluĢlarının içinde yer 

aldığı programda öğrenci ve çalıĢanların farklı ülkelerdeki uygulamaların içinde bulunarak geliĢimini 

sağlamak programın içeriğini oluĢturur. Leonardo da Vinci genel olarak ülkelerarası staj ve iĢsizleri de 

bünyesinde bulundurarak hem eğitimcilerin hem öğrencilerin diğer ülkelerdeki çalıĢma pratiklerinin 

içinde yer almasına olanak vermektedir. 
 

1Avrupa Birliği’nin resmi Internet sitesinden ve Türkiye’nin Ulusal Ajansı tarafından hazırlanmış belgelerinden özetlenmiştir. 
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Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim ) programının ikinci aĢamasında (2000 – 2006) Ģu noktalar önem 

arz etmektedir: 

1. Sürekli öğrenmeye dönük, daha çok gençlerin bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesi. 

2. Mesleki eğitimin geliĢmesini sağlamak için ülkelerarası teknolojik ve sosyal tün geliĢmeleri 

uyumlaĢtırmak.  

3. Mesleki eğitimi güçlendirerek istihdam olanaklarını geniĢletmek (Gençer, 2009:58). 

Program, eğitim kurumları ve iĢletmeler ile katılımcılar arasındaki uluslararası çalıĢmalara imkan 

tanımaktadır. Avrupa vatandaĢlarının istihdam olanaklarını güçlendirerek iĢsiz sayısının azaltılmasına, 

ayrıca Ģirketlerin yükselen rekabet ortamında gerçekleĢen bilimsel ve teknolojik geliĢmelere ayak 

uydurabilmek için yetiĢmiĢ kalifiye iĢgücünün yardımına ihtiyacı vardır (Gençer, 2009:58). Leonardo 

da Vinci programı da bu ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. 

Ġskandinav Modeli: 

Bu modelde öğrenci, önce firma tanıtımı ardından 3 aylık teorik eğitim ve ardından yine firma 

çalıĢması ve yine teorik eğitim olmak üzere toplamda, 3 aylık 3 tane teorik, 3 aylık 2 tane uygulamalı 

ve 1 aylık 2 tane de uygulamalı eğitim olarak geliĢtirmektir (http://www.bursa-
smmmo.org.tr/haber/543/myo.pdf). 

Almanya Modeli:  

Örnek alınabilecek Almanya modeli; firmaların kiralanması yoluyla mesleki eğitimi sürdürmektedir. 

Bu bağlamda sektör ile okullar arasında sıkı bir iĢbirliği söz konusudur. ĠĢ gücünün büyük bir 

parçasını mesleki eğitim oluĢturmaktadır. Bu modelin faydalarından biri de verimli bir öğrenmeye 

imkan tanıyarak bilginin eĢ zamanlı kullanılmasını sağlamaktır. Modelin bir diğer önemli yanı milli 

standartları korumaktır. 

Bu modelde tüm imkanlar yüksek seviyede kullanılarak ikili bir mesleki eğitim uygulanmaktadır. Bu 

sistemde çalıĢma sistemi, iki akademik zamana ayrılıp birinci eğitimin ardından farklı yaĢlardaki 

bireylere yönelik çok amaçlı programları kapsamaktadır. Sistemde finansal sorunlar yaĢanmaktadır 

(Bınıcı ve Arı, 2004:387). 

ABD Modeli:  

Teknik enstitülerde ve halk kolejlerinde ara elemanların meslek edinme süreci benimsenmiĢtir. 

Devletin eğitime finansal imkan sağlamak isterken sistemin hantallaĢmasına neden olduğu 

görülmüĢtür. Bu yüzden lise ve lise sonrası eğitim planlamaları farklı kurumlarca yapılması 

düĢünülmüĢ, ancak farklı iki kuruma aynı sorumlulukları yüklemek sistemi yavaĢlatacağından baĢarılı 

olamamıĢtır. Yerel yönetim tarafından mesleki eğitimin desteklenmesi çözüm yolu olarak sunulmuĢtur 

(Bınıcı ve Arı, 2004:388). 

1. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim finansmanını devlet karĢılayarak eğitim ücretsiz gerçekleĢmektedir. 

6 yaĢında öğrenime baĢlayan bir öğrenci 18 yaĢında mezuniyete hak kazanmaktadır. Mesleki eğitim 

lise eğitiminden sonra baĢlamaktadır. Ancak Öğrenciler ortaöğretim düzeyinde de 

yönlendirilmektedir.  

Fransa Modeli: 

15 yaĢına kadar süren genel eğitim mesleki yetiĢme, teknik eğitim ve çıraklık olmak üzere üç 

seçenekle mesleki eğitim bağlamında devam etmektedir. Mesleki alanda eğitim süresi teknik 

kolejlerde iki yıl olmak üzere buradaki öğrenci oranı nüfusun ortalama % 20‘sini oluĢturmaktadır. 

Alana göre programın süresi 3 yıla uzamaktadır(http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/13229-
dunyada-mesleki-ve-teknik-egitim-nasil-yapiliyor.html). 
Güney Asya Modeli:  
Avrupa ülkeleri ve ABD dıĢında ele alınabilecek modellerden bir tanesi de Güney Asya modelidir. Bu 

ülkelerde tekli eğitimin yanında mesleki eğitime de büyük önem vermektedirler. Vergi dıĢında tutulan 

eğitim giderlerinin çeĢitli eğitimlerin yaygınlaĢması ve teĢvik edilmesinde önemli bir role sahiptir. 

eğitimin cesaretlendirilmesinin yararları zaman içerisinde fark etmiĢlerdir. Bu modelde mesleki eğitim 

ülke tarafından disiplinli bir çalıĢma yöntemiyle değerlendirilip öğrenci seçimi, ders seçimi vb 

konularda fark yaratmaktadır. ĠĢverenlerin meslekî eğitimdeki katılım oranı yüksek olup eğitimde yeni 

yaklaĢımlar sağlamaktadır. Beceri geliĢimi ve birlikte çalıĢma alıĢkanlıklarının kazandırılması ile hem 

az geliĢmiĢlik azalmakta hem de büyüme artmaktadır(Binici ve Arı, 2004, s.383-396). 
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Türkiye: 
Lise sonrası ara eleman yetiĢtirmek amacıyla 4 dönemden ve uygulama stajından oluĢan bir sistem 

mevcuttur. Bunun yanı sıra, Sakarya Üniversitesi tarafından Türkiye’de 3+1 Modeli: 

uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci 3 dönem okulda ders almakta ve 1 dönemini de iĢletmelerde 

uygulamalı olarak geçirmektedir.  

 

4. MESLEKĠ EĞĠTĠM MODELLERĠ ÇERÇEVESĠNDE OLUġTURULABĠLECEK 2023 MYO 

VĠZYONU 

 

Avrupa Birliği Modeli: 

Leonardo da Vinci: AB Ortak Mesleki ve Teknik Eğitim Programı 

Bu program vasıtası ile Türkiye‘deki ―Meslek Yüksekokulların‖ ülkelerarası iĢbirliğini geliĢtirilmesi 

yoluyla eğitim sistemindeki kalitenin artabileceği öngörülebilir.  

Meslek eğitiminden geçenlerin, eğiticilerin ve danıĢmanların hareketliliği artırılarak yeniliklere açık 

olmak ve eğitimin verimini arttırmak için, eğitim kuruluĢları ile sektör arasında iĢbirliğine uzanan 

uluslararası projelere destek sağlayarak 2023 de bir Avrupa vizyonu çizilebileceği 

öngörülebilmektedir. 

Ġskandinav Modeli:  

Bu modelde olduğu gibi teorik eğitimin yanı sıra uygulamanın daha artırılabileceği periyotlar 

oluĢturulabilir. Türkiye genelinde uygulanan mesleki staj eğitimi yerine bu sistemdeki teorik derslerin 

ve uygulamalı eğitimin bir arada gidebileceği bir model ile daha nitelikli ve verimli bir iĢgücü 

oluĢturulabilir. 

Türkiye’de 3+1 Modeli:  

Bu model de Ġskandinav modeli gibi pratiğin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Öğrenciler, ―Mesleki 

Uygulamalar‖ dersi adı altında kamu/özel kurum ve kuruluĢlarda uygulamalı eğitimle pekiĢtirme 

imkânı bulabilirler.  

Ġngiliz Modeli:  
Ġngiliz modeli öğrencilere kaliteli bir eğitim verebilmek için eğiticilerin de kaliteli bir eğitimden 

geçirilmesini öngörmekte eğitimcilere büyük bir sorumluluk yükleyerek kendi geliĢimleri oranında 

mesleki eğitimin geliĢeceğini ifade etmektedir. Bunun sürekliliğini sağlayabilmek için bu alanda 

çalıĢma yapan hükümet tasarılarının gözetim altında tutulması gerekmektedir.  

Almanya Modeli:  

Bu model ise iĢ sektörüne direkt eleman kazandırmaya dönük bir sistemi benimsemektedir. Bu 

modelin Türkiye‘ye uyarlanması ile günümüzdeki sektör meslek yüksekokulu arasındaki uçurumun 

aĢılması sağlanabilir. Bu modelin faydalarından biri de verimli bir öğrenmeye imkan tanıyarak 

bilginin eĢ zamanlı kullanılmasını sağlamaktır. Modelin bir diğer önemli yanı milli standartları 

korumaktır. 

ABD Modeli:  

Bu modelden yapılabilecek çıkarım meslek yüksekokullara öğrenci sağlayacak liselerin temel 

beceriler üzerine odaklanarak bilinçli ve alana uygun öğrencinin kazanımını sağlamaktır. Meslek 

Yüksek Okullara yönlendirilecek öğrenciler öncelikle liselerden itibaren yetiĢtirilirken yerel yönetim 

desteği alınmalıdır. 

Fransa Modeli:  
Yukarıda değinilen Fransa modelinde önem arz eden noktalardan biri, alana göre eğitim süresinin 

değiĢmesi ve mezun olanların iĢ yaĢamı ile birlikte yükseköğrenime devam edebilmelerinin 

desteklenmesidir. 

Güney Asya Modeli:  

Katı bir yapıya sahip olan bu modelde örnek alınması gereken nokta mesleki eğitime verilen değer ve 

iĢverenin bu eğitimin içinde yer almasıdır.  

 

5. YAġANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 
 

Türkiye‘de meslek yüksekokullarında yaĢanan sorunlar Ģunlardır:  
 

1. Meslek yüksekokulları ile sektör arasındaki iletiĢim ve iliĢki ağlarının kopuk olması. 
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Çözüm Önerisi: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdam sorunlarının giderilmesi için, kurumlar 

ve okullar arası düzenli görüĢmeler yapılarak okullarda iĢ yeri bilgi bankası oluĢturulması, kurumlarda 

ise öğrenci bilgi bankası geliĢtirilerek hem sektör okul arası bağlantının sağlanması hem de mezun 

öğrencilerin iĢ bulma sıkıntısının ortadan kaldırılması mümkün hale gelebilmektedir(Web1). 
 

2.  Ekonomik kalkınma ve toplumsal kalkınmayla birlikte refah seviyesinin arttırılmasını sağlayacak 

politikalar geliĢtirmek önem arz etmektedir (Göktürk vd., 2013:2). Buna yönelik olarak okul sayısının 

arttırılması eğitimin kalitesini geliĢtirmeyeceği gibi aksine kaliteyi düĢürmektedir. 

Çözüm Önerisi: Meslek yüksekokullarına sayısının artıĢından doğan kalitesizliği gidermek için daha 

okulu bitirenlerin istihdam edilmelerini sağlayacak oranda meslek yüksekokulu açılmalıdır. Öğrenci 

seçiminde üniversite sınavlarından sonra ikinci bir eleme gerçekleĢtirilerek öğrencilerin yeterliliği 

doğrultusunda öğrenci alımı yapılmalıdır. Bu bağlamda sınavsız geçiĢ sistemi düzenlenerek kalite 

arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  
 

3. Sektörel ihtiyaçları karĢılayacak temel mesleki bilgilerin öğrenciye yeterli düzeyde verilememesi, 

sektör-öğrenci buluĢmalarının sağlanamaması ve uygulamalı derslere yönelik fiziki imkanların 

eksikliği  diğer önemli problemlerdendir (Ekinci vd., 2011: 2208,2209).  

Çözüm Önerisi: Bu sorun iĢverenlerin de desteği alınıp okul-iĢveren arası bağlantının daha çabuk 

kurulmasını sağlayıp hem de kurumun fiziksel eksikliklerini gidermeye dönük olacaktır. 
  
4. Müfredata yönelik teorik-pratik dersler yönünden yaĢanan sorunlardır (Ekinci vd., 2011: 

2208,2209). 

Çözüm Önerisi: Meslek yüksekokulu eğitimi müfredatla sınırlandırılmayarak akademik ve endüstriyel 

eğitimlerinin bir bölümü Avrupa Birliği‘nin Eğitim Programları çerçevesinde değerlendirilebilir. 
 

5. Ülkemizde meslek yüksekokullarına ilgi azdır. 

Çözüm Önerisi: 2023 vizyonu bağlamında Cumhuriyetimizin 100. KuruluĢuna layık geliĢmiĢ ve 

teknolojiyle donanmıĢ mesleki eğitimin özendirilmesi gerekmektedir. 
 

6. Atölye ve laboratuvar gibi uygulamalı derslere yönelik fiziki imkanlara sahip olunamaması. 

 Çözüm Önerisi: Üniversite bütçelerinde meslek yüksekokullara ayrılan payın arttırılması. 
 

7. Müfredata yönelik teorik-pratik dersler yönünden yaĢanan sorunlardır. 

Çözüm Önerisi: Eksikliklerin düzenli olarak raporlanarak zamanında giderilmesi. 
 

8. Staj konusundaki duyarsızlığın eğitimin kalitesi açısından giderilmesi gerekmektedir. 

Çözüm Önerisi: Staja gereken ciddiyette önem verilmesi ve bu yönden gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Süresi standarda bağlanmamalıdır. Sakarya Üniversitesi‘nde bulunan 3+1 modelinin 

genelleĢtirilmesi bu sorunun aĢılmasında önem arz etmektedir. 
 

9. TUBĠTAK, KOSGEB, ĠġKUR, Kalkınma ajansları gibi geliĢmiĢ kurumların öğrencilere kendi 

iĢlerini kurmaları açısından yapacakları katkıların bilinmemesi bir problem olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunların duyurularak hem öğrenci motivasyonu artırılabilir hem de iĢlerini daha kolay 

kurmaları sağlanabilir (Alkan vd., 2014:136-140). 
 

10. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin teknik ve sosyal yetersizliği ile okullardaki akademik 

personel sayısındaki eksiklik ve personelin eğitim kalitesi konusundaki beklentilerinin düĢük olması. 

Çözüm Önerisi: Öğretim elemanı sıkıntısını gidermek için alanında yetkin, sürekli, kendini geliĢtiren 

ve sürekli geliĢim programlarıyla desteklenen, bu alanda çalıĢmaya özendirilen öğretici kadrosunun 

sağlanması.  

 

SONUÇ  
 

2023 yılında Türkiye‘de ilgili sektör ve kurumlara meslek yüksekokullarından kaliteli ara eleman 

kazandırmak için üniversitelerimizin altyapı ve sosyal olanaklarının arttırılması, özellikle fen bilimleri 

alanında uygulamalı eğitime önem verilmesi ve kontenjanların ilgili bölüme göre ayarlanması önem 

arz etmektedir.  
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Özet 

 

Günümüzde gençler ve çocuklar genellikle zamanlarının büyük bir kısmını dijital oyunlar oynayarak 

geçirmektedirler. Gençlerin ve çocukların oyuna olan bu ilgileri programcılık bilgisi ile birleĢtirilerek 

iĢlemsel düĢünme yeteneklerinin artırılmasına katkı sağlayabilir. Dijital Oyun Tasarım (Dizayn) 

programları; dizüstü bilgisayar, notebook veya tablet ile programcılık ilkelerini kullanarak 2D veya 

3D Ģeklinde elektronik veya internet ortamında oynanabilen oyunlar tasarlamaktır. Oyun tasarımı, 

gençlere ve çocuklara yaĢamlarının her alanında kullanıp aynı zamanda aktarabilecek beceriler ile 

öğrenme olanağı sunmaktadır. Programcılık dijital oyun tasarımının bir parçasıdır. Gençler ve 

çocuklar programcılık kodlarını kullanarak oyun tasarlayabilirler. Fakat Dijital oyun tasarım 

programcılığı aynı zamanda oyun okur-yazarlığını da içermektedir. Dolayısıyla gençler ve çocuklar 

sadece oyun yapma teknik bilgilerini değil oyunu anlama, tasarlama yeteneklerini de bu sayede 

geliĢtirebilirler. Bilimsel olarak her iki uygulama da sıralı düĢünmeyi sağlar ve matematiksel 

düĢünmeyi geliĢtirir. Bu nedenle dijital oyun tabanlı programlama gençlere ve çocuklara 21. yüzyıl 

becerilerini kazandırmanın en önemli yollarından biridir. Bu çalıĢma kapsamında, Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar Öğretmenliği ve Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar 

Programcılığı Programında okuyan toplam 177 öğrenciye dijital oyun tabanlı öğretim programlarına 

bakıĢ açılarını öğrenmeye yönelik anket uygulaması yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin 

oyunlara ve dijital oyun tabanlı öğrenim programlarına yönelik olumlu görüĢlere sahip oldukları ve 

tasarımla öğrenmenin kalıcı bir öğrenme sağladığı düĢüncesinde olduklarına iĢaret etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Tasarımı, Oyun Programlama, Oyun Tabanlı Öğrenme 

 

The Importance of Digital Game Desing Programmes in Education 
 

Abstract 

Today, both children and youth spend most of their time playing digital games. Thus,their 

programming experience may be improved by combining their knowledge of programming with thier 

joy with the games. Digital games design programmes are to design 2D or 3D games to be played 

online or electronically with a laptop,notebook or a tablet using programming diciplines. Designing 

games helps both children and youth gain intelligence and competence to be used and transferred in 

any field. Programming is a part of digital game designing. They can design games using 

programming codes. However,it needs reading and writing games besides programming. Therefore, 

they improve not only their technical knowledge but also their ability to understand and design  the 

games. Scientifically,both applications help us think appropriately and improve mathematical 

thinking. For this reason,digital game programming is one of the most important ways to supply the 

children and youth with 21st century competencies. For this study,totally 177 students studying at both 

computer teaching department at the faculty of teaching and computer programming department at the 

vocational school of computer Technologies have been made a survey about digital game teaching 

programmes. According to the results,students support the idea of games and digital game learning 

programmes and it is proved that learning via creations helps learning be permanent. Moreover,some 

recommendations are taken into consideration.  

 

Key Words: Digital Game Design, Game Programming, Game Creation, Game Based Learning 
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GĠRĠġ 

 

Günümüzde biliĢim ve iletiĢim altyapısının geniĢ coğrafi alanlara yayılması, teknolojik geliĢmeler, 

mobil iletiĢim teknolojileri aracılığı ile veri ve bilgi eriĢiminin zaman ve mekândan bağımsız hale 

gelmesi, sahip olmamız ve kullanmamız gereken becerileri de değiĢtirmiĢtir. GeliĢen teknolojiye 

paralel olarak değiĢen ihtiyaçlar ve alıĢkanlıklar, bilgisayarların geliĢimiyle birlikte bilgisayar 

oyunlarının önemli bir medya aracı olarak kabul görmesini sağlamıĢtır. Bilgisayar oyunlarının, 

kullanıcıları meĢgul eden cazip özellikleri ve sahip oldukları potansiyel, her alanda olduğu gibi eğitim 

alanında da yeni yaklaĢımların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Dolayısı ile hem öğrencilerin ilgisini 

çekecek hem de aktif öğrenmeyi sağlayıp öğrencinin baĢarısını arttıracak eğitim-öğretim ortamları 

hazırlamanın yolu, özellikle günümüz çocuklarının bir tutkusu olan bilgisayar oyunlarını eğitim-

öğretim süreçleri içerisinde kullanmaktır.  

Dijital oyun tasarım programlama kodları gençlerin ve çocukların oyun tasarlamalarını sağlar. Oyun 

tasarım programları gençlere ve çocuklara yaĢamlarının her alanında kullanabilecekleri aktarılabilen 

beceriler kazandırır. Ayrıca problem çözme, iletiĢim kurma, takım çalıĢması, iĢbirliği ile öğrenme, 

yaratıcı ve kritik düĢünme gibi beceriler kazanmalarını da sağlar.  

Programlama eğitiminde gençlerin ve çocukların, problemi iyi anlaması, tanımlaması, analiz etmesi ve 

tasarlanması gerekir. Tüm programlama dillerinde benzer kodlar kullanılarak programlar yazılır. 

Özellikle programın tasarım aĢamasında algoritma ve akıĢ Ģemaları kullanılarak programlar tasarlanır. 

Bu aĢamadan sonra kod yazım iĢlemleri yapılır. Ülkemizde programlama eğitimi genellikle geleneksel 

yöntemlerle yapılmaktadır. Geleneksel yöntemlerle anlatılan programlama dersleri öğrencilerin ilgisini 

çekmemekte ve öğrencilerin çoğu bilgisayar programlamayı zor ve uzmanlık gerektiren, sadece ileri 

seviyede eğitim almıĢ uzman kiĢilerin uğraĢabileceği bir iĢ olarak görmektedirler (BaĢer, 2013:210). 

Son yıllarda gençler ve çocukların programlamayı eğlenceli bir Ģekilde öğrenebilmelerini sağlayan 

bazı görsel programlar geliĢtirilmiĢtir. Bunlar, ticari isimleri ile ―Scratch‖, ―Alice 3D‖, ―Tynker‖, 

―Snap‖, ―Greenfoot‖, ―Kodu‖, ―Sploder‖, ―Sandboxgamemaker‖, ―Adventure maker‖ ve ―Gamefroot‖ 

dur. Dünya genelinde en çok kullanılan Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Programı ―Scratch‖ dır. 

Eğitimsel programlama dili olan ―Scratch‖, öğrencilerin geniĢ bir yelpazede programlama 

yeteneklerini keĢfetmelerine izin verir. ―Scratch‖ programı, programlamaya yeni baĢlayanlar için 

geliĢtirilen ve görselliği ön plana çıkaran bir ortam sunarak, programlama öğretimini 

kolaylaĢtırmaktadır. ―Scratch‖ programı gençlere ve çocuklara görsel programlama imkanı sunan, 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Medya Laboratuvarı tarafından geliĢtirilmiĢ bir 

platformdur (Fesakis ve Serafeim, 2009:258).  

Son yıllarda tüm dünyada yaĢamsal önem taĢıyan oyun tasarım programları Avrupa‘da ve Amerika‘da 

okullarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bu programların öğretilmesindeki amaç, toplumda 

gençleri ve çocukları oyun oynayarak tüketici değil, kod yazarak üretici konumuna getirmektir. 

Ülkemizde henüz bu konuda yeterince çalıĢma bulunmamaktadır. Bu çalıĢma ile: 1) bilgisayar ile ilgili 

bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin programlama eğitiminde dijital oyun ve oyun tabanlı 

öğretim programlarının eğitimde kullanılmasına bakıĢ açılarını araĢtırmak, 2) katılımcıların oyun 

oynama alıĢkanlıklarını tespit etmek, 3) oyunların öğrenciler üzerindeki etkisini ölçmek ve 

değerlendirmek amaçlanmıĢtır. Ayrıca bu pilot çalıĢma ile yükseköğrenimde oyun tasarımı 

programlarının önemi, eğitimde sağladığı faydalar ve zorunlu ders olarak okullarda okutulması 

konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmiĢtir.  

 

YÖNTEM 

 

Dijital oyun tabanlı öğrenme programları konusunda 42 sorudan oluĢan anket formu Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar Öğretmenliği ve Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar 

Programcılığı Programında okuyan toplam 177 öğrenci tarafından cevaplandırılmıĢtır. Anket formu 

katılımcıların oyun oynama alıĢkanlıklarını ve oyun tabanlı öğrenme programlarının kullanımına yönelik genel 

görüĢlerini değerlendirme amacı ile bu çalıĢmanın araĢtırmacısı tarafından hazırlanmıĢtır. Soruların doğruluğu ve 

anlaĢılabilirliğini teyit etmek amacıyla toplam katılımcıların %25‘i (n=44) ile bire bir görüĢme 

yapılmıĢtır. Bilgisayar ortamında hazırlanan online anket formu katılımcılara uygulanmıĢtır. Ayrıca Eğitim 

Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünü son sınıf öğrencilerinden rastgele seçilen öğrencilerin %7‘sine 
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(n=12) proje kapsamında 40 saat ―Scratch‖ eğitimi verilmiĢtir. Bu grup ile birebir görüĢme yapılarak görüĢleri 

değerlendirilmiĢtir. Ankete verilen yanıtlar yüzdesel olarak değerlendirilip yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin % 63‘ü erkek (n = 111), % 37‘si (n = 66) ise kadındır. YaĢ dağılımı 

açısından bakıldığında ise % 72‘si (n=127) 18-21, % 28‘i (n=50) ise 22-25 yaĢ aralığındadır.  

Örneklemde katılımcıların eğitim gördükleri bölümler; %42‘si (n=74) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği Bölümü, %58‘i (n=103) de Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı 

Programındadır.  

Bilgisayar oyunu oynuyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %78 (n=138) gibi oldukça yüksek bir oranın 

―Evet‖ cevabını vermiĢtir. Katılımcıların %65‘i (n=116) 5 yıldan daha uzun süreden beri, %11‘i (n=19) 3-5 

yıldan beri, %13‘ü (n=23) 1-3 yıldan beri, %11‘i (n=19) de 1 yıldan az süredir bilgisayar oyunu oynadığını 

belirtmiĢtir. Oyun oynayan öğrencilerin verdikleri yanıtlar ıĢığında %53‘ünün (n=94)  internet üzerinden 

―online‖ olarak, %34‘ünün (n=60)  bir sosyal ağ üzerinden, %64‘ünün (n=113)  masaüstü oyunları tercih ettiği 

anlaĢılmaktadır. %14‘ü (n=25) ise hiç oyun oynamadığını belirtmiĢtir. Oyun türü açısından ise %58‘i (n=103) 

strateji, %56‘sı (n=99) aksiyon/yarıĢ, %45‘i (n=80) bulmaca/zeka, %33‘ü (n=58) bilgi yarıĢmaları, %20‘si 

(n=34) eğitsel oyunları tercih etmektedir (ġekil 1).  

                 
                                                     ġekil 1: Oyun Türleri Dağılımı 

 

Anket katılımcılarının verdikleri yanıtlar ıĢığında katılımcıların %30‘unun  (n=48)  ―Scratch‖, %9‘u  (n=14) 

―Code‖, %3‘ü  (n=4) ―Alice‖, %1‘i  (n=1) ―KoduGameLab‖ kullandığı, ve %67‘sinin (n=108) ise hiçbirini 

kullanmadığı anlaĢılmaktadır (ġekil 2).   

 
ġekil 2: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Programları Kullanım Oranları 

 

Öğrencilerin %90 dijital oyun tabanlı öğrenim dersi almadıklarını ifade ederken aldığı yanıtını veren %10‘unun 

(n=17)  %67‘si (n=11) ―Scratch‖, %24‘ü (n=4) ―Code‖, %14‘ü (n=2) ―KoduGameLab‖, %10‘u (n=2) 

―Alice‖ seçmeli dersini aldığını, ―Green Foot‖ dersini hiç almadığını belirtmiĢtir.  

  Katılımcıların bilgisayar oyunları hakkındaki görüĢler Tablo 1, dijital oyun tabanlı öğrenme programları 

hakkında görüĢleri ise Tablo 2 de verilmiĢtir. 
Tablo 1: Bilgisayar Oyunları Hakkındaki GörüĢler %, n. 
 Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Toplam 

Bilgisayar oyunu 

oynamayı severim 

%16.9 

30 

%10.2 

18 

%17.5 

31 

%22.6 

40 

%32.8 

58 

%100 

177 

Bilgisayar oyunları 

faydalıdır 

%9.6 

17 

%16.5 

29 

%35 

62 

%18.6 

33 

%20.3 

36 

%100 

177 

Kendimi geliĢtirmek için %18.3 %16.3 %28.2 %15.8 %21.4 %100 
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bilgisayar oyunu oynarım 32 29 50 28 38 177 

Bilgisayar oyunlarını 

motive olmak için 

oynarım 

%16.9 

30 

%12.5 

22 

%22.6 

40 

%19.8 

35 

%28.2 

50 

%100 

177 

Bilgisayar oyunlarının 

bağımlılık yarattığını 

düĢünüyorum 

%18.6 

33 

%11.3 

20 

%17.5 

31 

%19.2 

34 

%33.3 

59 

%100 

177 

Ailem bilgisayar 

oyunlarına olumsuz 

yaklaĢıyor 

%14.2 

25 

%10.2 

18 

%24.8 

44 

%23.7 

42 

%27.1 

48 

%100 

177 

Bilgisayar oyunlarının 

eğitsel olması benim için 

önemlidir 

%14.0 

25 

%13.6 

24 

%23.2 

41 

%16.4 

29 

%32.8 

58 

%100 

177 

Sistematik ve alternatif 

düĢünme becerisi 

geliĢtirici oyunlar 

oynarım 

%9.6 

17 

%9.6 

17 

%26.6 

47 

%24.3 

43 

%29.9 

53 

%100 

177 

Basit programlama 

oyunları, programlama 

öğrenmek için cesaret 

vericidir 

%10.7 

19 

%10.2 

18 

%27.1 

48 

%19.8 

35 

%32.2 

57 

%100 

177 

Bilgisayar oyunlarıyla 

yaparak-yaĢayarak 

öğrenmeyi tercih ederim 

%12.4 

22 

%11.3 

20 

%22.6 

40 

%19.8 

35 

%33.9 

60 

%100 

177 

 

 

 
Tablo 2: Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Programları (DOTAP) Hakkında GörüĢler, %,n. 
 Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Toplam 

Dijital Oyun Tabanlı 

Öğrenme Programları 

(DOTAP) hakkında 

bilgi sahibiyim 

%27.1 

48 

%17.5 

31 

%24.3 

43 

%14.7 

26 

%16.4 

29 

%100 

177 

DOTAP öğrenmek 

isterim 

%14.1 

25 

%6.2 

11 

%18.1 

32 

%18.1 

32 

%43.5 

77 

%100 

177 

DOTAP yaratıcılığı 

geliĢtirir 

%10.2 

18 

%10.2 

18 

%20.8 

37 

%18.1 

32 

%40.7 

72 

%100 

177 

DOTAP takım 

çalıĢması ve iletiĢim 

becerisini geliĢtirir 

%10.2 

18 

%9.6 

17 

%28.2 

50 

%18.1 

32 

%33.9 

60 

%100 

177 

DOTAP kritik ve 

iĢlemsel düĢünmemizi 

sağlar 

%7.3 

13 

%12.4 

22 

%24.3 

43 

%25.5 

45 

%30.5 

54 

%100 

177 

DOTÖP planlama 

yapma ve karar 

vermede katkı sağlar 

%7.9 

14 

%5.6 

10 

%26 

46 

%26.6 

47 

%33.9 

60 

%100 

177 

DOTAP çocukların 

eğlenerek öğrenmesine 

katkı sağlar 

%7.9 

14 

%9 

16 

%24.9 

44 

%22.6 

40 

%35.6 

63 

%100 

177 

DOTAP kalıcı 

öğrenmeyi sağlar 

%10.2 

18 

%10.2 

18 

%29.9 

53 

%21.5 

38 

%28.2 

50 

%100 

177 

DOTAP öğrenme 

sürecinde verimliliği 

arttırır 

%7.3 

13 

%11.9 

21 

%29.4 

52 

%22 

39 

%29.4 

52 

%100 

177 

DOTAP oyunlara olan 

ilgiyi programcılık 

bilgisiyle birleĢtirerek 

iĢlevselliği arttırır 

%9 

16 

%9.6 

17 

%26 

46 

%24.3 

43 

 

%31.1 

55 

%100 

177 
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DOTAP çocukların 

teknoloji bilgilerini 

geliĢtirir 

%9.6 

17 

%9.6 

17 

%28.3 

50 

%24.3 

43 

%28.2 

50 

%100 

177 

Bilgisayar oyunlarının 

eğitim-öğretim 

süreçlerinde 

kullanılmasını isterim 

%9 

16 

%11.9 

21 

%24.9 

44 

%14.7 

26 

%39.5 

70 

%100 

177 

Üniversitelerin ilgili 

bölümlerinde DOTAP 

dersi yer almalıdır 

%13 

23 

%8.5 

15 

%18.1 

32 

%16.9 

30 

%43.5 

77 

%100 

177 

Ġlköğretim ve 

Ortaöğretim 

müfredatında DOTAP 

dersi yer almalıdır 

%15.2 

27 

%6.8 

12 

%21.5 

38 

%22.6 

40 

 

%33.9 

60 

%100 

177 

DOTAP 

geliĢtirilmesine yönelik 

okullarda oyun 

kulüpleri yer almalıdır 

12.5 

22 

%9 

16 

%22 

39 

%22.6 

40 

%33.9 

60 

%100 

177 

DOTAP dersi vermek 

isterim 

%14.7 

26 

%10.1 

18 

%24.9 

44 

%17.5 

31 

%32.8 

58 

%100 

177 

 

 

TARTIġMA 

 

21. yüzyılda küresel toplumun bilgi çağında yetkinlikler bakımından hayatta kalabilmek için gerekli 

becerilere ihtiyaç duyarız ve bunlar bilgisayar becerileri, bilgi teknolojileri, medya ve bilgi 

okuryazarlığıdır (Nelson, 2009:20). Günümüzde, bilgisayar sınıfları sıklıkla ileri seviyede 

programlama ortamlarında gerekli olan problem çözme ve yaratıcı düĢünme yeteneklerini kullanarak, 

interaktif öğrenmeye ağırlık verirler. Özellikle dijital oyun tasarım programları, programlama 

kodlarını kullanarak, gençlerin ve çocukların farkında olmadan programlama mantığını öğrenmelerini 

sağlamaktadır. Dijital oyun tasarım programları yaparak ve yaĢayarak öğrenim ile 21. yüzyıl 

becerilerinin geliĢmesini de sağlamaktadır. Oyun tabanlı ortamlarda öğrenciler problemlerini kendileri 

oluĢturup çözüm için gerekli bilgileri kendileri toplamakta ve problemi çözmektedirler (Bottino vd., 

2006:1281). Eğitim amaçları ve ders konusunu kapsayan oyunların, akademik konuların 

öğrenilmesinde öğrenci merkezli, kolay, eğlenceli ve ilginç olduğu için daha etkili olduğuna 

inanılmaktadır (Kafai, 2001:3, Prensky, 2001:4).  

Oblinger (2004) oyunların öğrenmeyi güçlü kılmasının nedenlerini; (a) oyunların çok algılı, aktif, 

deneysel ve problem tabanlı olması, (b) oyuncuların ilerlemeleri için eski bilgilerini kullanmaları 

gerektiği gerçeği, (c) oyuncuların yaptıkları çalıĢmalardan bir Ģeyler öğrenmelerini ve varsayımlar 

yapmalarını sağlayarak hızlı geribildirimlerde bulunmaları, (d) farklı seviyelere gelerek ve puanlama 

yaparak, oyunculara kiĢisel değerlendirme fırsatı sağlaması, (e) oyuncu topluluklarını kapsayan sosyal 

çevre oluĢturmaları ile açıklamaktadır. Oyunlar, bilgi öğrenimi yansıra, problem çözme ve kritik 

düĢünme gibi farklı becerilerin de geliĢmesini sağlar (McFarlane vd., 2002:14). Tüm bu nedenlerden 

ötürü, Prensky‘nin 2001 yılında ifade ettiği ―öğrencilerin okullarda oyun tasarlama yöntem ve 

teknikleri ile eğitimsel yazılım tasarlamaya yönlendirmesi gerektiği‖ tezi eğitimsel teknoloji araĢtırma 

camiasında yüksek oranda kabul görmektedir (Kirriemuir, 2002:8). 

Eğitsel oyunlar oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ya da 

problem çözme yeteneklerini geliĢtiren yazılımlardır. Oyun tabanlı öğrenme ortamları, belirli problem 

senaryolarının içine yerleĢtirilen oyun çatılı problem tabanlı öğrenme ortamlarıdır. Oyunlar, yarıĢ ve 

Ģans gibi özelliklerin yanında bilinmeyen sonuç, alternatif çözümler, problemin yapılandırılması, 

iĢbirliği gibi problem çözmenin birçok özelliğini de içerirler (Demirel vd.,2003:97).  Oyun tabanlı 

ortamlar öğrencilerin aktif olarak ilgilenip faaliyetlerini bireysel sürdürebilecekleri bir araç olmaları 

yanında, yaparak-yaĢayarak öğrenmelerine fırsat tanıyan ortamlar sunar. Oyuncuların eylemlerine 

doğrudan dönüt sunarak doğru yanlıĢ değerlendirmesi yapar ve öğrencilerin yanlıĢlarını anında görsel, 

sesli, vb. Ģekillerde görmelerini sağlar. YanlıĢ bir hamlede ya da ilerlemede aynı noktaya geri 

dönmelerini sağlayarak doğruyu buldurur. Gerçek yaĢamdaki olayları, gerçekçi simülasyonlarla 
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tehlikelerden uzak bir Ģekilde kurgulamaya fırsat verir. Birden fazla duyu organına hitap ederek 

öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar. Bütün bunları sağlarken de süreçte öğrencileri eğlendirir. 

Öğrenciler aktif olduklarında, süreci kendileri kontrol ettiklerinde, araĢtırıp keĢfettiklerinde daha iyi 

öğrenirler. Oyunlar yarıĢ ve Ģans gibi özelliklerin yanında; bilinmeyen sonuç, alternatif çözümler, 

problemin yapılandırılması, iĢbirliği gibi problem çözmenin birçok özelliğini de içerir. (Coleman, 

1971:324; Dickey, 2003:108; Malone ve Lepper, 1987:71; Mann vd., 2002:306). 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 
Bu çalıĢmada elde ettiğimiz anket sonuçlara göre; 

 Katılımcıların büyük bölümünün (%78) Ġnternet üzerinden ―online‖ olarak, masaüstü ve bir 

sosyal ağlar üzerinden bilgisayar oyunu oynadığı ve bunu 5 yıldan daha uzun süreden beri 

yaptığı (%65‘i) dolayısı ile büyük bölümünün oyunlara karĢı uzun yıllardan beri ilgilerinin 

olduğu buna karĢın %67‘sinin hiçbir dijital oyun tabanlı öğrenme programlarını kullanmadığı 

dolayısı ile oyun tabanlı öğrenme programlarının genellikle bilinmediği ve kullanılmadığı 

anlaĢılmaktadır. 

 Katılımcıların %90‘ı dijital oyun tabanlı öğrenme programı dersi almamıĢtır. Bilgisayar 

Öğretmenliği Bölümünde bu derslerin seçmeli ders olarak yer aldığı ve yapılan görüĢmelerde 

öğrencilerin bu dersler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve bu yüzden de çok az 

kiĢinin bu dersleri seçtiği sonucuna varılmıĢtır. Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde ise bu 

derslerin yer almadığı bu nedenle öğrencilerin bu dersleri seçme olanaklarının olmadığı da 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca seçilen dijital oyun tabanlı öğrenme programları derslerinden 

―Scratch‖ ın en çok tercih edilen ders olduğu ve bilindiği,  ―Green Foot‖ dersinin ise 

öğrenciler tarafından hiç bilinmediği sonucuna varılmıĢtır. 

 Proje kapsamında ―Scratch‖ eğitimi verilen grup ile yapılan birebir görüĢmelerde eğitim 

hakkında %100 olumlu sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu eğitimi alan öğrencilerin mezun olduktan 

sonra eğitim verecekleri okullarda bu eğitimi vermek ve yaygınlaĢtırmak istedikleri, bu 

eğitimin programlama eğitiminin bir parçası olduğu, problem çözme, iĢlemsel düĢünme, 

yaratıcılık, iletiĢim kurma ve takım çalıĢması gibi özellikleri geliĢtirdiği,  eğlenceli öğrenme 

araçları ile kalıcı öğrenme sağladığı, öğrenme süreçlerinde verimliliği arttırdığı,  planlama 

yapma ve karar vermede katkı sağladığı görüĢlerinde bulunmuĢlardır.  

 Öğrencilerimizin %55‘inin bilgisayar oyunlarının eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması 

görüĢünde olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 Öğrencilerimizin bilgisayar oyunları hakkındaki görüĢleri incelendiğinde %55‘inin bilgisayar 

oyunu oynamayı sevdiklerini, %27‘sinin bu görüĢe katılmadıklarını, %18‘inin de kararsız 

olduğu ve yarısından fazlasının ―Strateji‖ ve ―Aksiyon/YarıĢ‖ oyunlarını tercih ettiği 

gözlemlenmektedir. %39‘u ise bilgisayar oyunlarının faydalı olduğunu düĢünmesine karĢın 

%26‘sının bu görüĢe katılmamaktadır. Benzer bir değerlendirmede %37‘sinin kendisini 

geliĢtirmek, %48‘i motive olmak için oyun oynadığı, %35‘inin ise bu görüĢe katılmadığı 

anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlar ıĢığında katılımcıların büyük bir çoğunluğunun bilgisayar 

oyunlarını oynamayı sevdikleri, faydalı buldukları, kendilerini geliĢtirmek ve motive olmak 

için bilgisayar oyunu oynadıkları söylenebilir. 

 Katılımcıların %53‘ünün bilgisayar oyunlarının bağımlılık yarattığı ve %51‘inin ailelerinin 

bilgisayar oyunlarına olumsuz yaklaĢtığı yönündeki beyanları bilgisayar oyunu oynama 

konusunda karĢılaĢılabilecek olumsuzluklar olarak değerlendirmek gerekir. Buna karĢın 

%49‘unun bilgisayar oyunlarının eğitsel ve kendileri için önemli olduğu yönündeki beyanları 

ise oyun oynama konusunda olumlu faktörler olarak değerlendirmek gerekir.  

 Öğrencilerin %54‘ünün sistematik ve alternatif düĢünme becerisi geliĢtirici oyunlar oynamayı 

tercih etmesi, %52‘sinin basit programlama oyunlarının programlama öğrenmek için cesaret 

verici olduğu ve benzer Ģekilde %54‘ünün bilgisayar oyunlarıyla yaparak-yaĢayarak 

öğrenmeyi tercih ettikleri yönündeki görüĢleri bu konudaki pozitif düĢüncelerini ortaya koyar 

niteliktedir.  
 

ÇalıĢmanın bulguları ıĢığında bilgisayar ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin en az yarısının öğrenme temelli 

dijital oyun tasarımı konusunda istekli olmasına karĢın bu bölümlerde bu konuda yeterli ortama ulaĢamadıkları 
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anlaĢılmaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde ―öğrenme temelli dijital oyun tasarımı‖ konusunda zorunlu 

veya seçmeli derslerin açılması çağımızın bir gerekliliği olduğu aĢikardır.  
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Özet 

 

Eğitim verimliliğine etki eden en önemli unsurlardan biriside uygulamalı eğitimdir. Özellikle mesleki 

eğitim veren meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitim, öğrencinin mesleki becerilerinin 

geliĢmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Meslek Yüksekokulları birçok farklı bölümü bünyesinde 

barındırmaktadır. Her bölümde kendi içerisinde uygulamaya dayalı eğitim faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Özellikle teknik bölümlerde uygulamalı eğitimin gereksinimini karĢılayacak ders 

materyalinin temini ilgili birimin maddi imkânlarını zorlamaktadır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için 

geleneksel ders materyallerine alternatif olarak ortaya konulan sanal gerçeklik, öğrenciye uygulama 

ortamının gerçekmiĢ gibi hissi oluĢturan üç boyutlu bir benzetim modelidir.   

Bu çalıĢmada; öğrencilerin mesleki eğitimi ile ilgili uygulamalara ait simülasyonlardan çevrimiçi 

olarak faydalanabileceği bir sistem gerçekleĢtirilmiĢtir. Sanal gerçeklik ortamının yansıtılmasında 

günümüzde oldukça yaygınlaĢan akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilmiĢ sanal gerçeklik 

gözlüğü kullanılmıĢtır. Öğrenci akıllı telefonu aracılığı ile çevrim içi olarak istediği uygulamaya ait 

simülasyonu açabilmekte ve mesleki geliĢimi için gerekli becerileri sanal gerçeklik ortamında 

kazanabilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, Android uygulama, Ders materyali 

 

 

 

Smart Phone Based Virtual Reality Application in Vocational Education 
 

Abstract 

One of the most important factors affecting the productivity of education is practical education. 

Practical education is very important especially for the development of students' professional skills in 

vocational schools. Vocational schools have several different departments. Each department carries 

out its educational activities based on relevant practical skills. Especially in the technical departments, 

providing the course materials which meet the requirements of practical education is forcing the 

financial capacities of the relevant departments. To eliminate this difficulty, virtual reality comes up as 

an alternative to traditional course materials. Virtual reality is a three-dimensional simulation model 

which makes the students feels like they are in a real environment.  

In this study, a system was developed to enable the students to benefit from online simulations 

relevant with their practical education. Projecting the virtual reality environment, smartphones and 

virtual reality glasses for smart phones were used which are today quite widespread. The student can 

run the online simulation by smart phone and with this application; the student gains the skills for 

professional development in a virtual reality environment. 

 

Keywords: Virtual reality, Android apps, Course material 
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GĠRĠġ  

 

Ülkelerin geliĢiminde nitelikli ara elemanlar ile desteklenen güçlü bir sanayi büyük önem arz 

etmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde daha güçlü bir ekonomi ve daha hızlı bir toplumsal kalkınma 

için gereksinim duyulan daha nitelikli iĢ gücünün sağlanması amacıyla mesleki ve teknik eğitimin 

geliĢtirilmesine çaba gösterilmektedir (Saglam vd., 2007:71). Mesleki ve teknik eğitim en genel 

anlamda,  bireysel ve toplumsal yaĢam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve 

meslek alıĢkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal,  sosyal, ekonomik ve kiĢisel yönleriyle 

dengeli biçimde geliĢtirme sürecidir (ġahinkesen, 1992: 691). Mesleki eğitimin verildiği en önemli 

kurumlardan birisi meslek yüksekokullarıdır. Meslek yüksekokullarında verilen iki yıllık eğitim 

sonunda, öğrencilerin eğitim gördükleri iĢ kollarında çalıĢmaya baĢlaması amaçlanmaktadır. Mezun 

öğrencilerin iĢ hayatlarında verimli olmaları öğrenim süreçleri boyunca elde ettikleri tecrübe ile doğru 

orantılıdır. Bu tecrübelerin kazanılmasında, öğrencilerin eğitim süreci içerisinde aktif rol oynamaları 

ve özellikle teknik alanlarda edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökmeleri büyük önem taĢımaktadır. 

Meslek yüksekokulları bünyesinde öğrencilerin uygulama yapması amacı ile her ne kadar çeĢitli 

materyaller mevcut olsa da bu materyallerin çeĢitliliği ve sayısı kurumun maddi olanakları ile sınırlı 

kalmaktadır.  

Eğitim alanında yer alan eski yöntem ve teknikler etkinliklerini hızla kaybetmektedir. Bu alandaki 

sorunların çözümünde karĢılaĢılan zorlukları aĢmada, geleneksel yaklaĢımların yetersiz kaldığı 

düĢünülürse; günümüzde en iyi yaklaĢım bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak 

olacaktır. Bu yeni ve modern teknolojiyle beraber gündeme gelen sanal gerçeklik eğitim yöntemlerine 

farklı bir bakıĢ açısı getirmiĢtir (ÇavaĢ vd., 2004:110). Sanal Gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiĢ hissi 

veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karĢılıklı iletiĢim olanağı tanıyan, üç 

boyutlu bir benzetim modelidir (Bayraktar ve Kaleli, 2007:2). Günümüzde, sanal gerçeklik bilgisayar 

grafik alanındaki en önemli araĢtırma konularından biri olarak kabul edilir (Nalbant ve Bostan, 

2006:2). 

Sanal gerçeklik birçok alanda kullanılabildiği gibi eğitim alanında da kullanılmaktadır. Özellikle 

meslek yüksekokullarının ulaĢtırma hizmetleri gibi uygulamaya bağlı edinilen tecrübenin birinci 

derecede önemli olduğu bölümlerde ders materyali olarak kullanılan simülasyonlar, sanal gerçeklik 

uygulamaları kullanılarak öğrencilere aktarılmaktadır. Ancak böyle bir sistemin kurulum maliyeti 

oldukça yüksek olmakta ve gerçek eğitim materyalinin kurum tarafından temin edilememesi 

durumunda kullanılmaktadır.  

Bu çalıĢma ile sanal gerçekliğin, meslek yüksekokullarında yer alan, özellikle teknik bölümlerde 

uygulamaya dayalı derslerde daha yaygın kullanılması amaçlanmıĢtır. Sanal gerçeklik sistemlerinin 

yüksek kurulum maliyetlerine karĢın günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan ve akıllı telefon 

olarak adlandırılan cihazlara yönelik 3 boyutlu bir sanal gerçeklik ortamı hazırlanmıĢtır. EtkileĢimin 

sağlanması amacı ile akıllı telefon, kendisi ile uyumlu bir sanal gerçeklik gözlüğü içerisinde 

yerleĢtirilmiĢtir.  Hazırlanan sanal gerçeklik uygulaması Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı müfredatında yer alan Donanım 

dersine yönelik konuları içermektedir. Tasarlanan sistem de öğrencinin akıllı telefonu ve sanal 

gerçeklik gözlüğü aracılığı ile dersin konularına etkileĢimli olarak eriĢebilmesi sağlanmıĢtır.  

 

MATERYAL VE METOT 

 

ÇalıĢma Android tabanlı akıllı telefon ve bu telefonun takılabileceği bir sanal gerçeklik gözlüğü 

aracılığı ile öğrencinin mesleki eğitimi ile ilgili olarak deneyimleri etkileĢimli bir Ģekilde kazanmasını 

amaçlamaktadır. Öğrenci Unity oyun motoru kullanılarak hazırlanan 3 boyutlu sanal gerçeklik 

ortamında telefonuna bluetooth aracılığı ile bağladığı kumanda kolu ile istediği gibi hareket 

edebilmekte ve kafa hareketleri ile bakıĢ açısını değiĢtirebilmektedir.  

 

Akıllı Telefon 

Cep telefonunun sağladığı klasik özelliklerin yanında bilgisayar özelliklerini de barındırması nedeni 

ile akıllı telefonlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Akıllı telefonlar iĢlemci gücü ve bellek 

miktarı bakımından bilgisayarları aratmamaktadır. Sahip oldukları geniĢ ve yüksek çözünürlüklü 

ekranlar ve geliĢmiĢ grafik iĢlemcileri sayesinde birçok sanal gerçeklik uygulaması için uygun bir 
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platform olarak nitelendirilebilmektedir. Akıllı telefonlar sahip oldukları kablosuz iletiĢim arabirimleri 

aracılığı ile kumanda kolu, kablosuz kulaklık, ya da kablosuz yazıcı gibi harici donanımların 

bağlanmasına olanak tanırlar ve istenildiği taktirde kablosuz ağlara bağlanarak veri aktarımı 

sağlayabilmektedirler. Ayrıca akıllı telefonların hemen hemen hepsi jiroskop, ivmeölçer ve manyetik 

sensörlere sahiptir. Jiroskop açısal hızı, ivme ölçer yer çekimi ivmesi dahil olmak üzere telefon 

üzerinde meydana gelen ivmelenmeleri ölçer. Manyetik sensör ise, yeryüzündeki manyetik kuvvet 

dahil olmak üzere oluĢan manyetik kuvvetleri ölçmektedir. Jiroskop ve ivmeölçer ve manyetik 

sensörden elde edilen değerlerden çeĢitli algoritmalar kullanılarak Euler açıları tespit edilebilmektedir. 

Bu sayede telefon hareket ettiğinde telefon ekranındaki sanal ortam da hareket etmektedir. Telefonun 

hareketi ile sanal ortamdaki yön değiĢikliği paralel olduğundan kullanıcı gördüğü görüntü karĢısında 

gerçekmiĢ hissine kapılmaktadır. Bu iĢlemler Google firması tarafından yayınlanan ve Unity oyun 

motoru için geliĢtirilmiĢ olan Cardboard yazılım geliĢtirme kiti (Cardboard SDK) aracılığı ile otomatik 

olarak gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Sanal Gerçeklik Gözlüğü 

Birçok farklı model ve tasarımda üretilen ve yaygın olarak kullanılan bu gözlüklerin temel amacı 

kullanıcının her bir gözüne görüntüyü farklı kamera açılarında yansıtarak görüntüdeki derinlik hissini 

kullanıcıya aktarmaktır. Bu çalıĢmada öğrenciler tarafından yaygın olarak kullanılan akıllı telefonların 

takılabileceği ġekil 1‘de gösterilen düĢük maliyetli sanal gerçeklik gözlükleri tercih edilmiĢtir. Bu 

gözlükler telefon ekranında yer alan iki ye bölünmüĢ görüntüyü kullanıcının gözlerine ayrı ayrı 

aktarabilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Oldukça düĢük maliyetli bu gözlüklerin plastikten ve kartondan 

yapılmıĢ olanları mevcuttur. Google firması tarafından üretilen Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü bu 

tür gözlüklere örnek olarak gösterilebilir.  

 

 
 

ġekil 1: Akıllı Telefonlar Ġçin ÜretilmiĢ Sanal Gerçeklik Gözlüğü 

 

Kablosuz Kumanda Kolu 

Genellikle bilgisayar oyunlarında yaygın olarak kullanılan ve ekrandaki görüntü ile kullanıcı 

arasındaki etkileĢimi sağlayan bir cihazdır. Bu çalıĢmada ġekil 2‘de gösterilen, akıllı telefon ile 

bluetooth kablosuz arabirimi aracılığı ile bağlantı kuran kablosuz bir kumanda kolu tercih edilmiĢtir. 

Kumanda kolunun görevi kullanıcının sanal ortam içerisinde hareket etmesi ve sanal objeler ile 

etkileĢim içerisine girmesidir. Kullanıcı kumanda kolu üzerinde bulunan düğmeyi hareket ettirdiği 

doğrultuda sanal ortam içerisinde hareket etmektedir. Ayrıca kumanda kolu üzerinde bulunan diğer 

düğmeler kullanıcının sanal ortamda bulunan materyalleri hareket ettirmesi, konu ile ilgili bölümleri 

değiĢtirmesi ya da farklı bir sanal ortama geçisin sağlanması gibi iĢlevleri yerine getirebilmektedir.  
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ġekil 2: Kablosuz Kumanda Kolu 

 

Yazılım  

Bu çalıĢmada kullanılan sanal gerçeklik platformu Unity oyun motoru ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Unity 2 

ya da 3 boyutlu oyunlar ve animasyonlar geliĢtirilme amacı ile tasarlanmıĢ bir yazılımdır. Unity 

kullanılarak hazırlanan oyun ya da animasyonlar Web browser dahil olmak üzere hemen hemen bütün 

platformlar için derlenebilmektedir. Google Cradboard uygulama geliĢtirme kiti aracılığı ile 

geliĢtirilen uygulamalar akıllı telefon tabanlı sanal gerçeklik uygulamalarına uyumlu olarak 

hazırlanabilmektedir.  

Sanal gerçeklik ortamı Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Bilgisayar Programcılığı Programı müfredatında yer alan Donanım dersinin daha etkili bir biçimde 

öğrencilere aktarılması hedeflenerek oluĢturulmuĢtur. GerçekleĢtirilen sanal gerçeklik ortamının 

öğrencilerin alıĢık olduğu sınıf ortamı ile benzer özellikte olmasına özen gösterilmiĢtir. Ortam 

içerisinde üzerinde bilgisayara ait donanımsal parçaların detaylı 3 boyutlu modellerinin olduğu 

masalar mevcuttur. Ayrıca masaların arkasında, ilgili donanımsal parça ile ilgili bilgilerin yer aldığı 

ġekil 3‘te gösterildiği gibi bir sınıf tahtası modellenmiĢtir.  

 

 
 

ġekil 3: Sanal Gerçeklik Ortamı Ġçerisinde Yer Alan Bilgi Panosu 

 

Öğrenci ders ile ilgili sanal gerçeklik uygulamasını telefonuna yükleyip çalıĢtırdıktan sonra telefonunu 

sanal gerçeklik gözlüğünün içerisine yerleĢtirerek sanal bir sınıfın içerisine girmektedir. Öğrenci bu 

ortamda, elinde bulunan kablosuz kumanda kolu aracılığı ile gezebilmektedir. Ayrıca ġekil 4‘te 

gösterildiği gibi kafa hareketleri ile ortama farklı açılarda bakabilmekte ve ortamda bulunan modelleri 

istediği açılardan inceleyebilmektedir. Modelde yer alan belirli noktalara baktığında model ile ilgili 

bilgiler öğrenciye sesli olarak aktarılmaktadır.  
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(a) 

 

 
(b) 

 

       ġekil 4: ÇeĢitli BakıĢ Açıları ile Sanal Gerçeklik Ortamı 

 

Uygulama, ilgili dersi alan 10 öğrenci üzerinde denenmiĢtir. Öğrencilere sanal ortamı dolaĢmaları ve 

ortamda bulunan bilgileri öğrenmeleri için 10 dakika süre verilmiĢtir (ġekil 5). Öğrencilere, sanal 

gerçeklik ortamı ile ilgili detaylı bilgiler verilmemesine rağmen sürece kolayca adapte oldukları 

gözlemlenmiĢtir. Öğrencilerin sanal eğitim ortamı içerisinde dikkatlerini daha iyi topladığı ve bu 

ortamda verilen bilgilere daha ilgili oldukları görülmüĢtür. Uygulamaya katılan öğrencilere konu ile 

ilgili çeĢitli sorular sorulmuĢ ve bu sorulara verilen cevapların büyük oranda doğru olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Öğrenciler, sanal gerçeklik kullanılarak yapılan öğretimi klasik öğretim yöntemlerine 

tercih ettiklerini belirtmiĢlerdir.   

 

 
 

  ġekil 5: Sanal Eğitim Ortamının Öğrencilere Uygulanması 
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SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar 

Programcılığı Programı eğitim programı içerisinde yer alan Donanım dersinin belirli konuları klasik 

öğretim yöntemlerine alternatif olarak sanal gerçeklik kullanılarak öğrencilere aktarılmıĢtır. 

GerçekleĢtirilen sanal gerçeklik sisteminde herkes tarafından yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlar 

ve bu telefonlar için üretilmiĢ sanal gerçeklik gözlükleri kullanılmıĢtır. OluĢturulan bu sistem ile 

öğrencinin zaman ve ortamdan bağımsız olarak istediği bir ders konusunu sanal bir ortama girerek, bu 

ortamdaki istediği her noktaya hareket ederek ve bu ortamdaki istediği her noktaya bakarak etkileĢimli 

bir Ģekilde öğrenmesi hedeflenmiĢtir. OluĢturulan bu sistem ile öğrencilerin dersin konusuna olan ilgi 

ve dikkatlerinin arttığı ayrıca ders içeriğini daha etkin bir Ģekilde öğrendikleri belirlenmiĢtir. Bu 

yöntem ile öğrencilere verilen mesleki eğitimin verimliliğinin arttırılabileceği görülmüĢtür.  

ÇalıĢma Donanım dersi için uygulanmıĢ olup, özellikle uygulamaya dayalı teknik eğitim veren 

bölümlere yönelik farklı sanal ortam senaryoları hazırlanarak daha yaygın bir kullanım alanına 

eriĢtirilebilir. Uygulama öğrencinin sanal gerçeklik eldiveni gibi farklı donanımlar ile sanal ortamda 

bulunan eğitim materyalleri ile daha fazla etkileĢime girebileceği Ģekilde geliĢtirilebilir.  

 

REFERANSLAR 

 
Bayraktar, E., Kaleli, F. (2007). Sanal Gerçeklik ve Uygulama Alanları. IX. Ulusal Akademik BiliĢim 

Konferansına SunulmuĢ Bildiri. 

ÇavaĢ, B., ÇavaĢ, P. H., Can, B. T.(2004). Eğitimde Sanal Gerçeklik. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology. 3(4),110. 

Nalbant G., ve Bostan B. (2006). Interaction In Virtual Reality. IV. International Symposium of Interactive 

Media Design (ISIMD) Konferansına SunulmuĢ Bildiri. 

Saglam M. ve Adiguzel O. C. (2007). Higher education strategies of Turkey and the position of vocational 

higher education schools. International Journal of Vocational Education and Training, 15(2), 71-79. 

ġahinkesen,  A. (1992).  Eğitimde Ġkili Sistem (Okul-ĠĢyeri ĠĢbirliğine Dayalı Sistem). Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. (25), 691. 

 

 



14 

 

 

The Software Management PIS-A (Paratus Information System) And 

Implementation In The Republic Of Kosovo 
 

Naim BAFTIU & Samedin KRRABAJ 
 

 
University “Ukshin HOTI” Prizren 

Faculty of Computer Science 

Republic of Kosovo 

E-mail: naim.baftiu@uni-prizren.com  

 

Abstract 

 

We recently in Kosovo are being implemented in practice many different Softwere which are 

finding wide application in all areas of Kosovo society. The software Paratus Information 

System messy has started to be implemented even in the health, fire fighting and the police. 

Monitoring and control of this the software is collecting, recording and reporting of 

information relating to all aspects of the work. Monitoring the programming software is part 

of the work of every employee who works. The software certainly for a dirty- informal 

control is difficult, while formal control is needed. 

Management of continuous programming software includes planning what should be done, 

progress control, key elements that must be planned, monitored and controlled timing, the 

tablets which are used for controlling and recording the scene through GPS 's. The first step in 

the establishment of any system softwerik is monitoring and identification of the key factors 

that should be checked. 

 

Material for data collection. Information needed and reporting process in the management of 

persons for grant of emergency first aid in case of a field burner that arson, as well as a 

policeman for the use of this software to disasters Every automatically notified the Kosovo 

police. The software of this server placed in a safe location and managed and controlled by 

the people responsible 

 

For management purposes Paratus Information System programming software should be 

considered three distinct types of reports: routine, special and special analysis. Routine reports 

are those prepared at regular intervals. 

 

The main goals of this paper is concrete work -a dirty programming software and reporting of 

all cases that require medical assistance, traffic accidents as well as fire fighting companies. 

 

Key words: The software PIS-a, management, patients, emergency, firemen and police. 

 

ENTRY 

 

This system is a method to measure the performance cost and schedule of the project. He 

compares the time and the amount of work that was planned that currently carry. 

First aid - understand the application of medical assistance at the scene of the sick or injured 

during transport and on the health institution concerned , in order to avoid direct causes of 

risk , which may make the health of the patient or the injured. Giving first aid starts from the 

scene and continued during transport to the establishment of the injured and the sick in the 

relevant medical institutions. First aid should be applied within 10 minutes of art and 

appropriately. 

mailto:naim.baftiu@uni-prizren.com
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Provide quick assistance with basic knowledge for saving lives in emergencies endangering 

human health, reducing pain, minimizing the complexity of the injured and sudden illness 

until professional medical assistance arrives. Fast medical aid is not intended to determine the 

type of illness, recovery, injury or poisoning, is to provide basic first aid.  

 

The purpose of the saving is to prevail good measures of reanimation kardiopulomnal in case 

of illness or accident (breathing artificial massage heart, bandage, stopping the bleeding. 

Immobilizing mobilization, the movement of the injured and assess theoretical and practical. 

If the nurse is providing assistance DPT assessed as first aid medical professional.  

 

Ambulance unprofessional medical means giving first aid by lay persons. Any person who 

gives himself first aid meant to help him or his friend in the form of aid medical mutual. First 

aid is necessary constantly in everyday life, especially when we can not expect help medical 

professional in place of evil. These cases resemble often and every day throughout the world. 

Only within the territory of Kosovo resemble accidents in the year 5000-7000. The ability of 

the more citizens to provide first aid, is of particular importance, especially when the number 

of injured is a large scale, as it happens during natural disasters and other basic in time peace 

and wartime. In terms of the war the number of wounded and sick is greater and more comes 

being added.  

 

Working conditions and health care, are unsuitable due to lack of health staff and equipment 

konkretizuese. Provided first aid to the wounded who are vulnerable to the attacks of the 

aggressor. In these difficult circumstances ambulance, which provide citizens is of particular 

importance. First aid should be fast and with quality. 

 

First aid should be provided to all the sick, injured and poisoned, whose life is in danger. 

Given the dynamic development of life , often resemble injuries at work , traffic accidents , 

homicide , injury, stroke by means of cold , fall from the upper floors of buildings , injuries 

from electrocution , drowning , injuries from physical assets , chemical , biological , heart 

attacks and other emergency condition . In these cases it is necessary to provide medical aid 

within 10 minutes of gold. Savior of the case, should apply the basic principles of providing 

first aid and considered it as human and legal obligation to all those who , at a given moment 

of their lives in danger . 

 

The software Application-Paratus Information System 

 

INFORMATION PARATUS PIS- .SYSTEM. It is a unique and modern system that offers 

functionality, performance and stability for ambulance services. The system is built to support 

the care giving process within the ambulance, and to serve as a digital magazine ambulance. It 

is also very user friendly and flexible. 

 

P.I.S. It is based on our long experience and knowledge in the field, as well as the latest 

standards, Guide Lines, techniques and applications of ambulance services. This makes 

optimal system today and ready to meet the demands of the future. 

 

P.I.S. It includes a number of modules, for example: 

 Organization, Area and Station 

 Personnel, Education and the Delegation / Ordination  

 Vehicles (ambulance, emergency vehicles, helicopters, etc.) 

 Ambulance Journal  
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 National Studies  

 Pictures  

 Financial Follow –up 

 Integration to other systems  

 Integration SOS - alarm (Sweden) 

 Medicine  

 Report Generator  

 Maintenance systems 

 

Costs for collecting the information 

 

Are you spending too much time and effort monitoring and collecting information on various 

objects and other vital information? Many emergency services have difficulty in 

disseminating information collected forces acting in a simple way, but our new tool allows 

you to do this easily - without the need for any previous knowledge of advanced GIS systems. 

Information of interest, specially developed for the emergency services can often be 

connected in a point or a map polygon. You can easily identify additional information by 

looking at a map to choose a particular aspect or quality? All information contained in your 

particular system combined with information contained in municipalities, county councils or 

elsewhere may now simply be compiled independently by the user. 

 

Map of Pristina (google earth) 
 

To view or add information : Create or select a layer add one or more items Connect any file / 

document or object on the Web site of the World Wide Choose from icons preinstalled or add 

custom icons to view a particular item Display an area of the map instead of an icon on the 

map Display line 

Paratus map or gets its information directly from the command and control center via network 

or radio. Information is presented in both text and map form. Ideal for large - screen displays 

emergency station inside the vehicle. 

Giving staff up -to -the - minute information is widely recognized as an important factor 

 

Paratus Map is a special emergency vehicle appeared within base station which shows details 

of the emergency calls in text on one side of the screen, with the target address indicated in 

section Map together. Show Map Paratus vehicle positions is able to display its image map 

location of all vehicles which transmit their position back to base.  

This helps the crew manager to gain a quick understanding of the country where the 

emergency is, about the resources available.  Research vehicles to their positions allows you 

to check system where other vehicles are, even if they are not constantly broadcast their 

positions to you. You just select the vehicle of your car listing, then click of a button is all it 

takes to fetch its information position (assuming that you are authorized to do so - if not, the 

vehicle will not respond to your question). 
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Streets of Pristina 
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At the main intersection of roads 

 

 

 

PARATUS can be linked to many systems 

 

Paratus Map can be linked with another alarm notification systems on the market. Paratus 

Map can also be taken directly from the alarm call emergency command and control center. 

 

PARATUS consists of these systems:  

• TCP 

• 3G / GPRS 

• CDMA 

• Mobitex 

• GPS Aurora 

• TETRA 

Fast, clear information callout for emergency services teams. Paratus map gets its information 

directly or by command and control center or through networks such as CONTAL, or CML 

Digital SAC. Information is presented in both text and map form. Ideal for large- screen 

displays in the station emergency vehicles. 

 

Giving staff up -to -the - minute information is widely recognized as an important factor in 

minimizing stress and to provide clarity in an alert. Paratus Map is a sideshow to emergency 

vehicles within the base station which shows details of the emergency call to the text on one 

side of the screen, with the target address shown in the map section together 

 

Paratus Mobile System- An intelligent system for all emergency vehicles 

P.M.S. It offers all the systems in a single unit:  

 system such as navigations ,  

 information system ,  

 control panel ,  

 GPS , and so on 
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Placing the tablet in vehicle 

 

The system is designed to be user friendly way to, or at the actual scene of the incident. 

Computer unit which is delivered with the system, is approved and meets the requirements of 

each vehicle computer installed so as not to disrupt other equipment or be affected by any 

radio apparatus. 

The computer has been developed specifically to meet the interior environment of a typical 

emergency vehicle Changes in temperature, vibration or power failure, etc. 

 

When emergency command and control center sends a command vehicle callout, the callout 

details are shown on the screen while the system automatically begins to plot the best path. 

The navigation system also provides the driver with vocal guidance. 

Case management and status 

Details of the case are presented to the driver, starting with the most important pieces of 

information. If the driver choose to accept the case, status is then transmitted back to the 

sender and the pitfalls of the best road start immediately. P.M.S. It makes it possible to run 

several instances at the same time, in terms of one or several alarm center. Of course, the 

system can be configured to use exactly the respective status required by the vehicle in 

question 

 

 

GIS map 

 

The system gives the user the ability to switch between different types of maps, whether 

topographical, geological, land or orthophotographic legistry. The system supports MapInfo 
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Document Management 

Document management is made easy with a structure that can easily be transferred to and 

from the dispatch center and one or more tools. Paratus Sync also enables automatic flow of 

information between vehicles and the dispatch center, so that all vehicles are equipped with 

the same up -to -date information and new documentation system. 

 

Protection for other Windows functions 

 

Users do not have to worry about system problems caused by pressing the wrong button. 

Paratus Mobile System provides support for a separate user role there. We have ring -fenced 

all the functions of Windows is not normally required - just issued password users will have 

access to these. 

 

User- friendly interface  

All information is shown on the touch screen, with a very user friendly interface. No 

keyboard is needed, but can of course be easily connected if needed. As you press the buttons 

on the status and display destination information is sent to the alarm and other systems. 

 

Positioning  

The system automatically transmit positioning data, allowing for simultaneous broadcast 

reception. If the need arises to show the position for some users, the system can be connected 

with communication Paratus Gateway server which transmits vehicle position data for several 

vehicles. 

 

Communication  

All communication goes through GSM / SPRS. GPRS is used to connect to the Internet or a 

private server, and transfer photos. The system is prepared for TETRA and 3G. Other 

programs can be integrated into the system, which has Win2000 / XP as standard. 
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Multiple screens 
Connecting multiple screens is easy systems. Small vehicles, a single touch screen, positioned 

within easy reach of the driver, is common practice. However, in a large vehicle, such as a fire 

engine or an ambulance, two such screens have proven to be more practical.  

 

The driver of a fire engine normally operates a small screen for navigation purposes and 

reverse photo camera, while the incident commander uses a larger screen to display maps and 

GIS - function buttons. In an ambulance, two touch screens used. A driver in the cab is used 

for navigating and handling, while the screen is used to access medical and obtaining access 

to reference sources. 

 

Paratus Sync enables information to be shared between systems automatically, so you know 

that the data on board emergency vehicles will always be completely up to date and current. 

Staff make a roster updates before planning may have neither the time nor the skills necessary 

to go round all the vehicles in person - perhaps more than a station - to update the data held on 

computers and vehicles. Paratus Sync with, no one to rush round in person to perform these 

updates - system of self care for them. 

P.P.T. It is based on the main market of the Microsoft Pocket PC platform and can be 

integrated into other products PerformIT. The platform may also work in other computer 

systems, when connected to the Internet. 

 

An application that can save lives PARATUS Pocket Translator With no common language 

and no interpreter on hand, a simple translation of the application can make all the difference 

when a desperate person needs help. Emergency service personnel find very reassuring to 

know that they have immediate access to Key questions, answers and guidance in up to 18 

different languages , for when they just need to communicate.  

 

Paratus Pocket Translator has been developed to meet the needs of emergency departments in 

the hospital, paramedics, fire, rescue and police personnel, and anyone else who needs help 

fast, reliable foreign language communication in spot Paratus Pocket translator was developed 

for use in health care and emergency situation where the patient does not understand the local 

language and no interpreter is there. 

 

 

First, it helps to identify the language of the patient by means of symbols, such as flags, text, 

pictures and sounds. Once the language has been established, Paratus Pocket Translator 

allows professional assistance or other health related questions and give simple instructions or 

information to the patient. Penalties stored in the system are not at all accurate, word-for-word 

translations. They are naturally formulated for medical and semantic accuracy. The system 

reads the phrases through language, in a clear voice.  

To provide both medical and linguistic accuracy of translations, they have been produced with 

the help of medical experts fully proficient in relevant languages.  

Quick access to a real translator For when the situation requires a high level of 

communication, at the end of every language menu has a button which can be pressed to call a 

qualified translator for this particular language. This means that patient and willing assistance 

will be able to communicate through interpreter with the device in speakerphone. 
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Platform Standard  
 

Paratus Pocket Translator is intended for use on PDAs or mobile phones with touchscreens. It 

can be integrated with other products such Performit as Paratus Paratus Pocket Navigation or 

Pocket Ambos, and pharmaceutical applications or record data-logging software.  

Like all products in the range ParatusPocket, Pocket Translator is based on primary market 

Microsoft Windows Mobile platform. Protection for other functions of Windows our systems 

are built with ordinary users in mind, so it's reassuring to know that you will not cause 

problems if you happen to press the wrong button or take the wrong menu.  

You can always go back from where you are by pressing the large X in the top right of the 

screen, and you will not be able to access any menus or Windows system functions if you're 

not in the right Password. Paratus - when rapid response is vital because our systems are built 

for professionals working in emergency cases, the focus is on the task at hand. They have to 

offer Arabic, Bosnian, Chinese, Croatian, English, Estonian, Farsi / Persian, Finnish, French, 

German, Greek, Hungarian, Kurdish, Polish, Russian, Serbian, Spanish and Swedish 

 

Each ambulance carries a certain vehicle and a handheld computer. When the vehicle gets a 

callout, it can be known through the touch screen in the ambulance, and the callout details are 

displayed in plain text on the screen. Computer provides guidelines for driver navigation 

through its digital mapping system.  

Special ambulance callout reaches its destination, a status report is returned to the command 

& control center. This includes an update to the GPS coordinates, so that coordinates the 

system can, if necessary, be revised to help any other emergency vehicles on their way to go 

directly to the correct location.  

If an ambulance is on the scene of an accident, his staff perform an initial evaluation the 

situation with the help of computer; or via touch screen on board the vehicle or using a 

handheld computer. In circumstances where a pre-hospital command and control response is 

needed, this report may be of the type known in the Swedish system as "Through the 

windscreen", followed by a "Verification Report". If an ambulance was called to a patient 

who has fallen ill (condition no accident), first aid handheld computer will take with him / her 

to use during 

 

Another benefit is greater safety for emergency personnel in general. This extends all the way 

from the car navigation system via decision support at work, which means that staff have 

greater peace of mind in the midst of all the stress so often associated with the provision of 

pre-hospital care. Expanding on his remarks the previous all quality improvements achieved 

through the system , Leif Gustafsson emphasizes the way in which the system is connected to 

the paramedics ' work in ambulances with what happens as soon as they arrive back in the 

emergency department . Previous staff in emergency departments 

 

Conclusion and recommendation 

 

The system will automatically create logs with the exact time and coordinates all important 

status changes which are sent by email immediately after the callout.  

The film that automatically records information about the task, automatically transferred to 

the station on your return.    

For duty officer is of the utmost importance to be able to work in a system that addresses the 

specific circumstances, such as notification of additional resources, etc.  

Supporting the map is fully integrated with the ability to import map data from municipalities 

other without the need for conversion.  
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Since the user is able to view all their resources on the map based on the current position is a 

given, but it is equally important that there is an opportunity to see the range of action based 

on two driving time and space time current between the alarm and take-off. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın genel amacı, günümüzde teknoloji destekli ortamlarda kullanılan sınıf yönetimi 

modellerini belirleyerek, teknoloji kullanımının sınıf yönetimi üzerindeki olası etkilerinin 

gözlemlenmesidir. 

Teknolojik ortamlardaki öğretmenlerin derslerinin amacına uygun olarak planladıkları etkinlikleri 

uygulayabilmeleri ve dersin etkinliğini sağlayabilmeleri için farklı sınıf yönetimi modellerini 

kullanmaları gerekmektedir. BaĢar (1999:15), sınıf yönetim modellerini, tepkisel, önlemsel, geliĢimsel 

ve bütünsel olarak gruplamıĢtır. Sınıf yönetim modellerine göre uzmanların görüĢleri doğrultusunda, 

teknoloji destekli ortamlara uyarlanarak geliĢtirilen anket, Isparta Ġlindeki Genel Liseler ve Endüstri 

Meslek Liseleri‘ndeki Bilgisayar Öğretmenleri ve öğrencilerle, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Anabilim dalındaki aday öğretmenlere uygulanmıĢtır. 

Ġstatistiksel analiz programı SPSS 19.0 paket programı kullanılarak yapılan veri analizleri sonucunda; 

teknoloji destekli eğitim ortamlarında öğretmenlerin ―genellikle‖ geliĢimsel ve önlemsel modeli 

kullandıkları, tepkisel modeli ise ―bazen‖ kullandıkları, bu durumda sistematik olarak bütünsel sınıf 

yönetim modelini kullanmadıkları görülmüĢtür. Sınıf yönetim modellerinin kullanım sıklıklarıyla ilgili 

öğretmen adaylarının görüĢlerinin öğretmen ve öğrencilerin görüĢlerine göre daha olumsuz olduğu 

görülürken, öğretmenlerin cinsiyeti, yaĢ ve kıdem değiĢkenine göre ve sınıfın yerleĢim planına göre 

kullanılan sınıf yönetim modellerinde anlamlı farklılık görülmemiĢtir. 

Bu araĢtırmanın sonuçları dikkate alınarak; tepkisel, önlemsel, geliĢimsel, bütünsel modellerinden 

farklı olarak özellikle teknoloji destekli eğitim ortamlarındaki değiĢkenlere uygun olarak 

kullanılabilecek yeni bir sınıf yönetim modeli geliĢtirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, teknoloji destekli eğitim, sınıf yönetim modelleri 

 

 

Classroom Management Models Applied In Technologically Supported 

Education 
 

Abstract 

 

The aim of this study is to determine classroom management models used in technologically supported 

environments and observe the possible effects of the use of technology upon the classroom 

management. 

Teachers in technologic environments need to use various classroom management models in order to 

provide an effective lecture and perform activities that are planned according to lecture‘s aim. BaĢar 

(1999:15) classified classroom management models as reactional; preventive; developmental and 

integrated. In this study, a survey is prepared according to opinions of specialists in classroom 

managements models and this survey is adapted to the technologically supported environments. The 

adapted survey is applied to students and computer teachers of both High Schools and Industrial 

Vocational Schools in Isparta, as well as candidate teachers of Department of Computer Education in 

Technical Faculty of Education in Süleyman Demirel University. 

As a result of the data analysis made in the statistical analysis program SPSS 19.0 (beta version) it is 

found that in technologically supported environments, teachers ―usually‖ use preventive and 

developmental models while they ―sometimes‖ use reactional models. In this case, it is clear that 

teachers in technologically supported environments don‘t use integrated classroom management 

models systematically. Moreover, opinions about frequency of using classroom management models 
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are more positive among candidate teachers than teachers and students. Also, there is no obvious 

difference in the classroom management models in terms of classroom settings as well as gender, age 

and seniority of teachers.  

As a considering the results of this research; reactional; preventive; developmental and integrated 

model, unlike them especially in technology-supported learning environment, the development of new 

classroom management model that can be used as appropriate. 

 

Keywords: Vocational education, technologically supported education, classroom management 

models 

 

GĠRĠġ 

 

Son yıllarda teknolojinin geliĢmesiyle yaĢamın her alanında büyük ve hızlı bir değiĢim 

gözlenmektedir. Eğitim örgütleri de bu değiĢimden etkilenmiĢ; bilginin aktarıldığı geleneksel okulların 

yerini, bilgiye ulaĢma ve bilginin üretilmesinin yollarının öğretildiği teknolojiyle donatılmıĢ çağdaĢ 

okullar almıĢtır. 

Akkoyunlu (1998) ya göre teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılması; öğrenmenin niteliğini artırır, 

öğrencilerin ve öğretmenlerin hedefe ulaĢmak için harcadıkları zamanı azaltır, öğretmenin etkililiğini 

artırır, niteliği düĢürmeden eğitimin maliyetini düĢürür, öğrenciyi ortamda etkin kılar. 

Teknolojinin sayesinde öğretmenler öğretim programlarını daha iyi geliĢtirebilmekte, öğrenmeyi 

kolaylaĢtırabilmekte, öğrencilerin gerçek öğrenme tecrübeleri kazanmalarına yardımcı olmaktadır. 

Teknoloji ile öğretmenler ve öğrenciler daha iyi bir eğitim yaĢantısına sahip olmaktadır (ĠĢman, 

2003:8). 

Sınıflarda kullanılan biliĢim teknolojilerinin varlığı öğrencileri, öğretmenleri ve tabi ki öğrenme 

ortamlarını etkilemektedir. Geleneksel sınıflardan farklı olarak teknolojik donanımlı sınıflardaki 

öğrenciler daha aktif hale gelmekte, öğrenme süreci gittikçe daha öğrenen merkezli, daha çeĢitli, esnek 

ve değiĢken bir süreç haline dönüĢmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanıldığı yeni öğrenme 

ortamlarında öğretmenin de rolü değiĢmekte, bu teknolojik ortamdaki etkinlik çeĢitliliğini planlaması, 

sınıf içi öğrenme sürecinde kullanılacak araç gereç, materyal ve teknolojik ürünlerin öğrenmeyi 

kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlemesi gerekir. Bu ise öğrenme öğretme sürecine hakim olmayı, 

teknolojiyi iyi kullanmayı, zamanı iyi yönetmeyi, iyi bir öğretim programını ve en önemlisi bu iyi bir 

sınıf yönetimini gerektirir. Bu noktada özellikle teknolojik ortamlardaki sınıf yönetiminin önemi ön 

plana çıkmaktadır. Teknolojinin eğitime katkılarının yanında özellikle sınıf yönetimi konusunda yeni 

sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, günümüz teknoloji destekli ortamlarda 

kullanılan sınıf yönetimi modellerini belirleyerek, teknoloji kullanımının sınıf yönetimi üzerindeki 

olası etkilerinin gözlemlenmesidir.  

 

Teknoloji Destekli Ortamlardaki Sınıf Yönetimi Modelleri 

 

Sınıf yönetimi: ―sınıf kurallarının belirlenmesi, uygun sınıf düzeninin sağlanması, öğretimin ve 

zamanının etkili bir Ģekilde yönetilmesi ve öğrenci davranıĢlarının denetlenerek olumlu bir öğrenme 

ikliminin geliĢtirilmesi sürecidir (Çelik 2002:2). Sınıf yönetimi; öğretmenin öğrencilerde istenen 

davranıs değisikliğini olusturma, uygun olmayan davranısları düzeltme, iyi bir iletisim ağı kurma ve 

gelistirme sınıfta olumlu bir psikososyal bir iletisim yaratma, etkili ve verimli bir organizasyon 

olusturma ve zamanı etkili kullanma etkinliklerinin toplamı olarak tanımlanabilir (Ünal ve Ada, 

2000:25). Bu doğrultuda amaçlanan hedeflere ulaĢmak için farklı ―sınıf yönetimi modelleri‖ 

oluĢturulması gerekmektedir. 

Her öğretmen sınıf yönetiminde farklı yaklaĢımlarda bulunmakta ve farklı modelleri 

kullanabilmektedir. Kullanılacak sınıf yönetimi modellerinin seçimine ise; uygulanan eğitim 

programlarının felsefesi, eğitimin amaçları, ilkeleri, okulun ve sınıfın fiziksel yeterlikleri, dersin 

içeriği, öğrencilerin ihtiyaçları, bulundukları geliĢim dönemleri, öğretmenin aldığı eğitim ve kiĢilik 

özellikleri etki eder. 

Öğrenme ortamlarında etkin teknoloji kullanımı önündeki temel engel olarak teknoloji bilgi ve 

becerilerinin yanında,  öğretmenlerin sahip olması gereken teknolojik pedagoji bilgisi ve teknolojinin 
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kullanıldığı öğrenme ortamlarında sınıf yönetimi  becerilerinin  olmayıĢı  gösterilmektedir  (Hew  ve 

Brush, 2007:223).  

Etkili bir sınıf yönetimi amaca uygun sınıf yönetim modelinin benimsenerek gerekli çalıĢmaların 

yapılmasıyla gerçekleĢtirilebilir. Alanyazındaki sınıf yönetim modelleri incelenmiĢ ve BaĢar‘ın sınıf 

yönetim modellerinin daha geniĢ kapsamlı olması ve diğer modelleri de içermesi bakımından bu 

çalıĢmada BaĢar (1999:15)‘ın sınıf yönetim modelleri kullanılacaktır. Teknoloji destekli ortamlardaki 

sınıf yönetim modelleri;  tepkisel, önlemsel, geliĢimsel ve bütünsel model olarak ele alınacaktır. Bu 

modeller öğrenme ortamlarındaki teknolojik geliĢmelere paralel olarak düzenlenerek geniĢletilmiĢtir. 

“Tepkisel Model” istenmeyen bir düzenleniĢ sonucuna veya bir davranıĢa tepki olan sınıf yönetimi 

modelidir; amacı, istenmeyen durum veya davranıĢın değiĢtirilmesidir. Bu modelde davranıĢçı 

psikoloji, etki-tepki mekanizması geçerlidir. Öğrencilere olumlu davranıĢların kazandırılmasında, 

olumsuz olanların ise düzeltilmesinde uygulanan temel ilke, ―her etkiye bir tepki verilmelidir, hiçbir 

davranıĢ karĢılıksız kalmamalıdır ‖düĢüncesidir. Olumlu davranıĢlar olumlu tepkilerle (geniĢ anlamda 

ödüllendirme), istenmeyen davranıĢlar ise olumsuz tepkilerle (cezalandırıcı davranıĢlar) 

karĢılanmalıdır (Yaka ve diğ., 2006: 40). 

Teknoloji destekli ortamlarda oluĢabilecek istenmeyen davranıĢlara karĢı gösterilecek tepkiler yani 

ödül ve cezalar da teknolojiye bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Ortamda bulunan teknolojik araç 

gereçlerin ilgi çekici olması ve uyaranların çokluğundan dolayı dikkat dağıtıcı bu ortamlarda 

öğrencilerin daha fazla istenmeyen davranıĢlar sergiledikleri yapılan araĢtırmalarda görülmektedir. 

Alkan (2009:89) Bilgisayar Teknolojileri Öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karĢılaĢtıkları sorunlar ile 

ilgili olarak; öğrencilerin biliĢim teknolojileri dersini sadece oyun oynayabilecekleri bir ders olarak 

düĢündüklerini, biliĢim sınıfında öğrenci dikkatini toplamada zorlandıklarını, öğrencilerin izin 

almadan sınıf içerisinde dolaĢtıklarını, biliĢim sınıflarında öğrencilerin birbirini çok Ģikâyet ettiklerini, 

öğrencilerde bilgisayarı kullanma sırası konusunda sürekli çatıĢmalar yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmanın sonuçlarına göre ise istenmeyen davranıĢlara karĢı tepki (ceza) göstermelerinden dolayı 

sınıf yönetimi modellerinden tepkisel modeli sıklıkla kullandıkları görülmektedir.  

 

“Önlemsel Model” planlama düĢüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranıĢ ve sonucu, 

olmadan önleme yönelimlidir. Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir 

düzenleniĢ ve iĢleyiĢ oluĢturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır. Bu model sınıf 

etkinliklerini bir "kültürel sosyalleĢme süreci" olarak ele alır, sınıfta, yanlıĢ davranıĢa olanak 

vermeyen bir sosyal sistem oluĢturmaya çalıĢır. Eğitim öncesi düzenlemeleri, istenen davranıĢın 

kolayca gösterilebileceği bir ortamı, istenmeyen davranıĢtan uzaklaĢtırıcı kuralları, plan ve 

programları, hazırlıkları içerir. (BaĢar,1999:16)  

Teknoloji destekli ortamların derse hazırlık sürecinin geleneksel sınıf ortamına göre daha iyi bir 

organizasyonu gerektirmesinden dolayı, bu ortamlarda en çok kullanılabilecek sınıf yönetimi 

modelinin önlemsel model olması gerektiğini söyleyebiliriz. Önlemsel modelde, istenmeyen 

davranıĢların oluĢmadan önlenmesi için sınıfın fiziksel ortamının ve öğretim etkinliklerinin 

düzenlenmesi ve olumlu öğretim ortamının oluĢturulması ilkesine göre teknoloji destekli ortamları bu 

ilkelere göre düzenlenmesi gerekir. Teknoloji destekli ortamlardaki fiziksel düzenleme süreci;  araç-

gereç, masa ve sandalyelerin yerleĢim düzeni, sınıfın ısı, ıĢık, havalandırması, duvar ve tavan renkleri, 

zemin döĢemesi çeĢidi, temizlik, güvenlik vb. unsurların teknoloji destekli ortamlara uygun olarak 

düzenlenmesini içerir. 

Benimsenen eğitim anlayıĢına, öğrenci sayısına, mekanın büyüklüğüne, dersin içeriğine ve amacına 

göre değiĢik yerleĢim düzenleri kullanılabilir. Bilgisayarların kullanıldığı teknoloji ortamlar için ise U 

yerleĢim düzeninin daha uygun olduğu birçok araĢtırmacı tarafından kabul edilmiĢtir. Yurdakul 

(2004:221)‘un yaptığı çalıĢmada U yerleĢim düzenin olduğu ortamda, öğrenciler arasındaki 

etkileĢimin artığı ve çeĢitli etkinliklerin birlikte yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Bir diğer araĢtırmada ise 

öğretmenlerin, U yerleĢim düzeninde yapılandırmacı öğretmen rollerini daha rahat sergiledikleri 

görülmektedir (Ersoy, 2005:179). 

Teknoloji destekli ortamlardaki öğrenci sayısı araç-gereçlerle orantılı olmalıdır, aksi halde boĢ kalan 

öğrenciler ders dıĢı faaliyetlerle meĢgul olur ve diğer öğrencileri rahatsız eder ve böyle ortamlarda 

istenmeyen öğrenci davranıĢlarının görülmesi kaçınılmaz olur. Alkan (2009:90)‘ın yaptığı çalıĢmada 

Bilgisayar Teknolojileri Öğretmenleri, öğrenci sayısı ile bilgisayar sayısının orantılı olmadığını, 

öğrencilerin izinsiz ayakta dolaĢtıklarını ve birbirlerini Ģikayet ettiklerini belirtmiĢlerdir. 
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Teknoloji destekli ortamlarda fiziksel ortamın düzenlenmesi kadar öğretim ortamının düzenlenmesi 

için çoklu ortamların kullanıldığı öğretim etkinliklerinin önceden planlanması da büyük önem arz 

etmektedir. Yapılan araĢtırmalar teknoloji destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemlerine göre 

bilginin kalıcılığında ve öğrenci baĢarısında daha etkili olduğunu gösteriyor.  

Teknolojinin sınıflara girmesiyle öğretmenlerin rolleri de değiĢmiĢ, bilgiyi aktaran kaynak değil 

bilgiye ulaĢmada bir rehber rolü üstlenerek öğrencilerin öğretim etkinliklerinde aktif olmaları 

sağlanmıĢtır. Alkan (2009:93)‘ın çalıĢmasının sonuçlarına göre istenmeyen öğrenci davranıĢlarını 

önlemek için öğrencilerin aktif olmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için öğrencilerin aktif, 

öğretmenin pasif olduğu ders planları hazırlanmalıdır. 

 

“GeliĢimsel Model” sınıf yönetiminde öğrencilerin, fiziksel, duygusal, deneyimsel geliĢim 

düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleĢtirilmesini esas alır; bir uygulamaya geçilmeden 

önce, öğrencilerin ona bu açılardan hazırlanmasını öngörür. Bu yaklaĢımda, sınıf içindeki öğretim 

etkinlikleri ve oluĢturulacak kurallarda öğrencilerin geliĢim evrelerine uygun seçimler yapılması söz 

konusudur (Ağaoğlu, 2007). Öğrencilerin içinde bulundukları biliĢsel, fiziksel ve duyuĢsal geliĢim 

dönemleri dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan bu modeli 

kullanan bir öğretmenin teknoloji destekli ortamları öğrencilerin geliĢim dönemlerine göre 

tasarlamalıdır. Masa, sandalye yükseklikleri, ekrandaki yazıların boyutları vb değiĢkenler öğrencilerin 

geliĢim dönemlerine uygun olarak seçilmelidir. Ders içerikleri hazırlanırken çoklu ortam uygulamaları 

kullanılarak  öğrencilerin farklı biliĢsel düzeylerine hitap edilmesi sağlanabilir. 

“Bütünsel Sınıf Yönetimi Modeli” sınıf yönetimi algılarını bütünleĢtiren bu modelde önlemsel sınıf 

yönetimine öncelik verme, grubu olduğu kadar bireye de yönelme, istenen davranıĢa ulaĢabilmek için 

istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır. Ġstenen davranıĢın uygun ortamlarda gerçekleĢeceği 

bilincine dayanarak ortam düzenlemeye, bütün önlemsel yönetim çabalarına karĢın oluĢabilecek 

istenmeyen davranıĢları düzeltmek amacıyla tepkisel yönetim araçlarından yararlanmaya çalıĢılır. Bu 

etkinlikler sürecinde seçilecek davranıĢ örgüleri, öğrencinin geliĢim basamakları ile uyumlu 

olanlardan seçilir. Bu model için sınıf yönetiminin sistem modeli denebilir. (BaĢar, 1999:16). 
Öğretmenlerden, sınıf yönetiminde bütünsel modele uygun hareket etmeleri ve sistematik bir yaklaĢımla 

durumun gerektirdiği en uygun davranıĢları yapmaları beklenir. Buradaki temel ölçüt, tepkisel modele 

dayalı davranıĢların en düĢük düzeylerde, önlemsel ve geliĢimsel modele dayalı davranıĢların ise en yüksek 

düzeylerde gösterilmesidir (Martin, 2000, Akt ġentürk,2006:589).Teknoloji destekli ortamlardaki 

uyaranların çok olması ve bunların öğrencilerin özeliklerine göre düzenlenmesi ve sunulması hem 

teknolojik hem de pedagojik bilgilerin birlikte kullanılmasını gerektirdiği için sınıf yönetiminin sistem 

modeli olan bütünsel modelin bu ortamlarda kullanılması uygun olacaktır. 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmada, meslek liselerindeki teknoloji destekli ortamlarda uygulanan sınıf yönetim modelleri 

konusunda öğretmen, aday öğretmen ve öğrencilerin genel görüĢlerini belirleme amacıyla veri toplama 

aracı olarak anket tekniği tercih edilmiĢtir. 

Literatürde teknoloji destekli ortamlardaki sınıf yönetim modelleri ile ilgili yapılan bir çalıĢmaya 

rastlanmadığı için ġentürk (2006:590)‘ün öğretmen adaylarının rehber öğretmenlerin kullandıkları 

sınıf yönetimi modellerine iliĢkin algılarını belirlemek için geliĢtirdiği anket; teknoloji destekli 

ortamlara uyarlanarak değiĢtirilmiĢ, bazı maddeler çıkarılmıĢ ve yerine yeni maddeler eklenerek 

toplamda 36 maddeden oluĢan ―Teknoloji Destekli Ortamlarda Kullanılan Sınıf Yönetim Modelleri 

Anketi‖  hazırlanmıĢtır. Ankette sınıf yönetim modelleri 3 bölümde gruplandırılarak; Tepkisel modele 

ait 11, önlemsel modele ait 14, geliĢimsel modele ait 11 madde olmak üzere toplam 36 madde;   beĢli 

likert tipi dereceleme sistemine uygun olarak ―Hiçbir zaman‖  ―Nadiren‖ ―Bazen‖ ―Genellikle‖ ―Her 

zaman‖ aralığındaki seçenekler sırayla 1, 2, 3, 4, 5 puan verilerek değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın 

evrenini, Isparta Ġl merkezi ve ilçelerindeki Meslek Liseleri‘nde görev yapan 53 Bilgisayar Öğretmeni,  

385 öğrenci ile bu okullara öğretmenlik uygulamasına giden Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar 

Eğitimi Anabilim dalındaki 70 aday öğretmen oluĢturmaktadır. 

Verilerin analizi, istatistiksel analiz programı SPSS 19.0 paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. 

Örneklemdeki bilgisayar öğretmenlerinin kiĢisel özellikleri ile ilgili (cinsiyet, yaĢ, kıdem) tanımlayıcı 
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istatistiksel analizleri ve biliĢim sınıflarının yerleĢim düzenleri ve bilgisayarı kullanan öğrenci 

sayılarının belirlenmesinde Frekans (f) ve Yüzde Alma (%) teknikleri uygulanmıĢtır. Sınıf yönetim 

modellerine iliĢkin görüĢler, her boyut için aritmetik ortalamalar kullanılarak yorumlanmıĢtır.  

Sınıf yönetim modellerinin cevaplayıcılara göre karĢılaĢtırılmasında one way anova testi, 

Öğretmenlerin tanımlayıcı özelliklere göre karĢılaĢtırılmasında iki gruplu değiĢkenlerde Man 

Whitney-U Testi, ikiden fazla gruplu değiĢkenlerde ise Kruskall Whallis testi uygulanmıĢtır, 

anlamlılık düzeyi (p) %5 (0.05) olarak alınmıĢtır. 

 
 

 

BULGULAR 

 

Öğretmen katılımcılara ait cinsiyet, yaĢ aralığı ve mesleki kıdemleri ile ilgili frekans ve yüzde 

değerleri Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Öğretmenlerin demografik dağılımları 
DeğiĢken Kategori Frekans(f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Bayan 9 17,6 

Erkek 42 82,4 

YaĢ Aralığı 21-30 yaĢ 15 29.4 

31-40 yaĢ 31 60,8 

41-50 yaĢ 5 9,8 

Mesleki Kıdemi 5 yıl ve daha az 10 19.6 

6-10 yıl 21 41.2 

11-15 yıl 18 35.3 

16-20 yıl 2 3.9 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin kıdeme göre dağılımları Tablo 2‘de verilmiĢtir. Tepkisel, önlemsel, 

geliĢimsel modellerin kullanımının kıdem değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır(p>0.05). 

 

Tablo 2. Bilgisayar öğretmenlerinde sınıf yönetim modellerinin kıdeme göre dağılımları 
  Grup N Ort Ss KW p Fark 

Tepkisel Model 

5 Yıl Ve Daha Az 10 2,773 0,574 

5,801 0,122 

 

6-10 Yıl 21 2,740 0,522 

11-15 Yıl 18 2,763 0,529 

16-20 Yıl 2 1,364 0,000 

Önlemsel Model 

5 Yıl Ve Daha Az 10 3,879 0,550 

1,808 0,613 

 

6-10 Yıl 21 3,918 0,498 

11-15 Yıl 18 3,802 0,653 

16-20 Yıl 2 4,214 0,000 

GeliĢimsel Model 

5 Yıl Ve Daha Az 10 3,718 0,524 

5,176 0,159 

 

6-10 Yıl 21 3,849 0,395 

11-15 Yıl 18 3,566 0,604 

16-20 Yıl 2 4,273 0,000 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin tepkisel model, önlemsel model, geliĢimsel model puanları 

ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçları Tablo 3‘de verilmiĢtir. Değerlere bakıldığında, yaĢ 

değiĢkenine göre, grup ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık (p>0.05) olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3. Bilgisayar öğretmenlerinde sınıf yönetim modellerinin yaĢa göre dağılımları 

 
Grup N Ort Ss KW p 

Tepkisel Model 

21-30 YaĢ 15 2,539 0,561 

2,194 0,334 31-40 31 2,777 0,443 

41-50 5 2,709 1,229 

Önlemsel Model 

21-30 YaĢ 15 4,029 0,511 

4,995 0,082 31-40 31 3,758 0,585 

41-50 5 4,200 0,155 

GeliĢimsel Model 

21-30 YaĢ 15 3,921 0,513 

5,513 0,064 31-40 31 3,616 0,514 

41-50 5 3,964 0,292 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre; sınıf yönetim modellerini kullanım sıklıklarıyla ilgili Tablo 

4‘deki veriler değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). 

 

Tablo 4. Sınıf yönetim modellerinin kullanımının öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre dağılımları 
 Grup N Ort Ss KW p 

Tepkisel Model 
Bayan 9 2,919 0,353 

150,500 0,340 
Erkek 42 2,654 0,613 

Önlemsel Model 
Bayan 9 3,841 0,575 

183,500 0,892 
Erkek 42 3,890 0,555 

GeliĢimsel Model 
Bayan 9 3,788 0,542 

179,500 0,814 
Erkek 42 3,729 0,513 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Bilgisayar laboratuvarlarında bir bilgisayarı kullanan öğrenci sayılarının dağılımına baktığımızda; 

%96,9 büyük çoğunlukla bir bilgisayara düĢen öğrenci sayısının 1 olduğu belirtilmiĢtir, bununla 

birlikte 2 ve 3 öğrencinin kullandığını söyleyenler ise % 3,2 oranla azınlıktadır. Bu durumda okulların 

çoğunda bilgisayar sayısının öğrenci sayısına orantılı ve yeterli olduğu söylenebilir. 

AraĢtırma yapılan sınıfların yerleĢim düzenleri (U tipi, Dikey, Klasik) değiĢkenine bakıldığında en çok 

(%88) U tipi yerleĢim düzeninin kullanıldığı görülürken; sınıf yönetim modellerinin kullanımında 

yerleĢim düzeni değiĢkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıĢtır(p>0.05). 

AraĢtırmaya katılan öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilere ait cevapların sınıf yönetim modellerine 

göre puanlarının dağılımı Tablo 5‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Sınıf yönetim modellerinin cevaplayıcılara göre dağılımları 

 
Grup N Ort Ss F p Fark 

Tepkisel Model 

Öğretmen 51 2,701 0,582 1,351 0,260  

Öğretmen Adayı 71 2,547 0,779 

Öğrenci 386 2,671 0,588 

Önlemsel Model 

Öğretmen 51 3,881 0,553 6,425 0,002 1 > 2 

3 > 2 Öğretmen Adayı 71 3,436 0,758 

Öğrenci 386 3,714 0,733 

GeliĢimsel Model 

Öğretmen 51 3,740 0,513 1,349 0,260  

Öğretmen Adayı 71 3,567 0,867 

Öğrenci 386 3,547 0,804 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin önlemsel model puanları ortalamalarının cevaplayan değiĢkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur 

(F=6,425; p=0,002<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc 

analizi yapılmıĢtır. Öğretmen cevaplayıcıların önlemsel model puanları (3,881 ± 0,553), öğretmen 

adayı cevaplayıcıların önlemsel model puanlarından (3,436 ± 0,758) yüksek bulunmuĢtur.  Benzer 

Ģekilde öğrenci cevaplayıcıların önlemsel model puanları (3,714 ± 0,733), öğretmen adayı 
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cevaplayıcıların önlemsel model puanlarından (3,436 ± 0,758) yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre 

öğretmen adaylarının önlemsel model boyutundaki cevaplarının ortalamalarının, öğretmen ve 

öğrencilere göre daha düĢük olmasının sebebinin gözlemci olarak daha objektif olmalarından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Literatürdeki bilgiler doğrultusunda, geliĢimsel ve önlemsel modele dayalı davranıĢların ‗genellikle‘ 

ve ‗her zaman‘, tepkisel modele dayalı davranıĢların ―en az‖ yani ‗hiç‘ ya da ‗nadiren‘ düzeyinde 

kullanılması durumunda bütünsel modelin kullandığı çıkarımı yapılabilecektir.  Tablo 6‘a 

bakıldığında, katılımcıların sınıf yönetim modellerine iliĢkin sorulara verdikleri cevapların puanlarının 

önlemsel modelin ortalaması 3,68 ve geliĢimsel modelin ortalaması 3,62 olduğu yani ―genellikle‖ 

düzeyinde kullanıldıkları, tepkisel modelin ise 2,64 ortalama ile ―bazen‖ kullanıldığı görülmektedir. 

Tepkisel modelin, önlemsel ve geliĢimsel modele göre daha az kullanılması olumlu algılanmasına 

rağmen bu durumda bütünsel modelin kullanıldığı sonucuna varılamamıĢtır. 

 

Tablo 6. Sınıf yönetim modellerinin cevaplayıcılara göre ortalamaları 
  Grup N Ort Ort 

Tepkisel Model 

Öğretmen 51 2,701 

2,64 Öğretmen Adayı 71 2,547 

Öğrenci 386 2,671 

Önlemsel Model 

Öğretmen 51 3,881 

3,68 Öğretmen Adayı 71 3,436 

Öğrenci 386 3,714 

GeliĢimsel Model 

Öğretmen 51 3,740 

3,62 Öğretmen Adayı 71 3,567 

Öğrenci 386 3,547 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin sınıf yönetim modellerini kullanım düzeylerine bakıldığında 

(Çizelge 4.12); önlemsel modelin ortalaması 3,68 ve geliĢimsel modelin ortalaması 3,62 olduğu yani 

―genellikle‖ düzeyinde kullanıldıkları, tepkisel modelin ise 2,64 ortalama ile ―bazen‖ kullanıldığı 

görülmektedir. Önlemsel ve geliĢimsel modelin tepkisel modele göre daha sıklıkla kullanılıyor olması 

olumlu algılanmasına rağmen bu durumda sistematik bir yönetim Ģekli olan bütünsel modelin 

kullanıldığı sonucuna varılamamıĢtır. Sınıf yönetim modelleriyle ilgili yapılan çalıĢmalara 

baktığımızda bu sonuçla parallellik gösterdiği görülmektedir. ġentürk (2006:596)‘ün liselerdeki rehber 

öğretmenlerin kullandıkları sınıf yönetimi modellerine iliĢkin çalıĢmasında; uygulama liselerindeki 

rehber öğretmenlerin geliĢimsel modele uygun davranıĢlara öncelik verdikleri ve bu boyuttaki 

davranıĢları yeterli düzeyde gösterdikleri, ancak önlemsel modele dayalı davranıĢları beklenen 

düzeylerde göstermedikleri, tepkisel modele uygun davranıĢları ise beklenenden daha çok 

kullandıkları görülmüĢtür. Önlemsel ve tepkisel modelin kullanımındaki bu yetersizlikler dikkate 

alındığında, rehber öğretmenlerin sınıf yönetiminde bütünsel modeli kullanmadıkları sonucuna 

varılmıĢtır. Alkan (2009:84)‘ın biliĢim teknolojileri dersinde istenmeyen öğrenci davranıĢlarına 

yönelik yaptığı çalıĢma sonucunda; tepkisel modelin ve geliĢimsel modelin kullanılmasına rağmen 

önlemsel modelin yeterince kullanılmadığı gözlemlenmiĢ, bu durumda bütünsel modelin 

kullanılmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin sınıf yönetim modellerini kullanım düzeyleriyle ilgili aday 

öğretmen, öğretmen ve öğrencilerin görüĢleri arasında farklılıklar görülmektedir, genel olarak verilen 

cevapların ortalamalarına bakıldığında öğretmen adaylarının puanlarının öğrenci ve öğretmenlere göre 

daha düĢük olduğu görülmektedir (Tablo 5). Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrencilere göre 

gözlemci olarak daha objektif olmalarından kaynaklandığı düĢünülmektedir, ayrıca öğretmen 

adaylarının 4. Sınıf olmaları ve sınıf yönetimi dersini almıĢ oldukları düĢünülürse sorulara daha 

duyarlı ve bilinçli Ģekide cevap verdikleri söylenebilir. Benzer Ģekilde Yalçınkaya ve Tonbu (2002) 

sınıf öğretmenlerinin kendi sınıf yönetim becerilerine iliĢkin algıları ile aday öğretmen, yönetici ve 

deneticilerin gözlemlerini karĢılaĢtırmak amacıyla yaptıkları çalıĢmada, öğretmen ve yöneticilerin, 
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öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini, aday öğretmen ve deneticilere göre daha yüksek 

değerlendirdikleri görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaĢ ve kıdem değiĢkenleri açısından tepkisel, önlemsel, geliĢimsel 

modellerini kullanımında grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Benzer 

çalıĢmalara bakıldığında bu konuda farklı sonuçlarla karĢılaĢılmıĢtır. Dilmaç (2009:22)‘ın görsel 

sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaĢımları ve karĢılaĢtıkları çeĢitli sorunlara iliĢkin 

çalıĢmasında da kıdem değiĢkenine göre farklılık görülmemiĢtir. Özgan vd (2011) yaptıkları 

çalıĢmada; öğretmenlerin yaĢlarına ve kıdemlerine göre genel olarak değerlendirildiğinde yaĢ 

ortalaması ve tecrübesi yüksek olanların genç ve daha az kıdemli olanlara göre sınıf yönetimi 

becerilerinin daha geliĢmiĢ olduğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin %17,6‘sı bayan, %82,4‘ü ise erkek olup, öğretmenlerin cinsiyet 

değiĢkenine göre; sınıf yönetim modellerini kullanım sıklıklarında farklılık olup olmadığına 

bakıldığında ise fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p>0,05). Literatürde sınıf yönetimi 

alanında cinsiyet değiĢkenine göre farklı sonuçlar görülmektedir. Dilmaç (2009:21)‘ın görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaĢımları ve karĢılaĢtıkları sorunlara yönelik yaptığı çalıĢmasında 

benzer Ģekilde bayan ve erkek öğretmenlerin sınıf yönetim yaklaĢımlarında anlamlı farklılık 

bulunmazken; Ayar ve Arslan (2008) ile Özgan vd. (2011)  çalıĢmalarına bakıldığında bayan 

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin erkek öğretmenlere göre genel olarak daha geliĢmiĢ olduğu 

görülmektedir. 

Sonuç olarak, bu araĢtırmada; teknoloji destekli eğitim ortamlarında öğretmenlerin ―genellikle‖ 

geliĢimsel ve önlemsel modeli kullandıkları, tepkisel modeli ise ―bazen‖ kullandıkları, bu durumda 

sistematik olarak bütünsel sınıf yönetim modelini kullanmadıkları görülmüĢtür. Sınıf yönetim 

modellerinin kullanım sıklıklarıyla ilgili öğretmen adaylarının görüĢlerinin öğretmen ve öğrencilerin 

görüĢlerine göre daha olumsuz olduğu görülürken, öğretmenlerin cinsiyeti, yaĢı, kıdemine ve sınıfın 

yerleĢim planına göre kullanılan sınıf yönetim modellerinde anlamlı farklılık görülmemiĢtir. 

Yapılan araĢtırmanın bulguları ve yorumları göz önünde bulundurularak bu alandaki eğitimcilere ve 

araĢtırmacılara yönelik bazı öneriler sunulmuĢtur:  

 Teknoloji destekli eğitim ortamlarındaki değiĢkenlerin çokluğu sebebiyle ortaya çıkabilecek 

istenmeyen davranıĢlara karĢı tepkisel modelin kullanımının azaltılarak, önlemsel modelin 

daha fazla kullanılmasına özen gösterilebilir. 

 Önlemsel modelin kullanımı artırmak için; bilgisayar laboratuvarlarında merkezi bir yönetim 

yazılımı kullanarak ders esnasında öğrencilerin ekranları kontrol edilebilir, internette zararlı 

içerik barındıran sitelere girmelerini engellemek için laboratuvardaki bilgisayarlara Web 

Filtreleme Yazılımları (Web Filters) yüklenebilir, oyun, zararlı yazılım, virüs vb kurulumunu 

önlemek için bilgisayarlara deep freeze programları kurulabilir. 

 Bilgisayar laboratuvarlarında öğrenci sayısı ile bilgisayar sayısının orantılı olması, 

bilgisayarların yazılım ve donanımlarının eksiksiz ve çalıĢır durumda olması, araç, gereçler, 

masa, sandalye kablolar vb önceden kontrol edilip, düzenlenmesi sağlanırsa ders esnasında 

oluĢabilecek aksaklıklardan kaynaklı zaman kaybı önlenmiĢ olur. 

 Öğrenme ortamları ve ders içerikleri öğrencilerin fiziksel ve zihinsel geliĢim dönemlerine 

uygun olarak tasarlanmalıdır. 

 Aday öğretmenlere uygulama okullarında daha çok sınıfla etkileĢim imkanı verilerek, sınıf 

yönetiminde etkin rol almaları sağlanabilir. 

 Tepkisel, önlemsel, geliĢimsel, bütünsel modellerinden farklı olarak özellikle teknoloji 

destekli eğitim ortamlarındaki değiĢkenlere uygun olarak kullanılabilecek yeni bir sınıf 

yönetim modeli geliĢtirilebilir. 
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Özet 

 

Hızla geliĢen teknoloji sayesinde bir adım daha kolay öğrenebilmek ve öğretebilmek amacıyla görsel, 

iĢitsel nesnelerden faydalanmak insanların hayatında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  Bu nesneleri 

kullanırken nasıl faydalanabileceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hangi amaçla 

kullanacağımızı bilmek önemlidir. Çünkü bunlar sayesinde öğrenme ve öğretim sürecinde insanların 

daha kolay konuya adapte olmalarını sağlamakla birlikte, görsel hafızayı etkilediğinden dolayı 

konunun daha kolay anlaĢılması sağlanmaktadır.  

Ülkemizin en önemli kaynağı olan genç nüfus sayısının fazla olması sebebiyle eğitim ve öğretim 

alanlarında kullanılabilecek her türlü teknoloji, eğitim öğretim kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır. 

Bu sayede ülkemizin daha da kalkınması ve geliĢmesi yönünde en önemli adımlardan birisi atılmıĢ 

olacaktır.  

Bu çalıĢmada eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojik aletler ve sağlamıĢ oldukları faydalar analiz 

edilmiĢtir. Öğrencilere uygulanan anket sayesinde bu cihazların öğrenciler üzerindeki etkisi 

incelenmiĢ olup öğrencilerin %95.6‘ sı bu cihazlardan olumlu olarak faydalandıklarını belirtmiĢlerdir.   

  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim, Teknolojik aletler, Teknolojik araç ve gereçler 

 

 

THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN VOCATIONAL 

TRAINĠNG ON STUDENTS: THE CASE OF KARAMANOĞLU 

MEHMETBEY UNĠVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL 

SCIENCES 
 

 

Abstract 

 

Through the rapidly evolving technology a step further with easy to learn and teach in order to take 

advantage of the visual, auditory object is to provide great convenience. These are significant that how 

we can benefit from using objects, we should pay attention what is important, what purpose we will 

use. Although ensure that these issues, it is easier to adapt to the people through the process of 

learning and teaching, because it affects the visual memory is provided subject easier to understand.  

In our country's most important source is the number of young people, so that, any technology which 

can be used in education and training, will provide the promotion of quality education and training. In 

this way, the further development and improvement of our country is one of the most important steps.  

In this study the technological tools which are used in education and training,  and their the benefits 

are examined. Through applied survey to students the impact on students of these devices have been 

examined. 95.6% 's of the students indicated that they benefit from these devices as positive. 

 

Keywords: Education, Training, Technological tools, Technological tools and equipment  

GĠRĠġ  
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Eğitim ve öğretimdeki en etkili yöntem, görselliğin ön plana çıktığı uygulamalı birebir 

gösterim olmalıdır. Ġster örgün bir ortamda, isterse uzaktan bir görüntü aktarımıyla, isterse de bir video 

kaydıyla olsun içeriğinde uygulama barındıran bir öğrenme daha akılda kalıcı olmaktadır. Bir Ģey 

öğrenirken okuyarak kavrama kiĢilerin motivasyonuyla ciddi anlamda orantılıdır. Sürekli yazının 

olduğu bir içerikte kiĢilerin öğrenme aĢamasındaki konsantrasyonunu üst düzeyde tutabilmesi oldukça 

zordur. Ayrıca yazı içerikli kitap vb. bilgi kaynaklarının öğrenme aĢamasında anlaĢılır bir düzeyde 

kullanıldığı varsayılsa da, öğrenilen bilginin zihinde belirli görsellikle eĢleĢememesinden ötürü 

unutma da bir o kadar kolay olabilmektedir.  

Her ne kadar görsel içerikli basılı kaynakların sayısında eskiye oranla bir artıĢ olsa da öğrenme 

bu tür kaynaklarda da sınırlı kalabilmektedir. Bu süreçte resim vb. sabit bir görsel içerik, öğrenmeyi 

yazılı kaynaklara göre baĢarılı kılmıĢsa da yeterli olamamıĢtır. Özellikle bilgisayar teknolojilerine 

farklı bir yön veren mobil akıllı cihazların yaygınlaĢmasıyla artık her Ģeyin farklı bir formda 

sunulduğu bilinen bir gerçektir. BaĢ döndürücü hızlı bir ilerlemeyle, artık, hiçbir içerik stabil değil, 

bütünüyle interaktif ve çok hızlı bir Ģekilde değiĢken bir yapıya sahip olmuĢtur. Günümüz bilgisayar 

teknolojileri, her probleme karĢı bir çözüm üretmeye çalıĢırken, elbette öğrenme eyleminin etkin ve 

hızlı bir Ģekilde olması ve özellikle daha kalıcı olması için de kullanılmaktadır. Bunun için görsellik ve 

iĢitselliğin çok daha fazla ön plana çıkması sağlanarak, okumaya nazaran daha akılda kalıcı bir 

öğrenme gerçekleĢebilmektedir.  

Özellikle 21. yüzyılda teknoloji her alanda vazgeçilmez olduğu gibi eğitim ve öğretimde de 

giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Teknoloji destekli eğitim ve öğretim faaliyetleri, ülkeler 

için gerekli önlemlerin alınması her zamankinden daha fazla bir önem taĢımaktadır. Eğitim ve öğretim 

konusunda geliĢmiĢ ülkeler bunu ciddi bir politika haline getirmektedirler. En büyük sermayesi olarak 

değerlendirilebilecek genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde de son yıllarda teknoloji destekli eğitim 

öğretim konusunda ciddi reformlar yapılmaktadır.  Bunlara verilecek örneklerin baĢında Milli Eğitim 

Bakanlığı ile UlaĢtırma Bakanlığı iĢ birliği ile hayata geçirdikleri ve ciddi bir ilerleme kaydedilen 

FATĠH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi)  Projesi gelmektedir. Teknolojik 

altyapı ile birlikte teknolojik araç gereçlerin birlikte kullanımına olanak tanıyan bu proje sayesinde 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin eğitim sürecinin temel araçlarından biri olması ve öğrencilerin, 

öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımının sağlanması hedeflenmiĢtir. (Fatih Projesi 2016). 

Fatih projesi ile birlikte eğitim ve öğretimde interaktif içerikler yardımıyla görsel ve iĢitsel duyu 

organlarına yönelik bilgi iletiĢim teknolojilerinin etkin kullanımı sayesinde eğitimdeki baĢarının 

artırılması sağlanabilecektir.  

Bu çalıĢmada, ülkemizde ön lisans seviyesinde eğitim faaliyeti gösteren, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Bilgisayar Programcılığı‘ nda eğitim görmekte olan öğrenciler üzerinde, eğitim ve öğretimde 

kullanılan akıllı (etkileĢimli) tahta, internet destekli bilgisayarlar, tepegöz gibi teknolojik aletler ve 

sağlamıĢ oldukları faydaların analiz edilmesi amacıyla bir anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

anket sonuçlarına göre, teknolojik aletlerin kullanımının öğrenciler üzerindeki etki verimliliği 

incelenerek değerlendirmeler yapılmıĢtır. Öğrencilerin %95.6‘ sı bu cihazlardan olumlu olarak 

faydalandıklarını belirtmiĢlerdir.   

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalıĢmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri arasından 100 tanesi 

rasgele seçilmiĢtir. Bu öğrencilere teknolojik aletlerin kullanımı, öğrenci motivasyonu açısından 

değerlendirmeleri gibi birçok soru yöneltilmiĢtir. Hazırlanan anketin cevapları Microsoft Excel 

programı kullanılarak incelenip yorumlanmıĢtır.  

Anket sorularının cevapları için 5 farklı cevap anahtarı oluĢturulmuĢtur. Bunlar; ‗Hiç 

Katılmıyorum‘, ‗Katılmıyorum‘, ‗Kararsızım‘, ‗Katılıyorum‘, ‗Tamamen Katılıyorum‘ Ģeklindedir. 

Kullanılan Likert ölçeğiyle ilgili sınırlar ise Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 1: Likert Ölçeğine Göre Değerlendirme Aralığı 

Derecelendirme Değeri Anlam Aralık 

5 Hiç Katılmıyorum 1.00 – 1.80 

4 Katılmıyorum 1.81 – 2.60 

3 Kararsızım 2.61 – 3.40 

2 Katılıyorum 3.41 – 4.20 

1 Tamamen Katılıyorum 4.21 – 5.00 
Kaynak: Nuhoğlu ve Yalçın, 2004:322 

 

Bulgular 

 

Bu çalıĢmada, eğitim ve öğretimde kullanılan teknolojik aletlerin öğrenciler üzerindeki etkisi 

incelenmiĢtir. Bilgisayar Programcılığı programından rasgele seçilen 100 öğrenciye 12 soruluk bir 

anket uygulanmıĢtır. Anket soruları, bu anketlerle ilgili değerlendirme sonuç ve yorumları ayrıntılı 

olarak gösterilmiĢtir. Öğrencilerin anket cevapları değerlendirilirken ‗Hiç Katılmıyorum‘ ve 

‗Katılmıyorum‘ durumları olumsuz, ‗Kararsızım‘, ‗Katılıyorum‘ ve ‗Tamamen Katılıyorum‘ 

durumları ise olumlu olarak değerlendirilmiĢtir. Anket sonuçları değerlendirilirken benzer sorular bir 

arada değerlendirilmiĢtir.  

Anket sonuçları incelendiğinde 1. ve 2. sorulara verilen yanıtlar ve yüzdelikleri Tablo 2 ‗de 

gösterilmiĢtir. Birçok öğrenci ders anlatımlarında teknolojik araçların mutlaka 

kullanılması  gerektiğini düĢünmektedir. Ders anlatımında projeksiyon, tepegöz, gibi 

cihazların tercih edilmesi   fikrine ise öğrencilerin birçoğunun tamamen katıldığı 

gözlemlenmiĢtir.  

 

Tablo 2: 1. ve 2. anket sorularının cevapları 

No Soru 

Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
 

1 Ders anlatımlarında 

teknolojik araçlar 

mutlaka kullanılmalıdır. 

1 4 10 50 35 
4,14 

1% 4% 10% 50% 35% 

2 Ders anlatımında 

projeksiyon, tepegöz 

gibi cihazlar tercih 

edilmelidir. 

0 3 6 28 63 

4,51 

0% 3% 6% 28% 63% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları 
 

3., 4. ve 5. anket cevapları incelendiğinde verilen yanıtlar ve yüzdelikleri Tablo 3 ‗te 

gösterilmiĢtir. Birçok öğrenci; teknolojik araçların öğrencinin motivasyonunu artırdığını , 

teknolojik araçların görsel hafızayı etkilediğinden dolayı konunun akılda kalıcılığının daha fazla 

olduğunu  ve teknolojik araçların ders anlatımını ve kavranmasını kolaylaĢtırdığını 

 düĢünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: 3., 4. ve 5. anket sorularının cevapları 
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No Soru 

Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
 

3 Teknolojk araçlar 

kullanıldığında 

öğrencinin motivasyonu 

artmaktadır.  

1 4 5 55 35 

4,19 

1% 4% 5% 55% 35% 

4 Teknolojik araçlar 

görsel hafızayı etkilediği 

için konunun akılda 

kalıcığı fazla 

olmaktadır.  

2 4 7 28 59 

4,38 

2% 4% 7% 28% 59% 

5 Teknolojik araçlar 

sayesinde derslerin 

anlatımı ve kavranması 

kolaylaĢmaktadır.  

4 2 6 38 50 

4,28 

4% 2% 6% 38% 50% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları 
 

6., 7. ve 8. anket cevapları incelendiğinde verilen yanıtlar ve yüzdelikleri Tablo 4 ‗te 

gösterilmiĢtir. Birçok öğrenci; yazı tahtaları yerine akıllı tahtaların yaygınlaĢtırılması gerektiğini 

, bilgisayar bilimlerini ve teknolojilerini öğrenirken tablet kullanılabileceğini  

özellikle 'Mobil Programlama' derslerinde telefon veya tablet kullanımının mutlaka olması gerektiğini 

 düĢünmektedir. 

 

Tablo 4: 6., 7. ve 8. anket sorularının cevapları 

No Soru 

Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
 

6 Yazı tahtaları yerine 

akıllı tahtaların 

yaygınlaĢtırılması 

gerekir. 

1 4 20 50 25 

3,94 

1% 4% 20% 50% 25% 

7 Bilgisayar bilimlerini ve 

teknolojilerini 

öğrenmede tablet 

kullanılabilir. 

0 3 18 35 44 

4,2 

0% 3% 18% 35% 44% 

8 Özellikle 'Mobil 

Programlama' 

derslerinde telefon veya 

tablet kullanımı 

önemlidir. 

0 0 0 20 80 

4,8 

0% 0% 0% 20% 80% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları 
 

9., 10., 11. ve 12. anket cevapları incelendiğinde verilen yanıtlar ve yüzdelikleri Tablo 5 ‗te 

gösterilmiĢtir. Birçok öğrenci; bilgisayarların kullanılan programları kaldırabilecek nitelikte olması 

gerektiğini , laboratuvar ortamındaki derslerde sınıfın fazla kalabalık olmaması 

gerektiğini , anlatılan derslerin video olarak kaydedilebileceğini  ve bu 

kaydedilen videoların da öğrenciler tarafından tekrar izlenebilmesinin sağlanması gerektiğini 

 düĢünmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: 9., 10., 11. ve 12. anket sorularının cevapları 
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No Soru 

Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
 

9 Bilgisayar programcılığı 

bölümü olduğu için 

bilgisayarlar kullanılan 

programları 

kaldırabilecek nitelikte 

olmalıdır. 

0 0 0 31 69 

4,69 

0% 0% 0% 31% 69% 

10 Laboratuvar ortamında 

ders iĢlerken sınıfın 

fazla kalabalık 

olmaması 

gerekmektedir. 

2 5 7 35 51 

4,28 

2% 5% 7% 35% 51% 

11 Anlatılan dersler video 

olarak kaydedilmelidir. 
2 4 22 34 38 

4,02 
2% 4% 22% 34% 38% 

12 Kamera ile dersin belirli 

bölümlerinin videoya 

kayıt edilmesi 

öğrencilerin eksiklerini 

ve hatalarını 

görmesini sağlar. 

2 4 24 31 39 

4,01 

2% 4% 24% 31% 39% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları 
 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri arasından rasgele 

seçilen 100 öğrenciye 12 soruluk bir anket uygulanmıĢtır. Tüm anket cevapları incelendiğinde tüm 

öğrencilerin %95,6‘sı teknolojik aletlerin ve cihazların kullanım gerekliliğini ifade etmiĢlerdir. Bu 

değerlendirme, olumlu cevap olarak kabul edilen ‗Kararsızım‘, ‗Katılıyorum‘ ve ‗Tamamen 

Katılıyorum‘ cevapları arasında yapılmıĢtır.  

Bu analizde öğrencilere; 

 Ders anlatımlarında teknolojik araçların gerekliliği, 

 Teknolojik araçların motivasyonu artırıcı unsuru, 

 Teknolojik araçların görsel hafıza üzerindeki olumlu etkileri, 

 Teknolojik araçların eğitimci tarafından ders anlatımı, öğrenci açısından ise dersin 

kavranmasını artırdığı, 

 Akıllı (etkileĢimli) tahta, internet destekli bilgisayarlar, tepegöz gibi teknolojik aletler 

yaygınlaĢtırılması gerekliliği,  

 Akıllı telefon ve tabletlerin programlamasının anlatıldığı mobil programlama 

derslerinde test ortamı olarak kullanılmasının sağlanması, 

 Programlama laboratuvarı ortamlarındaki öğrencilerin kullandıkları bilgisayarların 

program geliĢtirme ortamları için yeterli konfigürasyona sahip olması gerekliliği, 

 Bu laboratuvar ortamlarında, sınıfın az kiĢilik gruplar halinde olması,    

 Eğitimci tarafından anlatılan derslerin video kayıtlarının yapılabilmesi 
gibi bir takım konu baĢlıklarını içeren sorular yöneltilmiĢtir. Sorulardaki Likert ölçeğine göre yapılan 

değerlendirmelerde 12 sorudan 6‘sının ‗Katılıyorum‘ diğer 6‘sının ise ‗Tamamen Katılıyorum‘ 

Ģeklinde değerlendirildiği gözlenmiĢtir. Teknolojik aletlerin öğrenciler üzerindeki etkisi araĢtırma 

sonuçları bütünüyle olumlu sonuçlanmıĢtır. Bu anlamda teknolojik aletlerin eğitimde kullanılması gün 

geçtikçe vazgeçilemez bir eğitim aracı ve metodu olarak kullanılmasının artacağı öngörülmektedir.  
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Özet 

 

Tarihsel süreci içerisinde değiĢik görevler yüklenmiĢ olan meslek yüksekokulları, günümüzde 

ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara 

elemanların yetiĢtirilmesi amacıyla kurulmuĢ mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli bileĢeni 

olan yükseköğretim kurumlarındandır. Meslek yüksekokullarında verilen eğitimin; ulusal ve 

uluslararası gereksinimler, geliĢen teknoloji ve iĢ dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilip, 

gerekli düzenlemelerin yapılması, bu okul mezunlarının ilgili sektörlerde tercih edilen elemanlar 

olarak daha hızlı bir Ģekilde istihdam edilmelerini kolaylaĢtıracaktır. Türkiye‘deki pek çok sanayici/ 

iĢadamı, ihtiyaç duydukları yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli eleman temini konusunda ciddi 

sıkıntılar yaĢadıklarını ifade etmektedir. Bu konuda çok önemli mesafeler kat edilmiĢ olmakla birlikte, 

hala yapılması gereken pek çok çalıĢma olduğu da bir gerçektir. Bu çalıĢmada, Meslek yüksekokulları 

malzeme ve malzeme iĢleme teknolojileri bölümünde yer alan mobilya ve dekorasyon programının 

sorunları ve çözüm önerileri ele alınmıĢ ve bazı çözüm önerileri verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

  

Anahtar Sözcükler: Meslek yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri, Mobilya ve 

Dekorasyon Programı 

 

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF VOCATIONAL SCHOOL MATERIALS 

AND MATERIAL PROCESSING TECHNOLOGIES IN SECTION 

FURNITURE AND DECORATIONS PROGRAMME 

 
Abstract 

 

 Vocational Schools which have undertaken various missions throughout history were 

established in order to train intermediate staffs with sufficient knowledge and skills in their fields, in 

accordance with the requirements of trade, industry and services sectors and they are the most 

important components of ‗vocational and technical education system‘ today. Analyzing the education 

given in the vocational schools in accordance with the national and international requirements, 

developing technologies and the needs of business world and making the necessary arrangements in 

line with these will contribute to the employability and prefer ability of graduates of these schools in 

an efficient way. Many industrialists/businessmen in our country stated that they experienced serious 

problems in the supply of qualified staff with sufficient knowledge and skills needed in sectors. 

Although much progress has been achieved in this subject, it is a fact that there are still a lot of works 

to be done. In this study Vocational school materials and material processing technologies in section 

furniture and decoration program issues and possible solutions and some solutions are suggested in 

accordance with the problems mentioned. 

Keywords: Vocational school, Materials and Material Processing Technologies, Program of Furniture 

and Decoration 

 

 
1.MOBĠLYA SEKTÖRÜN GENEL YAPISI 
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   2014 yılı SGK verilerine göre mobilya sektörü imalat sanayi içinde 20.867 iĢletme ile 

dördüncü, yarattığı 165.118 kiĢilik istihdam ile yedinci sırada yer almaktadır.  

 Sektörün maliyet yapısı büyük ölçüde hammadde ve malzemeye dayalı olup, enerji ihtiyacı 

açısından imalat sektörleri içinde son sırada yer almaktadır. TCMB‘nin ―Türkiye Ġmalat Sanayiin 

Ġthalat Yapısı‖ isimli çalıĢmasına göre sektörün maliyetlerinin %90, 9‘unu hammadde ve malzeme 

maliyeti oluĢtururken, enerji ve su maliyeti %0,7 düzeyinde ölçülmüĢtür. ĠĢgücü maliyeti ise %8,4 

seviyesinde kaydedilmiĢtir.  Mobilya sektörü net ihracatçı konumundadır.  

 Nihai ürün üretiminde ithal girdi kullanımı oldukça sınırlı olmakla birlikte, sektöre ara malı 

sağlayan mobilya yan sanayiinde baĢta endüstriyel odun olmak üzere ithalata bağımlılık söz 

konusudur.  

 Sektör; ağaç ürünleri, tekstil, ve çelik profil sektörlerinden girdi kullanmakta olup, son yıllarda 

hızla geliĢen bir yan sanayiine sahiptir.  

Üretiminin %70‘ini yurt içine satan mobilya sektöründe büyüme eğilimi yukarı yönlü olmakla 

birlikte, yurt içi ve yurt dıĢı talep koĢullarının son yıllarda görece zayıf seyri sektörün potansiyeline 

ulaĢmasını engellemektedir.  

 Üretimde bölgesel yoğunlaĢmanın en fazla görüldüğü sektörlerden olan mobilya sektöründe 

üretimin büyük bölümü Kayseri ve çevresinde gerçekleĢtirilmektedir. Ankara, Ġstanbul, Ġzmir ve Bursa 

da diğer önemli üretim bölgeleridir.  

 2001-2014 yılları arasında ihracatını da önemli ölçüde artıran sektör, öncelikle AB pazarına 

odaklanmıĢ; ancak, küresel kriz ve sonrası dönemde ihracatını Orta Doğu ve Kuzey Afrika‘ya 

kaydırmıĢtır.  

 
2.MOBĠLYA SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 

 

Tablo 1: TÜĠK tarafından mobilya sektörünün temel göstergelerine iliĢkin açıklanan en güncel veriler. 

 

 
 
    Büyük çoğunluğunu küçük iĢletmelerin oluĢturduğu mobilya sektöründe iĢletme sayısı ve 

istihdam rakamları ekonomik aktivitedeki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmektedir. 2006 yılında 

35.854 olan iĢletme sayısı 2010 yılında 31 bin düzeyine kadar gerilemiĢtir. 2010 sonrasında ekonomik 

büyümeye paralel olarak artan iĢletme sayısı 2012 itibarıyla 39.046 olarak kaydedilmiĢtir.  

 2012 itibarıyla sektörün toplam üretim değeri 16 milyar TL düzeyindedir. Ev ve bahçe 

mobilyaları üretimi sektörün büyük bölümünü oluĢtururken, büro ve mağaza mobilyaları üretimi son 

yıllarda önemli oranda artmıĢtır. Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarındaki yıllık 

değiĢimlerden yola çıkılarak yaptığımız değerlendirmede sektörün 2015 yılı üretim değerinin 21 

milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. ĠĢletme sayısının 42 bin, çalıĢan sayısının ise 210 bin olduğunu 

tahmin ediyoruz.  

Yatak imalatı sektörü dıĢında yoğunlaĢmanın oldukça düĢük olduğu görülmektedir.  

 Sektör genelinde yatırım faaliyetleri sürdürülmekte olup, yatırıma aktarılan tutar diğer imalat 

sektörlerine kıyasla oldukça düĢük düzeydedir. Ayrıca, yoğunlaĢma ile yatırıma aktarılan tutar 

arasındaki ters iliĢki dikkat çekmektedir.  
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  Sektörde iĢletme adedi bakımından kayıt dıĢılığın %50 düzeyinde olduğu sürekli ifade 

edilmekte olup, TÜĠK verileri kayıtlı iĢletme sayısından ziyade sektörde faaliyet gösteren tüm 

iĢletmelere yönelik gösterge sunmayı amaçlamaktadır.  

Sektörde ücretlerin düĢük seviyesi dikkat çekmektedir. Aylık olarak hesaplandığında sektör 

istihdamının büyük bölümünün asgari ücretten çalıĢtığı görülmektedir. Asgari ücrette yaĢanacak 

artıĢın hane halkı gelirini artıracak olması mobilya talebi açısından olumlu olmasına karĢın, sektörde 

üretim maliyetlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği tahmin edilmektedir. Bu geliĢmeyle sektörde 

kayıt dıĢılığın artıĢ gösterebileceğini düĢünüyoruz.  

 

Tablo 2:  SGK verileri sektördeki kayıt dıĢılığı teyit eder niteliktedir. SGK kayıtlarına göre 

2014 yılında mobilya sektöründe iĢletme sayısı 20.867 olurken, istihdam edilenlerin sayısı ise 165 

binin üzerindedir.  

 

 
 

3. TÜRKĠYE‘DE MOBĠLYA VE DEKORASYON EĞĠTĠMĠNDE OKULLAġMA DURUMU 

 

Ülkenin kalkınması, mesleğinde iyi yetiĢmiĢ nitelikli insan gücü ile ilgilidir. Bir ülkede 

okullaĢma oranının yüksek olması ile birlikte ekonomik yapılananın ihtiyaç duyduğu beceri ve 

yeteneğe sahip iĢgücünü sağlamaya yönelik bir eğitim sistemi oluĢturmak, ülkelerin küresel 

ekonomiye uyum sağlama Ģansını arttıracaktır. Ġstihdam ve iĢsizlik sorunu ise, özellikle niteliksiz 

gençler açısından giderek artmaktadır. Bu soruna bağlı olarak nitelikli iĢgücünü sağlayan meslek 

eğitiminin önemin ide artmaktadır  

GeliĢen teknolojiler, üniversitelerde okumak isteyen öğrenci sayısının her geçen gün artması, 

mesleki ve teknik eğitimin tüm dünyada önem kazanması, rekabet Ģartlarının ülke boyutundan dünya 

boyutuna taĢınması vb. nedenlerden dolayı Meslek Yüksekokulları tüm geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi 

geliĢmekte olan bir ülke olarak Türkiye‘de de her geçen gün önem kazanmaktadır  

Gerek iĢ gerekse özel yaĢamda baĢarılı olmak için, açık, net ve ulaĢılabilir hedefler 

belirlenmeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleĢtirmek için azimli olunmalıdır. 

Yürürlükte olan yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan yüksekokullarda da bu gereklilikten 

hareketle, dünya standartlarında mal ve hizmet üretebilecek ara eleman yetiĢtirmek için olanaklar 

ölçüsünde Mobilya ve Dekorasyon mesleki teknikerlik eğitimi veren programların yeniden 

yapılandırılması faydalı olacaktır.  

GeliĢen teknolojiyle birlikte Mobilya ve Dekorasyon sektöründe yetiĢmiĢ ara eleman 

sıkıntısını hissedilmeye baĢlamıĢtır. Bölgesel kalkınmalara destek olmak ve mevcut yetiĢmiĢ eleman 

sıkıntısını gidermek amacıyla 1982 ‗den sonra yüksekokulların yaygınlaĢtırılması süresince 

Yükseköğretim kurumu Ağaç ĠĢleri Programları açmaya baĢlanmıĢtır. 2009-2010 yılından itibaren 

Ağaç ĠĢleri Programın adı YÖK tarafından Mobilya ve Dekorasyon Programı olarak 

değiĢtirilmiĢtir.2015-2016 yılında mobilya ve dekorasyon programda okuyan öğrenci sayısı Ģu anda 

aktif olan 53 programı Tablo 1 ‗ de görebilirsiniz. Toplamda bu aktif programlarda okuyan öğrenci 

sayısı 6464 dür. 
  Eski öğrencileri olan yarı pasif ve aktif program sayısı: 135 (82 program kapatılmıĢ ancak eski öğrenciler 

bulunmaktadır) Bu 135 programdaki öğrenci sayısı 7678 dir. 
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 Tablo 2: 2015-2016 yılında mobilya ve dekorasyon programda okuyan öğrenci sayıları 
 

 

 
 

 

 

4.SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Mobilya sektöründe üretim kademeli olarak artıĢ eğilimi sergilemiĢtir. 2014 yılında %7 

oranında artan sanayi üretimi 2015‘in ilk 9 ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 

oranında artıĢ kaydetmiĢ sektörde hem pratik beceri hem de bilgi birikimi bulunan eleman ihtiyacının 

dikkat çekici boyuta ulaĢmıĢtır. Türkiye‘de iĢsizlik sıkıntısı bulunmamakta, meslek edinememe 

durumu yaĢanmaktadır. Özellikle üretim süreçlerinde eğitim almıĢ ve pratik bilgisi bulunan personel 

istihdamında sorun yaĢanmaktadır. ĠĢe alınan personele fabrikalarda pek çok eğitim verilmekte,  ancak 

MYO mezunları hem teorik hem de pratik bilgi sahibi oldukları için daha verimli çalıĢabilmektedirler. 

ĠĢletme sayısı bakımından illerdeki yoğunlaĢma incelendiğinde Kayseri, Ankara, Bursa, 

Adana gibi iller öne çıkarken, net satıĢ rakamları dikkate alındığında ise Ġstanbul, Kayseri, Bursa, 

Ankara ve Ġzmir ilk sıralarda yer almaktadır. Mobilya sektörü Kayseri ili için oldukça önemli 

konumdadır. Sektörün cirosunun %19‘a yakınını gerçekleĢtiren Kayseri‘de mobilya sektörünün il 

toplam cirosu içindeki payı %22 düzeyindedir. Sektörün en büyük firmalarının yer aldığı Kayseri‘de 

imalat sanayii istihdamının %30‘u mobilya sektöründe yer almaktadır. Yıllar itibarıyla mobilya 

sektöründe üretim kademeli olarak artıĢ eğilimi sergilemiĢtir. 2014 yılında %7 oranında artan sanayi 

üretimi 2015‘in ilk 9 ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında artıĢ kaydetmiĢtir. 

Artan üretime karĢın kapasite kullanımının son yıllarda nispeten yatay seyrettiği görülmektedir. 2013 

yılında %71,4 olan kapasite kullanım oranı 2014 yılında %71,8 olarak kaydedilmiĢtir. Kasım 2015 

itibarıyla kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, yıllık ortalama kapasite kullanım oranı ise %72,3 

seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Önceki yıllarda sektörün kapasite kullanımında görülen mevsimselliğin 

son yıllarda oldukça azaldığı dikkat çekmekte, buna bağlı olarak sektörde mevsimsel istihdamın 

oldukça azaldığı görülmektedir. Sektörde geleneksel yöntemlerle faaliyet gösteren birçok iĢletme yer 
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almakta olup bunların da önemli bölümü kayıt dıĢı üretim yapmaktadır. Sektörde kayıt dıĢı üretim 

gerçekleĢtiren iĢletmelerin oranının %50 seviyesinde olduğu tahmin edilmekle birlikte sektörün cirosu 

içinde kayıt dıĢı üretimin payının %15 seviyesinde olduğu düĢünülmektedir. Kayıt dıĢılığın 

azaltılmasına yönelik olarak küçük iĢletmeleri daha verimli üretim araçlarıyla tek çatı altında 

toplamayı amaçlayan ortak atölye uygulaması devreye alınmaya çalıĢılmıĢ ancak baĢarılı 

olunamamıĢtır.  

Son dönemde alınan korumacı tedbirlerle ithal ürünlerin maliyetinin artırılması suretiyle yerli 

üretim teĢvik edilmekte ve buna bağlı olarak da Türkiye‘nin mobilya ithalatının artması 

engellenmektedir. Küresel ithalattan aldığı pay yatay seyreden Türkiye‘nin mobilya ithalatı 2014 

rakamlarına göre dünyada 26. sırada yer almıĢtır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların küçük çaplı 

olması nedeniyle güvenilirlik yetersiz kalmakta ve finansman maliyetleri yükselmektedir. Bunun yanı 

sıra kayıt dıĢı çalıĢan iĢletmelerde finansman ihtiyacı öz sermaye ile karĢılanmaya çalıĢıldığından 

iĢletme sermayesi açığı meydana gelmektedir. Sermayenin yeterli olmaması çoğu zaman büyümeyi 

engellerken, iĢletmenin yenilenme ihtiyaçlarının karĢılanamamasına ve verimsiz üretim ortamının 

yaĢanmasına neden olmaktadır  

Türkiye‘ye çeĢitli yaptırımlar uygulamaya baĢlayan Rusya ile sektörün ihracat hacmi 75 

milyon USD düzeyindedir. Ġhracat hacminin düĢük olması nedeniyle Rusya‘nın yaptırımlarının sektör 

üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Son yıllarda markalaĢma ve pazarlama konusunda 

önemli yol kat eden sektörde, en önemli sorun olarak tasarım eksikliği gelmektedir. Üretimin büyük 

bölümünün geleneksel motifleri tercih eden yurt içi pazarına satılması da tasarım konusunda 

iĢletmelerin yatırıma yönelmesinin önünde engel teĢkil etmektedir  

  Ġstihdam yaratma kapasite açısından Türkiye‘nin en önemli sektörlerinden olan mobilya 

sektörü yurt genelinde faaliyet göstermekle birlikte, bölgesel kümelenmenin en fazla yaĢandığı 

sektörlerden biridir. Mobilya üretimi yıllar içinde Kayseri, Ankara ve Ġstanbul‘da yoğunlaĢmıĢ, buna 

bağlı olarak da sektöre girdi sağlayan mobilya yan sanayii de bu Ģehirlerde yatırımlarda bulunmuĢtur. 

Sektörümüzde özellikle üretim süreçlerinde görevlendirilecek, personel ve orta düzey yetkili açığı 

bulunmaktadır. DöĢeme ustası, kaynakçı, dikiĢ operatörü, CNC tezgâh operatörü en çok boĢluk 

bulunan pozisyonlar arasında yer almaktadır. ġu anda mobilya sektörünün eğitimli eleman açığının 

30.000 kiĢiye ulaĢtığını söylemek mümkün. Mobilya sektöründeki kariyer olanaklarının yeterince 

duyurulamamıĢ olması, ders müfredatlarının eski olması, okullardaki atölyelerin iyileĢtirilmesi 

gerekliliği ve öğrencilere kurumsal firmalarda yeterince staj imkânı sağlanamaması gençlerin sektöre 

giriĢini olumsuz etkilemektedir. Mobilya ve dekorasyon Programlarında gençlere hem mobilya 

sektörünün keyifli yanlarını aktarılmalı hem de dünyanın her yerinde geçerliliği bulunan bir meslek 

sahibi olacaklarını hatırlatılmalıdır. Mobilya sektöründe 60.000 Ģirket bulunmakta ve genç MYO 

arkadaĢlarımızın sektörle iletiĢimi sağlanmalıdır 

 Teknik programlara mensup öğretim elemanlarına yaz aylarında bir ay ya da daha kısa 

bir zaman dilimi içerisinde teknik izin verilmesi ve öğretim elemanlarının bu süre boyunca 

sektördeki geliĢme ve çalıĢmaları yerinde takip etmesi gereklidir. Ayrıca bu izlenimlerle 

güncel geliĢmeleri takip eden öğretim elemanları öğrencileri o doğrultuda yetiĢtirmeli 

gerekirse bir ay boyunca teknoloji fakülteleri modeli gibi öğrenciler öğrenimlerinin bir 

kısmını sektörde çalıĢarak geçirmeleri gerekir.  

Programlarda okutulan bazı dersler, yalnızca teori düzeyinde kalmakta eğitim-öğretim 

iliĢkisi kurulamamakta, eğitim yeterince sağlanamamaktadır. Mezun olan öğrenciler; gerekli 

beceri, modern alet ve makineleri kullanabilme, yaĢam boyu öğrenme gereğini algılamıĢ ve 

bu yeteneği kazanmıĢ olma özelliğini, iĢ ahlakı bilinci, problemleri belirleme, modelleme ve 

çözme, takım çalıĢması yürütebilme becerisini kazanacak Ģekilde teknikerler yetiĢtirilmeli ve 

mobilya fabrikalarındaki teknik eleman çalıĢtırma zorunluluğu denetlenmelidir. 

ÖSYM tarafından yapılan sınavız geçiĢ hakkına sahip meslek lisesi bu programlara 

yerleĢtirilmesi uygulaması hemen durdurulmalıdır. Bunun yerine yeterli puan alan veya özel 

yetenek sınavı sonucuna göre öğrencilerin yerleĢtirilmesi sistemi uygulanmalıdır. Mobilya ve 

Dekorasyon Programı öğrencilerinin daha baĢarılı olmaya özendirmek,  baĢarılı öğrencilerin 

lisans öğrenimi yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla ÖSYM‘nin yapmıĢ olduğu sınav 

yerine MYO‘ da baĢarıyla mezun olup dereceye giren öğrencileri kendi mesleki alanlarında 



44 

 

objektif kıstaslara göre yapılan bir sınava göre ilgili fakültelere geçiĢ imkânı sağlamaktır. Bu 

geçiĢ için  %10 lik bir ek kontenjan ayrılmalı ve yapılacak bu sınavlarda dersleri veren 

öğretim görevlilerinde bulunması faydalı olacaktır. 

Üretim ağırlıklı olan bu okulların, tasarımı özel yapılmıĢ atölye çalıĢması 

uygulmalarına uygun binalarda eğitim ve öğretim sürdürmeleri, eğitim kalitesi yönünden 

büyük önem taĢımaktadır. Öğrenciler için ideal öğrenme ortamı oluĢturmak amacıyla çağın 

gerektirdiği bilgi ve eğitim teknolojilerinden faydalanılmalıdır. Gerekli fiziksel altyapı ve 

istihdam imkanları oluĢturulmadan yeni programların açılmasına izin verilmemelidir. Mevcut 

okulların fiziki Ģartları en kısa sürede iyileĢtirilmelidir. Eğitim boyunca öğrencilerin yapmak 

zorunda oldukları stajda gerçek anlamın dıĢında yalnızca süre doldurmaya yönelik bir yığın 

bilgisayar çıktısı ve fotokopilerden oluĢan dosyalar Ģeklinde tamamlanmaktadır. Ġyi 

programlanmıĢ bir stajın eğitim üretim iliĢkisinin kurulmasında uygulanması en pratik yöntem 

olduğu unutulmamalıdır. 

MYO için merkezi bölgeler oluĢturulup diğer MYO‘ lar kapatılmalı, kalite arttırılmalı, 

her ilçeye bir yüksekokul açmak yerine büyük yerleĢkeler Ģeklinde yüksekokulların 

oluĢturulması ve her türlü teknik donanımın sağlanması ve sürekli yenileĢtirilmesi gerekir. 

Malzeme ve malzeme iĢleme teknolojileri bölümlerinin eğitim süresinin yetersiz olması 

nedeniyle eğitim sürecinin üç yıla çıkarılarak three master programının getirilmelidir. 

Teknik programlardaki hızlı teknolojik geliĢmenin yakından izlenmesi için öğretim 

görevlilerinin bilgilerinin güncellenmesi, atölye ek ders ücretlerinin yükseltilmesi, Öğretim 

görevlisi maaĢlarının mezun olan MYO öğrencilerinin kazandığından da altta olması mobilya 

ve dekorasyon programı öğretim elemanlarının çözülmesi gereken belli baĢlı sorunlardadır. 

Son olarak gözlemlediğim en büyük sorun Mobilya ve Dekorasyon Programlarının 

kapatılarak, programdaki öğretim elemanlarının kadrolarının Ġç Mekân, Ormancılık, Sivil 

Savunma ve Ġtfaiyecilik ön lisans programlarına aktarılmasıdır. Bunun önüne geçmek için 

mobilya sektörünü besleyen Mobilya ve Dekorasyon Programlarının sayılarının arttırılması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz süs bitkileri sektöründe de örgütlenme modelleri ve birlikte hareket etme 

eğilimi giderek yaygınlaĢmaktadır. Yalova GARDEN A.ġ bu kümelenme hareketliliği içinde süs bitkileri 

sektörü için baĢarılı bir örnek olarak karĢımıza çıkmıĢtır. 2013 yılında alanlarında deneyimli 40 iĢletmenin bir 

araya gelmesiyle 1541 dönümlük alanda faaliyete baĢlamıĢtır. Tecrübelerin paylaĢılarak, teknoloji ve pazarla bir 

araya getirilerek, dünya çapında piyasada söz sahibi olmak için kurulan Ģirket alanıyla ilgili birçok yenilikçi 

giriĢimlerde bulunmaktadır.  

 

Yalova GARDEN Aġ. bünyesinde bulunan Solo Plant firması ülkemiz için önemli bir yatırım yapmıĢ ve 

ülkemizde hemen hemen tamamı yurt dıĢından ithal edilen ―Phalaenopsis Orkidesi‖ ve ―Anthuriumu 

yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Türkiye‘de yıllık ortalama 6.000.000 adet Phalaenopsis Orkidesi, 560.000 adet 

Anthurium perakende düzeyinde satıĢı yapılmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar Phalaenopsis orkidesinin 

tamamı (fide ya da satıĢ boyunda bitki), anthuriumun ise yaklaĢık  %90‘ı ithal edilmekteydi. Doku kültürü ile 

üretim yapan Solo Plant firması ile 2014 rakamlarına göre Phalaenopsis orkidesinin %20‘sini tek baĢına 

üretmektedir. Firmanın hedefleri dahilinde kısa sürede her iki bitki içinde ülke ihtiyacının %50‘sini karĢılayarak 

ithalatı azaltmaktır.  

 

AraĢtırmanın temel hedefi;  Phalaenopsis orkidesi ve Anthurium üretiminde dıĢa bağımlığa son verilmesi 

amacıyla faaliyete geçen yenilikçi bir üretim tesisini irdelemektir. AraĢtırma sonucunda Solo Plant firmasının 

doku kültürü yöntemiyle Türkiye‘de tek, dünyada sayılı üretim tesisi kurduğu görülmüĢ, üretimden yetiĢtirmeye 

kadar her aĢamada üstün teknoloji ve Know How‘ı birleĢtirerek faaliyetini sürdürdüğü ve geliĢtirdiği tespit 

edilmiĢtir.  AraĢtırmada Doku Kültürü laboratuvarları, otomatik sulama ve iklimlendirme (ısı pompası ile) 

otomasyonu, gübreleme ve taĢıma sistemlerinde yüksek teknolojiyi kullanarak faaliyetini sürdürdüğü sonuçlarına 

varılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimler: Doku Kültürü, Tekonoloji, Phalaenopsis Orkidesi, Anthurium, Yalova GARDEN A.ġ. 

 

A “Solo Plant” Example with Creative Approach in Foliage Plant Sector in 

Yalova Garden Inc. Clustering Model 
 
There is tendency of getting together and moving together in Foliage Plant sector both in the World and Turkey. 

In this perspective, Yalova GARDEN INC. is another successful enterprise. It started in 2013 with the body of 

40 different businesses on the land of 1541 acres. The purpose of this enterprise is sharing the experiences, 

accessing the new technologies and the new markets. Its aim is to be recognized in the world and encourage the 

new creative enterprises.  

Solo Plant firm in Yalova Garden Inc. made a significant invest and started growing ―Phalaenopsis‖ and 

―Anthurium‘‘ which used to be almost entirely imported. It used to be the case that 100% of Phalaenopsis with 

the 6,000,000 pieces sold in the market and 90% of Anthuriumun with 500,000 pieces sold in the market were all 

imported. Yet when the firm started to grow with the tissue culture technique, 20% of Phalaenopsis Turkey 

needed was already grown here according to 2014 figures. The firm aims to produce 50% of Turkey‘s need in 

both plants, hence, to reduce the import and even start exporting.  

The purpose of this study is to analyze this innovative production plant established with the purpose of reducing 

the import of Phalaenopsis and Anthurium plants. We found that Solo Plant firm with the tissue culture 

                                                           
1
 Yalova Üniversitesi, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, Yalova/Türkiye 

2
 Informasiya Texnologiyaları Ġnstitutu, Bakı / Azerbaycan 



46 

 

technique, unique in Turkey, grows and markets the plants with the superior technology. We also saw that the 

firm using advance technology in tissue cultural labs with automated irrigation and air conditioning (with the 

heat pump), advanced technology in fertilization and transportation. Furthermore, the firm already began to 

establish on the 1500m
2
 piece of land an orchid museum that the world has very few examples.  

Key Words: Tissue Culture, Technology, Phalaenopsis Orchid, Anthurium, Yalova GARDEN Aġ.  

 

1-  GĠRĠġ 

Günümüzde ekonomik kalkınmanın yalnızca devlet desteği ve hükümet politikaları ile 

gerçekleĢtirilebileceği beklentisinden uzaklaĢılması, üretim yapanları, farklı arayıĢlara yöneltmiĢtir. 

Ekonomik faaliyetlerin kümelenme modelinde gerçekleĢtirilmesi de bu arayıĢların bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Dünyada çok sayıda baĢarılı örneği bulunan bu uygulama, ülkemizde de giderek 

yaygınlaĢmakta ve yerel alandaki kalkınmayı etkilemektedir. 

ĠliĢki halinde olan çok sayıda firmanın, bir araya gelerek üretim faaliyetlerini sürdürdüğü bu modelde 

ana firmaların yanında kümenin tamamının ortaya çıkardığı ekonomik değerin oluĢmasında katkıları 

bulunan diğer sektör, kurum ve kuruluĢlar da küme içinde bulunurlar. Bunun sonucunda kümelenme 

ile bir sektörün bütün aktörleri aynı bölgede yer almıĢ olur.(Bozkurtoğlu, 2013) Kümelenme 

modelinin doğru uygulanması halinde firmaların birleĢerek dünya ile rekabet eder hale gelmesi söz 

konusudur. Bu temel hedef gerçekleĢtiği taktirde hem yerel kalkınma sağlanacak ve üretim artacak 

hem de bölgedeki iĢsizlik oranı azalacaktır(Tutar ve ark. , 2011). 

Bu noktadan hareketle 2013 yılında ülkemiz için çok önemli bir süs bitkisi üretim alanı olan 

Yalova‘da faaliyet alanlarında deneyim sahibi 40 firma Yalova Garden A.ġ. çatısı altında üretim ve 

ekonomik güçlerini birleĢtirmiĢ, ülkemizdeki süs bitkisi üretimi alanında ektörel kümelenme modelini 

gerçekleĢtirmiĢtir. Böylece ülkemizde süs bitkisi üretimi alanında en büyük iĢletme olmuĢtur 

(http://yalovagarden.com.tr/sayfa-garden/ortaklik-yapisi/). 

Yalova GARDEN A.ġ‘nin yakın hedefi süs bitkileri ve tıbbi-aromatik bitkilerinin organize  üretimini 

yapmak ve dünya çaplı üreticilerle rekabet edip uluslar arası arenada önemli bir pazar payına sahip 

olmaktır. Bu anlamda oluĢturulmakta olan üretim kompleksi; çeĢitli süs bitkisi üretiminin yanı sıra, 

sürekli sunum ve satıĢ alanları ile iç ve dıĢ talepleri karĢılamaya 

çalıĢmaktadır(http://yalovagarden.com.tr/sayfa-garden/hakkimizda/).  

ġirketin Temel Amaçları;  

1. Ġç ve dıĢ mekan süs bitkileri, kesme çiçekler ve tıbbi aromatik bitkiler üretmek, alıp 

satmak, ithalat ve ihracatını gerçekleĢtirmek, 

2. Ġyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında faaliyetlerde bulunmak, 

3. Tarımsal konularda danıĢmanlık yapmak, peyzaj ve sulama projeleri yapmak, var olan 

projelerin uygulamasını yapmak, bakım onarım hizmetlerini yürütmek 

4. Açıkta ve örtü altında her türlü süs bitkileri üretimi, alım-satım, pazarlaması, ithalatı 

ve ihracatını yapmak, 

5. Her türlü tohum, fide, zirai ilaç, fidan, katkı maddeleri, torf, toprak, gübre, mineral ve 

besleyicilerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,  

6. Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini, 

ihracatını ve ithalatını yapmak  

7. Süs bitkileri, tarım ürünleri ile ilgili sera için gerekli malzemelerin alımını, satımını 

yapmak, seralar kurmak, iĢletmek ve kiralamak,  

8. Yurt içi ve yurt dıĢı tanıtım, reklam, kongre, panel, sempozyum, gezi, sergi, panayır 

düzenlemek ve desteklemek, gerekli mercilerden izin almak kaydıyla fuar 

düzenlemek, 

9. Laboratuarlar kurmak,  

10. ARGE çalıĢmaları yapmak, yaptırtmaktır (http://yalovagarden.com.tr/sayfa-

garden/hakkimizda/) 

Yalova GARDEN A.ġ. iĢtirakçilerinden biri de Soloplant firmasıdır.  Soloplant firması 2014 yılından 

itibaren baĢlattığı yatırımlarla üretim hacmini ve teknolojisini dünya standartlarına taĢımıĢtır. Dünyada 

aynı alanda üretim yapan modellerle rekabet edebilecek nitelikte bir tesisi oluĢturmuĢtur. Garden A.ġ. 

kümelenme modeli içinde geliĢimi, teknolojisi, üretim modeli ve üretimde yaratacağı katma değer ile 

dikkat çeken bir firma olması nedeniyle tarafımızdan değiĢik yönlerden incelenmeye değer bulunmuĢ 

ve üzerinde yoğunlaĢılmıĢtır.  
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2- SOLOPLANT ĠġTĠRAKĠ 

Soloplant bugün itibarıyla 35.000 m.²‗lik kapalı cam sera alanında birincil ürün olarak phalaenopsis, 

ikincil ürün olarak da anthurium üretimi yapmaktadır (http://soloplant.com/kurumsal.html). 

Neden phalaenopsis ve anthurium?  

Bitki ve çiçek satıĢlarında uluslar arası pazarın lideri konumunda olan Flora Holland mezatı verilerine 

göre Saksılı Phalaenopsis dünyada en çok satılan iç mekan bitkisi olup, yıllık 126 milyon adet ile 

geliri 475 milyon €‘ya karĢılık gelmektedir. Firmanın ikinci sırada üretimini yaptığı Anthurium ise 

aynı mezat verilerine göre yıllık 16 milyon adet ile 51 milyon € gelire sahiptir. Dünya iç mekân süs 

bitkileri satıĢ sıralamasında ise anturium üçüncü sırada yer almaktadır (Hollanda Süs Bitkileri Sektörü 

ve Mezat Sistemi AraĢtırma Raporu, 2014). 

Türkiye‘de ise saksılı  Phalaenopsis orkidenin yıllık ithalatı 6 milyon adettir. Ülkemizdeki yıllık 

toplam üretim ise 1.520.000 adettir (Tablo:1). 

   

Tablo 1:Türkiye‘de 2014 Yılı Ġtibariyle Saksılı Phalaenopsis Orkidesi Üretimi 
Ġller        Adet 

Adana 270.000 

Yalova 1.250.000 

Toplam 1.520.000 

     Kaynak: (Soloplant Yetkilisi Sözlü GörüĢme Kayıtları, 2015). 

 

Yalova‗da yapılan 1.250.000 adetlik üretimin tamamı Soloplant firması tarafından karĢılanmaktadır. 

Soloplant firması 2016 yılından itibaren yatırımlarının tamamlanması ile yıllık Türkiye‘nin toplam 

ithalat rakamı olan 6 milyon adet phalaenopsis orkidesinin 3,5 milyon adetlik kısmını üretmeyi 

hedeflemektedir (Soloplant Yetkilisi Sözlü GörüĢme Kayıtları, 2015). 

 Bilinen klasik üretim yöntemleri ile ticari üretimi yapılamayan phalaenopsis orkidesi, dünyada ticari 

olarak yalnızca doku kültürü yöntemi ile üretilmektedir. Türkiye‘de fide üretimine yönelik bazı Ar-Ge 

çalıĢmalarının yapıldığı bilinmekle birlikte, phalaenopsisin üretimi yapılmamakta,  bu nedenle de 

Türkiye  phalaenopsis orkide gereksinimini tamamen  doku kültürü  yöntemiyle üretim yapan 

ülkelerden fide olarak ya da geliĢmiĢ bitki satın alarak karĢılamaktaydı. Ġthal gelen çiçekli bitkiler 

hemen satıĢa sunulurken, fide Ģeklinde ithal edilenler büyütme ve çiçeklendirme iĢlemi yapıldıktan 

sonra satıĢa sunulmaktaydı.(ġirin ve ark. ,2013)  

Türkiye‘de ve dünyada geniĢ bir alıcı kitlesine sahip saksılı süs bitkisi türü olan phalaenopsisin 

(firmanın toplam üretimindeki payı %90) doku kültürü ile üretimi 2015 yılından itibaren Soloplant 

firması tarafından Yalova‘da gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 35.000.000m²‘lik alana yayılarak 

yürütülen üretimin kapasitesi yıllık 4,5 milyon adedi karĢılayacak niteliktedir. Ġlerleyen dönemde iç 

pazardaki fazla payın baĢta Rusya ve Ġran olmak üzere diğer orta doğu ülkelerine ihraç edilmesi 

planlanmaktadır. Türkiye‘de sıfırdan üretimi yapılamayan ve piyasada aranan bu bitki türünün ulusal 

bir firma tarafından ithalatın yarısından fazlasını karĢılayacak bir biçimde yapılması ve geliĢen üretim 

potansiyeli ile phalaenopsis ihracatının söz konusu olması ülkemiz süs bitkileri yetiĢtiriciliği ve 

sektörde yaratacağı katma değer açısından da çok dikkat çekicidir. 

Soloplant firmasının ikincil ürünü olan anthurium (firmanın toplam üretimindeki payı %10)  ise yine 

saksı bitkisi olarak üretilmektedir.  Yıllık yaklaĢık 60.000 adet yerli üretimi olan ve yılda 500.000 adet 

ithalatı yapılan bitkinin de doku kültürü ile üretimi yapılarak(yaklaĢık yılda 250.000-300.000 adet) iç 

pazar ihtiyacının yarısından fazlasının karĢılanması planlanmaktadır  (Soloplant firma kayıtları, 2015). 

Ayrıca firma tüm yatırımlarını tamamlayıp tam kapasite ile çalıĢmaya baĢladığında toplamda 100-120 

kiĢilik bir guruba istihdam olanağı yaratacaktır. 

 

Doku Kültürü Üretimi ve Önemi 

Doku kültürü ile yapılan üretim, çok genel olarak laboratuarda, steril ortamda, kontrollü çevre  ve 

besin Ģartlarında, bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımlarından yapılan üretim olarak 

tanımlanabilir. Bu kontrollü koĢullar bitkinin çoğalması ve geliĢmesi için uygun çevre Ģartları sağlar 

ve bitki geliĢimi için uygun besin maddelerini, uygun ortam PH‘sını, yeterli sıcaklığı, gerekli gazları 

ve sıvı ortamı içerir. 

Doku kültürü ile üretim araĢtırma çalıĢmalarının dıĢında, son yıllarda hastalıksız bitki yetiĢtirilmesi, 

bitki ıslahı ve yeniden üretim yapılması gibi geniĢ bir bitkisel üretim alanında önemli bir endüstri 
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haline gelmiĢtir. Bu yöntemde yıl bazında mevsime ve hava koĢullarına bağımlı olmazsızın explant 

olarak adlandırılan küçük bir bitki parçasından süreç boyunca yüzlerce hatta binlerce üretebilmek 

mümkün olmaktadır (Hussain ve ark, 2012). 

In vitro mikro çoğaltım orkide, soğanlı bitkiler, anthurium, spathiphyllum, Afrika menekĢesi, gerbera 

gibi süs bitkilerinde ticari olarak uygulanmaktadır. Dünya üzerinde geliĢmekte olan ülkelere doğru 

kaymakta olan ticari doku kültürü laboratuvarlarında ağırlıklı olarak süs bitkisi çoğaltılmasına karĢın, 

ülkemizdeki laboratuarlarda süs bitkisi çoğaltımı çok az bir oranı kapsamaktadır. Süs bitkilerinde son 

ürünün ekonomik değerinin yüksek olması mikro çoğaltımın bu dalda yoğun olarak uygulanmasının 

temel nedeni olmalıdır. Doku Kültürüyle çoğaltımda amaç, sınırlı sayıda anaç bitkiden kısa sürede çok 

sayıda bitkiyi klonal olarak çoğaltmaktır. Bu nedenle mikro çoğaltım genel olarak geleneksel üretimin 

pahalı olduğu, kolay ve hızlı olarak çoğaltılamayan türler için tercih edilmektedir. Batı Avrupa‘da 

Phalaenopsisde üretim materyalinin %100‘ü, Anthurium‘da ise %75‘i doku kültürü ile çoğaltılmıĢ 

fidelerdir(Özzambak, 2015). 

 Bitki doku kültürü ile bitkilerin ticari üretimi için bir yatırımdan önce, kullanılacak mikro çoğaltım 

protokolünün ekonomik, faydalı ve sürdürülebilir nitelikte olması gereklidir. Burada da bazı 

parametrelerin dikkatlice hesaplanması gereklidir. Örneğin pazarın büyüklüğü, üretim maliyeti, 

tüketici tercihleri, son zamanlardaki bilimsel geliĢmelere göre mikro çoğaltım tekniklerinin nasıl 

olduğunun bilinmesi, teknoloji transferine uygunluğu vb. doku kültürü teknikleriyle çoğaltım 

yapılmasında hedeflenen çıktıları da Ģu Ģekilde özetlemek mümkün olabilir. 

1.Yerel tüketim için Ģekçin bitkilerin daha düĢük fiyatla üretilmesi ve ihracat yapılarak gelir 

elde edilmesi 

 2.GeliĢmiĢ ülkelerdeki biyoteknoloji uygulamaları ile ülkemizdeki arasındaki farkı azaltmak 

için teknoloji ve bilimdeki geliĢmelerin takip edilmesi. 

3.Ülkemizde yeni geliĢmekte olan bu teknolojinin ekonomik önemi olan diğer bitki türlerine 

uygulanabilmesi için teknik personelin yetiĢtirilmesi (Onay ve ark., 2012) 

 

3- DOKU KÜLTÜRÜ LABARATUVARI VE YETĠġTĠRME EVRELERĠ 

 
Soloplant Doku Kültürü Laboratuvarı: 

Firmadaki laboratuvar donanımının oluĢturulmasında dünyadaki orkide üretiminde çok önemli bir yer 

tutan Çin ile iĢbirliğine gidilmiĢ ve bu ülkeden uzman akademisyenler davet edilerek laboratuarlar ve 

diğer tüm teknik donanım oluĢturulmuĢtur. Ayrıca laboratuarda çalıĢan personel Çin‘de eğitim 

almıĢtır.  

 

Ön hazırlık odası: Besin ortamlarının hazırlandığı, kültürde kullanılacak bitki parçalarının temizlenip 

sterilize edildiği kullanılacak malzemelerin bulundurulduğu alandır. Firmada yaklaĢık 50m²‘lik bir 

alan bu amaçla ayrılmıĢtır. 

 
Resim 1: Ön Hazırlık Odası  (a) Otoklav    (b) Besin Maddesi Hazırlama Ünitesi 
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Transfer odası: Sterilize edilmiĢ bitki veya bitki parçalarının steril kabin içerisinde besin ortamına 

aktarıldığı yerdir. Bu amaçla yaklaĢık 80m²lik alan ayrılmıĢtır. Temiz havanın sürekli içeriye alınıp, 

içerdeki havanın dıĢarı atılması ile transfer odası sterilize edilmektedir. 

  
(a)                                                                           (b) 

Resim 2: Transfer Odası (a) Bitki transfer Kabini  (b) Bitki Transfer Kabini Genel Görünümü 

 

Ġklim Odası: Besin ortamındaki bitkiciklerin büyümeleri için hazırlanmıĢ kontrollü sıcaklık ve ıĢıkla 

optimum büyüme koĢullarının sağlandığı odalardır. Bu alan 60m²‘lik 5 adet odadan oluĢmaktadır. 

Ġklim odasında günlük 10 saat süreyle ıĢıklandırma yapılmaktadır. Ġklim odasının sıcaklığı 26-27°C, 

oransal nemi %60-70 olarak ayarlanmıĢtır. 

  
(a)                                                                            (b) 

Resim 3: Bitki Büyütme Odası (a) Nem ve Sıcaklık Değerleri (b) Bitki Büyütme Odası Genel 

Görünüm 

 

AlıĢtırma Ortamı: Bitkilerin laboratuvar ve Bitki büyütme (iklim) odasında toplam olarak 6 ay 

kalmaktadır. Ġklim odasından çıkarılan bitkiler alıĢtırma ortamlarına alınmaktadır. ĠĢletmede fidelik 

adı verilen bu alıĢtırma ortamı 5000m²‘lik olup 28ºC sıcaklıktadır. 18ºC‘ ayarlı soğutma alanının 

büyüklüğü ise 2500m
2
‘dir.   Bitki büyütme odalarından çıkarılanlar, fidelik alanına konulmakta ve 

takriben 30 hafta kalmaktadır. Ardından bu alandan soğutma bölümüne aktarılan bitkiler satıĢ evresine 

kadar bu alanda bekletilmektedir. AyrıĢtırma ile satıĢ evresi arasındaki toplam süre yaklaĢık 24 aydır.  

 
Resim 4: AlıĢtırma Ortamında Bitki Örnekleri 
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Resim 5: Phalaenopsis bitkisinin büyüme evreleri (a)Fidelik bölümünde bekletilen laboratuvar sonrası 

3 aylık bitkiler  (b) 4 yapraklı soğutma ortamına geçecek bitkiler  (c) Soğutma bölümündeki 12 aylık 

bitkiler  (d)  Soğutma alanındaki yaklaĢık 18 aylık bitkilerin görünümü (e) SatıĢ Evresi 

Doku kültürüyle üretilmiĢ bitkilerin satıĢ boyuna gelme süresi ise yaklaĢık 18 aydır. 

 

4- YENĠLĠKÇĠ VE ÇEVRECĠ TEKNĠK DONANIM 

 
Sulamada kullanılan su kaynağı: 

Sulama sisteminde kullanılan su tamamen yağmur oluklarında biriktirilerek elde edilmektedir. 

Firmanın 900 tonluk depolama sistemi bulunup, yaz ayları için herhangi bir kuraklık tehlikesi 

karĢısında bile 3-4 aylık bir rezerv oluĢturulmuĢ durumdadır. Ayrıca iĢletmede bitkilerin sulanmasında 

kullanılan ve drene olan suyun tekrar kullanılması için özel bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Bu sisteme göre 

drenaj suyu toplanarak ve iĢlemden geçirildikten sonra sulamada kullanılacaktır.  
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Resim 6: Su Deposu ve Isı pompasına Bağlantısı 

 

Isıtma – soğutma sistemi: 

Solo plant firmasında ısıtma-soğutma sistemi olarak son dönemlerde dünyada yaygınlaĢmakta olan ısı 

pompası yöntemi kullanılmaktadır. Yenilikçi ve çevreci bir yaklaĢım olan ısı pompası yöntemi, 

küresel ısınmada etkili olan fosil yakıt tüketimi ve orman alanlarının yok edilmesi konusunda da 

büyük önem taĢımaktadır. Firmada kullanılan ısı pompası yöntemi su kaynaklı ısı pompası yöntemidir. 

Sistemin temel çalıĢma prensibi kıĢ aylarında düĢük sıcaklık kaynağı olarak kullanılan dıĢ havadan, 

topraktan veya bir su kaynağından (nehir, göl, vb.) alınan ısının ısıtılması hedeflenen alanlara ve yaz 

aylarında ise soğutulması hedeflenen alanlardan alınan ısının yüksek sıcaklık kuyusu olarak kullanılan 

dıĢ havaya, toprağa veya su kaynağına transfer edilmesidir. Sistemde genel olarak tüm soğutma 

çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleĢme vanası ve sistemde dolaĢan bir 

soğutucu akıĢkan gibi temel elemanlar kullanılmaktadır (http://www.isipompasi.com.tr/makale-

detay/54/isi-pompasi-nedir-.html). 

 
Resim 7: (a), (b), (c): Isıtma ve Soğutmada kullanılan ısı Pompası Genel Görünümleri 

 

Gölgeleme sistemi: 

 

Solo plant firmasında kullanılan örtü malzemesi cam olarak seçilmiĢtir. Sera çatısında üç ayrı 

gölgeleme elemanı bulunmaktadır. Çatının dıĢ yüzeyinde güneĢin günlük radyasyon Ģiddetine göre 

otomatik olarak ayarlanan bir gölge ve dolu perdesi bulunmaktadır. Çatı camının hemen 

altında ikinci bir perde bulunmakta ve bu da benzer Ģekilde güneĢin yoğunluğuna göre değiĢim 

göstermektedir. Yine çatının iç yüzeyinde yer alan ve termal perde olarak adlandırılan bir perde tipi 

daha bulunmaktadır ki bu da sera içindeki nem ve sıcaklık değiĢimlerine bağlı olarak devreye 

girmektedir.  

Sera içinde kıĢ aylarında gün uzunluğu 15 saate çıkacak Ģekilde ek aydınlatma yapılmaktadır. 

Firma betonarme alanlarının üzerinde kendine ait  bir meteoroloji istasyonu kurmuĢ ve iklim verilerini 

buradan takip  etmektedir. 
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Resim 8: Gölgeleme Sistemi (a) Gölge Perdesi Ġç   (b) Gölge Perdesi DıĢ    

 

 
Resim 9: Meteoroloji Ġstasyonu   (a) Alıcı                             b) Ekran Görüntüsü 

 

 
Resim 10. Sisleme Sistemi 

 

5- SONUÇ 

 

Soloplant firma örneğinde Ģirket 2014 yılından itibaren faaliyetine baĢlamıĢ 2016 yılının ilk yarısından 

itibaren de ilk döngüsünü tamamlamıĢ ve yapılan yatırımdan ve faaliyetlerden kazanç elde etmeye 

baĢlamıĢtır. Sektördeki aynı ölçekteki üstün teknolojili ve yenilikçi diğer yatırımlarla 

karĢılaĢtırıldığında 2 yıllık sürenin aslında karlılık elde edilmesinde kısa bir zaman dilimi olduğu 
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ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç da doğru alana doğru yatırım yapıldığında kazanca ulaĢma süresinin çok 

kısalabileceği gerçeğini göstermektedir. 

Firmanın doku kültürü ile yaptığı üretimde kayıp oranının bu alan için yaklaĢık yüzde on gibi çok 

düĢük düzeyde kalması da yine kurulan teknolojinin ve doğru bir yatırımın doğru bir yöntemle 

yapıldığı sonucuna varılmıĢtır.  

Yalova Garden A.ġ. Soloplant örneğinde olduğu gibi kümelenme modellerinde alıcıya daha iyi hizmet 

vermek ve Ģirketi çekici kılmak adına firmalar arasında rekabet artar ve inovasyona verilen önem 

büyür. Öte yandan paydaĢların kümeler içinde sektörün tüm alanlarına odaklanmak yerine, belli 

alanlarda uzmanlaĢmaları kolaylaĢır, bu yolla Ģirketler küresel pazarlarda rekabet edebilir hale gelirler. 

Sözü edilen ana konularda maksimum faydayı elde etmek için kümelenme modelleri, ülkemizde 

sektörün geliĢtiği diğer bölgelerde de oluĢturulmaya çalıĢılmalı ve devlet bu konuda yapılan 

yatırımlarda özel teĢvikler oluĢturarak özendirici bir rol üstlenmelidir. 

Phalaenopsis gibi pazar ihtiyacının tamamının ithalatla karĢılandığı ya da anthurium gibi küçük bir 

bölümünün yerli üretimden sağlandığı ve piyasa için önem arz eden ürünlerde; yüksek teknolji 

kullanılarak ve özel donanımlar oluĢturularak yapılan yenilikçi üretim modellerinin, devlet tarafından 

mutlaka desteklenmesi sağlanmalıdır(vergi indirimi, uygun kredi koĢulları vb.). Yatırımcıya yapılacak 

bu teĢvikler ithalatın kesilmesinin veya en düĢük düzeylere indirilmesinin de yolunu açacaktır.  
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ÖZET 

 

Toplam Kalite Yönetimi; müĢteri ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için kullanılan insan, iĢ, ürün ve/veya 

hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaĢımla ve tüm çalıĢanların katkıları ile 

sağlanmasıdır. MüĢteri ihtiyaçlarının karĢılanması esnasında yüz yüze iletiĢimin ve etkileĢimin daha 

yoğun yaĢandığı sektörlerde iç müĢteri memnuniyeti kavramı da ön plana çıkmaktadır.   Özellikle de 

kuruluĢ amaçları sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli 

insan gücü yetiĢtirmek olan meslek yüksekokullarındaki iç müĢterilerin memnuniyet dereceleri büyük 

önem arz etmektedir.  

Bu çalıĢma ile NKU ÇEMYO‘nun iç müĢteri memnuniyetlerini belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaçla 

ÇEMYO‘da görev alan 14 adet akademik personel ile 6 adet idari personele anket uygulaması 

yapılmıĢ olup, bu anketler SPSS (Statical of Programme Social Science) paket programı ile 

değerlendirilmiĢtir. Değerlendirme sonucunda ulaĢılan iç müĢteri memnuniyet seviyeleri ile, kuruma 

ait memnuniyet arttırıcı ve memnuniyeti sürekli kılıcı çözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Ġç MüĢteri Memnuniyeti, Meslek Yüksekokulu. 

 

A PRACTICE CONCERNING INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION 

IN THE ASPECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT: NKU 

CERKEZKOY VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE 
ABSTRACT 

Total Quality Management is providing the utilized human, work, product and/or service quality needs 

by a systematical approach and with contributions of all employees in order to satisfy customer needs. 

Internal Customer Satisfaction also stands out in sectors where facetoface communication and 

interaction are more intensely formed in the course of providing customer needs. 

 Internal Customer Satisfaction degrees in vocational schools of higher education whose purpose of 

the establishment is training qualified manpower in the direction of increasing competitive capacity 

especially in industry, trade and service sectors have a big importance. 

Determining internal customer satisfaction of NKU Cerkezkoy Vocational School is aimed at this 

study. For that purpose 14 academic staff and 6 administrative staff who take charge in Cerkezkoy 

Vocational School have been surveyed and the surveys haven been evaluated by SPSS (Statical of 

Programme Social Science) package program. With the internal customer satisfaction levels which 

were attained with the result of evaluation, the solution offers to enhance and perpetuate the 

satisfaction belonging to the institution have been developed. 

 

KeyWords: Total Quality Management, InternalCustomerSatisfaction, Vocational Schools of 

HigherEducation 

 

 

 

GĠRĠġ 

 

Günümüzde toplam kalite yönetimi anlayıĢının yaygınlaĢması ile beraber, müĢteri odaklı çalıĢma 

kavramı iĢletmelerin en önemli değerlerinden biri haline gelmiĢtir. Bu anlayıĢ müĢteri tanımın da 

değiĢiklikler getirmekle kalmamıĢ, dıĢ müĢteri kavramının yanında iç müĢteri kavramına da verilen 

değerin artmasına yol açmıĢtır. MüĢteri anlayıĢına yeni bir kavram getiren TKY, kurumda çalıĢanları 

da müĢteri kategorisinde değerlendirmeye baĢlamıĢtır. TKY‘de temel süreçler ve iç müĢteri 
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memnuniyetini ölçmek için ―iç ölçüm‖, dıĢ müĢteri memnuniyetini ölçmek için ―dıĢ ölçüm‖ olmak 

üzere iki temel ölçme Ģekli bulunmaktadır (Dalgaard vd., 1995 : 450).  

Bu bağlamda çalıĢmanın ana amaçlarını (1) toplam kalite yönetimi, iç müĢteri memnuniyeti 

kavramlarını kısaca açıklamak; (2) ÇEMYO personeline, iç müĢteri memnuniyetini ölçmeye yönelik 

hazırlanan anket çalıĢması uygulanarak durum analizi yapmak; (3) TKY anlayıĢı çerçevesinde iç 

müĢteri memnuniyeti sağlamak için Ģart ve koĢulların neler olduğu, buna göre MYO personelinin 

öğrencilere en iyi hizmeti sunmak için neler yapmaları gerektiği ve ne kadarını gerçekleĢtirdiklerini 

belirlemek;  (4) araĢtırma bulgularının teorik ve pratik katkıları tartıĢılarak öneriler sunmak; olarak 

sıralamak mümkündür. 

 

YÜKSEKÖĞRETĠMDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ UYGULAMALARI VE ĠÇ 

MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ 

 

Toplam kalite, bir iĢletmede yapılan bütün iĢlerde, müĢteri isteklerini karĢılayabilmek için gerekli olan 

yönetim, insan, yapılan iĢ, ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaĢımı içerisinde, tüm çalıĢanların 

katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliĢtirilmesidir. Kısaca toplam kalite 

yönetimi ise, kuruluĢun çalıĢanlarının birbirleriyle müĢteri iliĢkisi düĢüncesi ve aktif katılımı ile 

müĢterileri memnun ederek amaçlara ulaĢılmasıdır. 

Eğitimde toplam kalite yönetimi; çevre ile etkileĢim içerisinde, çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, 

kurumu etkileyen unsurları dengede tutan, değiĢime açık, kurum içindeki personel arasındaki ahengi 

sağlayan, iyi iliĢkiler kuran, demokratik, anlayıĢlı, statükocu olmayan, geniĢ görüĢ açısına sahip, 

eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesidir (Serin ve Aytekin, 2009:86). TKY‘yi 

eğitim kurumlarında hayata geçirebilmek için üst yönetimin toplam kalite felsefesini iyi anlaması, 

gönül vermesi ve liderlik yapması zorunludur (MEGEP, 2011:26). 

Yükseköğretim kurumlarının temel görevlerinden biri bilgi üretmek, diğeri ise nitelikli insan gücünü 

yetiĢtirmektir. Varinli (1997) yükseköğretimde kalite unsurlarını belirleyen faktörleri;  (1) öğretim 

elemanı kalitesi, (2) öğrenci kalitesi, (3) fiziki ve teknik donanım kalitesi, (4) sosyal, kültürel ve 

akademik faaliyetlerin yeterliği ve (5) yönetim anlayıĢı olarak sıralamıĢtır (Aktaran: Güngörsün, 

2001). 

Genel olarak iĢletmeler tarafından üretilen mal yada hizmeti kullanan kiĢileri tanımlarken ―dıĢ 

müĢteri‖ kavramı, iĢletmelerin çalıĢanlarından bahsedilirken de ―iç müĢteri‖ kavramı kullanılmaktadır 

(TaĢkın, 2000). Aynı iĢletmede görev yapan, dıĢ müĢterinin beklentilerini karĢılayacak en üst 

düzeydeki yetkili kiĢiden en alt düzeydeki iĢe yeni baĢlayan bir çalıĢana kadar herkes eğer birbirleriyle 

ilgili iĢ ve görevleri yapıyorlarsa bu kiĢiler birbirinin iç müĢterisi olarak tanımlanmaktadır (Yamak, 

1998:147). 

―Örneğin; Mali ĠĢler Biriminde çalıĢanlar, maaĢ, ek ders yolluk, satın alma gibi iĢlemleri yaparak 

hizmet sunarken bu birimde çalıĢanlar diğer birimlerden yerine getirmekle görevli olduğu hizmetleri 

yürütebilmek için mal, hizmet ve belge almaktadır. Mali ĠĢler Birimi Evrak Kayıt Bürosundan, 

Öğrenci ĠĢlerinden, Personel ĠĢlerinden bilgi ve belge; temizlik, ısınma, aydınlatma gibi hizmetleri de 

destek hizmetleri biriminden almaktadır. Dolayısıyla mali iĢler biriminde çalıĢanlar hem müĢteri hem 

de müĢteriye hizmet sunma konumundadır. Bu iliĢki biçimi diğer birimlerde ve bölümlerde çalıĢanlar 

için de söz konusudur‖ (Ceylan, 1997). 

Ġç müĢteri memnuniyeti, dıĢ müĢteri memnuniyetinin sağlanması için iĢletme içi süreçlerde birbirine 

ürün/ hizmet üreten fonksiyonlar arasındaki iliĢkilerin sorunsuz yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Öğrencilerin memnun edilmesinin temelinde, kaliteli bir yönetim ve eğitim anlayıĢı ile uygulaması 

yatmaktadır (Ceylan, 1997:27). 

ARAġTIRMA TASARIMI 

 

Bu çalıĢmada veri ve bilgi toplama yöntemi olarak yüz yüze anket yönteminden yararlanılmıĢtır. 

Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmiĢ ve SPSS (Statical Package for Social 

Sciences) 18.0for Windows ortamında tanımlayıcı istatistikler analiz edilmiĢtir. Analiz sonucu 

oluĢturulan tabloların değerlendirilmesi ardından sonuç ve öneriler yapılmıĢtır. DeğiĢkenleri ölçmek 

için "kesinlikle katılmıyorum" (1) ila "kesinlikle katılıyorum" (5) arasında değiĢen 5'li Likert Tipi 

ölçekler kullanılmıĢtır. Hazırlanan anketler, ÇEMYO‘nun 14 akademik ve 6 idari personeli tarafından 

cevaplandırılmıĢtır. 
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VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULAR 

 

ÇEMYO akademik ve idari personeline iliĢkin demografik özellikler ile anket sorularına ait frekans 

dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri aĢağıdaki tablolar yardımı ile verilmiĢtir. 

 

Tablo 1:ÇEMYO Akademik ve Ġdari Personelinin Demografik Özellikleri 

Personel Türü N % 

Akademik 14 70 

Ġdari 6 30 

Toplam 20 100 

YaĢ N % 

20-25 yaĢ 1 5 

26-30 yaĢ 1 5 

31-35 yaĢ 7 35 

36-40 yaĢ 6 30 

41 yaĢ ve üzeri 5 25 

Toplam 20 100 

ÇalıĢma Süresi N % 

1 Yıldan Daha Az 4 20 

1-5 Yıl 5 25 

6-10 Yıl 7 35 

11-15 Yıl 4 20 

Toplam 20 100 

Eğitim Seviyesi N % 

Lise 1 5 

Önlisans 3 15 

Lisans 4 20 

Yüksek Lisans 11 55 

Doktora 1 5 

Toplam 20 100 

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, hazırlanan anket çalıĢmaları ÇEMYO‘nun 14 akademik ve 6 idari 

personeline uygulanmıĢtır. Bu rakamlar ÇEMYO‘nun tüm tam zamanlı personelini göstermektedir. 

ÇEMYO personelinin%35‘i 31 ila 35 yaĢ aralığında olup, %55‘i Yüksek Lisans eğitimlerini 

tamamlamıĢ ve yine %35‘i 6 ila 10 yıldır bu kurumda görev almaktadır.  

 

Tablo 2:ÇEMYO Akademik ve Ġdari Personelinin Yaptıkları ĠĢ Ġle Ġlgili Yargıları 
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 N        % N         % N       % N      % N      %  SS 

ÇEMYO‘da yaptığım iĢlerde piyasaya bakarak hak 

ettiğim ücreti aldığıma inanıyorum. 

2 10 2 10 1 5 9 45 6 30 3,75 1,29 

ÇEMYO tarafından yurtiçi ya da dıĢındaki mesleki 

kurs, toplantı  gibi etkinliklere gönderilmekteyim. 

4 20 4 20 2 10 8 40 2 10 3 1,38 

Mesleki kurs, toplantı gibi etkinlikler iĢime olan 

ilgimi artırmaktadır. 

- - 1 5 1 5 10 50 8 40 4,25 0,79 

ÇEMYO personelinin eğitimine büyük önem 

vermektedir. 

- - 2 10 9 45 9 45 - - 3,35 0,67 

BaĢarılı çalıĢmalarımla iĢimde daha üst düzey bir 

göreve getirileceğime inanıyorum. 

3 15 3 15 3 15 6 30 5 25 3,35 1,42 

BaĢarılarım yetkililerce takdir edilir bu da maaĢ ve 

sosyal haklarıma yansıtılır. 

8 40 2 10 1 5 7 35 2 10 2,65 1,57 

ĠĢim ile ilgili her Ģeyi göz önüne aldığımda iĢimden 

memnunum.         

1 5 - - 5 25 9 45 5 25 3,85 0,99 
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AlmıĢ olduğum eğitim ile ÇEMYO‘daki konumum 

arasında paralellik vardır. 

3 15 2 10 - - 10 50 5 25 3,6 1,39 

BaĢka bir MYO‘da benzer bir iĢ olması durumunda 

dahi kendi meslek yüksek okulumuzu tercih derim. 

2 10 - - 7 35 5 25 6 30 3,65 1,23 

ÇEMYO‘da yükselme Ģansımın olması beni motive 

ediyor. 

1 5 5 25 5 25 5 25 4 20 3,30 1,22 

 

Tablo 2‘de ÇEMYO personelinin yaptıkları iĢ ile ilgili yargılara verdikleri cevaplar yer almaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde ―mesleki kurs, toplantı gibi etkinlikler iĢime olan ilgimi artırmaktadır‖ (4,25); 

―iĢim ile ilgili her Ģeyi göz önüne aldığımda iĢimden memnunum‖ (3,85); ―ÇEMYO‘da yaptığım 

iĢlerde piyasaya bakarak hak ettiğim ücreti aldığıma inanıyorum‖ (3,75) en yüksek ortalamaya sahip 

faktörler olarak bulunmuĢtur.         

Tablo  2‘nin geneli incelendiğinde ÇEMYO personelinin eğitime önem verdiği; mesleki kurs, toplantı 

gibi etkinliklerin iĢlerine olan ilgilerini arttırdığı görülmektedir. Yine bu bağlamda personelin 

sundukları hizmetlere karĢı iĢlerinden ve aldıkları ücretten memnun oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 3:ÇEMYO Akademik ve Ġdari Personelinin Yöneticileri Ġle Ġlgili Yargıları 
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   N       % N      % N       % N       % N    % Ort SS 

Akademik/idari personeli etkileyen kararlar ya da 

değiĢikliklerden zamanında haberimiz oluyor.  

3 15 2 10 2 10 11 55 2 10 3,35 1,27 

ĠĢimi iyi yapabilmem için gereken bilgiyi alabiliyorum.          - - 2 10 3 15 12 60 3 15 3,8 0,83 

Yönetim,akademik/idari personele yeterli teknik desteği 

sağlamaktadır.   

- - 1 5 2 10 8 40 9 45 4,25 0,85 

Yönetim tekliflerimizi değerlendirmektedir.          - - 1 5 3 15 9 45 7 35 4,10 0,85 

Yönetim ve idari/akademik personel arasında sürekli bir 

çekiĢme vardır.          

9 45 7 35 3 15 1 5 - - 1,80 0,89 

Yeni fikirlerle geldiğimde yöneticim tarafından 

desteklendiğimi hissediyorum. 

- - - - 4 20 8 40 8 40 4,20 0,77 

Yönetim,  kendisine ilettiğim konularda sonradan beni 

bilgilendiriyor. 

- - 2 10 5 25 7 35 6 30 3,85 0,99 

Yönetim, akademik/idari personeli yapabileceklerinin en 

iyisini yapmaları konusunda motive eder. 

- - 1 5 5 25 10 50 4 20 3,85 0,81 

Yöneticilerim, sorunlarımla zamanında, gecikmeden 

ilgilenir.          

5 25 2 10 2 10 8 40 5 25 3,65 1,14 

Yönetim, bana çalıĢmalarımda güvenmektedirler.          - - 1 5 - - 15 75 4 20 4,10 0,64 

MYO‘muzda hedefler oluĢturulurkenakademik/idari 

personelin katılımı sağlanır. 

2 10 1 5 4 20 9 45 4 20 3,60 1,19 

MYO yönetimi, yaptığım iĢleri takdir eder.          - - 2 10 4 20 9 45 5 25 3,85 0,93 

 

Tablo 3‘te personelin yöneticileri hakkındaki yargılara verdikleri cevaplar yer almaktadır. Bu tablo 

incelendiğinde ―yönetim, akademik/idari personele yeterli teknik desteği sağlamaktadır‖ (4,25); ―yeni 

fikirlerle geldiğimde yöneticim tarafından desteklendiğimi hissediyorum‖ (4,20); ―yönetim 

tekliflerimizi değerlendirmektedir‖ (4,10) ve ―yönetim, bana çalıĢmalarımda güvenmektedirler‖ (4,25) 

en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur. Ayrıca ―yönetim ve idari/akademik personel 

arasında sürekli bir çekiĢme vardır‖ (1,80) ifadesinin sonucu oldukça olumlu çıkmıĢtır. Bu sonuç ile 

personel ile yönetimin uyum içerisinde çalıĢtığı söylenebilir. 

Tablo 3‘ün geneli incelendiğinde; ÇEMYO personelinin yönetimin desteğini oldukça yüksek derecede 

hissettiği ve öğrencilere verdikleri hizmeti en iyi Ģartlarda sunmaları için gereken desteği yönetimden 

aldıkları görülmektedir. 
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Tablo 4:ÇEMYO Akademik ve Ġdari Personelinin ÇalıĢma Ortamı Ġle Ġlgili Yargılar ı 
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   N    % N      % N       % N      % N    % Ort SS 

ÇalıĢtığım MYO‘da; akademik/idari personel ile yöneticiler 

karĢılıklı anlayıĢ, saygı ve sevgi içindedir. 

- - 1 5 8 40 6 30 5 25 3,75 0,91 

ÇalıĢtığım MYO; ısı, ıĢık, havalandırma gibi fiziksel koĢullar 

yönünden yeterlidir. 

- - 1 5 4 20 7 35 8 40 4,10 0,91 

ÇalıĢtığım MYO; yeterli ve kaliteli yemek/yemekhane 

imkânları sağlamaktadır. 

5 25 4 20 4 20 7 35 - - 2,65 1,23 

ÇalıĢtığım MYO; temiz ve kullanıĢlı olup, eğitim iĢi ile uyum 

içindedir. 

- - 1 5 2 10 10 50 7 35 4,15 0,81 

ÇalıĢtığım MYO‘daki ofis alanlarımız yeterlidir.         - - - - 2 10 8 40 10 50 4,40 0,68 

ÇalıĢtığım MYO‘da; görevimi gerektiği gibi yapabilmem için 

gerekli olan araç ve gereç yeterlidir. 

- - - - 3 15 7 35 10 50 4,35 0,75 

ÇalıĢtığım MYO‘da; çalıĢan güvenliği için yeterli önlemler 

alınmıĢtır. 

2 10 - - 8 40 8 40 2 10 3,40 1,05 

ÇalıĢtığım MYO‘da; yönetim tarzı beni stres altında 

bırakıyor.         

4 20 12 60 1 5 1 5 2 10 2,25 1,16 

ÇalıĢtığım MYO‘da; yeterliliklerime uygun ücret alıyorum. 4 20 3 15 2 10 5 25 6 30 3,30 1,56 

 

Tablo 4‘te personelin çalıĢma ortamları hakkındaki yargılara verdikleri cevaplar yer almaktadır. Bu 

tablo incelendiğinde ―çalıĢtığım MYO‘daki ofis alanlarımız yeterlidir‖ (4,40); ―çalıĢtığım MYO‘da; 

görevimi gerektiği gibi yapabilmem için gerekli olan araç ve gereç yeterlidir‖ (4,35); ―çalıĢtığım 

MYO; temiz ve kullanıĢlı olup, eğitim iĢi ile uyum içindedir‖ (4,15); ―çalıĢtığım MYO; ısı, ıĢık, 

havalandırma gibi fiziksel koĢullar yönünden yeterlidir‖ (4,10) en yüksek ortalamaya sahip faktörler 

olarak bulunmuĢtur.  

Tablo 4‘ün geneli incelendiğinde; ÇEMYO personelinin çalıĢma ortamlarından oldukça memnun 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda personelin vermesi beklenen hizmetler ile çalıĢma ortamlarının 

bir uyum içinde olduğu; stres kavramı ve stresin olumsuz etkilerinden uzak kalındığı göze 

çarpmaktadır. 

 

 

Tablo 5:ÇEMYO Akademik ve Ġdari Personelinin ÇalıĢma ġartları Ġle Ġlgili Yargılar ı 
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   N      % N      % N      % N       % N    % ORT SS 

ÇEMYO‘da her an iĢten çıkarılma duygusu 

kendimi iĢime vermemi engelliyor. 

12 60 3 15 - - 2 10 3 15 2,05 1,57 

ÇEMYO‘da değerli olduğumu hissediyorum 

ve bu da iĢimi daha iyi yapmam konusunda 

beni motive ediyor. 

1 5 1 5 1 5 13 65 4 20 3,90 0,97 

ÇEMYO‘da personel arası iletiĢim oldukça 

iyidir.          

3 15 1 5 8 40 7 35 1 5 3,10 1,12 

ÇEMYO‘da çalıĢmalarıma gerekli saygı 

gösterilmekte ve değer verilmektedir. 

2 10 - - 1 5 14 70 3 15 3,80 1,06 

ÇEMYO‘da yapılan iĢ ve hizmetleri 

iyileĢtirmek için toplantılar yapılmaktadır. 

- - 3 15 2 10 11 55 4 20 3,80 0,95 

ÇEMYO‘da daimi olabilmek için iĢ 9 45 3 15 3 15 3 15 2 10 2,30 1,45 
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arkadaĢlarım ile sürekli rekabet etmek 

zorundayım. 

ÇEMYO‘da çalıĢma arkadaĢlarım, çalıĢma 

esnasında karĢılaĢtığım sorunlarda bana 

yardımcı olurlar. 

3 15 3 15 5 25 6 30 3 15 3,15 1,31 

Sürekli baĢka bir MYO‘na sürülme duygusu 

yaĢamaktayım ve bu da beni mutsuz ediyor. 

9 45 7 35 - - 2 10 2 10 2,05 1,36 

ÇEMYO‘da personel arasındaki olumsuz 

iliĢkiler ve geçimsizliğin olması beni stres 

altında bırakıyor. 

3 15 7 35 7 35 3 15 - - 2,50 0,95 

ÇEMYO personeli arasındaki rekabet beni 

huzursuz ediyor. 

1 5 11 55 4 20 2 10 2 10 2,65 1,90 

ÇEMYO olarak takım halinde çalıĢmalar 

yapmaktayız. 

4 20 3 15 5 25 8 40 - - 2,85 1,18 

ÇEMYO‘yu çalıĢmak için uygun bir yer 

olarak baĢkalarına tavsiye ederim. 

- - - - 8 40 11 55 1 5 3,65 0,59 

 

Tablo 5‘te personelin çalıĢma Ģartları hakkındaki yargılara verdikleri cevaplar yer almaktadır. Bu tablo 

incelendiğinde ―ÇEMYO‘da değerli olduğumu hissediyorum ve bu da iĢimi daha iyi yapmam 

konusunda beni motive ediyor‖ (3,90); ―ÇEMYO‘da çalıĢmalarıma gerekli saygı gösterilmekte ve 

değer verilmektedir‖ (3,80) ve ―ÇEMYO‘da yapılan iĢ ve hizmetleri iyileĢtirmek için toplantılar 

yapılmaktadır‖ (3,30) en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur. Ayrıca bu faktörleri, 

―ÇEMYO‘da her an iĢten çıkarılma duygusu kendimi iĢime vermemi engelliyor‖ (2,05) ve ―Sürekli 

baĢka bir MYO‘ya sürülme duygusu yaĢamaktayım ve bu da beni mutsuz ediyor‖ (2,05) en düĢük 

ortalamaya sahip faktörler olarak destekler Ģekilde sonuçlar tespit edilmiĢtir.  

Tablo 5‘in geneli incelendiğinde personelin kendini ÇEMYO‘da değerli hissettiği, kurumun 

personeline sahip çıktığı ve personelin iĢten çıkarılma yada sürülme gibi bir duygu yaĢamadığı 

görülmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

Toplam kalite yönetimi müĢteri odaklı bir yaklaĢımdır ve iç müĢterilere gereken önem verilmeden dıĢ 

müĢteri memnuniyeti gerçekleĢmemektedir. Bu bağlamda; ÇEMYO‘nun güçlü alanlarının korunarak 

daha da geliĢtirilmesi, iyileĢtirmeye açık alanlarının gözden geçirilerek iyileĢtirilmesi;  zayıf 

alanlarının değiĢtirilerek güçlendirilmesi, akademik ve idari personelin moral ve motivasyonunu 

olumlu yönde etkileyerek verimli ve etkin çalıĢmalarına ortam hazırlayacağı gibi verdikleri eğitim 

hizmetlerine de katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Anket çalıĢmasında belirtilen cevaplar ve görüĢler 

doğrultusunda elde edilen verilerin genel değerlendirilmesinde; ÇEMYO‘nun akademik ve idari 

personelinin kurumundan memnun olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmada ÇEMYO personelinin çalıĢma ortamıyla ilgili memnuniyet derecelerinin oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden memnun olmasında, bu çalıĢmada 

iç müĢteri olarak adlandırılan akademik ve idari personelin çalıĢtığı ortamdan memnun olmasının 

önemi büyüktür. ÇalıĢma ortamının yapısı personelin memnuniyetini destekledikçe, kurumdaki 

personel birbiri ile daha az sorun yaĢayacaktır. ĠĢ ortamından memnun olan ÇEMYO personeli 

sürülme, iĢten atılma vb. streslerden de uzak kalmaktadır.  

Kıngır (2010) da belirttiği gibi; yönetim karar alma sürecinde personeline danıĢması durumunda, 

personellerin alınan kararları daha dikkatli uygulama eğilimi içerisinde olacaktır. TKY, üst yönetimin 

büyük bir istekle iĢin içinde olmasını ve gerçek desteğini ifade etmektedir. Toplam kalite sistemini 

yürütmek için yöneticiler; bir yandan müĢterilerin kalite gereksinimlerini anlamak, bu gereksinimleri 

karĢılamak ve hatalı çıktıları yok etmek konularında yapılan çalıĢmalara katılırken, diğer yandan da, 

gerekli politikaların belirlenmesi, tüm personelin kendilerini bu politikalara yakın hissetmesi 

konularında çalıĢmaktadır (Uryan, 2002). 

ÇalıĢmada ÇEMYO personelinin iletiĢim ve dayanıĢmanın yüksek olduğu, personele değer verildiği 

ve bununda personelin memnuniyet düzeyini olumlu yönde arttırdığı görülmektedir. Ayrıca, 

personelin kuruma karĢı duygusal bağlılık hissettiği ve kendilerini kurum ile özdeĢleĢtikleri sonuçları 

da ortaya çıkmıĢtır. Böylelikle personelin kuruma bağlılıkları artmaktadır. 



60 

 

Ġç müĢteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için öncelikle personelin temel ihtiyaçlarının karĢılanması 

gerekmektedir. ĠĢyerlerinde personelden yapması beklenenler ile insanın temel özellikleri arasında 

uyum olması gerekmektedir. Aksi yöndeki beklentiler ve geliĢmeler insanı yorar, iĢ verimi ve 

kalitesini düĢürür, iĢ güvenliği ve personel sorunlarına neden olacaktır (Camkurt, 2007:86). Ġç müĢteri 

memnuniyetinin yüksek olduğu ve buradan da ÇEMYO‘da dıĢ müĢteri memnuniyeti konusunda bir 

anlayıĢın hüküm sürdüğü söylenebilir. 

Yapılan araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre aĢağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Her yıl gerçekleĢtirilen memnuniyet anketleri ile eğitim ve öğretim sürecinin 

kalitesinin sürekli iyileĢtirilmesi sağlanabilir. Bu anket sonuçları çerçevesinde; eğitim 

süreçlerinin kalitesinin izlenmesi, yönetimin daha doğru kararlar alması ve daha etkin 

bir yönetim tarzının belirlenmesi sağlanabilir.  

 TKY‘yi odak noktası yapan bir yönetim anlayıĢı belirlenmelidir. 

 TKY‘nin en önemli özelliklerinden biri olan çalıĢan memnuniyeti yaratmaktır. 

 Etkin bir TKY oluĢturmak için, yöneticiler hem iç müĢteri hem de dıĢ müĢterilerin 

memnuniyetine önem vermelidir. 

 TKY uygulamalarının baĢarısında, personelin sisteme kazandırılması gerekmektedir. 

MüĢteri memnuniyeti TKY çerçevesinde tüm personelin katılımı ile sağlanacaktır. 

 TKY çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitime özel önem verilmelidir. 

 Hizmet içi eğitim programları ile sürekli değerlendirmeler yapılmalıdır. 

 
Yapılan çalıĢmanın amacı, toplam kalite yönetimi çalıĢmaları doğrultusunda ÇEMYO‘nun akademik 

ve idari personelinin memnuniyetine dair bir durum analizi gerçekleĢtirmektir. Bu bakımdan elde 

edilen sonuçlar ÇEMYO ile sınırlı olup, tartıĢmaya açık ve personel yönünde bir taraflılık söz konusu 

olabilir. Ancak olabildiğince test sonuçları doğrultusunda nesnel yorumlar yapılamaya çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca bu araĢtırmanın önemli bir kısıtını örneklem sayısı oluĢturmaktadır. Ġleriki çalıĢmalarda, dıĢ 

müĢteri ile iç müĢterinin memnuniyetlerinin bir arada yer aldığı araĢtırmalar gerçekleĢtirilebilir.  
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Özet 

Ülkemizde iĢsizlik sorununa paralel olarak açık iĢlerin bulunması iĢgücü piyasasıyla iliĢkili farklı bir 

soruna daha iĢaret etmektedir. Bu sorunun temel kaynaklarından biri olarak beceri uyuĢmazlığı 

görülmektedir. Açık iĢ sayısının yükselmesiyle birlikte iĢsizliğin de artıĢ göstermesi, meslek ile beceri 

arasındaki uyumun, bir baĢka ifadeyle eĢleĢmenin gerçekleĢmediğinin bir göstergesi olabilir. Bu 

çalıĢmanın temel amacı, beceri uyuĢmazlığı sorununu EskiĢehir ili iĢgücü piyasası özelinde 

incelemektir. Bu çerçevede çalıĢmada beceri uyuĢmazlığına iliĢkin temel kavramlar ve teorik 

yaklaĢımlar açıklanmaktadır. Ayrıca çalıĢmada, EskiĢehir‘de açık iĢ ile iĢsizlik arasındaki iliĢki 2009-

2015 dönemi için değerlendirilmektedir. EskiĢehir‘de son yıllarda yüksek açık iĢ sayısına yüksek iĢsiz 

sayısının eĢlik ettiği gözlemlenmiĢtir. Bu durumda beceri uyuĢmazlığı EskiĢehir ili için bir sorun 

olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beceri uyuĢmazlığı, Açık iĢ, Beveridge Eğrisi, EskiĢehir 

 

A Review on Labour Market with regards to Skills Mismatch after Global 

Crisis: The Case of EskiĢehir  

 

Abstract 

In Turkey, existing job vacancies despite the unemployment problem indicates a particular problem 

about labour market. One of the primary reasons of this problem is skills mismatch.  Increase on job 

vacancies along with the unemployment demonstrates the skills and available jobs do not match. The 

main purpose of this study is to elaborate this problem of skills mismatch on the instance of EskiĢehir 

province. From this point of view, the study explains the main concepts and theoretical approaches on 

the skills mismatch. Moreover, the relationship between job vacancies and unemployment is evaluated 

in this study for the period 2009 to 2015 in EskiĢehir province. In EskiĢehir province, it has observed 

that high vacant jobs have been accompanied with high unemployment.  Thus, skills mismatch as a 

problem for EskiĢehir province can be accepted. 

 

Keywords: Skills Mismatch, Vacancy Job, Beveridge Curve, EskiĢehir 

 

GĠRĠġ 

ĠĢgücü piyasalarında iĢ arayanlar ile istihdam fırsatları arasında eĢleĢmenin sağlanamaması iĢsizlikle 

sonuçlanan farklı uyuĢmazlık türlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Beceri uyuĢmazlığı genel 

itibarıyla firmaların ihtiyaç duydukları beceriler ile iĢ arayanların sahip oldukları beceriler arasında 

eĢleĢmenin olmaması durumunu ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla kavram aslında iĢgücü 

piyasasıyla iliĢkili önemli bir soruna iĢaret etmektedir. Bu sorunun bireysel ve firma düzeyinde baĢka 

bir ifadeyle mikro açıdan ve ülke ekonomisi düzeyinde makro anlamda iktisadi etkileri olmaktadır. 

Bireysel açıdan beceri uyuĢmazlığı sorunu iĢ tatmini ve ücretler üzerinde etkiliyken,  firma düzeyinde 

çalıĢanların iĢ arama ve iĢ değiĢtirme faaliyetlerini arttırarak verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. 

Beceri uyuĢmazlığı makro düzeyde beĢeri sermaye ve verimlilik kaybına yol açarak büyüme hızını 
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düĢürmekte, iĢsizlik oranını arttırmaktadır.  Bu olumsuz etkilerin hafifletilmesinde beceri 

uyuĢmazlığının temel nedenlerinin doğru tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalıĢma, beceri uyuĢmazlığı sorununu EskiĢehir ili iĢgücü piyasası özelinde incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalıĢmada öncelikle beceri uyuĢmazlığı kavramı ile beceri 

uyuĢmazlığının çeĢitleri üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci olarak, beceri uyuĢmazlığı teorileri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ilerleyen kısımlarında ise beceri uyuĢmazlığı sorunu EskiĢehir ili özelinde ele 

alınmaktadır.  

 

Beceri UyuĢmazlığı Kavramı ve ÇeĢitleri 

Beceri uyuĢmazlığı, iĢ dünyasının ihtiyaç duyduğu baĢka bir ifadeyle talep ettiği beceriler ile iĢ 

arayanlar tarafından sunulan beceriler arasında çeĢitli dengesizlik türlerini ifade eden geniĢ kapsamlı 

bir kavramdır.  

Beceri uyuĢmazlığının yaygın olarak rastlanan çeĢitleri Tablo 1 yardımıyla incelenebilir. 

Beceri uyuĢmazlığı bireysel düzeyde ele alındığında, konu aĢırı eğitim ve düĢük eğitim Ģeklinde 

kendini göstermektedir. Her ne kadar eğitim düzeyi becerilerin temsilcisi olarak sıklıkla kullanılsa da 

bu yaklaĢımın bazı sakıncaları bulunmaktadır. Aslında eğitim ve beceri ayrı kavramlardır. Zira, yaptığı 

iĢe göre nispeten yüksek eğitim düzeyine sahip olan bir çalıĢan eğer yaptığı iĢ için gerekli bazı 

becerilere sahip değilse, iĢi için fazla eğitimli olmasına rağmen düĢük becerili olabilmektedir (ILO, 

2014:6). Öte yandan genel itibarıyla eğitim ile beceri arasında doğru yönlü bir iliĢki olduğu kabul 

edilmektedir.  

Ülkelerde beceri verilerinin bulunmayıĢı nedeniyle beceri uyuĢmazlığı sıklıkla iĢverenlerin ya 

da çalıĢanların beceri uyuĢmazlığına yönelik görüĢlerini ortaya koyan araĢtırmaların sonucunda ortaya 

çıkarılmaktadır.  

Tablo 1. Beceri UyuĢmazlığı ÇeĢitleri   
Beceri eksikliği (fazlası) Belirli becerilere yönelik talep (arz) söz konusu beceriye sahip bireylerin 

arzını (talebini) aĢar 

Beceri açığı Becerinin düzeyi ya da türü iĢin yeterli düzeyde yerine getirilmesini 

gerektirenden farklıdır. 

Dikey uyuĢmazlık Eğitim ya da nitelik düzeyi iĢ için gerekli olandan daha az ya da fazladır. 

Yatay uyuĢmazlık Eğitim ya da beceri türünün ya da alanının iĢe uygun olmaması 

AĢırı eğitim( DüĢük eğitim) ĠĢgücünün iĢin gerektirdiğinden daha fazla (az) eğitime sahip olması 

AĢırı nitelik (DüĢük nitelik) ĠĢgücünün iĢin gerektirdiğinden daha yüksek (düĢük) niteliği sahip olması 

Beceri eskimesi Daha önce kullanılan becerilerin artık gerekli olmaması ve/veya mevcut 

becerinin zaman içinde aĢınması 

Kaynak: ILO, Skills Mismatch in Europe, 2014: 7, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/publication/wcms_315623.pdf. EriĢim Tarihi: 5.02.2016 

Beceri uyuĢmazlığının yaygın olarak rastlanan çeĢitlerini incelediğimiz Tablo 1‘de aslında beceri 

uyuĢmazlığının nedenleri de ortaya konmaktadır. Beceri uyuĢmazlığının nedenleri arasında beceri 

eksikliği ya da açığı, eğitimin aĢırı ya da düĢük olması ve beceri eskimesi sayılabilir.  

 

Beceri UyuĢmazlığı Teorileri 

 
Beceri uyuĢmazlığı konusunda Ģimdiye kadar ortak bir teori geliĢtirilmemiĢtir. Bu konudaki yazın 

mevcut iĢgücü piyasası teorilerine dayanmaktadır (Quintini, 2011:8 ).  

BeĢeri sermaye teorisine göre, iĢçilerin becerilerinden tam olarak faydalanabilme isteğini 

taĢıyan firmalar üretim süreçlerini uyumlaĢtırarak iĢ gücü arzındaki herhangi bir nispi değiĢikliğe 

cevap vermektedir.  Ücretler ise örgün ve iĢ baĢında eğitim aracılığıyla biriktirilen beĢeri sermaye 

düzeyinin belirlediği iĢgücünün marjinal verimliliğine eĢittir.   Bu çerçevede, beceri uyuĢmazlığı 

sadece kısa dönemde ortaya çıkan bir sorundur.  Çünkü firmalar beĢeri sermayeden tam olarak 

faydalanmak için üretim süreçlerini değiĢtirmektedir. Bu kapsamda Teknolojik DeğiĢim Teorisi,  

beceri uyuĢmazlığına yol açan bu uyum sürecindeki gecikmeyi pozitif uyarlanma maliyetleriyle 

(positive adjustment cost) açıklamaktadır. Beceri uyuĢmazlığının ortaya çıkmasının bir diğer nedeni, 
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iĢgücünün kendisi için daha uygun bir iĢe yerleĢebilmek amacıyla iĢ aramasıdır. Kariyer Hareketliliği 

ve AraĢtırma Teorisi, beceri uyuĢmazlığını, çalıĢanların deneyim eksikliğine ya da firmaların 

çalıĢanların beceri düzeyi konusundaki bilgi eksikliğine dayalı olarak açıklamaktadır (Quintini, 

2011:8-9 ).  

ĠĢ Rekabet Teorisi‘ne göre, iĢin özellikleri ücretleri belirleyen tek faktördür ve bu özellikler 

sadece iĢlerin çalıĢanlar arasında dağıtılmasında önem arz etmektedir. Bireyler iĢ fırsatları için 

rekabete girmekte ve bu fırsatları belirleyen etken, her bir bireyin kendisi için katlandığı eğitim 

maliyetine bağlı olmaktadır.  Bu doğrultuda bireylerin katlandıkları eğitim maliyetleri nitelik 

düzeyinin önemli bir temsilcisidir. ġöyle ki, bir firma iĢe alımlarda yüksek nitelik düzeyine sahip 

bireyleri tercih edecektir, çünkü bu bireyler eğitim maliyetlerini katlanmıĢtır ve firmanın yüksek 

eğitim maliyetini üstlenmesine gerek olmayacaktır. Bu çerçevede ekonomide nitelikli bireyler ne 

kadar fazlaysa bireyler var olan iĢlerini korumak amacıyla eğitim yatırımı yapması o derece zorunlu 

olmaktadır. Bireyler eğitim sonucu elde ettikleri tüm becerilerini iĢlerinde kullanmalarının gerekli 

olmadığını bilmelerine rağmen eğitimleri için yatırım yapmaya devam ederler. Çünkü eğitim sadece 

iĢlerin iĢgücü arasında dağılımında baĢka bir ifadeyle bireylerin iĢe yerleĢtirilmesinde kullanılmaktadır 

(Quintini, 2011:7-8 ). 

ĠĢ Rekabeti Teorisi‘ne çok benzer özellikler gösteren Sinyal Teorisi‘nde, eğitimin sinyal 

rolünün önemsiz olduğu ifade edilir.  Bu modelde, eğitim maliyeti ile elde edilen kazanç dengesine 

göre eğitim yatırımlarının miktarı sınırlandırılmaktadır. Yüksek becerilere sahip kiĢiler için eğitim 

maliyeti daha düĢüktür. Üniversite baĢvurularında daha düĢük akademik yeterliliklerin (requirements) 

istenmesi gibi eğitim maliyetinin dıĢ kaynaklara bağlı olarak azalması, düĢük becerilere sahip kiĢilerin 

de eğitimlerine öncekinden daha fazla yatırım yapmasını teĢvik edecektir. Böylece iĢgücü piyasasına 

katılanların ortalama eğitim düzeyi yükselecektir. Firmalar belli bir eğitim düzeyi gerekliliğinin 

çalıĢanlarda belli bir beceri düzeyini garanti etmediğini anladıklarında, iĢ baĢvurusunda bulunanlar 

için iĢin içeriği değiĢmemesine rağmen eğitim gerekliliklerini yükseltme eğilimine girmektedirler. Bu 

durum ―nitelik enflasyonu‖ (qualification inflation) kavramıyla açıklanmaktadır (Quintini, 2011: 9). 
Görevlendirme Teorisi‘ne göre çalıĢanların becerilerine göre yukarıdan aĢağıya doğru 

görevlendirilmesi durumunda verimlilik düzeyleri de en üst noktaya ulaĢacaktır.  Dolayısıyla becerileri 

en yüksek olanların en karmaĢık ya da zor iĢlerde, en düĢük beceri düzeyine sahip olanların ise en 

basit iĢlerde görevlendirilmesi uygun olacaktır (Quintini, 2011:9-10). Bu eĢlemenin gerçekleĢmemesi 

beceri uyuĢmazlığına iĢaret etmektedir. 

 

Açık ĠĢ-ĠĢsizlik ĠliĢkisi: Beveridge Eğrisi 

 
Açık iĢ ile iĢsizlik arasındaki iliĢkinin seyri, meslek ile beceri uyumunun ne ölçüde gerçekleĢtiği 

konusunda önemli bilgi vermektedir. Hem iĢsizlik türlerinin birbirinden ayırt edilmesini (konjonktürel 

ya da yapısal)  hem de iĢsizlerin sayısı ile açık iĢler arasındaki eĢleĢme etkinliğini göstermesi 

bakımından Beveridge Eğrisi önemli bir araç konumundadır.  

ġekil 1‘de görüldüğü gibi, açık iĢ sayısı/oranı ile iĢsiz sayısı/iĢsizlik oranı arasındaki negatif 

iliĢki Beveridge Eğrisi ile açıklanmaktadır
3
. Bu çerçevede Beveridge Eğrisi ile ilgili açıklamalar açık 

iĢ sayısı ile iĢsiz sayısı arasındaki iliĢki dikkate alınarak sürdürülecektir.  

Beveridge Eğrisi üzerinde yukarı ya da aĢağı yönlü hareket, açık iĢ- iĢsizlik bileĢiminde 

değiĢimi göstermekte ve bu hareketler sırasıyla ekonominin geniĢleme ya da daralma dönemine iĢaret 

etmektedir. ġekil 1‘de B1 eğrisi üzerinde bulunan 2 noktasından 1 noktasına hareket edilmesi 

durumunda 1 noktası düĢük iĢsiz sayısı-yüksek açık iĢ sayısı bileĢimini göstermekte ve ekonomide 

talep artıĢlarının yaĢandığı geniĢleme dönemini belirtmektedir. Öte yandan söz konusu eğri üzerinde 2 

noktasından 3 noktasına hareket, yüksek iĢsiz sayısı-düĢük açık iĢ sayısını ifade etmekte ve burada 

                                                           
3
 Beveridge Eğrisi, açık iĢ sayısı ile iĢsiz sayısı arasındaki negatif yönlü iliĢkiyi gösterecek Ģekilde çizilebildiği 

gibi, açık iĢ oranıyla iĢsizlik oranı arasındaki iliĢkiyi gösterir Ģekilde de çizilebilmektedir. Bu nedenle çalıĢmada 

Beveridge Eğrisi‘nin gösterildiği ġekil 1‘de açık iĢ sayısı/oranı dikey eksende iĢsiz sayısı/iĢsizlik oranı yatay 

eksende gösterilmiĢtir. 
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talep yetersizliğinin yol açtığı durgunluk süreci yaĢanmaktadır.  Bu hareket neticesinde iĢsizlik 

artarken açık iĢlerin azalması iĢsizlik türünün konjonktürel olduğuna iĢaret etmektedir.  

Beveridge Eğrisi‘nin kayması ise, iĢgücü piyasasının etkin iĢleyip iĢlemediği açısından 

değerlendirme yapmaya olanak vermektedir. ġöyle ki, Beveridge Eğrisi‘nin B1‘den B2‘ye yani 

yukarıya doğru kaymasıyla, belli bir iĢsizlik düzeyinde daha fazla açık iĢ ortaya çıkacaktır. Örneğin B1 

üzerindeki 3 noktasında U3 kadarlık bir iĢsizlik düzeyinde açık iĢ sayısı V3 kadardır. Öte yandan B2 

eğrisinde U3 kadarlık bir iĢsizlikte açık iĢ sayısı V3 den daha fazladır ya da belli bir açık iĢ sayısında 

görülen iĢsizliğin eğrinin yukarıya doğru kaymasıyla yükseldiği anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla eğrinin 

B1 konumunda B2 konumuna gelmesiyle, iĢsizler ile açık iĢ arasındaki eĢleĢme etkinliği azalmaktadır. 

Bu etkinliğin azalması doğal iĢsizlik oranının yükselmesine yol açmaktadır. 

 ġekil 1‘de 45 derecelik doğru, üzerindeki her noktada açık iĢ sayısının iĢsiz sayısına eĢit 

olduğu, tam istihdam durumunu göstermektedir (Biçerli, 2009:465). Ekonominin tam istihdamda 

olduğu 2 noktasında U2 kadarlık bir iĢsizlik söz konusu olacaktır. Dolayısıyla ġekil 2‘deki 2 ve 4 

noktaları tam istihdam durumundaki iĢsizliği göstermektedir. Ancak 2 ve 4 noktaları arasında Ģöyle bir 

farklılık göze çarpmaktadır. Dikkat edilebileceği gibi,  4 noktasında 2‘ye göre hem açık iĢlerin hem de 

iĢsizlerin sayısı daha yüksektir. Buna iĢverenlerin aradıkları nitelikler ile iĢsizlerin sahip oldukları 

nitelikler arasında yapısal bir uyumsuzluk yol açmıĢ olabilir. Böyle bir durumda geçici ya da yapısal 

iĢsizlikte
4
 bir artıĢ söz konusudur. ĠĢsizler ile açık iĢler arasındaki eĢleĢme etkinliğinin azalması 

yanında iĢgücünün iĢçi devrinin artması, iĢsizlerin iĢ arama sürelerinin artması ya da iĢgücünün 

artması Beveridge Eğrisi‘nin yukarıya doğru kaymasına yol açmaktadır.  (Biçerli, 2009:465, 466). 
 

 
ġekil 1. Beveridge Eğrisi  

 

Kaynak: Dow and Dicks-Mireaux 1958: 5 ve Biçerli, 2009: 464‘den uyarlanmıĢtır.  

 

EskiĢehir Ġlinde Açık ĠĢ-Beceri ĠliĢkisi 

Burada öncelikle açık iĢ kavramı açıklanmıĢ, daha sonra açık iĢlerin sektörel ve meslek gruplarına 

göre dağılımı ele alınmıĢtır. Açık iĢlerin mesleklere göre dağılımı incelenirken,  meslek gruplarının 

gerektirdiği beceri düzeyleri de göz önüne alınmıĢtır. Böylece EskiĢehir ili için açık iĢlerin beceri 

düzeyine göre yoğunlaĢtığı meslek grupları ve iĢe yerleĢtirmeler ortaya çıkarılmıĢtır.   

AB Komisyon‘unun 453/2008 Sayılı Tüzüğünde açık iĢ kavramının tanımı açık bir biçimde 

ortaya konulmuĢtur. Buna göre, bir iĢgücü talebi beyanının AB mevzuatına göre açık iĢ olarak kabul 

                                                           
4
 Geçici iĢsizlik emek piyasasında iĢçi ve iĢverenlerin; iĢçilerin sahip oldukları nitelikler ve iĢlerin gerektirdiği 

beceriler konusunda eksik bilgilenmeleri ve bir iĢten/yerden diğerine hareket etmenin maliyetli olması nedeniyle 

meydana gelen kısa süreli bir iĢsizliktir. Emek piyasasında açık iĢler ile iĢ arayanların aynı anda mevcut 

olmamaları ve bir araya gelmemeleri ile oluĢan iĢsizliğe ise yapısal iĢsizlik adı verilmektedir (Biçerli, 2009: 440, 

448). 



65 

 

edilebilmesi için, bir iĢletmede; mevcut, yeni yaratılmıĢ ya da kısa bir dönemde yaratılacak ücretli bir 

pozisyona yönelik ve bu pozisyonun doldurulması amacıyla iĢveren tarafından Ģirket dıĢından uygun 

bir aday bulanabilmesi yönünde aktif adımların atılması gerekmektedir. Aktif adım olarak 

nitelendirilebilecek bu giriĢimler, 19/2009 Sayılı AB Komisyon Tüzüğünde açıklanmıĢtır. Bu 

doğrultuda, kamu istihdam kurumuna açık iĢi bildirmek, özel istihdam bürosu ile iletiĢime geçmek, 

açık iĢe iliĢkin olarak  internete, gazetelerde, dergilerde, vb. ilan vermek;  kamuya açık iletiĢim 

panolarında açık iĢe iliĢkin ilan vermek,  muhtemel adaylara ulaĢmak, onlarla mülakat yapmak ya da 

aralarından eleme yapmak, akraba-eĢ-dost kanalıyla uygun bir aday aramak, stajyerlikten yararlanmak 

olarak sıralanmıĢtır. 

Türkiye‘de açık sayısı ve oranlarına iliĢkin veriler, ĠġKUR tarafından hazırlanan ĠĢgücü 

Piyasası Raporları‘nda 2007 yılından itibaren Türkiye genelinde ve iller bazında oluĢturulmaktadır 

(ĠġKUR,  2014: 59).  

 
Tablo 2. Açık ĠĢlerin Temel Sektörler Ġtibarıyla Dağılımı 2009-2015, % 
 Sektörler* 

Yıllar Tarım Sanayi ĠnĢaat Hizmetler 

2009 1,1 74,9 5,2 19,4 

2011 10 65 0 25 

2012 4,1 50,3 7,5 38,2 

2013 0 45,8 9,4 44,8 

2014 0 45,2 4,8 50,2 

2015 0 65,7 4,1 30,3 

2010 yılında il bazında iĢgücü piyasası raporuna ulaĢılamamıĢtır.  

Kaynak: ĠġKUR, 2009a:  10; ĠġKUR, 2011a:  11; ĠġKUR, 2012a:  53;  ĠġKUR, 2013: 41;  ĠġKUR, 2014a: 33; 

ĠġKUR, 2015: 41; (ĠġKUR, ĠĢgücü Piyasası Raporları, http://www.iskur.gov.tr/tr-

tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop EriĢim tarihi: 23.03.2016) 
Not: *ĠġKUR tarafından yayınlanan EskiĢehir ili iĢgücü piyasası raporlarında 2012 yılından itibaren açık iĢlerin 

sektörel dağılımı alt sektörlere göre yapılmıĢ, ondan önce ise temel sektörlere göre açık iĢ sayıları verilmiĢtir. 

ÇalıĢmada açık iĢ verilerinde bütünlük sağlamak amacıyla 2012 sonrasındaki açık iĢ sayıları temel sektörlere 

göre tarafımca hesaplanmıĢtır. 

 
Tablo 2‘de görüldüğü gibi, 2009 yılında açık iĢlerin % 74,87‘si sanayi sektöründe, % 19,40‘ı 

hizmet sektöründe, % 5,22‘si inĢaat sektöründe, % 1,11‘i tarım sektöründedir. 2011 yılında sanayi 

sektöründeki açık iĢ oranı 2009 yılına göre % 65‘e gerilemiĢ, hizmetler sektöründeki açık iĢ oranı % 

25‘e yükselmiĢtir. 2011 yılında açık iĢlerin % 10‘u ise tarım sektöründe iken inĢaat sektöründe açık iĢ 

bulunmamaktadır. 2012 yılında sanayi sektöründeki açık iĢ oranındaki azalma devam etmiĢ ve toplam 

açık iĢlerin % 50,3‘ü sanayi sektöründe gerçekleĢmiĢtir. Açık iĢlerin % 7,5‘i inĢaat sektöründe, % 4,1‘i 

tarım sektöründe ve %38,2‘si hizmetler sektöründedir. 2013 yılında ise açık iĢlerin %45,8‘i sanayi 

sektöründe, %9,4‘ü inĢaat sektöründe ve % 44,8‘i hizmetler sektöründedir.  

Açık iĢlerin 2014 yılı için sektörel dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %50,2 ile hizmetler 

sektörünün olduğu, ardından  % 45,2 ile sanayi sektörünün geldiği ve inĢaat sektörünün açık iĢlerdeki 

payının %4,8 olduğu anlaĢılmaktadır.  Sanayi sektörü açık iĢ oranında 2011-2014 döneminde 

gözlemlenen azalma eğilimi, 2015 yılında sona ermiĢtir. Sanayi sektöründeki açık iĢlerin oranı 2015 

yılında % 65,7 ile 2009 düzeyine yükselmiĢtir. 2015 yılında açık iĢlerin % 4,1‘i inĢaatta ve % 30,3‘ü 

hizmetler sektöründedir. Ancak 2009 yılından itibaren hizmetler sektöründeki açık iĢ oranındaki 

yükselme eğilimi ortadan kalkmıĢ, hatta 2015 yılında hizmetler sektöründeki açık iĢ oranları bir önceki 

yıla göre %20 oranında azalmıĢtır. 
 EskiĢehir ilinde açık iĢlerin ve iĢe yerleĢtirmelerin hangi meslek gruplarında gerçekleĢtiği ve 

bu meslek gruplarının gerektirdiği beceri düzeyini ortaya koyabilmek amacıyla Uluslararası ÇalıĢma 

Örgütü‘nün (ILO)  standart meslek sınıflandırmasından yararlanılmıĢtır. Tablo 3‘de görüldüğü gibi, 

ISCO88 sınıflandırmasında meslekler;  9 grupta ve 4 beceri düzeyine
5
 göre ele alınmıĢtır.  

 

                                                           
5
 ISCO88 sınıflandırmasında, UNESCO‘nun eğitim süresini temel alan Uluslararası Standart Eğitim 

Sınıflandırması (ISCED)‘na dayalı olarak beceri düzeyleri tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 3. ISCO 88 Meslek Grupları ve Beceri Düzeyleri    
Temel Gruplar  ISCO Beceri Düzeyi 

1. Kanun Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler, Müdürler - 

2. Profesyonel Meslek Grupları 4 

3. Yardımcı Profesyonel Meslek Grupları 3 

4. Büro Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 2 

5. Hizmet ve SatıĢ Elemanları 2 

6. Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri ÇalıĢanları  2 

7. Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde ÇalıĢanlar 2 

8. Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 2 

9. Nitelik Gerektirmeyen ĠĢlerde çalıĢanlar 1 

0.    Silahlı Kuvvetler - 

Kaynak: ILO, Updating the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08, 

http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/escwa04/escwa04-9.PDF, EriĢim tarihi: 23.03.2016 ve AĢık, 

2013: 7 

 

Tablo 4 incelendiğinde,  açık iĢler ve iĢe yerleĢtirmelerde genel olarak beceri düzeyi 1 ve 2 olan 

meslek gruplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. En fazla açık iĢ ve iĢe yerleĢtirme nitelik 

gerektirmeyen mesleklerde olmaktadır.  

Tablo 4. Meslek Gruplarına Göre Açık ĠĢler, ĠĢe YerleĢtirmeler ve Meslek Gruplarının Gerektirdiği 

Beceri Düzeyleri 
 Açık ĠĢler (kamu ve özel sektör) ve ĠĢe YerleĢtirmeler* 

Meslekler 2009 2011 2012 2014 2015 ISCO 

Beceri 

Düzeyi 

Büro Hizmetlerinde ÇalıĢanlar 106 

(88) 

767 

(460) 

576 

(305) 

5.560 

(1852) 

3.320 

(2.150) 

2 

Hizmet ve SatıĢ Elemanı 120 

(105) 

1.025 

(460) 

760 

(261) 

3.006 

(662) 

2.548 

(1.093) 

2 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 1.222 

(1.317) 

8.371 

(5.419) 

4.251 

(2.325) 

5.614 

(2.208) 

6.739 

(3.906) 

1 

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su 

Ürünleri ÇalıĢanları 

41 

(26) 

7 

(3) 

94 

(83) 

26 

(13) 

21 

(1) 

2 

Sanatkarlar ve Ġlgili ĠĢlerde 

ÇalıĢanlar 

244 

(200) 

1.814 

(551) 

1.076 

(255) 

2.440 

(548) 

2.385 

(843) 

2 

Silahlı Kuvvetlerle Ġlgili 

Meslekler 

- 1.198 

(115) 

0 - - --- 

Tesis ve Makine Operatörleri ve 

Montajcılar 

857 

(887) 

1.132 

(465) 

2.364 

(1.491) 

12.860 

(5.785) 

11.574 

(5.161) 

2 

Profesyonel Meslek Grupları 98 

(74) 

170 

(141) 

345 

(72) 

596 

(115) 

464 

(138) 

4 

Teknisyenler-Teknikerler ve 

Yardımcı Profesyonel Meslek 

mensupları 

215 

(171) 

357 

(593) 

487 

(296) 

888 

(391) 

716 

(170) 

3 

Kanun Yapıcılar Yöneticiler 

Müdürler 

6 

(7) 

14 

(12) 

6 

(1) 

37 

(7) 

46 

(11) 

--- 

Toplam 2.909 

(2.875) 

14.855 

(8.219) 

9.959 

(5.089) 

31.027 

(11.581) 

27.813 

(13.473) 

 

*kamu ve özel sektörde iĢe yerleĢtirmeler parantez içinde verilmiĢtir. 

 
Kaynak: ĠġKUR, 2011b: EK-4;  ĠġKUR, 2012b: EK-4; ĠġKUR, 2014b: 11 ve ĠġKUR, 2015b:  11‘deki 

verilerden yararlanılarak tarafımca oluĢturulmuĢtur (ĠġKUR;http://www.iskur.gov.tr/tr-

tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop, EriĢim tarihi: 23.03.2016). ILO, Updating the International Standard 

Classification of Occupations, ISCO-08, http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/escwa04/escwa04-

9.PDF, EriĢim tarihi: 23.03.2016 
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EskiĢehir‘de 2009 yılında toplam açık iĢ sayısına oldukça yakın sayıda iĢe yerleĢtirme 

yapılmıĢtır.  Açık iĢlere toplam yerleĢtirilme oranı 2009 yılında % 99 olmuĢtur. Bu durum iĢverenlerin 

ekonominin kriz dönemlerinde açık iĢleri nispeten daha kolay doldurabildiğini göstermektedir. Hatta 

nitelik gerektirmeyen meslekler ile tesis,  makine operatörleri ve montajcılar gibi bazı meslek 

gruplarında açık iĢ sayısından daha fazla iĢe yerleĢtirilme yapıldığı anlaĢılmaktadır. Öte yandan 2009 

yılında açık iĢ sayısının ve buna paralel olarak iĢe yerleĢtirilenlerin sayısının sonraki yıllara göre 

oldukça düĢük olduğu anlaĢılmaktadır. 2011 yılında açık iĢ sayısının 14.855‘e yükseldiği ve 8.219 

kiĢinin açık iĢlere yerleĢtirildiği görülmektedir. Bu çerçevede açık iĢlere yerleĢtirilme oranı 2011 

yılında %55 olmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle toplam açık iĢlerin % 45‘i 2011 yılında doldurulamamıĢtır. 

Teknisyenler-teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında iĢe yerleĢtirilme açık iĢ 

sayısından oldukça fazladır. Diğer taraftan sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlar, tesis ve makine 

operatörleri ve montajcılar, hizmet ve satıĢ elemanı gibi mesleklerde iĢe yerleĢtirilme oranı sırasıyla 

%30,  %41 ve %44 ile ortalamanın altında kalmaktadır. 2012 yılında açık iĢlere yerleĢtirilme oranı 

%51‘dir. Söz konusu yılda toplam açık iĢ sayısının bir önceki yıla göre azaldığı anlaĢılmaktadır. 2012 

yılında profesyonel meslek grupları, sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlarda açık iĢlere yerleĢtirilme 

oranı sırasıyla % 21 ve % 23 ile toplam açık iĢe yerleĢtirilme oranının oldukça gerisindedir. 2014 

yılında tüm meslek gruplarının toplamı olarak açık iĢlere yerleĢtirilme oranı % 37 ile en düĢük 

düzeyde gerçekleĢmiĢtir.  

Bu doğrultuda 2014 yılında açık iĢlerin %63‘ü doldurulamamıĢtır. Özellikle profesyonel 

meslek gruplarına yönelik artan ihtiyacın karĢılanamadığı açık iĢ sayısı ile yerleĢtirilme sayısı 

karĢılaĢtırması yapılarak anlaĢılabilir. 2014 yılında profesyonel meslek gruplarına yönelik ihtiyacın 

sadece %19‘u karĢılanabilmiĢtir. Hizmet ve satıĢ elemanı, sanatkârlar ve ilgili iĢlerde çalıĢanlarda açık 

iĢe göre iĢe yerleĢtirmeler oldukça düĢük düzeyde kalmıĢtır. 2015 yılında açık iĢlere yerleĢtirilme oranı 

toplam olarak % 48 olmuĢtur. Ancak söz konusu yılda beceri düzeyi dikkate alınarak bir karĢılaĢtırma 

yapılacak olursa, özellikle teknisyenler-teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları için 

açık iĢlere yerleĢtirilme oranı %23 ile en düĢüktür. En yüksek beceri düzeyini karĢılayan meslek grubu 

olan profesyonel meslek gruplarında ihtiyaç duyulan iĢlerin ancak %29,7‘sinin, sanatkârlar ve ilgili 

iĢlerde çalıĢanlarda ise %35‘inin doldurulabildiği söylenebilir.    
Tablo 5. Beceri Düzeyine Göre Açık ĠĢlerin Oranı % 

 Beceri Düzeyine Göre Açık ĠĢlerin Oranı % 

 2009 2011 2012 2014 2015 

ISCO Beceri Düzeyi      

1 42 56 42,7 18,1 24,2 

2 47 32 48,9 77 71,3 

3 11,3 2,4 4,9 2,9 2,6 

4 3,4 1,1 3,5 1,9 1,7 

Kaynak: ĠġKUR, EskiĢehir Ġli, Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporlarında (2009, 2011, 2012, 

2014, 2015)  yer alan açık iĢ tablolarına dayalı olarak tarafımca hesaplanmıĢtır. Mesleklerin beceri düzeyine göre 

sınıflandırılmasında,  ILO, Updating the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08, 

http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/escwa04/escwa04-9.PDF, yararlanılmıĢtır. EriĢim tarihi: 

23.03.2016. 

 

Beceri düzeyine göre açık iĢlerin oranı 2009 ve sonrası dönem için tablo 5‘de incelendiğinde, 

açık iĢlerin yoğunlukla beceri 1 ve 2 düzeyinde olduğu anlaĢılmaktadır. 2009, 2011 ve 2012 yıllarında 

açık iĢlerin yaklaĢık yarısına yakını ya da yarısından biraz fazlası beceri 1 düzeyindedir. Beceri 2 

düzeyine ait mesleklerin açık iĢler içerisindeki payının özellikle 2014 yılından itibaren önemli ölçüde 

artmıĢ ve açık iĢlerin %70‘in üstüne çıkmıĢtır. Öte yandan 2009 yılında beceri 3 düzeyine sahip 

mesleklerdeki açık iĢ oranının diğer yıllara göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir.  Bu yıldan 

sonra bu beceri düzeyindeki açık iĢ oranında belirgin düĢüĢ göze çarpmakta ve bu meslek grubunun 

açık iĢ oranı %2,4 ile %4,9 arasında değiĢen değerler almaktadır. Beceri düzeyi 4 olan ve beceri olarak 

en üst grubu temsil eden mesleklerin açık iĢ oranı en düĢüktür.  Toplam açık iĢler içinde beceri 4 

düzeyine sahip meslekler için 2012 yılında % 3,5 ile en yüksek orana ulaĢırken, 2011 yılında %1,1 le 

en düĢük düzeyde gerçekleĢmiĢtir.  
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Burada açık iĢlerde talep edilen eğitim düzeylerine bakılarak meslek-eğitim uyuĢmazlığı 

konusunda genel bir fikir elde etmek mümkün olabilir. Bu çerçevede EskiĢehir‘de 2009-2015 

döneminde açık iĢlerin yaklaĢık  %80 ile %90‘nın beceri düzeyi 1 ve 2 olan mesleklerde bulunduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu iĢlerde lise ve meslek lisesi mezunları ile lise altı eğitim düzeyine sahip bireylerin 

talep edilmesi beklenebilir. Bu doğrultuda söz konusu dönemde talep edilen eğitim düzeyine 

bakıldığında, 2009 yılında en fazla ihtiyaç duyulan eğitim düzeyinin lise ve meslek lisesi ardından lise 

altı ve üçüncü olarak lisans olduğu anlaĢılmaktadır. ĠġKUR‘un EskiĢehir ili iĢgücü piyasası araĢtırması 

sonuç raporuna göre, 2009 yılında açık iĢler için en çok ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyine sahip 

eğitimliler tercih edilmektedir (ĠġKUR, 2009a:10). Bu durum, açık iĢlerin gerektirdiği beceri düzeyi 

ile talep edilen eğitim düzeyinin uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak lisans mezunlarının kriz 

sonrası dönemde diğer dönemlerden farklı olarak üçüncü sırada tercih edilmesi, iĢverenlerin kriz 

dönemlerinde nitelik düzeyi yüksek elemanları daha fazla tercih ettiğini göstermektedir. Açık iĢlerin 

büyük ölçüde nitelik düzeyi düĢük iĢlerde yoğunlaĢmasına rağmen daha nitelikli eleman talebinin 

arttığı baĢka bir ifadeyle iĢverenlerin eğitim gerekliliklerini yükselttiği gözlemlenmektedir. Bu 

doğrultuda 2009 yılı için beceri uyuĢmazlığı türleri arasında ifade edilen aĢırı eğitim olgusunun 

yaĢandığı söylenebilir. 

2011 yılında açık iĢler için en fazla ihtiyaç duyulan eğitim düzeyinin meslek lisesi olduğu 

görülmekte, ikinci sırada genel lise yer almaktadır. Farketmez seçeneği ise üçüncü sırada 

bulunmaktadır (ĠġKUR, 2011a :11).  2012 yılında açık iĢler için en çok talep edilen eğitim düzeyi %34 

ile meslek lisesi olmuĢtur. Ġkinci sırada %22 ile lise altı eğitim düzeyine sahip olanlar yer almakta, 

farketmez seçeneği ile birlikte lisans %14 düzeyinde tercih edilmiĢtir (ĠġKUR; 2012a: 57). 2014 

yılında  açık iĢlerde istenen eğitim düzeylerinde ilk üç sırada genel lise (%34,7), lise altı (%28,6) ve 

farketmez (%16) yer almaktadır 2015 yılı itibariyle bir önceki yıla göre sıralama değiĢmemiĢ, genel 

lise %27, lise altı %23,1 ve farketmez %22,6 seçenekleri eğitim durumuna göre açık iĢlerin %72,7‘sini 

oluĢturmuĢtur (ĠġKUR, 2014a: 37).  

2009-2015 dönemine genel itibarıyla bakıldığında en az tercih edilen eğitim düzeylerinin 

lisansüstü, meslek yüksekokul ve çıraklık eğitimi olduğu anlaĢılmaktadır. Hatta 2012 yılında çıraklık 

eğitimi ve yüksek lisans eğitim seviyelerini talep eden hiç bir iĢyeri olmamıĢ, meslek yüksekokulları 

%  6 oranında talep edilmiĢtir. EskiĢehir ilinde meslek lisesi mezunlarının meslek yüksekokul 

mezunlarına tercih edildiği ifade edilebilir (ĠġKUR; 2012a: 57). 

 

EskiĢehir Ġlinde Açık ĠĢ- ĠĢsizlik ĠliĢkisi 
EskiĢehir ilinde 2009-2015 döneminde kayıtlı iĢsiz sayısı ile açık iĢ sayısı arasında iliĢki 

incelendiğinde, iki farklı eğilim göze çarpmaktadır. 

ġekil 2. Açık ĠĢ-ĠĢsizlik ĠliĢkisi, EskiĢehir, 2009-2015 
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ġekil 2‘de görüldüğü üzere bunlardan ilki, açık iĢ sayısında önce makul bir artıĢın ve arkasından aynı 

ölçüde bir düĢüĢün yaĢanması ve bu geliĢmenin iĢsiz sayısına önemli bir etkisinin olmamasıdır. Ancak 

daha sonra iĢsiz sayısı pek fazla değiĢmez iken açık iĢ sayısında belirgin bir artıĢ gözlemlenmektedir. 

Nispeten düĢük iĢsiz sayısının yüksek açık iĢ sayısı ile birlikte görülmesi EskiĢehir ekonomisinin 

geniĢleme döneminde olduğunu göstermektedir. Bu durum Küresel Kriz sonrası ekonominin 

geniĢleme sürecine girdiği Ģeklinde yorumlanabilir. Öte yandan sonraki dönemde, iĢsiz sayısındaki 

önemli artıĢa açık iĢ sayısında ufak çaplı bir azalma eĢlik etmektedir. Bu dönemde, hem açık iĢ 

sayısının hem de iĢsiz sayısının oldukça yüksek olması iĢsizliğin konjonktürel olmaktan ziyade geçici 

ve yapısal nitelikte olduğunu düĢündürmektedir. Bu durumda iĢverenlerin aradıkları nitelikler ile 

iĢsizlerin sahip oldukları nitelikler arasında beceri uyuĢmazlığı gibi yapısal bir uyumsuzluk söz konusu 

olabilir. 

 
SONUÇ 

 
ĠĢgücü piyasalarında iĢ arayanlar ile istihdam fırsatları arasındaki uyuĢmazlık iĢsizlik sorununu 

ağırlaĢtırmaktadır. Bu çalıĢmada EskiĢehir ilinde 2009-2015 döneminde açık iĢ sayısı ile iĢsizlik 

arasındaki iliĢkinin geliĢimine bağlı olarak beceri uyuĢmazlığı sorunu irdelenmeye çalıĢılmıĢtır.  

  EskiĢehir ilinde iĢgücü talep fazlasının özellikle düĢük nitelikli iĢlerde yoğunlaĢtığı 

anlaĢılmaktadır. Açık iĢlerde talep edilen eğitim düzeyinin büyük ölçüde ortaöğretim (Lise ve dengi), 

lise altı olduğu görülmekte ve özellikle 2011 yılından itibaren farketmez seçeneğinin ilk üçte yer aldığı 

anlaĢılmaktadır. Bu bulgu, iĢverenlerin eğitimi becerinin iyi bir temsilcisi olarak görmediği kanaatını 

oluĢturabilir. Burada Sinyal Teorisi de göz önünde bulundurulduğunda, acaba iĢverenler belli bir 

eğitim düzeyinin belli bir beceri düzeyini garanti etmediğini mi düĢünmektedir? Eğer iĢverenler 

açısından böyle bir çıkarım söz konusuysa iĢverenlerin açık iĢ için tercih ettikleri eğitim 

gerekliliklerinde yansız davrandıkları söylenebilir. Bu konuda daha ayrıntılı çalıĢmaların yapılması, 

beceri uyuĢmazlığının nedenlerinin doğru tespit edilebilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Öte yandan EskiĢehir‘de bazı meslek gruplarında açık iĢlerin doldurulamadığı, iĢverenlerin 

iĢgücü ihtiyaçlarını karĢılayamadıkları anlaĢılmaktadır. Bu meslek grupları arasında son yıllarda 

özellikle profesyonel meslek grupları ile teknisyenler-teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek 

mensupları ön plana çıkmaktadır. En yüksek beceri düzeylerini temsil eden meslek grupları olan 

profesyonel meslek grupları (beceri düzeyi 4) ve teknisyenler-teknikerler ve yardımcı profesyonel 

meslek mensupları (beceri düzeyi 3) için iĢe yerleĢtirilme oranlarının düĢük kalması iĢverenlerin 

nitelikli emek açığı yaĢadığını göstermektedir. EskiĢehir‘de hizmetler sektöründe de iĢgücü talep 

fazlası olduğu, hizmet ve satıĢ elemanı açık iĢ sayısının iĢe yerleĢtirme sayısından belirgin bir biçimde 

yüksek olmasından anlaĢılmaktadır. 

Sonuç olarak, beceri uyuĢmazlığı iĢsizlik üzerindeki olumsuz etkisiyle iĢgücü piyasasının 

önemli bir cephesini oluĢturmaktadır.  Dolayısıyla EskiĢehir ili için bu sorunun öncelikle nedenlerinin 

doğru tespit edilmesi ve daha sonra sorunun çözümüne yönelik uygun politika önlemlerinin alınması  

gerekli görülmektedir. 
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APSTRAKT 

PodruĦje RibariĤa i okoline austrougarske vojne jedinice osvojile su 1915. godine. 

Nakon uspostavljanja Okruţne komande u Novom Pazaru osnovani su vojni i civilni organi 

vlasti u ŠtaviĦkom srezu i Opštini RibariĤe. PostojeĤi organi vlasti su samo prilagoħeni prema 

austrougarskom zakonodavstvu. 

U Opštini RibariĤe poĦeli su da rade vojni i civilni organi vlasti. Mektebi su obnovili 

rad. Pokrenute su aktivnosti i za otvaranje osnovne škole, koje su radile poput škola u 

okruţenju.  

Trgovina se odvijala pod oteţanim uslovima zbog rata i loših saobraĤajnih veza 

RibariĤa sa susednim opštinama i gradovima.  

RibariĤe je osloboħeno  zajedniĦkim vojnim dejstvima francuske i srpske vojske. 

Nove vlasti su uspostavljene krajem 1918. godine. 

KLJUĥNE REĥI: krajskomanda, kotarska vlast, mekteb, osnovna škola, bosanski 

jezik i arhiska graħa.  
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UVOD 

O istoriji Tutinskog kraja, posebno RibariĤa, za vreme Prvog svetskog rata nema 

detaljnijih istorijskih podataka. U pojedinim monografijama površno  i uzgredno se opisuju 

zbivanja u Tutinu i Srezu štaviĦkom. Na osnovu arhivske graħe i monografija pokušaĤu da 

detaljnije rasvetlim istorijske dograħaje RibariĤe i okoline. 

U monografiji Ejupa MušoviĤa: Tutin i okolina, Beograd 1985. i Vula PopoviĤa: 

Peštersko-štaviĦki vihori (hronika), Beograd 2003. kao i Hronici Tutina od autora Vula   

PopoviĤa, koja se Ħuva u Istorijskom arhivu „Ras― u Novom Pazaru oĦuvani su korisni podaci 

za pisanje nauĦnih radova o tutinskom kraju i okolini, posebno o RibariĤu u vreme Prvog 

svetskog rata. 

Da bih napisao nauĦni rad: POGLAVARSTVO OPŠTINE RIBARIģE  (1915-1918) 

[COUNCIL MUNICIPALITY RIBARIģE (1915-1918)], koristio sam svu raspoloţivu 

arhivsku graħu u Istorisjkom arhivu „Ras― u Novom Pazaru, Arhivu Srbije i Vojnom arhivu 

Srbije, koja se odnosi na zbivanja u RibariĤu (1915-1918).  

Za izradu ovog rada veliku zahvalnost dugujem prof. dr Milanu Vanku i prof. dr 

Aleksandru Kasašu, koji su mi pruţali neizmernu struĦnu pomoĤ u toku nauĦnih istraţivanja u 

arhivima u Beogradu. 

 

VOJNI I CIVILNI ORGANI VLASTI 

U Prvom svetskom ratu, nakon povlaĦenja srpske vojske prema Crnoj Gori i Albaniji, 

u jesen 1915. godine, teritoriju Raškog okruga, sreza štaviĦkog, Opštine RibariĤe, zaposele su 

austrougarske trupe. Na pravcu RibariĤe – Godovo –Roţaje nalazila se SandţaĦka vojska koju 

je potpomagala Prva armija srpske vojske
6
. Vrhovna komanda i Vlada Kraljevine Srbije nisu 

funkcionisale, jer su se povlaĦile ka jugu, tako da je nova okupatorska vlast, u cilju 

obezbeħenja uslova za trajno posedovanje ovih teritorija, veĤ 1. januara 1916. godine, 

formirala Vojni generalni guvernman za Srbiju (Militär – General – Gouvernement in 

Serbien) sa sedištem u Beogradu
7
. Austrougarska vojska je na zauzetom teritoriju Srbije i 

Crne Gore stvarao sistem okupacione vlasti, ali politiĦke nesigurnosti i oĦekivanja da Ĥe izbiti 

gerilski rat i drugih okolnosti, sem nuţnih mera, nije uradilo puno
8
. 

Ovom guvernmanu su 15. marta 1916. godine pridodati i okruzi Novi Pazar, Kosovska 

Mitrovica i Prijepolje, tako da je tada bio podeljen na 13 upravnih jedinica, tj. na grad 

Beograd i 12 okruga
9
.  

Vojni i administrativni Okrug Novopazarski imao je vojnu i upravnu komandu 

(Krajskommando) sa sedištem u Novom Pazaru
10

, a neposredno potĦinjene su mu bile vojne i 

                                                           
6
 Ţivko PavloviĤ: Rat Srbije sa Austro-Ugarskom, NemaĦkom i Bugarskom, knj. 2, Beograd 1968. str. 

784. i 785. 

7
 Miloljub ArsiĤ: Organizacija i funkcionisanje okupatorske vlasti u Srezu studeniĦkom 1916-1918, 

„Naša prošlost―, br. 5, Kraljevo 1992. str. 171; VodiĦ Istorijskog arhiva „Ras― — Novi Pazar, (Priredili: Zoran 

PopoviĤ, mr Hivzo Gološ, Suzana SpasoviĤ, Esad MurteziĤ i Ferid Škrijelj), Novi Pazar 2008. str. 31-32; 

Uporedi, Administrativna podela Centralne Srbije 1941. godine (Kartografska graħa), (Izrada i reprodukcija 

Geokarta, Beograd), Nolit, Beograd 1967.  

8
 Milorad EkmeĦiĤ: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. knj. 2, Prosveta, Beograd 1989. str. 758. 

9
 Istorija srpskog naroda, knj. VI, Tom 2, (Drugo izdanje), Beograd 1994. str. 149. – Okruzi su bili 

Beograd – Oblast Šabac, Valjevo, Gornji Milanovac, Kragujevac, ĥaĦak, Uţice, Kruševac, Smederevo, Novi 

Pazar, Prijepolje i Kosovska Mitrovica. Poglavarstvo opštine RibariĤe pripadalo je Okruţnoj komandi Novi 

Pazar. 

10
 Miodrag RadoviĤ: Efendijina seĤanja i kazivanja, Novi Pazar 2007. str. 106. — Krajskomanda u 

Novom Pazaru bila je smeštena u kuĤi Šahsuvar bega ĥaviĤa, Ulica 8. Mart. 
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upravne sreske komande (Bezirkskommando) u Novom Pazaru
11

, Sjenici
12

 i Tutinu
13

. Vojne 

ispostave postojale su u RibariĤu, Tutinu i Šaronju
14

, gde su se graħani javljali na proziv
15

. Na 

Ħelu opštinskih poglavarstava bili su postaljeni  domaĤi ljudi, iskljuĦivo Muslimani, kao što je 

bio Dţemo  JusoviĤ u RibariĤu
16

. 

 

 
Karta 1 – Karta Krajskomande Novi Pazar u vreme austrougarske okupacije u toku Prvog 

svetskog rata. 

 

Uporedo sa vojnim organima postojali su i civilni organi vlasti, ili, kako ih je 

austrougarska administracija nazivala – opštinska poglavarstva (Gemeindeant)
17

.  

                                                           
11

 IARNP Zbirka hronika — Miodrag RadoviĤ: Hronika Novog Pazara u NOR-u (1912-1941), knj. 1, 

(neobjavljeno delo), list. 18; Uporedi, Administrаtivno-teritorijаlne promene u NR Srbiji od 1834 - 1954 godine, 

Beogrаd: Zаvod zа stаtistiku NR Srbije, 1955 (Beogrаd: Otsek tehnike i grаfike Zаvodа zа stаtistiku NR Srbije). 

12
 IARNP Zbirka hronika — Savo ĥukanoviĤ: Hronika Sjenice, (neobjavljeno delo), list. 92-94. 

13
 Isto, str. 171. 

14
 Vule PopoviĤ: Peštersko-štaviĦki vihori (hronika), Beograd 2003. str. 88. 

15
 IARNP Zbirka kopija; Vule PopoviĤ: Hronika Tutina i Sreza štaviĦkog, (neobjavljeno delo), list 73. 

16
 Ejup MušoviĤ: Tutin i okolina, Beograd 1985. str. 65. 

17
 IARNP Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 2. i 3; Mr Sait KaĦapori i Halil PepiĤ: Naše 

mesto i okolina, Tutin 1989. str. 16. i 73. — Tokom 1916. i 1917. godine austrougarske vlasti su izvršile 

mobilizaciju islamskog stanovništva u sandţaĦkim gradovima od 18. do 50. godine starosti, spremnih za vojsku i 

ratovanje. Austro-Ugarska je zajedno sa Turskom spremala vojsku protiv Rusije. Mobilisani Muslimani u ove 

jedinice, poznati su kao ħurumlije. ObeĤavana im je bogata novĦana zarada i visok poloţaj u novom ureħenju. 

Mnogi su poginuli u ratu, daleko od svog kraja, na Galipolju, boreĤi se pod tuħom komandom i za tuħe ciljeve. 

VeĤina ħurumlija se nikad nije vratila svojim kuĤama.  



74 

 

 
Karta 2 – Vojni generalni guvernman Srbije, 1915. godina 

Vojna i civilna vlast su funkcionisale tako što su vojne vlasti, u pisanoj formi, preko 

proglasa, zapovedi i naredbi izdavale nareħenja koja su morala da se sprovedu u naznaĦenom 

roku
18

. Vojna nareħenja su se odnosila na delatnosti kao što su: prikupljanje podataka o 

stanovništvu, ubiranje osmine na imovinu i prinose, opismenjavanje i prosveĤivanje (uvedeni 

su hrvatski jezik i latiniĦno pismo), javni radovi (kuluk), angaţovanje u dobrovoljne vojne 

jedinice (ħurumlije), porezi u poljoprivrednim proizvodima do rekvizicije stoke i useva i 

povremene obaveze u sakupljanju šumskih plodova i lekovitog bilja
19

. 

Zadatak okupacionih uprava bio je dvostruk: 1. trebalo je najpre da pobedniĦkim 

drţavama obezbede da tokom rata Ħvrsto drţe posednute teriotorije i da takoħe u najveĤoj 

                                                           
18

 VodiĦ Istorijskog arhiva „Ras― — Novi Pazar, (Priredili: Zoran PopoviĤ, mr Hivzo Gološ, Suzana 

SpasoviĤ, Esad MurteziĤ i Ferid Škrijelj), Novi Pazar 2008. str. 31.  

19
 IARNP, Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 1-4, 13-18, 23.  
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moguĤoj meri bezbedno koriste prirodna bogatstva za potrebe svoje ratne privrede; 2. zatim je 

trebalo da obezbede da svaka od ovih drţava ostvari svoje planove o trajnom sticanju 

teritorija i politiĦkih i privrednih dobitaka kad bude uspostavljen mir
20

. Zbog navedenih 

razloga okupacione uprave obeleţavale su strogost u politiĦkom ţivotu, nasrtanje na politiĦku 

i nacionalnu svest stanovništva i vršile veliku eksploataciju privrednih bogatstava.  

Nakon okupacije Kraljevine Srbije, kao i opštine RibariĤe, nastali su progoni i 

hapšenja preostalog stanovništva
21

, koje je odvoħeno u logore Austro-Ugarske monarhije
22

. 

Najpoznatiji logori u Austro-Ugarskoj bili su u: Ašahu, Hajnstrihrinu, Aradu, KeĦkemeku, 

Drocendrofu, Neţideru, Vacu, ĥegledu, Naħmeħeru i Boldogssonu
23

 o kojima je oĦuvana 

arhivska graħa, kao nezaobilazan i neoboriv nauĦni i istorijski izvor. U pozadini osvojenih 

krajeva austro-ugarske vlasti produţavale su stari svoj reţim gonjenja svih sumnjivih, i 

zarobljavanje neposlušnih i slanje u logore van jugoslovenskih zemalja
24

. „A ti logori 

veĤinom i nisu bili drugo do masovna gubilišta zatvorenih ţrtava okupatora―
25

. 

Prema zapovestima Becirkskomane, usledila je zabrana  civilima da nose vojne 

uniforme, da se bez specijalne  dozvole ne sme iĤi van teritorije sreza, o bekstvu ratnih 

zarobljenika i njihovom prijavljivanju vlastima, o organizovanju  seoskih straţa radi oĦuvanja 

reda i mira (da se u selima formiraju straţe od 2 do 4 Ħoveka, starosti od 20 do 50 godina) o 

formiranju ţandarmerija, o raspisivanju redovnih i vanrednih poreza, o smrtnim kaznama, o 

                                                           
20

 Istorija srpskog naroda , Isto, str. 150. 

21
 IARNP Zbirka kopija, Vule PopoviĤ: Hronika Tutina i Sreza štaviĦkog, (neobjavljeno delo), list 68-

78. 

22
 O logorima u Austro-Ugarskoj monarhiji, uporedi u MirĦeta VemiĤ: Pomor Srba ratnih 

zarobljenika i interniranih civila u austrougarskim logorima za vreme Prvog svetskog rata 1914–1918., 

preuzeto sa internet 3. februara 2016. godine (http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-

5732/2014/0352-57321447201V.pdf): – MirĦeta VemiĤ je opisao sledeĤe austrougarske logore za 

vreme Prvog svetskog rata: Arad, Doboj, Naħmeħer, Neţider, Boldogasonj, Šapronjek, Mauthauzen, 

Ašah na Dunavu, Hajnrihsgrin i Raunau. Ukupno je, prema MirĦeti, stradalo oko 64 597 Srba. O 

logorima vidi više u Arhiv Vojske Srbije (u daljem tekstu AVS) Vojska Kraljevine Srbije, kut. 12, f. 2, 

dok. br. 22 –  Srpski zarobljenici u logoru Hajnrihsgrin (1–28).;  AVS (1916). Popisnik br. 5, kut. 

400A, f. 3, dok. br. 1–11 – Broj zatoĦenika po logorima za 1916. godinu; Arhiv Jugoslavije (u daljem 

tekstu AJ) (1921a). Vojna groblja, Fond 63, f. 231 – Situaciona skica groblja zarobljenika logora u 

Jindrihovicama. Prag, 1921;  AJ (1921b). Vojna groblja, Fond 63, f. 231 –  Situaciona skica groblja 

zarobljenika logora u Broumovu. Prag, 1921; AJ (1926). Vojna groblja, Fond 63, f. 231 –  Overen 

kupoprodajni ugovor sa vlasnikom zemljišta. Kraslice, 1926;  AS (1914–1918 a). RG II/1 – 

Posmrtnice srpskih stradalnika u logoru Boldogasonj (deo); AS (1914–1918 b). RG VI/1 – Registar 

srpskih vojnika i civila koji su umrli za vreme Prvog svetskog rata u logorima na podruĦju Maħarske. 

AS (1921). RG VIII/1 – Spisak pomrlih interniranih i zarobljenih Srba sahranjenih u aradskom 

„dolnjem groblju‖; U Aradu 12. (25). maja 1921. god. saĦinio jerej Uroš KovinĦiĤ, administrator 

parohije aradske. AS (1914–1918 v). RG XII/5 – Podaci o umrlim ratnicima Kraljevine Jugoslavije 

sahranjenim u ĥehoslovaĦkoj republici a prikupljeni po rešenju Odbora za izvršenje zakona o 

narodnom priznanju zasluţnim za Otadţbinu… Naħmeħer, Austrougarski logor za Srbe. Beograd: 

Signature. str. 416; B. PaniĤ, S. Ţarkov, M. Kristea, A. KaĦora:  Aradska tvrħava – Austrougarski logor za 

istrebljivanje Srba 1914–1918. Demokratski savez Srba i Karaševaka u Rumuniji, Temišvar 1994. str. 233; 

Mauthausen 1914 bis 1918. Oberösterreichische Heimatblätter, 51. Jahrgang, Heft ½, Herausgegeben vom 

Institut für Volkskultur, 13–23; P. OpaĦiĤ:  Politika genocida Austrougarske protiv Srba u Prvom svetskom ratu. 

„Vojnoistorijski glasnik―, Beograd 1994. str.  1–2, 47–78.  

23
 Istorija srpskog naroda , Isto, str. 158. 

24
 Ferdo ĥulinoviĤ: Jugoslavija izmeħu dva rata, I, Zagreb 1961. str. 20. 

25
 Isto, str. 19. 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2014/0352-57321447201V.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2014/0352-57321447201V.pdf
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prijavljivanju lopova, o imenovanju predsednika, o organizaciji školstva, snabdevanju 

stanovništva i obradi zemlje
26

. 

U Istorijskom arhivu „Ras― iz ovog perioda saĦuvan je samo jedan arhivski fond. 

Poglavarstvo opštine RibariĤe (Gemeindeamt), sa sedištem u RibariĤu formirana je 

austrougarska okupaciona vlast 21. novembra 1915. godine
27

. Kao opštinska uprava 

Poglavarstvo opštine (Gemeindeamt) bilo je pod neposrednom upravom Poglavarstva sreza 

(kotara
28

) Tutin (K.u.k. Bezirkskommando Tutin) u okviru Okruţne komande 

(Krajskommando) u Raškom okrugu sa sedištem u Novi Pazaru
29

. U Srezu štaviĦkom za 

vreme Prvog svetskog rata okupacijske vlasti, umesto opština, na istim temeljima i 

teritorijalnim prostorima uvedena su poglavarstva a centralna vojna i civilna okupaciona vlast 

pripala je Bezirkskomandi sa sedištem u Tutinu
30

. Austrougarske okupacione vojne snage u 

Srezu štaviĦkom izvršile su administrativnu teritorijalnu podelu na opštinska poglavarstva, 

Ħija su sedišta bila u Tutinu, Godovu, BaĤu, Suvom Dolu, Melajama, RibariĤu i Radohovcima 

– Crkvinama
31

. 

                                                           
26

 Ejup MušoviĤ, Isto, str. 66. 

27
 Ţ. PavloviĤ: Rat Srbije sa Austro-Ugarskom, NemaĦkom i Bugarskom 1915, NauĦno delo, Beograd, 

1968, SANU, Odeljenje za drušvene nauke, knj. 64, str. 789.  

28 http://sh.wikipedia.org/wiki/Kotar – Kotar (lat. processus) naziv je za teritorijalnu 

upravnu jedinicu manju od županije, a veću od opštine. Kotarevi su kroz istoriju bili oblik 

administrativno-teritorijalne podele na području Hrvatske i Srbije u vreme Prvog svetskog rata, 

Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije. Na područu Austro-Ugarske kraljevine je 1914. imalo 442 

kotara. Dalmacija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Kosovo, 

Makedonija pod austrougarskom vlašću bile su podeljene na kotareve. 

Kotarevi su ukidani postupno. Prvo ih je ukinula Narodna Republika Crna Gora, 

zatim Autonomna Kosovsko-metohijska Oblast, a onda je smanjen njihov broj u Autonomnoj 

pokrajini Vojvodini. Kotarevi su ukidani od 1963. do 1967. godine.  

29
 IARNP, Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 2, 3. i 17.  

30
 Vule PopoviĤ: Peštersko-štaviĦki vihori (hronika), Beograd 2003. str. 83. 

31
 Husein HabiboviĤ: Gluhavica kroz vekove, Novi Pazar 2010. str. 55-59. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Kotar
http://sh.wikipedia.org/wiki/Latinski_jezik
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupanija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Op%C4%87ina
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Jugoslavija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%91arska
http://sh.wikipedia.org/wiki/1914
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dalmacija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Austrija
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Narodna_Republika_Crna_Gora&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonomna_Kosovsko-metohijska_Oblast&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonomna_Pokrajina_Vojvodina&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonomna_Pokrajina_Vojvodina&action=edit&redlink=1
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Slika 2 – Deo Zapovjedi Kotarske komande u Tutinu, 13. novembar 1917. godina 
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Slika 3 – RaĦun od 23. februara 1918. godine, na kome stoji poštanska markica iz 1912. 

godine, kao i dokaz o postojanju Mešovite trgovine BegoviĤ i ŠarukiĤ, koja je postojala 

u vreme Prvog svetskog rata. 
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Slika 4 – Zapovjed Kotarske komande u Tutinu, 30. maj 1918. godina 
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Slika 5 – Evidencioni list za Alja KaĦapora u vreme austrougarske vladavine 1918. godine, na 

kome se kao maternji priznaje bosanski jezik 
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Opštinsku upravu Poglavarstva opštine RibariĤe Ħinili su: predsednik poglavarstva 

(opštine), poglavarski (opštinski) delovoħa, blagajnik i opštinski pisar
32

. Pored njih, na 

poglavarskim (opštinskim) poslovima bio je angaţovan izvesni broj ţandarma u 

ţandarmerijskim postajama, oruţniĦkim stanicama i patrolama. Pored ovih organa u 

poglavarstvu (opštini) su radili uĦitelj, dvojica hodţa zaduţenih za versku pouku dece, šumar, 

cestar i lica zaduţena za otkup stoke, useva, šumskih plodova i lekovitog bilja
33

. 

Vojni i civilni organi vlastgi su, pored obaveznog izdvajanja „osmine―, na podruĦju 

Okruţne komande Novi Pazar uvoħen je i „ratni zajam―
34

, koji je primenjivan na 

Poglavarstvo opštine RibariĤe. 

Isplata i materijalna potpora isplaĤivane su za ħurumlije (ratne dobrovoljce) u 

Kotarskoj komandi u Tutinu, a opština je bila duţna, da im u okviru svojih moguĤnosti pruţa 

izvesne materijalne olakšice i brine se za njihove porodice
35

. 

Korespodencija u opštini RibariĤe u vreme Prvog svetskog rata odvijala se na 

nemaĦkom jeziku, jer prema internom nareħenju Prezidijuma, vršena je primena pravilnog 

nemaĦkog jezika u zvaniĦnoj prepisci
36

. Pored nemaĦkog bio je u upotrebi i bosanski jezik, 

kao maternji jezik pripadnika Islama.   

 

 
Slika 6 – Priznanica sa karakteristiĦnim peĦatom Poglavarstva opštine RibariĤe, 6. jun 1918. 

godina 

                                                           
32

 IARNP Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 3, 5.  

33
 IARNP Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 1–24. 

34
 „Osmina― je bila obaveza još iz turskog perioda a obnovljena je dolaskom austrougarskih trupa. Ali, 

za materijalnu opskrbu vojske uveden je novi vid nameta narodu kroz takozvani ratni zajam. U dokumentu br. 

15, Zapovjest br. 26 Kotarske komande Tutin od 12. jula 1918. godine u taĦki 4 navodi se: „Na 28. maja 1918. 

godine proglašen je osmi ratni zajam zašto se nareħuje da opštinski predsednici stanovništvu u svojim opštinama 

proglase i pouĦe da Ħim više na ratni zajam biljeţe, pošto je to sigurni novac a uz to se dobiva kamata, na pokon 

se imade nastojati da kod osmog ratnog zajma imademo uspjeha kao i kod sedmog ratnog zajma, te da ne ostane 

naš hak najzadnji ili osramoĤen―. 

35
 IARNP, Poglavarstvo opštine RibariĤe, inv. br. 1, dok. 3, 5. i 6.  

36
 AS VGG XVI-53 – Interno nareħenje Prezidiuma o primeni pravilnog nemaĦkog jezika u zvaniĦnoj 

prepisci, 9. septembar 1916. godine. 
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Slika 1 – RibariĤe 1916. godine 

 

RAD OSNOVNIH ŠKOLA 

Austrougarske vlasti su na okupiranom teritoriju Srbije u vreme Prvog svetskog rata 

poĦeli da otvaraju osnovne škole, „u kojima je Ĥirilica bila zabranjena, a umesto preostalih 

srpskih uĦitelja su upotrebljavana vojna lica‖
37

. U toku ovog rata RibariĤu najbliţe albanske 

škole radile su na Crkvinama
38

 i Novom Pazaru
39

. U RibariĤu i Orašju
40

 uporedo su radile 

osnovne škole i mektebi.  

Od prvih dana okupacije austro-ugarske vlasti vodile su posebnu brigu o radu 

osnovnih škola po svojim okruzima
41

. Ovim i sliĦnim prosvetnim planovima povinovale su se 

škole i mektebi Opštine RibariĤe u vreme Prvog svetskog rata.  

 

 

VLAST POSLE PRVOG SVETSKOG RATA 

Austrougarske okupacione snage bile su u RibariĤu do 2. novembra 1918. godine
42

, 

kada je osloboħen zajedniĦkim akcijama srpsko-francuske vojske
43

. 

                                                           
37

 Milorad EkmeĦiĤ: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918., knj. 2, Isto, str. 759. 

38
 O radu škole na Crkvinama u toku Prvog svetskog rata više u: Husein HabiboviĤ: Gluhavica kroz 

vekove, Novi Pazar 2010.  

39
 IARNP Zbirka hronika, Miodrag RadoviĤ: Miodrag RadoviĤ: Hronika Novog Pazara u NOR-u 

(1912-1941), knj.1, (neobjavljeno delo); IARNP Zbirka fotografija, Fotografije iz Prvog svetskog rata – 

Fotografija uĦenika koji rade gimnastiku tokom Prvog svetskog rata u dvorištu osnovne škole u Novom Pazaru. 

40
 IARNP POR inv. br. 1, dok. 29 ― Molba Mahmuta MustafiĤa o izgradnji škole sa stanom u Orašju, 

2.10.1918. godine; IARNP POR inv. br. 1, dok. 44; IARNP POR inv. br. 1, dok. 48; IARNP POR Inv. br. 1, dok. 

50 

41
 AS VGG XX-389 – Nastavni plan za C. K. Osnovne škole u Srbiji. Štampana stvar. 

42
 Opširnije o oslobaħanju tutinskog kraja u Prvom svetskom ratu vidi, Ejup MušoviĤ: Tutin i okolina, 

Etnografski institut SANU, Beograd 1985.  
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Nakon osloboħenja ovih krajeva u Prvom svetskom ratu ukinuti su svi propisi 

austrougarske vojne vlasti i vraĤeni su predratni, koji su vaţili sve do Vidovdanskog ustava 

Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1921. godine, i na osnovu Ustava donetog Zakona o 

oblasnoj i sreskoj upravi od 26. aprila 1922. godine
44

.  

U Istorijskom arhivu „Ras― Ħuva se arhivski fond Poglavarstva Opštine RibariĤe, koji 

sadrţi dokumentaciju iz perioda Prvog svetskog rata, perioda austrougarske okupacione 

vladavine, perioda Poglavarstva u RibariĤu, kao i odreħeni broj dokumenata civilnih 

okupacionih vlasti. Ovaj fond je pod posebnom zaštitom
45

, jer obuhvata zapovjedi kotarske 

komande Tutin (2.11.1917–25.7.1918), zapovjedi kotarskog zapovjedništva Tutin 

(15.11.1917–10.1.1918), naredbe kotarskog zapovjedništva Tutin (4.11–21.12.1917), razna 

akta (30.5–11.12.1918), finansijska dokumenta opštine RibariĤe (25.6.1917–23.7.1958), i 

finansijska dokumenta opštine RibariĤe na nemaĦkom jeziku (1.6.1917–24.4.1918). OĦuvane 

su zapovedi Kotarske komande Tutin, Kotarskog zapovedništva Tutin, naredbe Kotarskog 

zapovedništva Tutin, sluţbena prepiska izmeħu opštine RibariĤe i kotarske i okruţne 

komande; zahtevi, molbe pravnih i fiziĦkih lica upuĤene vojnim i civilnim organima; 

finansijska dokumenta (priznanice, raĦune, potvrde) i finansijska dokumenta na nemaĦkom 

jeziku. Zato arhivski fond Poglavarstvo opštine RibariĤe pripada kategoriji arhivske graħe od 

velikog znaĦaja
46

. U fondu se nalaze dokumenta na bosanskom i nemaĦkom jeziku. 

 

 

ZAKLUĥAK 

 

Nakon osvajanja teritorije Srbije, austrougarske vojne vlasti su uspostavile svoju vojnu 

administrativno teritorijalnu podelu Srbije. Osnovan je Militär – General – Gouvernement in 

Serbien (Vojni generalni guvernman u Srbiji) u Ħijem sastavu se nalazio (Krajskommando) sa 

sedištem u Novom Pazaru, a neposredno potĦinjene su mu bile vojne i upravne sreske 

komande (Bezirkskommando) u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Vojne ispostave 

Bezirkskommando Tutin postojale su u RibariĤu, Tutinu i Šaronju, gde su se graħani javljali 

na proziv. Na Ħelu opštinskih poglavarstava bili su postaljeni  domaĤi ljudi, iskljuĦivo 

Muslimani, kao što je bio Dţemo  JusoviĤ u RibariĤu. 

Uporedo sa vojnim organima postojali su i civilni organi vlasti, ili, kako ih je 

austrougarska administracija nazivala – opštinska poglavarstva (Gemeindeant). Jedno ot 

opštinskih poglavarstava bilo je Poglavarstvo Opštine RibariĤe, koje se graniĦilo sa 

Krasjkomandom u Kosovskoj Mitrovici. Vojni i civilni organi vlasti organizovali su vlast na 

terenu koji su bili u direktnoj sluţbi vojnih organa Austro-Ugarske vojske.  

Poglavarstvo Opštine RibariĤe organizovalo je rad svetovnih škola i mekteba na svojoj 

teritoriji. U RibariĤu i Orašju uporedo su radile osnovne škole i mektebi. 

Po završetku Prvog svetskog rata organizovani su organi nove vlasti u administrativno 

teritorijalnim srezovima i opštinama. RibariĤe je zadrţalo svoju opštinsku nadleţnost koju je 

imalo pre Prvog svetskog rata.  

OĦuvana arhivska graħa, literatura i nauĦni radovi omoguĤili su da se uspešno rasvetle 

istorijski dogaħaji na podruĦju RibariĤa i okoline, kao i pograniĦnih teritorija koji se graniĦe 

                                                                                                                                                                                     
43

 Veliki rat Srbije za osloboħenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1918, knj. 30, Beograd 

1937. str. 380. 

44
 „Sl. novine Kraljevine SHS―, br. 92 od 28. aprila 1922, str. 1. 

45
 Vidi, Pravilnik o registrima arhivske graħe, „Sluţbeni glasnik Republike Srbije―, br. 24/1997; 

Uporedi, Pravilnik o registrima arhivske graħe, „Arhivski pregled―, br. 1-4, Belgrad 1996-1997. str. 136-143. 

46
 Lista arhivske graħe od velikog znaĦaja koja se Ħuva u arhivima, usvojena na sastanku Upravnog 

odbora Arhiva Srbije 21. decembra 1998. godine. 
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sa severno-zapadne strane Kosovske Mitrovice u vreme Prvog svetskog rata. Uspešno su 

rasvetljena zbivanja u RibariĤu u period (1915-1918).  Rad predstavlja ozbiljnu postavku za 

dalja nauĦna istraţivanja u vreme Velikog rata, koji je zahvatio celo Balkansko poluostrvo  u 

drugoj deceniji XX veka.  
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Özet: Bu çalıĢmada, plakalı ısı eĢanjörlerinde plaka yüzey açısının ısı transferine olan etkileri 

deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, plakalı ısı değiĢtirici kullanılan bir ısıtma sistemi 

dizayn edilmiĢ ve oluĢturulmuĢtur. Farklı plaka yüzey açılarına sahip plakalı ısı değiĢtiricinin 

termodinamik analizi yapılmıĢtır. Plakalı ısı değiĢtiricinin plaka yüzey açıları β=30
o
 ve β= 60

 

o
 olarak seçilmiĢtir. Plakalı ısı değiĢtiricinin ısı transfer miktarları hesaplanmıĢtır. Deneysel 

sonuçlar, plaka yüzey açısı β=60
o
 olan plakalı ısı değiĢtiricinin diğer açıya göre daha yüksek 

ısı transfer miktarına sahip olduğunu göstermiĢtir. Elde edilen deneysel sonuçlar grafiksel 

olarak sunulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Termodinamik analiz, Plakalı ısı değiĢtiriciler, Deneysel, Isı transferi, 

Plaka yüzey açısı. 

 

 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECTS TO HEAT TRANSFER 

OF PLATE SURFACE ANGLES IN THE PLATE HEAT EXCHANGERS 

 

Abstract: In this study, effects to heat transfer of plate surface geometry in the plate heat 

exchangers were investigated experimentally. For this purpose, experimentally heating system 

used plate heat exchanger was designed and constructed. Thermodynamic analysis of plate 

heat exchangers having different plate surface angles were carried out. Plate surface angle of 

plate heat exchangers have been chosen as β=30
o
 and β=60

o
. The experimental results show 

that heat transfer rate values for β=60
o
 is higher than that of the other. Obtained experimental 

results were graphically presented. 

 

Keywords: Thermodynamic analysis, Plate heat exchangers, Experimental, Heat transfer, 

Plate surface angles. 

 
 

1. GĠRĠġ 

Mühendislik uygulamalarının en önemli ve en çok karĢılaĢılan iĢlemlerinden birisi, farklı 

sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akıĢkan arasındaki ısı değiĢimidir. Bu değiĢimin yapıldığı 

cihazlar genelde ısı değiĢtirici olarak adlandırılmakta olup buharlaĢtırıcı, yoğuĢturucu, ısıtıcı, 

soğutucu gibi değiĢik adlar altında kimya, petrokimya endüstrilerinin, termik santrallerinin, 

soğutma, ısıtma ve iklimlendirme tesislerinin hemen her kademesinde değiĢik tip ve 

kapasitelerde görülebilir (Kılıç, 2013).  60 yıl önce geliĢtirilmiĢ olan plakalı ısı değiĢtiriciler, 

bu süre içerisinde pek çok uygulamalar ile kullanım alanlarını sürekli geliĢtirmiĢlerdir. 

Özellikle son 20 yıl içerisinde üretim metotlarında meydana gelen geliĢmelere kaynaklı tip 

plakalı ısı değiĢtiricilerinde geliĢtirilmesi mümkün olmuĢtur (Kılıç ve ark., 2009).  

Plakalı ısı değiĢtiricilerinde esas ısı geçiĢinin olduğu yüzeyler genelde ince metal levhalardan 

yapılır. Bu metal yüzeyler düz veya dalgalı biçimde olabilirler. Genellikle gövde-borulu tip ısı 

değiĢtiricilerine göre daha yüksek toplam ısı transfer katsayısına sahiptirler. ġekil 1.‘de 

plakalı bir ısı değiĢtiricinin yapısı görülmektedir (Reppich, 1999).  
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ġekil 1. Plakalı ısı değiĢtiricinin yapısı [5]. 

 

1. Sabit baskı plakası – Ön gövde   2. BaĢlangıç plakası 

3. Plaka      4. Son plaka 

5. Hareketli baskı plakası – Arka gövde  6. Üst taĢıma kolonu 

7. Alt taĢıma kolonu     8. Destek kolonu 

9. Burulmaya karĢı gergin vida koruması  10. Bağlantı 

 

 

 

2. DENEYSEL SĠSTEM  
Bu çalıĢmada, ısıtma sistemlerinde kullanılan plakalı ısı değiĢtiricilerinde plaka geometrisi ile 

dinamik ve termal parametrelerin ısı transferine etkilerinin deneysel olarak araĢtırılması için 

farklı yüzey geometrisine sahip plakalı ısı değiĢtirici kullanılan bir ısıtma sistemi imal edilmiĢ 

ve plakalı ısı değiĢtiricilerinin performans karakteristikleri belirlenmiĢtir. Bu amaçla plakalı 

ısı değiĢtiricisi kullanılan bir ısıtma sistemi deney cihazı tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Deney 

cihazı, termostat kontrollü bir ısıtıcı ile istenilen sıcaklıkta, iki farklı plaka geometrisine sahip 

ısı değiĢtirici için üç farklı pompa kademesine bağlı olarak elde edilen debilerde 

çalıĢabilmektedir. Kurulan deneysel sistem ġekil 2.‘de deneysel sistemin Ģematik gösterimi 

ise ġekil 3.‘de görülmektedir. 

 

 
ġekil 2. Deney cihazı 
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ġekil 3. Deneysel ısı değiĢtirici sisteminin Ģematik gösterimi 

Deneysel sistem çalıĢtırıldığında; iki adet 4,5 kW gücünde ısıtıcılar vasıtasıyla sıcak su üretici 

kazanında ısıtılan su, bir pompa vasıtasıyla plakalı ısı değiĢtiricisine gönderilmektedir. Plakalı 

ısı değiĢtiricide ısısını, su tankından gelen suya aktararak tekrar sıcaklığı azalmıĢ olarak sıcak 

su üretici kazanına geri dönmektedir. Su tankından çıkan su yine bir baĢka pompa yardımıyla 

ısı değiĢtiricisine gönderilmektedir. Isı değiĢtiricide sıcak su üretici kazanından gelen suyun 

ısısını alarak sıcaklığı artan su, kullanım suyu olarak dıĢ devreye gönderilmektedir. Plakalı ısı 

değiĢtiricide sıcak akıĢkandan soğuk akıĢkana ısının aktarıldığı devre, primer devre; soğuk 

akıĢkanın sıcak akıĢkandan ısı aldığı devre ise sekonder devre olarak isimlendirilmiĢtir.  

Deneysel sistem veri alımı esnasında 30
o
 ve 60

o
 plaka yüzey açısına sahip iki farklı ısı 

değiĢtirici, devir daim pompaları ile ayarlanabilen üç farklı debi için çalıĢtırılmıĢtır. Veri alımı 

iĢlemi deneysel sistem rejime ulaĢtıktan sonra her 15 saniyede bir olmak üzere datalogger 

tarafından kaydedilmiĢtir. Datalogger deneyler sırasında her 15 saniyede bir primer ve 

sekonder devre eĢanjör su giriĢ çıkıĢ sıcaklıklarını kaydetmiĢtir. 

Bu çalıĢma dâhilinde toplam 6 adet deney yapılmıĢtır. Ġlk üç deney 30
o
 plaka yüzey açısına 

sahip olan plakalı ısı değiĢtirici ile yapılmıĢtır. Sıcak su üretici kazanın termostatı 60 
o
C‘ye 

ayarlanmıĢtır. Sistemdeki primer devre suyu ayarlanan sıcaklığa ulaĢtıktan sonra deney süreci 

baĢlatılmıĢtır. Sekonder devre suyu Ģehir Ģebekesi su sıcaklığı (15 
o
C) olarak sisteme 

gönderilmiĢtir. Sistemin rejime ulaĢması beklenmiĢtir ve datalogger aracılığıyla her 15 

saniyede bir primer ve sekonder devre plakalı ısı değiĢtiricisi su giriĢ çıkıĢ sıcaklıkları 

kaydedilmiĢtir. Debi değerleri ise hem primer devre, hem de sekonder devre için sırasıyla 

pompa kademesi 1 için 0,168 kg/s, pompa kademesi 2 için 0,247 kg/s ve pompa kademesi 3 

için 0,310 kg/s olarak belirlenmiĢtir.  

4, 5 ve 6. deneyler ise 60
o
 plaka yüzey açısına sahip olan plakalı ısı değiĢtiricisi ile 

yapılmıĢtır. Sıcak su üretici kazanın termostatı 60 
o
C‘ye ayarlanmıĢtır. Sistemdeki primer 

devre suyu ayarlanan sıcaklığa ulaĢtıktan sonra deney süreci baĢlatılmıĢtır. Sekonder devre 

suyu Ģehir Ģebekesi su sıcaklığı (15 
o
C) olarak sisteme gönderilmiĢtir. Sistemin rejime 

ulaĢması beklenmiĢtir ve datalogger aracılığıyla her 15 saniyede bir primer ve sekonder devre 

plakalı ısı değiĢtiricisi su giriĢ çıkıĢ sıcaklıkları kaydedilmiĢtir. Debi değerleri ise hem primer 

devre, hem de sekonder devre için sırasıyla pompa kademesi 1 için 0,272 kg/s, pompa 

kademesi 2 için 0,373 kg/s ve pompa kademesi 3 için 0,518 kg/s olarak belirlenmiĢtir. 
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2.1. Deneysel Sistemde Kullanılan Plakalı Isı DeğiĢtiricisi 

Deneysel sistemde kullanılan ısı değiĢtiricisini oluĢturan plakalar 30
o
 ve 60

o
 olmak üzere iki 

farkı plaka yüzey açısına sahiptir ve ġekil 4. ve ġekil 5.‘de gösterilmiĢtir. Plakalı ısı 

değiĢtiricileri 10‘ar adet plakadan oluĢacak Ģekilde tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢtir. Deneysel 

sistemde kullanılan plakalı ısı değiĢtiricileri ters akımlıdır. Plakalı ısı değiĢtiricinin özellikleri 

Çizelge 1.‘de verilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 1. Plakalı ısı değiĢtiricinin özellikleri 

Plaka uzunluğu 431 (mm) 

Plaka geniĢliği 125,5 (mm) 

Toplam plaka sayısı 10 

Isı transfer alanı 0,032 (m
2
) 

Plaka malzemesi 2 mm SS AISI 316 

Conta malzemesi EPDM per. 

Dizayn sıcaklığı 145 (
o
C) 

Dizayn basıncı 10 (bar) 

 

 
ġekil 4. 30

o
 açılı plakalı ısı değiĢtirici 

 
ġekil 5. 60

o
 açılı plakalı ısı değiĢtirici 

 

3. PLAKALI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠLERĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ 

Bir ısı değiĢtiricideki ısı geçiĢi, sadece içindeki akıĢkanlar arasında olduğu, yani ortama bir ısı 

kaybının olmadığı kabul edilirse, plakalı ısı değiĢtiricide aĢağıdaki bağıntılarla yazılabilir 

(Genceli, 2005): 

 = Isı değiĢtiricide geçen ısı (W)  
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    = Sıcak akıĢkanın soğurken verdiği ısı (W) 

    = Soğuk akıĢkanın ısınırken aldığı ısı (W) 

                                         (1) 

Sıcak ve soğuk akıĢkanların soğuması ve ısınması esnasında verilen ve alınan ısılar, 

akıĢkanların kütlesel debileri ile giriĢ ve çıkıĢ entalpilerinin farkından bulunabilir ve aĢağıdaki 

gibi yazılabilir: 

                                     (2) 

Isının alınması ve verilmesi durumunda akıĢkanların sıcaklıkları değiĢiyor ise, geçen ısı 

miktarı: 

                                 (3) 

Ģeklinde yazılabilir.  

Belirli bir çalıĢma periyodundan sonra ısı değiĢtirici yüzeyleri üzerine akıĢkanlar içinde 

bulunabilen parçacıklar, metal tuzları veya çeĢitli kimyasal elemanlar birikebilir. Bazen de 

korozif etkiler nedeniyle, bu yüzeyler üzerinde bir oksidasyon tabakası oluĢabilir. Bütün bu 

tabakalar, ısı geçiĢinde ilave birer ısıl direnç meydana getiriler. Rf simgesi ile gösterilen bu 

kirlilik direnci (veya faktörü), ısı geçiĢ yüzeylerinin kirli ve temiz olmaları hallerindeki ısıl 

dirençlerin farkından aĢağıdaki gibi bulunabilir: 

temizkirli

f
KK

R
11



                             (4) 

Metal yüzeylerdeki pürüzlülük nedeniyle iki metal arasındaki temasın mükemmel olmaması 

yüzünden, bu yüzeylerde bir temas direnci oluĢur. Ġki yüzeydeki temas direnci, bu yüzeylerde 

bir sıcaklık azalmasına neden olur. Bu durumları göz önüne alabilmek için aĢağıdaki gibi bir 

direnç tanımı yapılabilir: 

 A

Q

)tt(
R BA
t




                                               
(5) 

Isı değiĢtirici yüzeyindeki toplam ısı transfer katsayısı aĢağıdaki denklem yardımıyla 

bulunabilir: 
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                                             (6) 

Isı değiĢtiricilerinin ısıl hesaplarının yapılıĢında, Denklem 1.‘in kullanılması durumunda 

ortalama logaritmik sıcaklık farkı (∆Tm) ifadesinin tayini gerekir. Ortalama logaritmik 

sıcaklık farkı değeri, ısı değiĢtiricide akıĢın türüne göre belirlenmektedir. ÇalıĢmada 

kullanılan ters akıĢlı plakalı ısı değiĢtiricinin ortalama logaritmik sıcaklık farkı (∆Tm) 

aĢağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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                             (7) 

Son eĢitlik Denklem 1.‘e taĢınırsa: 
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                                        (8) 

ifadesi elde edilir. 

Isı değiĢtiricilerinin etkenliği aĢağıdaki denklem yardımıyla hesaplanabilir: 
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maxQ

Q






                                           (9) 

   ve     sıcak ve soğuk akıĢkanların ısıl kapasite değerleri olmak 

üzere ısı değiĢtiricideki gerçek ısı geçiĢi aĢağıdaki gibi yazılabilir. 

                                                   (10) 

Mümkün olabilen maksimum ısı geçiĢi olarak tanımlanan Qmax değeri ise, Ch veya Cc ısıl 

kapasite debilerinden hangisi daha küçükse onun kullanılması Ģartıyla aĢağıdaki gibi 

yazılabilir: 

                                                  (11) 

 

4. ARAġTIRMA BULGULARI   
Deneysel düzenekte kullanılan, plaka açıları 30

o
 ve 60

o
 olan ters akıĢlı plakalı ısı 

eĢanjöründeki akıĢa ait Reynolds sayıları hesaplanarak ġekil 6‘da gösterilmiĢtir. AĢağıdaki 

grafikten de anlaĢılacağı gibi her iki plaka açısına sahip ısı değiĢtiricisiyle yapılan deneylerde 

akıĢkan debileri arttırıldığında Reynolds sayısının da arttığı görülmektedir. Yapılan 

deneylerde en yüksek Reynolds sayısı değerine, plaka yüzey açısı 60
o
 ve akıĢkan debisi 0,518 

kg/s olan 6. deneyde Re=2688 olarak ulaĢılmıĢtır. 

 
ġekil 6. AkıĢkan debisine bağlı Reynolds sayısı değiĢiminin karĢılaĢtırılması 

 

ġekil 7‘de 1 ve 4. deney, ġekil 8‘de 2 ve 5. deney, ġekil 9‘da 3 ve 6. deney için, deney 

düzeneğindeki farklı plaka geometrilerine sahip plakalı ısı değiĢtiricilere ait etkinlik değerleri 

hesaplanmıĢtır ve sıcak su giriĢ sıcaklığına bağlı olarak grafik Ģeklinde verilmiĢtir. Yapılan bu 

üç deney için, her iki farklı plaka yüzey açısına sahip plakalı ısı değiĢtiricisi içinde etkinlik 

değerleri sıcak su giriĢ sıcaklığının artmasına bağlı olarak artıĢ göstermiĢtir. ġekil 7, ġekil 8 

ve ġekil 9‘da da görüldüğü üzere, 60
o
 plaka açısına sahip plakalı ısı değiĢtiricideki etkinlik 

değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 60
o
 plaka açısına sahip plakalı ısı 

değiĢtiricideki en yüksek etkinlik değerleri Pompa kademesi 1 için yaklaĢık 0,51 olarak, 

Pompa kademesi 2 için 0,53 olarak, Pompa kademesi 3 için ise yaklaĢık 0,56 olarak tespit 

edilmiĢtir. 
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ġekil 7. Farklı plaka geometrilerine sahip ısı değiĢtiricilerdeki etkinlik değerlerinin 

karĢılaĢtırılması (pompa kademesi 1) 

 
ġekil 8. Farklı plaka geometrilerine sahip ısı değiĢtiricilerdeki etkinlik değerlerinin 

karĢılaĢtırılması (pompa kademesi 2) 

 
ġekil 9. Farklı plaka geometrilerine sahip ısı değiĢtiricilerdeki etkinlik değerlerinin 

karĢılaĢtırılması (pompa kademesi 3) 

 



93 

 

SONUÇ 

Bu çalıĢmanın sonucunda farklı çalıĢma durumlarında ısı değiĢtiricide dolaĢan akıĢkanların en 

uygun sıcaklıkları, debileri ve en uygun plaka geometrisi belirlenmiĢtir. Yapılan analizlerde, 

deneysel düzenek çalıĢtırıldığında deney düzeneğindeki 0,32 m
2
 toplam ısı transfer alanına 

sahip 10 adet plakadan oluĢmuĢ plakalı ısı değiĢtiricinin optimum çalıĢma Ģartları, plaka 

yüzey açısı 60
o
, sıcak su giriĢ sıcaklığı 60 

o
C, soğuk su giriĢ sıcaklığı 15 

o
C, debi değeri ise 

0,518 kg/s (pompa kademesi 3) olarak belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma Ģartları için en yüksek 

Reynold sayısı 2688 ve etkinlik değeri 0,56 olarak belirlenmiĢtir.  
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Lastik Ömrünü Etkileyen Faktörler 
 

Kayhan KOCA, Mehmet KODAL 

 

ÖZET 

 
                Lastik ömrü bir çok faktöre bağlıdır ve en azından 8-9 yıl veya 80-90.000 km kullanımda kalması 

beklenir bu durum lastik sektöründe çalıĢan uzmanların tavsiyelerine uymak suretiyle lastik ömrünün arttırılması 

dikkatli bir kullanımla mümkündür. 

                Ömrü etkileyen faktörler arasında lastiğin kalitesi,(Üniformite),aĢınma ömür değeri, lastik basıncı,   

hız, aracın tipi ve bunun nasıl kullanıldığı, yol Ģartları v.s yer alır. 

                Sürücüler orijinal ekipman kullanmak suretiyle 80-90.000 km yapmayı ümit etmelerine rağmen 

pratikte bazı farklılıklar görülür ve sürücüler lastik performanslarından zamanla Ģikayet etmeye baĢlarlar. 

Lastikte  az aĢınma, iyi çekiĢ, yüksek hız, rahat sürüĢ, düĢük gürültü seviyesi beklentileri vardır. Bu nedenle 

lastikler servisler tarafından aĢınmanın düzenli olması için 20.000 veya 30.000 kilometre bakımlarında 4 lastiğin 

yerlerini rotasyon yapmak suretiyle değiĢtirirler ancak yine de bu Ģikayetler devam eder. Sonunda yaklaĢık 50 

veya 60 bin km de beklenenden önce aĢınan lastiklerin yerine yeni lastikler alınır. 

                Bu çalıĢmada lastik ömrünü etkileyen faktörler araĢtırılıp ömrü uzatmak için bazı önemli bilgiler 

verilmeye çalıĢıldı.  

                Anahtar kelimeler : lastik,lastik ömrü,lastiğin kalitesi 

                   

FACTORS EFFECTING TIRE LIFE 

 

ABSTRACT 

 
                Tire life depends on so many factors and it is expected to remain in use at least 8-9 years or from 

80000 or 90000 km. Increasing the tire life can be achived by complying with the advice of experts working in 

the tire industry and a careful usage. 

                Quality of the tire (uniformity), tread wear rating, tire pressure,velocity, type of vehicle road 

conditions, etc. are the factors affect the tire life. 

                 Drivers would expect to use the tire 80000-90000 km but in practical situation ( of course with using 

original equipments) the reality can be quite different. Car owners always complain about the tire 

performance.They expect for their tires with high tread wear, traction ratings, higher speed rating, ride comfort, 

low noise levels. Therefore, the car servise departments are intended to change all of the tires in its early km 

usage.     

               In this study, factors effecting tire life were investigated and discussed in details. 

               Key words :tire,tire quality,tire life   

 

1-GiriĢ 

 
                Lastik; kauçuk kord bezi ve çelik teller ile çok farklı kimyasal maddelerin bileĢiminden oluĢan ve 

aracın yol ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçasıdır. 

               Görevleri; aracın yükünü kaldırmak, hareketini ve durmasını sağlayan kuvvetleri yola iletmek, aracın 

yönünü değiĢtirmek, düzgün doğrusal hatta seyretmesini sağlamak, seyir halinde yol ve zeminden kaynaklanan 

ani hareketlere cevap verebilme ve sürüĢ konforu sağlamasıdır. 

               Araç tiplerinin geliĢmesi ile yüksek performanslı lastiklere olan ihtiyaçlar artmıĢ, araç sahiplerinin 

performansa dayalı istekleri lastik sanayinde kaliteyi geliĢtirmek ve araç teknolojisine paralel geliĢim sağlamak 

için arge ve sürekli yatırım yapma gereğini ortaya çıkarmıĢ buda lastik fiyatlarının artmasına sebebiyet 

vermiĢtir.Tüketiciler yani araç sahipleri haklı olarak yüksek fiyatları bulan lastikleri daha uzun süreli kullanmak 

için arayıĢlara girmiĢlerdir. 

               Bu çalıĢmamızda lastik ömrünü arttıracı sebepler araĢtırılarak lastik performansının arttırılması ve uzun 

süre kullanılabilinmesi anlatılmıĢtır.Lastiğin ömrünü etkileyen iç ve dıĢ faktörler Ģunlardır; 
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2-Yol yüzeyi 

 
               Yolların cinsi lastik ömrünü etkileyen faktörlerin baĢında gelmektedir.Düzgün asfaltta diğer faktörlerin 

tam olduğu varsayılırsa lastik ömrünü %100 kabul ettiğimizde diğer yol tiplerinin lastik ömrüne  etkisi Ģekilde 

görülmektedir. 

 
ġekil 1: Yolun lastik ömrüne etkisi 

 

3-Ortam sıcaklığı 

 
                Sürekli olarak sıcak iklimde kullanılan lastiğin ömrü ile soğuk iklimde kullanılan lastiğin ömrü 

karĢılaĢtırıldığında sıcak iklimde kullanılan lastik ömrünün daha kısa olduğu görülür.Lastikler yük altında 

esneme ve hız faktörlerinin etkisi ile ısınırlar bu nedenle dıĢ ortamda bulunan havanın bu ısıyı alarak soğutması 

gereklidir, bu nedenle sıcak ortamda lastik aĢınması daha fazladır. 

                Lastiğin ideal çalıĢma sıcaklığına ulaĢması kendi konstrüksiyon yapısına ve ortam sıcaklığına 

bağlıdır.Lastiğin verimli çalıĢma sıcaklığı yaklaĢık 15 C civarıdır.Yaz aylarında sıcaklık farkı fazla olduğu için 

lastik bünyesinde topladığı ısıyı atamamakta bu da fazla ısınması sonucu mukavemetinin düĢmesine kat 

ayrıĢmasına, parça kopmasına sebebiyet vererek ömrünü azaltmaktadır. 

               

 ġekil 2 de görüldüğü gibi lastik ömrü kıĢın % 150 ye yaklaĢmakta yaz mevsiminde ise % 50 nin altına 

düĢmektedir.  

 
ġekil 2: ortam sıcaklığının lastik ömrüne etkisi 

 

4-Hız 

 
            AĢırı hız lastiğin sıcaklığını yükseltir ve bu sıcaklık ortam sıcaklığı maddesinde incelediğimiz 

durumlara yol açar özellikle ilaveten sırt kauçuğunda aĢınma direncini azaltır.Lastik yüksek ortam ısısında aĢırı 

yük ve hızda çalıĢırsa bu durum karkas iç yapısındaki hasardan baĢka sırt bölgesinde gözle görülür bir 

aĢınmayada kısa zaman sonra geçecektir.Bu duruma en iyi örnek F1 yarıĢlarında uzun süre yüksek hızda 

seyreden F1 araç lastiklerinin parçalanmalarını örnek olarak verebiliriz.Yüksek hız sonucu kat ayrıĢmaları gözle 

görülebilir oranda olmakta ve lastik parçalanmaktadır. 
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ġekil 3: Lastik ömrü-hız bağlantısı 

 

5-Lastiklere gelen yük 

 
            Lastiklerin devamlı yük altında bulunması ömrünü etkileyen faktörler arasındadır.AĢırı yük gövde 

esnemesini arttırır bunun sonucu lastik iç basıncını ve ısısını arttırır lastik sertleĢir.Araç lastiğine gelen fazladan 

% 20 yük lastik ömrünü % 30 azaltır.Araçta yük dağılımında katologlarda verilen lastiğin ebadına bağlı olan yük 

indeksi değerlerinin bu nedenle aĢılmaması gereklidir. 

 

 

 

 
 

 

ġekil 4: Yükün Lastik Ömrüne Etkisi 

 

6-Lastik basıncı 

 
               Lastiğin yapısına ve çalıĢma Ģartlarına göre soğuk lastiğe uygulanması gereken basınçtır değer birimi 

PSI (Pound/inc
2
) dır.Doğru hava basıncının birçok avantajları vardır,bunlar; 

a-Sırt hareketinin azalması , sırt ömrünü uzatır. 

b-Yuvarlanma direncini azaltır bu da yakıt tasarrufu sağlar. 

 c-Uygun çekiĢ ve sürüĢ konforu sağlar. 
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 d-Bazı lastiklerde 5 PSI düĢük hava basıncı gözle görülmez ancak lastiğin ömrünü % 25 azaltır. 

 e-Lastik hava basıncı her 15 günde bir kontrol edilmelidir, normal hava kaybı ayda 1 PSI dır ve ortam 

sıcaklığının 10 C değiĢmesi hava basıncını değiĢtirir. 

 f-Yüksek hava basıncı lastiği sırt merkezinden aĢındırır. 

 g-DüĢük Hava Basıncı lastiğin omuz baĢlarından aĢındırır.       

     

           
 

ġekil 5: Yüksek hava basıncı hasarı 

 

 

 

 
ġekil 6-DüĢük hava basıncı hasarı 

 
ġekil 7 –Hava basınçlarının karĢılaĢtırılması 
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7-Rotasyon 

 
                 Araçta takılı bulunan lastiklerin belirli bir zaman ve kilometreden sonra dönüĢ yönleri değiĢtirilmeden 

araç altında yer değiĢtirme iĢlemine denir.Rotasyonda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır örneğin  OUTER 

yazısının daima dıĢa gelmesi gibi. 

 
ġekil 8-Rotasyon uygulaması 

 

8-Yaralanmalar ve tamirleri 

 
               Lastik tamirleri iki farklı yöntemle yapılır en uygun mantar yama ile yara alan kısmı kuĢingam adı 

verilen dolgu maddesiyle doldurup piĢirilmesi, içeriye get konulması yöntemiyle yapılan yara tamiri bir diğeri de 

fitil yama ile tamir edilmesidir ki bu pek tavsiye edilen bir metod değildir. 

 
 

 

ġekil 9-Lastikte tamir edilebilir bölge 

 

9-Araç kullanım biçimi ve mekanik bakım 

 
               Aracın sert kullanılması, virajlara sert girilmesi, ani kalkıĢ ve frenlemeler lastik ömrünü azaltır.Aracın 

kullanımı yumuĢak olmalı ve frenlemeler sert olmamalıdır. 

               Araçtaki mekanik bakımında düzenli yapılması,Tekerlek açılarının düzgün verilmesi lastik ömrünü 

etkileyen sebeplerdendir.Bu açılar Kamber, Kaster, Toe-in ve Toe-out açılarıdır.Örneğin Toe-in ve out açılarının 

yanlıĢ verilmeleri sonucunda; 

a-Sürtünmenin artması sonucu ortaya çıkan ısı gövde ömrünü kısaltır. 

b-DıĢ omuzlarda kademeli aĢınma 

c-Düz tip lastiklerde dıĢ tarafta yapraklanma 

 d-Kanal yırtılmaları ve parçalanmalar görülür. 

                 Kamber açısının toleranslar haricinde verilmesi durumunda; 

a-Fazla ısı toplama sonucu gövde ömrünün azalmasına, 

 b-Ġç ve dıĢ omuzlarda fazla aĢınmaya, 

  c-Düz tip lastiklerde desen aĢınması sonucu desenlerde seviye farkı görülür. 

               Ayarsız kaster açısı ise; 

a-Lastiğin yalpalı dönüĢüne yol açarak aĢınmaya sebebiyet verir. 

Tamir Edilebilir Bölge 
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b-Fazla kaster lastikte dalgalı aĢınma yapar. 

 

       c-EĢit olmayan kaster frenlemede aracı yana çekmesi nedeniyle lastikler arasında düzensiz ve eĢit olmayan 

aĢınmaya sebebiyet verir.      

 
 

ġekil 10-Kaster ve kamber açıları 

 

12-Omuz ve yanak bölgesi hata ve yaralanmaları ( balon yapma ) 

 
                Oto lastiklerindeki karkas yapı Naylon, polyester, rayon vs dir.Kord ipliklerinin belirlenmiĢ esneme, 

Gerilme, kopma mukavemet değerleri vardır.Kordlardaki gerilme bu değerlerin üzerine çıkarsa kordlar bu 

noktada kopabilir ve  Buradaki basıncı sadece kauçuk karıĢımı tutar,  bu durum kendini dıĢa doğru esneyerek 

yani ĢiĢerek gösterir ve bu durum balon yapma diye de tabir edilir. 

 
ġekil 11-Yanakta düzensizlik 

 

               Seyir halindeyken keskin kenarlı çukur ve tümseklere hızla girilmesi en büyük sebeplerinden 

birisidir.Özellikle çok hızlı bir biçimde tümsek ve çukurlara girildiğinde çelik kuĢak bölgesinde kırılmaya 

sebebiyet verir ve buda halk arasında VURUK diye tabir edilir, vuruk bölgesinin hemen sağ veya sol 

yanaklarında büyük bir ihtimalle balon da görülecektir. 

 

12-sonuçlar  
            Ülkemizde 2014 yılı verilerine göre 19 milyon binek ve hafif ticari araç lastiği piyasaya 

sunulmuĢ,bunun 6 milyon kadarı oto sanayi yeni 0 km araçlara takılmıĢ geri kalan 13 milyon lastikte 

yenilenmeye ayrılmıĢtır.Ortalama bir lastik 50 000 km yaptığında lastik yenileme sayısı bu değerlere tekabül 

ediyorsa uygun Ģartları sağlanmıĢ lastikle 80 000 km yaptığımızda yani lastik ömrünü % 60 oranında 

arttırdığımızda yaklaĢık olarak bu rakam 8 milyon lastiğe karĢılık gelecek 5 milyon lastik üretilmemiĢ 

olacaktır,ortalama bir lastiğin 250 tl olduğu hesaplandığında ortalama 1.250.000.000 tl gibi bir rakamın tasarruf 

edilebilineceği de göz ardı edilmemelidir. 
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               AĢağıda verilen eğride avrupada yapılan bir araĢtırmada sürüĢ tiplerine göre değiĢim kilometreleri ifade 

edilmiĢtir. 

 
ġekil 12-SürüĢ tiplerine göre lastik performansı 

 

13-öneriler 
Kullanımdaki hatalar neler olduğu konusunda sürücülere verilecek kısa süreli eğitimlerle lastik ömrünün 

artabileceği öğretilebilir ve kısaca bu hatalar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

a-Ani duruĢ ve kalkıĢlar yapmamak, lastiklere patinaj çektirmemek, araca keyfi spinler attırmamak  

b-Kaldırıma lastik yanağını sürtmemek ve kaldırımlara inip çıkmamak, yüksek hızla kaldırıma çıkmak 

c-AĢırı sürat yapmamak ve virajlara sert girmemek 

d-Keskin cisim taĢ vs üzerinden geçmek   

e-Düz ve eğimli yollarda sık sık fren yapmak, aracı sert kullanmak 

f-Araç ön düzen geometrisi yani rot ları kontrol etmemek 

g-Çok aĢırı sıcaklarda çok sürat yapmak 

h-Orijinal ekipman kullanmamak yani yanlıĢ dar veya geniĢ jant takmak 

i-Bozuk yollarda araç kullanmak 

j-Araç park yerin de lastiğe zarar verece kimyasalların buluması v.s 

              Bu tür hataların önüne geçildiği zaman lastikten beklenen ömür performansı artacak lastikleri kısa 

zaman da değiĢtirilmediği için bu durum ülke ve  müĢteri  ekonomisi açısından olumlu olacaktır. 
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Özet 

 

Prefabrikasyon, yapı elemanlarının üretim sürecinde çağdaĢ bir inĢaat tekniğidir. Prefabrikasyonda 

üretimin hızlı yapılabilmesi, nitelik denetiminin sağlanması betonla ilgili Ģartlara bağlıdır. Ön 

dökümlü betonda, 28 günlük dayanımların sağlanmasının yanında yapı elemanlarının kalıptan güvenli 

çıkarılması için, betonun 15 saatlik ön dayanımının ve nakliyenin sağlanması için de 7 günlük beton 

dayanımlarının yeterli olması gereklidir. Özellikle öngerilmeli yapı elemanlarında ön dayanım çok 

önemlidir. Ayrıca prefabrikasyonda iĢçilik ve enerji maliyetlerini (vibrasyon süreleri ve miktarı) 

azaltmak, düzgün yüzeyler elde edebilmek için betonun iĢlenebilirlik özellikleri de iyi olmalıdır. 

Ancak iĢlenebilirliği yüksek bir betonun dayanım özellikleri yeterli olamamaktadır. Yüksek akıĢkanlık 

ile ön ve nihai dayanımların kontrolünde yeni nesil polimer bazlı kimyasal beton katkıların çözüm 

oluĢturabileceği düĢünülmektedir. Bu katkılar su/çimento oranını azaltarak dayanımın yüksek 

olmasının yanında tanecikler arasındaki sürtünmeyi azaltarak iĢlenebilirliği arttırmayı 

amaçlamaktadırlar. 

Bu çalıĢmada Marmara bölgesindeki prefabrike yapı elemanı üreticilerinin yaygın olarak kullandığı 

kalker kökenli agrega, süperakıĢkanlaĢtıcı katkı ve ön dayanımı yüksek çimento içeren beton tasarımı 

kontrol grubunu oluĢturmaktadır. Beton tasarımında agrega ve çimento özellikleri sabit tutularak 

yaygın kullanılan süperakıĢkanlaĢtıcı katkı yerine 3 farklı polimer bazlı yeni nesil hiperakıĢkanlaĢtırıcı 

katkı ile denemeler yapılmıĢtır. Üç farklı denemenin kendi içerisinde ve kontrol grubuna göre 

iĢlenebilirlik, ön – nihai dayanım özellikleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca bu denemeler sonucunda yeni 

nesil hiperakıĢkanlaĢtıcı katkıların kullanıldığı ön ve nihai dayanımı maksimize eden, iĢlenebilirliği 

yüksek, prefabrikasyona uygun bir beton tasarımı önerilmiĢtir. Önerilen beton tasarımı ile özellikle 

öngerilmeli prefabrike yapı elamanlarında optimizasyon sağlanacağı düĢünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öndökümlü beton, hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkılar, dayanım, iĢlenebilirlik. 

 

 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF USING HIGH PERFORMANCE 

SUPERPLASTICISER ADMIXTURES ON PRECAST CONCRETE 
 

Abstract 

 

The prefabrication is modern constuction method for manufacturing of structural elements. In 

prefabrication; rapid manufacturing and correct quality control are based on concrete related 

conditions. In precast concrete; not only 28 days strength is important but also 7 days strength and 15 

hours strength are important for transport and stripping of precast concrete. Espeially; 15 hours 

strength is very important prestressed precast concrete. Besides workability features of precast 

concrete is adequate to reduce labor and energy costs. But in concrete technology; if workability 

features of concrete is high, compressive strength of concrete is not enough for transport and stripping. 

Using high performance superplasticiser admixtures on precast concrete could be solution of this 

problem. High performance superplasticiser admixtures decrease ratio of water/cement (w/c) and 

friction of inter-particle. High performance superplasticiser admixtures increase workability of 

concrete. 

In this study; commonly used concrete mix design at prefabrication establishment in Marmara Region 

is control group. The commonly used concrete mix design is consist of limestone aggregate, 

CEMI42.5R type cement and normal superplasticiser admixture. 3 different type high performance 
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superplasticiser admixtures based polymer are tested in this study. Three different concrete design and 

admixtures were compared each other and control group about workability and strength feauteres of 

concrete. At the end of this study, precast concrete mix design that have maximum strength and 

maximum workability is proposed. Especially; the proposed precast concrete mix design with used 

high performance superplasticiser admixtures is suitable for prestressed precast concrete. 

 

Keywords: Precast concrete, high performance superplasticiser admixtures, strength, workability. 

 

GĠRĠġ 

 

BirleĢtirildiklerinde bir taĢıyıcı sistemi meydana getiren ve atölyelerde önceden imal edilmiĢ olan 

betonarme veya öngerilmeli beton kısımlara prefabrike eleman denir (Özden K, 1988:1). Beton 

prefabrikasyon Türkiye‘de özellikle 1960‘lı yıllardan itibaren sanayi yapılarının inĢaatında yaygın 

olarak kullanılmaktadır  Beton prefabrikasyonda betonun nihai (28 günlük) dayanımının yanında, yapı 

elemanlarının seri üretiminin gerçekleĢtirilebilmesi için ön dayanımlarının (18 saatlik) da yüksek 

olması gerekmektedir. Özellikle öngerilmeli prefabrik yapı elemanlarında elemandaki öngerme 

kuvvetinin emniyetli olarak elde edilip, aktarma safhasında hedef beton sınıfına ait dayanımın %65-

70‘inin sağlanması gerekmektedir. Öngerme kuvvetinin beton elemanı transferi sırasında betonun en 

düĢük basınç dayanımı, betondaki en büyük basınç gerilmesinin 1,5 katından ve 25 N/mm
2
‘den daha 

az olmamalıdır (TS EN 13369, 2010:11). Genellikle ön dayanımın yeterli düzeyde taĢınabilmesi için 

yapı elemanına iĢletme maliyetini yüksek oranda arttıran buhar kürü veya benzeri uygulamalar 

yapılmaktadır. Buhar kürü miktarını ve süresini azaltmak amacıyla betonda ön dayanımın arttırılması 

gerekmektedir. Beton dayanımının yükseltilmesi kullanılan su/çimento (S/Ç) oranının azaltılması ile 

mümkün olabilir. Ancak S/Ç oranının azaltılması beton iĢlenebilirliğini azaltmaktadır ve sonuçta 

üretilen betonun kullanımı mümkün olmamaktadır. Beton iĢlenebilirliğinin arttırılması ve S/Ç oranının 

azaltılması için beton teknolojisinde yaĢanan geliĢmelere paralel olarak uzun yıllar boyunca 

akıĢkanlaĢtırıcı katkılar kullanılmıĢtır ve halen kullanılmaktadır. Katkı, taze ve/veya sertleĢmiĢ beton 

özelliklerini değiĢtirmek için, karıĢtırma iĢlemi sırasında betona, çimento dozajının %5‘ini geçmemek 

üzere eklenen kimyasal maddeler olarak tanımlanmaktadır (TS EN 934-2, 2011: 3). Su 

azaltıcı/akıĢkanlaĢtırıcı katkılar belirli bir beton bileĢiminde kıvamı değiĢtirmeden su miktarının 

azalmasını sağlayan veya su miktarı değiĢmeden çökmeyi/yayılmayı artıran veya her iki etkiyi birlikte 

yaratan kimyasal katkılardır (TS EN 934-2, 2011: 3). Ayrıca bu katkılar ile S/Ç oranı azalır, kıvam, 

iĢlenebilirlik, dayanım, su geçirmezlik artar, yerleĢtirme ve pompalama iĢlemleri de kolaylaĢır. 

AkıĢkanlaĢtırıcı katkılar ile eĢit kıvamda kontrol grubundaki betona göre su azaltma oranı %5‘ten daha 

az olmamalı, basınç dayanımı artıĢı kontrol grubuna göre 7 ve 28 günde en az %10 oranında artmalı ve 

taze betondaki hava miktarı kontrol grubu beton karıĢımının hacimce en çok %2‘sinin üzerinde 

olmalıdır (TS EN 934-2, 2011: 6). AkıĢkanlaĢtırıcı katkıların özelliklerinin iyileĢtirilmesi ile süper 

akıĢkanlaĢtırıcı katkılar geliĢtirilmiĢtir. Yüksek oranda su azaltıcı/süper akıĢkanlaĢtırıcı katkılar belirli 

bir beton bileĢiminde kıvamı değiĢtirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su 

miktarı değiĢmeden çökmeyi/yayılmayı yüksek oranda artıran veya her iki etkiyi birlikte yaratan 

kimyasal katkılardır (TS EN 934-2, 2011: 3). Ayrıca bu katkılar ile de S/Ç oranı azalır, kıvam, 

iĢlenebilirlik, dayanım, su geçirmezlik artar, yerleĢtirme ve pompalama iĢlemleri de kolaylaĢır. Bu tür 

katkılar genellikle naftalin yada melamin kökenli kimyasallardır. Süper akıĢkanlaĢtırıcı beton katkıları 

ise Ģahit betona kıyasla eĢit kıvamda su azaltması %12, basınç dayanımını 1. günde %40, 28. günde en 

az %15 arttırmalı ve taze betondaki toplam hava miktarının hacimce en az %2‘si olmalıdır (TS EN 

934-2, 2011: 6). Yeni nesil polimer bazlı hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkılar ise süperakıĢkanlaĢtırıcı beton 

katkılarından ön dayanım ve iĢlenebilirlik özellikleri dikkate alındığında kullanılan polimerin yapısı 

ile orantılı olarak daha uygun sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ön dayanımların önemli olduğu 

prefabrikasyonda, normal ve süperakıĢkalaĢtırıcı katkıların kullanıldığı beton ancak buhar kürü ile 

istenen dayanıma ulaĢmaktadır. Yeni nesil polimer bazlı hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkıların buhar kürünü 

azaltarak veya tamamen ortadan kaldırabilecek beton tasarımlarına ön dayanım açısından 

eriĢilebileceği düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢma ile prefabrikasyonda kullanıma uygun, nihai ve ön dayanımı yüksek, buhar kürünü ve 

vibrasyonu ortadan kaldırarak, enerji verimliliği sağlayacak, beton maliyetlerini düĢürecek, çimento 
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dozu, türü, agrega bileĢimleri sabit tutularak, farklı hiper akıĢkanlaĢtırıcı katkılar kullanılarak bu 

katkıların betonun dayanım ve iĢlenebilirliği açısından etkisinin belirlenmesi hedeflenmiĢtir.  

 

MATERYAL ve METOT 

 

Materyal 

 

ÇalıĢma kapsamında materyal olarak kalker kökenli agrega, dere kumu ve kırma kum, TS EN 197-

1:2002 standardına göre üretilen CEM I 42.5 R çimentosu ve prefabrikasyona uygun yüksek 

performanslı süper akıĢkanlaĢtırıcı, hiper akıĢkanlaĢtırıcı ve sertleĢme hızlandırıcı beton katkıları katkı 

1, katkı 2, katkı 3 ve katkı 4 kullanılmıĢtır. Tablo 1, karıĢımlarda kullanılan malzemelerin türlerini, 

fiziksel özelliklerini ve ġekil 1 ise granülometrilerini göstermektedir. 

Tablo 1: KarıĢım malzemelerine ait bazı fiziksel özellikler 

KARIġIM 

MALZEMESĠ 
Türü Özgül Ağırlık (g cm

-3
) Miktar (kg) Miktar (%) 

Çimento CEM I 42.5R 3,1 430 - 

Su ġebeke Suyu 1 184 - 

Kum Doğal 2,53 275 20 

TaĢtozu Kalker 2,51 240 17 

1 nolu Kalker 2,56 455 33 

2 nolu Kalker 2,58 420 30 

Katkı 1  
Süper 

AkıĢkanlaĢtırıcı 
1,23 8,4 2 

Katkı 2  
Hiper 

AkıĢkanlaĢtırıcı 
1,01 5,88 1,4 

Katkı 3  
Hiper 

AkıĢkanlaĢtırıcı 
1,02 5,88 1,4 

Katkı 4  
Hiper 

AkıĢkanlaĢtırıcı 
1,04 5,88 1,4 

          Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

 
ġekil 1: Agregalara ait granülometri 
Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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Metot 

 

Bu çalıĢmada deneylerde kullanılan agregaların fiziki özelliklerini tespit edebilmek için agrega özgül 

ağırlık ve su emme deneyleri, elek analizi deneyleri ve toplam nemlilik tayini deneyleri yapılmıĢtır 

(Dal vd., 2013: 16-27). Prefabrik eleman üreticilerinin kullanmıĢ olduğu beton karıĢım reçeteleri göz 

önünde tutularak Trakya Bölgesi‘ndeki prefabrik yapı elemanı üreticilerinin yaygın olarak kullandığı 

C40 dayanım sınıfında betonlar, mevcut beton karıĢımını temsil etmek üzere üretilmiĢ ve bu beton seti 

aynı zamanda kontrol seti olarak kullanılmıĢtır. Daha sonra kontrol setindeki karıĢımda kullanılan 

çimento dozu, agrega (doğal kum, taĢtozu, 1 nolu ve 2 nolu) oranları değiĢtirilmeksizin farklı hiper 

akıĢkanlaĢtırıcı katkılar kullanılarak 3 adet deney setinin üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen beton 

deney setlerinin iĢlenebilirlik ve dayanım üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Tüm deney setlerinde 

doğal kum, taĢtozu, 1nolu mıcır ve 2 nolu mıcırdan (kalker kökenli agrega) oluĢan dört bileĢenli 

agrega karıĢımı ve ön dayanımı yüksek CEM I 42.5 R çimento kullanılmıĢtır. Dayanımlar standart 

basınç deneyi ile iĢlenebilirlikler ise çökme (slump) deneyi ile belirlenmiĢtir. Her set kapsamında 

basınç dayanımının belirlenmesi için 36 adet 15x15x15cm boyutunda küp numune üretilmiĢ, tüm 

setlerde hava sıcaklığı, beton sıcaklığı, betonun çökme değeri (akıĢkanlığı) kayıt altına alınmıĢtır. 

Kontrol seti (katkı 1‘li beton seti), katkı 2‘li, katkı 3‘lü ve katkı 4‘lü beton setlerinde aynı agrega 

gradasyonu kullanılmasına rağmen S/Ç oranları sırasıyla 0,41, 0,38, 0,38 ve 0,38 olarak değiĢmiĢtir. 

Tablo 2‘de deney setlerine ait karıĢım bilgileri verilmiĢtir. Agrega bileĢiminin granülometrisi bütün 

deney setlerinde sabit tutulmuĢ ve kontrol seti (katkı 1‘li beton seti), katkı 2‘li, katkı 3‘lü ve katkı 4‘lü 

beton setlerine ait % geçen ve TS802‘ye ait sınır granülometriler ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Deney setlerine ait karıĢım değerleri 

Deney Seti 

Çimento 

Dozu 

(kg) 

Su/Çimento 

Oranı 

Agrega (%) 

Çimento 

AkıĢkanlaĢtıcı 

Katkı Oranı 

(%) 
Doğal  

Kum 
TaĢtozu 1 Nolu 2 Nolu 

Katkı 1‘li 

Beton Seti 

(Kontrol 

Seti) 

420 0,41 21,43 17,86 30,36 30,36 CEM I 42.5 R 2,0 

Katkı 2‘li 

Beton Seti 
420 0,38 21,42 17,85 30,36 30,36 CEM I 42.5 R 0,7 

Katkı 3‘lü 

Beton Seti 
420 0,38 21,43 17,86 30,36 30,36 CEM I 42.5 R 1,4 

Katkı 4‘lü 

Beton Seti 
420 0,38 21,44 17,87 30,36 30,36 CEM I 42.5 R 1,4 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

 

 
ġekil 2: Kontrol seti, katkı 2‘li, katkı 3‘lü ve katkı 4‘lü beton 

setlerine ait % geçen ve TS802‘ye ait sınır granülometriler 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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SONUÇ 

GerçekleĢtirilen üç deney seti için çimento dozu, S/Ç oranı, akıĢkanlığın tespiti için çökme (slump) 

değerleri Tablo 3‘te verilmiĢtir. Deney setlerinden elde edilen dayanım değerleri ve standart C40 beton 

dayanımına oranları Tablo 4 ve ġekil 3‘te verilmiĢtir. 

Katkı 1, kontrol setinde kullanılan süperakıĢkanlaĢtırıcı katkıyı, katkı 2, katkı 3, katkı 4 ise farklı 

firmaların, farklı polimer yapılarıyla ürettiği, yeni nesil hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkıları göstermektedir. 

Katkı 2 dıĢındaki tüm beton karıĢımlarında, kendiliğinden yerleĢebilen, beton akıcılılığında çökme 

değeri alınamayan ve prefabrikasyonda vibrasyon ve iĢlenebilirlik maliyetlerini düĢerebilecek 

iĢlenebilirlik özellikleri yüksek, beton karıĢımları elde edilmiĢtir. Katkı 2‘nin agrega fiziki 

özelliklerine yada kökenine duyarlılık göstermesi sebebiyle çökme değerleri, kontol setinin ve diğer 

setlerin çok gerisinde kalmıĢtır. 

 

Tablo 3: Deney setlerine karakteristik değerler 

Deney Seti 

Çimento 

Dozu 

(kg/m
3
) 

Su/Çimento 

Oranı 

Çökme Değeri (slump) 

(cm) 

Döküm 

anı 

5 

dakika 

sonra 

10 

dakika 

sonra 

Katkı 1‘li Beton Seti  

(Kontrol Seti) 
420 0,41 22 22 22 

Katkı 2‘li Beton Seti 420 0,38 6 2 2 

Katkı 3‘lü Beton Seti 420 0,38 22 22 22 

Katkı 4‘lü Beton Seti 420 0,38 22 22 22 

      Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Tablo 4: Beton setlerinin dayanım değerleri 

Deney Seti 
Beton 

Sınıfı 

Numune Ortalama 

Ağırlığı  

(gr) 

Ortalama Dayanım 

(kg/cm
2
) 

Hedef Dayanıma Oranı 

(%) 

18 saat 7 gün 28 gün 18 saat 7 gün 28 gün 18 saat 7 gün 28 gün 

Katkı 1‘li 

Beton Seti 

(Kontrol 

Seti) 

C40 7880 7968 7946 269 498 536 54 100 107 

Katkı 2‘li 

Beton Seti 
C40 7882 7900 7848 351 383 425 70 77 85 

Katkı 3‘lü 

Beton Seti 
C40 8058 7952 8015 121 525 582 24 105 116 

Katkı 4‘lü 

Beton Seti 
C40 8063 8020 8035 362 512 586 72 102 117 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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ġekil 3: Deney setlerinin 18saatlik,7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımları 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

ġekil 3‘teki grafiğe göre 18 saatlik dayanımlar değerlendirildiğinde katkı 2‘li ve katkı 4‘lü beton 

setlerinin ön dayanımlarının kontrol grubuna göre yüksek olduğu, katkı 3‘lü beton setinin ise ön 

dayanımının düĢük olduğu görülmüĢtür. 7 ve 28 günlük dayanımlarda ise katkı 3‘lü ve katkı 4‘lü beton 

setlerinin dayanımlarının kontrol setine göre yüksek, katkı 2‘li beton setinin ise düĢük olduğu 

gözlenmiĢtir. Aynı zamanda Tablo 4‘te katkı 2‘li ve katkı 4‘lü beton setlerinde neredeyse 28 günlük 

hedef dayanımların sırasıyla %70 ve %72‘sine 18 saatte ulaĢıldığı gözükmektedir. Fakat 28 günlük 

dayanımlara bakıldığında katkı 2‘li beton setinin hedef dayanımın sadece %85‘ine ulaĢtığı, katkı 3‘lü 

ve katkı 4‘lü beton setlerinin ise hedef dayanımının sırasıyla %116 ve %117‘sine ulaĢtığı 

görülmektedir. Katkı 3‘lü beton setinin ise 18 saatlik dayanımda hedef dayanımın sadece %24‘ünü 

kazandığı, 28 günlük sonuçlara bakıldığında ise oldukça iyi bir baĢarımla hedef dayanımın %116‘sına 

ulaĢtığı görülmektedir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde katkı 2‘li beton setinin 18 saatlik ve 7 günlük 

sonuçlarda neredeyse hedef dayanımın %70‘ine ulaĢtığı ve 28 günlük sonuçlarda ise hedef dayanımın 

neredeyse %85 gibi bir baĢarım gösterdiği, katkı 3‘lü beton setinin 18 saatlik sonuçlarda hedef 

dayanımın %24‘üne ulaĢtığı ama 7 ve 28 günlük sonuçlarda ise istenen hedef dayanımın üstünde bir 

baĢarım gösterdiği ve katkı 4‘lü beton setinin ise 18 saatlik sonuçlarda %72‘lik bir dayanım 

kazanarak, 7 günlük sonuçlarda hedef dayanıma ulaĢtığı ve 28 günlük sonuçlarda ise hedef dayanımı 

%17 oranında geçerek oldukça iyi bir baĢarım gösterdiği görülmüĢtür. Bu durumda katkı 3‘lü ve katkı 

4‘lü beton setleri karĢılaĢtırıldığında prefabrike betonda ön dayanımın da yüksek olması istendiğinden 

katkı 4‘lü beton setinin daha ideal bir karıĢım olduğu belirlenmiĢtir.  

Yapılan deneylerde yeni nesil hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkıların S/Ç oranını düĢürdüğü ancak su 

miktarına karĢı çok hassas olduğu, bu sebeple su miktarındaki küçük bir değiĢimin beton yapısını 

tamamen bozabildiği ortaya çıkmıĢtır. SüperakıĢkanlaĢtırıcı katkılarla karĢılaĢtırıldığında beton 

üretimi aĢamasında su miktarının doğru verilmesine çok dikkat edilmelidir. Dolayısıyla 

prefabrikasyon endüstrisinde bu katkıların kullanımı kontrol grubu ile kıyaslandığında bir takım 

zorlukları beraberinde getirmektedir. Ayrıca farklı firmaların farklı polimer yapıları ile oluĢturdukları 

katkı 2, katkı 3, katkı 4 birbirleriyle aynı özellikleri göstermemektedir. Özellikle betonda kullanılan 

agreganın kökeni ve agreganın fiziksel özelliklerine karĢı duyarlılıkları fazladır. GerçekleĢtirilen 

deneylerde katkı 2, katkı 3 ve katkı 4‘ün kullanıldığı beton setlerinde farklı dayanım ve iĢlenebilirlik 

değerlerinin ortaya çıkması polimer yapılarının agrega fiziki özelliklerine (su emme, özgül ağırlık, 

kompasite vb.) karĢı olan duyarlılığından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Örneğin katkı 2 ile yapılan 

beton setinde istenen yüksek akıĢkanlık değerleri elde edilememiĢ, çökme değeri çok düĢük olan bir 

karıĢım ortaya çıkmıĢtır. 
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Prefabrikasyonda kullanılan genel beton tasarımlarına bakıldığında süperakıĢkanlaĢtırıcı katkıların 

tercih edildiği beton karıĢım dizaynlarının ancak buhar kürü yardımıyla 18 saatlik kalıptan alma 

dayanımlarına (öngerilmeli prefabrike yapı elemanlarında gerilim halatlarının boĢaltılacağı 

dayanımlarına) eriĢilebildiği görülmektedir. GerçekleĢtirilen deneysel çalıĢmada polimer bazlı yeni 

nesil hiperakıĢkanlaĢtırıcı katkıların kontrol grubuna oranla ön dayanımları (18 saatlik dayanım) %34 

oranında, son dayanımları (28 günlük) ise yaklaĢık %10 oranında arttırdığı belirlenmiĢtir. Dolayısıyla 

elde edilen dayanım artıĢları, prefabrikasyonda buhar kürü uygulamasının azaltılarak, beton üretim 

maliyetlerinin düĢebileceğini göstermektedir. 
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Özet 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

en baĢında güneĢ enerjisi gelmektedir. GüneĢ enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüĢtüren 

fotovoltaik güneĢ pilleri enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir.  

Bu çalıĢmada; Ģebeke bağımsız fotovoltaik güneĢ pili, batarya grupları, Ģarj kontrol ünitesi ve led 

aydınlatma ekipmanları ile prototip bir sistem uygulaması gerçekleĢtirilerek sistemin günlük elektrik 

enerjisi üretim ve tüketim verileri üzerine bir değerlendirme yapılmıĢtır. Değerlendirmede fotovoltaik 

panel ve bataryanın üretim bilgileri ile çalıĢma esnasında enerji analizörü yardımıyla alınan doğru 

akım verileri karĢılaĢtırılmıĢtır. Prototip sistemde ayrıca kurulum maaliyeti ve enerji üretim miktarı 

karĢılaĢtırılarak ortalama amortisman süresi hesaplanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik güneĢ pili, batarya, Ģarj, LED aydınlatma 

 

Application of Battery Charge and Led Lighting System Supported 

Photovoltaic Solar Cells 

 
Abstract 

 

The use of renewable energy sources is increasing day by day. Solar energy comes at the beginning of 

renewable energy sources. Photovoltaic solar cells that convert solar energy directly into electrical 

energy has an important role in energy production. 

In this study; it is conducted on an assessment of daily and weekly electricity production and 

consumption data of prototype system by performing a system application with the network 

independent photovoltaic solar cell, battery packs, charging control unit and LED lighting equipment. 

It was compared data received with the help of direct current power analyser production details of 

photovoltaic panels and batteries during operation (work) in the assessment. The average amortization 

time was calculated in prototype system also comparing the cost of installation and the amount of 

energy production. 

 

Keywords: Photovoltaic panel, battery, charge, LED lighting 
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GĠRĠġ 

 

Yeryüzünde canlılar için temel enerji kaynağı güneĢ olup, bitkiler enerjilerini güneĢten temin ederken 

diğer canlılar da ekosistem içinde yaĢamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi 

birbirlerinin üzerinden sağlarlar. Fakat insanlar, diğer canlılardan farklı olarak yaĢamlarını 

sürdürebilmek için, gıda dıĢında da birçok enerji çeĢidini kullanmak zorundadır (Yıldız, 2006:4). 

Dünyamızda yararlandığımız enerji kaynaklarının bir kısmı tükenir ve yeniden kullanılamaz olup, bu 

grubun kaynağını fosil yakıtlar oluĢturmaktadır. Fosil yakıtlar olarak nitelenen yenilenemez enerji 

kaynaklarının rezervlerinde azalmayla birlikte birçok ülke yeni enerji kaynakları arayıĢına girmiĢ, 

enerjinin elde ediliĢi ve sürekliliği bakımından alternatif sayılabilecek yenilenebilir enerji sistemleri 

kurmaya yönelmiĢlerdir (AkkuĢ, 2010:3). Dünyamızda var olan enerji kaynakları ve potansiyelleri 

incelendiğinde alıĢılagelmiĢ enerji kaynaklarına kıyasla yenilenebilir enerji kaynaklarının çok büyük 

bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılan güneĢ, 

rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütle gibi enerji kaynakları üzerinde çalıĢmalar ve araĢtırmalar 

yaparak, uygulamalar gerçekleĢtirerek bu kaynaklardan maksimum oranda yararlanma yoluna gitmek 

gerekmektedir (Karadağ, 2009:10). Dünyamızın en önemli enerji kaynağı ise güneĢtir. Doğal enerji 

çeĢitlerinden pek çoğunun kökeni olan güneĢ enerjisinden, ısıtma ve elektrik elde etme gibi amaçlarla 

doğrudan yararlanılmaktadır (Varınca ve Gönüllü, 2006:270). GüneĢ enerjisi; potansiyeli, kullanım 

kolaylığı, temizliği, yenilenebilirliği ve çevre dostu olması gibi nedenler ile diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarına göre daha kolay bir Ģekilde yaygınlaĢabilecek durumdadır. Diğer enerji kaynaklarına 

göre kurulum maliyetlerinin yüksekliği, düĢük verim, düĢük kapasite faktörü ve benzeri bazı 

teknolojik ve ekonomik zorlukların aĢılması, güneĢ enerjisini gelecekte daha da cazip hale getirecektir 

(DEKTMK, 2009:19). GüneĢ enerjisinden elektrik enerjisi fotovoltaik sistemler, güneĢ kuleli sistemler 

ve sıcak hava sirkülâsyonlu sistemler olmak üzere baĢlıca üç Ģekilde elde edilmektedir. Gün elektrik, 

güneĢ elektriği, fotovoltaik ve FV birbirlerinin yerine ve diğerlerine gönderme yapılmaksızın 

kullanılabilmektedir. Fotovoltaik Yunanca ıĢık veya ıĢın anlamına gelen ―photo‖ ve gerilimin birimi 

olan ―volt‖ kelimelerinden türetilmiĢtir (Yalçın, 2010:34). GüneĢ ıĢınlarını elektrik akımına 

dönüĢtüren çalıĢmamızda kullanılan fotovoltaik (FV) pil, önemi her geçen gün artan bir enerji 

teknolojisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri bulunan fotovoltaik hücreler, 

laboratuvar ortamında üretime ilk baĢlanıldığı yıllardan itibaren enerji üretim maliyetlerinin düĢmesi 

ve üretim teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte kullanıma daha da uygun hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır 

(Kıyançicek, 2013:6).  

GüneĢ hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneĢ ıĢığını doğrudan elektrik enerjisine 

dönüĢtüren yarı iletken maddelerdir. Çoğunluk yük taĢıyıcıları elektronlardan oluĢan N tipi ve 

çoğunluk yük taĢıyıcıları oyuklardan oluĢan P tipi yarı iletken yan yana getirilir. IĢık enerjisi bu 

birleĢme noktasına düĢtüğünde dıĢ devreden akım geçer. GüneĢ pili modeli P-N yarı iletken 

birleĢiminde, elektronlar P tipi bölgeye geçerek birleĢme yüzeyine yakın bölgelerde boĢluk yük 

taĢıyıcıdaki elektron eksikliğini tamamlayıp negatif iyonlar oluĢtururken N tipi bölgede de pozitif iyon 

duvarı oluĢacaktır. DıĢ tesir olmazsa bu enerji duvarı akımın geçmesini önleyecektir. IĢın demeti bu 

bölgeye düĢerse, yük taĢıyıcı elektronlar çok az oranlarda olduğundan, muhtemelen bir valans 

elektrona enerjisini bırakacak ve onu P tipi bölgeye doğru itecektir. DıĢ devre akımı ise P‘den N‘ye 

doğru olacaktır. Bu Ģekilde güneĢ pilleri, belli güneĢlenme Ģartlarında, birim alan baĢına belirli bir 

akım ve gerilim üretirler. Ġstenen enerji için birçok pili seri ve paralel olarak bağlamak gerekir. 

Böylece güneĢ panelleri oluĢturulur (Günkaya, 2001:11). Alanları genellikle 100 cm² civarında, 

kalınlıkları ise 0.2-0.4 mm arasında olan güneĢ hücrelerinin yüzeyleri kare, dikdörtgen ve daire 

Ģeklinde biçimlendirilir. GüneĢ enerjisi, güneĢ hücresinin yapısına bağlı olarak %5 ile %20 arasında 

bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Çok sayıda güneĢ hücresi birbirine paralel ya da seri 

bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilmesi ile güneĢ hücresi modülü ya da fotovoltaik modül elde 

edilir ve böylelikle güç çıkıĢı artırılır. GüneĢ pilleri ince film ve kristal silikon olmak üzere genel 

olarak iki gruba ayrılabilir. Bu pillerin yapımında günümüzde en çok Kristal Silisyum, Galyum 

Arsenit (GaAs), Amorf Silisyum, Kadmiyum Tellürid (CdTe), Bakır Ġndiyum Diselenid (CuInSe2) 

kullanılmaktadır (ETKB, 2016). 

FV sistemlerinin çekici birçok özelliği vardır. En önemli özelliği modüler oluĢudur. Yani ihtiyaç ne 

kadar küçük ya da büyük olursa olsun, sistemler spesifik bir uygulamanın güç ihtiyacına göre optimize 

edilebilir ve bir kaç watt‘tan yüzlerce watt‘a kadar elektriksel güç üretim kapasitesi sağlanabilir. 
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Sistem modüler olduğu için, fazlar ve segmentler Ģeklinde kurulabilir, böylece kuruluĢ süresi 

minimuma indirgenir. Yeni sistemlerin tasarımı, kuruluĢu ve çalıĢtırılması veya var olan sistemlere ek 

yapılmasında geçen süre, hidro, nükleer veya fosil yakıt gibi diğer konvansiyonel güç üretim 

tekniklerinde gereken sürenin küçük bir kısmıdır. FV sistemleri, çabuk kurulabilen ve yakıt ihtiyacı 

olmayan güç kaynaklarıdır (DEKTMK, 2009:70). GüneĢ pillerinin en önemli üstünlükleri; hiç bir 

hareketli parçaya sahip olmamaları, sorunsuz olarak az bakımla 25-30 yıl kullanılabilmeleri ve çalıĢma 

süreleri boyunca doğaya hiç bir kirletici atık bırakmamaları sayılabilir (Noroozian vd., 2009:1; 

Sungur, 2009:1). Bu doğrultuda yapılan çalıĢmada yenilenebilir enerji kaynakları arasında potansiyel 

ve üretim teknolojileri bakımından farklı ve önemli bir yeri olan güneĢ enerjisinden elektrik elde 

etmek için prototip olarak tasarlanan; fotovoltaik güneĢ pili, batarya grupları, Ģarj kontrol ünitesi ve 

led aydınlatma ekipmanlarından oluĢan sistemin günlük ve haftalık elektrik üretim ve tüketim verileri 

toplanarak enerji analizörü ile alınan doğru akım verilerinin, ayrıca kurulum ile elektrik üretim 

maliyetinin karĢılaĢtırılması yapılarak ortalama amortisman süresinin hesaplanması hedeflenmiĢtir.  

 

1. FOTOVOLTAĠK GÜNEġ PANELLERĠ VE DEPOLAMA SĠSTEMLERĠ 

Fotovoltaik güneĢ panelleri doğrudan Ģebeke bağlantılı ve Ģebeke bağlantısız olarak görev almaktadır. 

ġebeke bağlantılı tiplerde üretilen enerji DA-AA güç dönüĢümü gerçekleĢtirilerek doğrudan tüketim 

Ģebekesine aktarılmakta iken Ģebeke bağlantısız tiplerde depolama sistemi aktif olarak görev 

almaktadır. Depolama sistemi ihtiyaç duyulduğunda kritik yükleri beslemek için kullanılmaktadır. 

Fotovoltaik enerji üretimi ve depolama sistemlerinin seçiminde maliyet, ebatlar, enerji yoğunluğu, 

enerji depolama kapasitesi, dayanım ömrü, çevreye olan etkileri, güvenilirlik ve etkinlik ön plana 

çıkmaktadır.  

 

1.1.  Fotovoltaik GüneĢ Pilleri 
GüneĢ pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalıĢırlar, yani üzerlerine ıĢık düĢtüğü zaman yarıiletken 

yapı üzerinde elektronlar hareketlilik kazanır ve bu elektron hareketi sonucu hücre uçlarında bir 

potansiyel fark oluĢur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneĢ enerjisidir.  

Fotovoltaik hücreler pek çok farklı maddeden yararlanarak üretilebilmektedir. Günümüzde en çok 

kullanılan maddeler kristal silisyum, galyum arsenit, amorf silisyum, kadmiyum tellürid bakır 

indiyum, ve diseleniddir.  Önce büyütülerek sonrasında mikron düzeyinde ince levhalar halinde 

Ģekillendirilen yukarıda belirtilen malzeme bloklarından üretilen güneĢ pillerinde laboratuvar 

Ģartlarında verim %35 seviyelerinde elde edilmektedir. GüneĢ pilinin yapısı ġekil 1‘de 

gösterilmektedir (Ġnternet: www.eie.gov.tr). 

 

 
ġekil 1: GüneĢ pilinin yapısı 

 
GüneĢ pilleri seri olarak birbirine bağlanarak hücreleri, hücrelerde biraraya gelerek güneĢ panellerini 

oluĢturmaktadır. GüneĢ panellerinde akım, gerilim ve güç karakteristikleri sonucu ġekil 2‘de 

gösterilen parametreler ile hesaplanabilmektedir. 

 

http://www.eie.gov.tr/
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ġekil 2: GüneĢ paneli akım ve gerilim karakteristiği 

 
Akım, gerilim ve güç karakteristiklerinde; Vad açık devre gerilimini, Ikd kısa devre akımını, Imgn 

maksimum güç noktası akımını, Pmgn maksimum güç noktası gücünü ve Vmgn maksimum güç 

noktası gerilimini ifade etmektedir. ġekil 3‘te gerçekleĢtirilen sistemde kullanılan fotovoltaik panele 

ait karakteristik bilgiler yer almaktadır. 

 

 
ġekil 3: GüneĢ paneli akım ve gerilim bilgileri 

 

 

Kullanılan güneĢ panelinde: 

Vad : 20.76 V, 

Ikd : 3.88 A, 

Imgn : 3.47 A, 

Pmgn : 60 W, 

Vmgn : 17.3 V olarak verilmektedir. 

 

1.2.  Bataryalar 
Küçük ve orta ölçekli güneĢ paneli kullanılan santrallerde çeĢitli enerji depolama sistemleri 

kullanılmaktadır. Bunlar; kurĢun-asit aküler, nikel-kadmiyum aküler, lityum-iyon aküler ve 

kapasitörler olup, mekanik, manyetik ve kimyasal olarak elektrik enerjisi değiĢik yöntemlerle 

üretilmektedir.  Bunlardan en yaygın olanları ise, elektrik enerjisini kimyasal olarak depo eden 

kapasitörler ve bataryalardır (Doughty, 2010:2).  

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüĢtürerek bünyesinde depolayan cihazlara ―pil‖ veya 

―batarya‖ denir. Kimyasal-elektrik enerji dönüĢümü tek yönlü ise batarya ―primer‖ (tek kullanımlık)  

yapıdadır. DönüĢüm her iki yönde, yani elektrik enerjisi tekrar kimyasal enerjiye çevrilebiliyor ve bu 

suretle uzun sürelerle enerji kullanımı sağlanabiliyorsa batarya ―sekonder‖ yapıda veya diğer bir 

tabirle Ģarj edilebilir özelliklere sahip bir sistem olarak tanımlanır. 
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Bataryaya yük bağlantısı yapıldığında, kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüĢür. Bütün aküler 

yapısal olarak birbirine benzer ve bir grup elektrokimyasal hücreden oluĢur. Her hücre bir pozitif, bir 

negatif elektrot ve bir ayıraçtan (seperatörden) oluĢur. Tasarlanan sistemde kullanılan VRLA (Valf 

Regulated Lead Acid-Sübap Ayarlı KurĢun Asit Akü) aküyü oluĢturan parçalar ġekil 4‘te 

gösterilmektedir. 

 

 
ġekil 4: Sübap ayarlı kurĢun asit akü yapısı 

 

Çoğunlukla aynı kimyasal yapıya, farklı ölçülere ve elektrik kapasitelerine sahip bataryalar, tek tek bir 

araya getirilerek batarya grupları oluĢturulabilir. Pillerin bir araya getirilmesi sonucu oluĢan bataryalar 

aydınlatma sistemleri, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli araçlar ve depolamalı enerji üretim sistemleri 

vb. yerlerde kullanmaktadır. Büyük güçlü elektrik depo sistemlerinde ise batarya bloğu 

kullanılmaktadır. Bu yolla batarya grubunun bakımı daha kolay olmakla birlikte, kullanıcılar 

ihtiyaçlarına uygun Ģekilde batarya bakımı ve değiĢimi yapabilmektedir. ġekil 5‘te sistemde kullanılan 

sübap ayarlı kurĢun asit aküye ait fotoğraf yer almaktadır. 

 

 
ġekil 5: Kullanılan sübap ayarlı kurĢun asit akü 

 

1.3.  ġarj Kontrol Ünitesi 
Bataryalarda Ģarj kontrolü; kontrollü DA-DA çeviriciler tarafından gerçekleĢtirilmektedir. DA-DA 

çeviriciler geniĢ bir alanda gerilim, akım kontrol amaçlı kullanılmaktadırlar. DA-DA çeviriciler akım 

yönüne göre ġekil 6‘da gösterildiği gibi tek yönlü ya da çift yönlü güç akıĢı yapabilecek Ģekilde 

tasarlanırlar. 

 
ġekil 6: DA-DA çeviricilerin çalıĢma prensibi 

 

 



113 

 

ġekil 7‘de sistemde kullanılan darbe geniĢlik modülasyonlu (DGM) Ģarj kontrol ünitesine ait fotoğraf 

gösterilmektedir. 

 

 
ġekil 7: DGM kontrollü DA-DA çevirici 

 

GüneĢ panelinin ürettiği elektrik enerjisine ait akım ve gerilim bilgileri gün içerisinde değiĢmektedir. 

ġarj kontrolörü ve regülatörü ile gerilim değiĢikliğini bataryalara yansıtmamak için DGM kontrol 

tekniği ile sınırlama getirilmektedir. Ayrıca batarya Ģarjının %30‘un altına düĢmesi sonucu bataryayı 

korumaya almakta ve yüke giden elektrik enerjisini kesme özelliği göstermektedir. ġarj kontrolörü  

12/24 V DA gerilimde çalıĢabilmektedir. Anlık çektiği akım ise 12.0 mA civarındadır. Maksimum         

10 A yük akımına dayanabilecek Ģekilde üretilen bu Ģarj regülatörü tek baĢına maksimum 300 W 

gücündeki panel ile uygun çalıĢabilecek özellikte tasarlanmıĢtır. Bataryaya ait Ģarj oranları kırmızı 

LED ile %30, sarı LED ile %70 ve yeĢil LED ile %100 oranında olduğu görülmüĢtür. 

 

2. TASARLANAN SĠSTEM 

Bu çalıĢmada; gündüz 60 W gücünde bir fotovoltaik güneĢ paneli ile 06:
00

-17:
00

 saatleri arasında 2 

adet paralel bağlı 12 V 28 Ah VRLA akü Ģarj kontrol ünitesi üzerinden Ģarj edilerek hava karardığı 

andan itibaren astronomik zaman rölesi yardımıyla 18:
00

-06:
00

 saatleri arasında 2 adet 12 Volt 10 

W‘lık LED projektör ile çevre aydınlatması gerçekleĢtirilmiĢtir. Sistemde kullanılan bütün cihazlar 12 

V DA gerilime uygun çalıĢabilecek Ģekilde seçilerek sistem kurulumu sağlanmıĢtır. Tasarlanan 

sisteme ait blok Ģema ġekil 8‘de gösterilmektedir.  

 

 
Fotovoltaik Panel

ġarj Kontrol Ünitesi

VRLA Batarya

2 x Led Projektör

 
ġekil 8: Tasarlanan sistemin blok Ģeması 
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Günün farklı saatlerinde fotovoltaik güneĢ panelinin üzerine düĢen güneĢ ıĢığı sonucu üretilen elektrik 

enerjisi Ģarj kontrol ünitesine aktarılmıĢtır. ġarj kontrol ünitesi batarya grubunun Ģarjı için gerekli olan 

gerilim seviyesini artıran ya da azaltan DA-DA mikrodenetleyici kontrollü dönüĢtürücü kullanılarak 

sağlanmaktadır. Batarya Ģarjının %30‘un altına inmesi durumunda sistemde bulunan bataryaları 

koruma amaçlı system otomatik olarak yükü devre dıĢı bırakmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 9: Tasarlanan sistemin dıĢ görüntüsü 

 

DıĢ ortama montaj edilen güneĢ paneli ve LED aydınlatma ekipmanlarının enerji kontrolü kapalı 

ortamda bulunan bir pano üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Pano üzerinde koruma amaçlı 10 A değerinde 

sigorta batarya kutup baĢına montaj edilerek bataryaların kısa devre durumlarının önlenmesi 

sağlanmıĢtır. Ayrıca panoda enlem ve boylam bilgileri ile anahtarlama yapabilen bir astronomik 

zaman saati ve röle birlikte çalıĢmaktadır. Zaman saati ile gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi 

amaçlanmıĢtır.  

 
ġekil 10: Tasarlanan sisteme ait pano görüntüsü 

 

SONUÇ 

 

Prototip olarak 60 W‘lık fotovoltaik güneĢ panelinden beslenen Ģarj kontrol ünitesi, ayrıca batarya 

Ģarjı ve yük iliĢkisini gerçekleĢtirmiĢtir. Gün içerisinde ıĢık Ģiddetine göre 12-17 V arasında değiĢken 

olarak üretim yapan güneĢ paneli, bataryaların Ģarjını Ģarj regülatörü yardımıyla farklı akım ve 

gerilimlerde gün içerisinde gerçekleĢtirmiĢtir. Yapılan çalıĢmada DA-AA güç dönüĢümünün olmayıĢı 

ile ekstra güç kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır. 

Tasarlanan prototip sistemin kurulumu Sinop ilinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler ilkbahar mevsiminde 

Mart (2016) ayı içerisinde alınarak grafikler oluĢturulmuĢtur. Ortalama güneĢli bir günde 17.03.2016 

tarihinde saat 06:
00

‘da batarya gerilimi 11.84 V ve 0.6 A değerleri ile Ģarj edilmeye baĢlanarak gün 

sonunda batarya gerilimi 13.20 V seviyelerine ulaĢmıĢ olup, toplamda 271 Wh‘lik bir enerji üretimi 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Aynı günü akĢamı 18:
00

‘da LED aydınlatma sistemi devreye alınarak 06:
00

‘a kadar 

toplamda 245 Wh‘lik bir enerji tüketimi gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 11‘de gün içerisinde alınan akım, 

gerilim ve güç bilgileri verilmektedir. Gün içerisinde maksimum güç çıkıĢının 11:
00

-14:
00

 saatleri 

arasında 30-39 W aralığında olduğu belirlenmiĢtir. 

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Akü Gerilimi (V) 11.84 11.87 11.90 11.94 11.99 12.05 12.28 12.55 12.77 12.95 13.10 13.20

Akü Akımı(A) 0.60 0.80 1.10 1.90 2.10 2.60 3.00 3.10 3.05 2.05 0.90 0.70

Güç (W) 7.104 9.496 13.09 22.686 25.179 31.33 36.84 38.905 38.9485 26.5475 11.79 9.24

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Şarj Grafiği
17.03.2016

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Akü Gerilimi (V) 13.20 13.10 13.00 12.90 12.80 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 12.20 12.10

Akü Akımı(A) 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 1.62 1.63 1.63 1.64 1.64

Güç (W) 20.89 20.88 20.86 20.83 20.75 20.65 20.5 20.3 20.25 20.11 20.01 19.88

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Tüketim Grafiği

17.03.2016

 
ġekil 11: 17.03.2016 Tarihli üretim ve tüketim grafiği 

 

18.03.2016 tarihinde saat 06:
00

‘da batarya gerilimi 12.10 V ve 0.62 A değerleri ile Ģarj edilmeye 

baĢlanarak gün sonunda batarya gerilimi 13.25 V seviyelerine ulaĢmıĢ olup, toplamda 275 Wh‘lik bir 

enerji üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Aynı gün 18:
00

‘da LED aydınlatma sistemi devreye alınmıĢ ve 

06:
00

‘a kadar toplamda 247 Wh‘lik bir enerji tüketimi gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 12‘de gün içerisinde 

alınan akım, gerilim ve güç bilgileri verilmektedir. Gün içerisinde maksimum güç çıkıĢının yine 11:
00

-

14:
00

 saatleri arasında 30-39 W aralığında olduğu belirlenmiĢtir. 

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Akü Gerilimi (V) 12.10 12.13 12.17 12.21 12.26 12.31 12.44 12.81 12.99 13.05 13.15 13.25

Akü Akımı(A) 0.62 0.81 1.12 1.95 2.13 2.60 2.95 3.02 2.99 1.98 0.88 0.80

Güç (W) 7.502 9.8253 13.6304 23.8095 26.1138 32.006 36.698 38.6862 38.8401 25.839 11.572 10.6

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Şarj Grafiği
18.03.2016

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Akü Gerilimi (V) 13.25 13.14 13.02 12.97 12.79 12.68 12.59 12.48 12.37 12.32 12.23 12.12

Akü Akımı(A) 1.59 1.60 1.61 1.61 1.63 1.63 1.63 1.64 1.64 1.65 1.66 1.67

Güç (W) 21.0675 21.024 20.9622 20.8817 20.8477 20.65 20.5 20.4672 20.2868 20.328 20.3018 20.2404

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Tüketim Grafiği

18.03.2016

 
ġekil 12: 18.03.2016 Tarihli üretim ve tüketim grafiği 
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19.03.2016 tarihinde saat 06:
00

‘da batarya gerilimi 12.12 V ve 0.59 A değerleri ile Ģarj edilmeye 

baĢlanarak gün sonunda batarya gerilimi 13.10 V seviyelerine ulaĢmıĢ olup, toplamda 247 Wh‘lik bir 

enerji üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Gün içerisinde hava koĢulları nedeniyle önceki günlere oranla daha 

az gün ıĢığı alınması nedeniyle üretilen enerji miktarı da düĢmüĢtür. Aynı gün akĢam 18:
00

‘da LED 

aydınlatma sistemi devreye alınarak sabah 06:
00

‘a kadar toplamda 247 Wh‘lik bir enerji tüketimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 12‘de gün içerisinde alınan akım, gerilim ve güç bilgileri verilmektedir.  

 

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Akü Gerilimi (V) 12.12 12.15 12.18 12.22 12.30 12.33 12.40 12.75 12.98 13.00 13.05 13.10

Akü Akımı(A) 0.59 0.79 1.10 1.35 1.55 2.35 2.65 3.02 2.75 2.10 0.70 0.68

Güç (W) 7.1508 9.5985 13.398 16.497 19.065 28.9755 32.86 38.505 35.695 27.3 9.135 8.908

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Şarj Grafiği
19.03.2016

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Akü Gerilimi (V) 13.10 13.00 12.92 12.81 12.67 12.56 12.48 12.39 12.27 12.24 12.11 12.02

Akü Akımı(A) 1.60 1.61 1.62 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.69

Güç (W) 20.96 20.93 20.9304 20.7522 20.6521 20.5984 20.592 20.5674 20.4909 20.4408 20.3448 20.3138

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Batarya Akım, Gerilim ve Güç 
Tüketim Grafiği

19.03.2016

 
ġekil 13: 19.03.2016 Tarihli üretim ve tüketim grafiği 

 

Ölçümler sonucunda elde edilen grafikler incelendiğinde gerek Sinop ilinin güneĢlenme bakımından 

Türkiye‘de en alt kuĢak olan 4. kuĢakta yer alması, gerekse içinde bulunulan ilkbahar mevsimi 

nedeniyle oldukça düĢük güçte çalıĢtığı belirlenmiĢtir. Nominal gücü 60 W olarak verilen polikristal 

fotovoltaik güneĢ panelinden güneĢ ıĢığını en iyi değerlerde aldığı öğlen saatlerinde maksimum 39 W 

güç çıkıĢı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Prototip olarak tasarlanan bu sistemde yük olarak temsili 20 W‘lık LED aydınlatma ekipmanları 

seçilmiĢtir. Sistemde kullanılan bütün ekipmanların yaklaĢık maliyeti 400,00 TL. olarak belirlenmiĢtir. 

60 W güçte üretilen bir güneĢ panelinin bahar aylarında günlük 270 Wh‘lik enerji üretimi 

gerçekleĢtirdiği belirlenmiĢtir. Günlük maksimum güçte 4.5-5 saat üretim yapabileceği, bununda 

ortalama günlük 270-300 W aralığında olduğu belirlenmiĢtir. Bahar ayları kıĢ ve yaz aylarının 

güneĢlenme bakımından ortalaması olarak kabul edildiğinde yıllık yaklaĢık 100 kWh‘lik bir üretim 

beklenebilir. Bu da maliyet bakımından küçük ölçekli üretim sistemlerin en az 10 yıl gibi bir sürede 

kendi maliyetini karĢılayabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.     
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, tasarlanan ve imal edilen kapalı döngü bir ısı pompalı kurutucuda (IPK) 35, 40 ve 45 ºC 

kurutma havası sıcaklıklarında Trabzon hurması kurutulmuĢtur. Deneyler, herhangi bir ön iĢleme 

maruz bırakılmadan aynı miktarda 9 mm kalınlığında ve uzun dilimler halinde dilimlenmiĢ Trabzon 

hurması numuneleri üzerinde 1 m/s kurutma havası hızında gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda 

farklı kurutma sıcaklıklarında kuruma nem eğrileri elde edilmiĢ ve ısı pompası ile tüm sistemin 

performansı incelenmiĢtir. Deneyler sonunda dilimlenmiĢ Trabzon hurması 2.846 g su/g kuru madde 

su oranından 0.137 g su/g kuru madde su oranına sırasıyla 35, 40 ve 45 ºC sıcaklıklarda 405, 330 ve 

270 dakikada kurutulmuĢtur. Kurutma sisteminin özgül nem çekme oranı (ÖNÇO) değerlerinin, 

kurutma sıcaklıklarına göre değiĢtiği gözlenmiĢtir. Tüm kurutma zamanı boyunca en yüksek sistem 

ÖNÇO değeri ortalama 0.367 kg/kWh ile 45 ºC, en düĢük ise 0.303 kg/kWh ile 35 ºC kurutma 

sıcaklığında elde edilmiĢtir. En yüksek ortalama ısı pompası performans katsayısı (ITKıp) 2.904 ile 45 

ºC, tüm sistemin ise (ITKsis) 2.667 ile yine 45 ºC kurutma sıcaklığında bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Isı pompalı kurutucu, kurutma, Trabzon hurması, performans analizi. 

 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF HEAT PUMP DRYER AT VARIOUS 

DRYING TEMPERATURES  
 

Abstract 

 

In this study, persimmon  was dried at  35, 40 ve 45 ºC with designed and manufactured closed cycle 

heat pump drier.  Experiments were performed on samples which were prepared as 9 mm thick and 

julien form under 1 m/s drying air speed without any prior modification. Drying  humidity  curves 

under different  temperatures were obtained and the  performance of the whole system was evaluated. 

Persimmon was reduced from 2.846 water/dry matter to 0.137 water/dry matter within 405, 330 and 

270 minutes at 35, 40 ve 45 ºC, respectively. It was observed that specific humidity reducing rate of 

the system have changed by drying temperature. The highest specific humidity reducing rate  was 

obtained at 45 ºC with 0.367 kg/mWh and lowest ws obtained at 35 ºC  with 0.303 kg/mWh. The 

highest heat pump performance coefficient was obtained as 2.904 at 45 ºC while the whole system 

coefficient was 2.667. 

 

Keywords: Heat pump dryer, drying, persimmon, performance analysis. 

 

 

 

GĠRĠġ 

 

Konveksiyonel kurutuculara göre daha verimli olması, kurutulan ürünün kalitesi, çevreye zarar 

vermemesi gibi nedenlerle ısı pompalı kurutma (IPK) sistemleri tercih sebebidir. Bu nedenle bu 

sistemler üzerinde yapılan birçok çalıĢma mevcuttur. IPK sistemi yardımıyla mango, papaya 

mailto:cuneyt.tunckal@yalova.edu.tr
mailto:scoskun1968@gmail.com
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meyveleri (Soponronnarit ve ark., 1998:38, Teeboonma ve ark., 2003:369, Achariyaviriya ve ark., 

2000:479), domates (Queiroz ve ark. 2004:1603, AktaĢ ve ark., 2012:287), ginseng, herbs ve ekinezya 

gibi bitkiler (Phani ve ark. (2005:961), fındık (AktaĢ, 2007), kivi, avokado ve muz meyveleri (Chua ve 

ark. 2001:721, Ceylan 2009:188, AktaĢ ve Kara, 2013:733), biber (Pal ve Khan, 2008:1584), elma 

(Tosun 2009, AktaĢ ve ark. 2009:266), üzüm (AbuĢka ve Doğan, 2010:271), mantar (Juan ve ark. 

2013:164) vb. çok farklı tarımsal ürünler kurutulmuĢtur.  

Bu çalıĢmalarda kurutma odası sıcaklığının kontrolü amacıyla çok farklı kontrol yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Birincisi fan hızını kontrol ederek (Ceylan, 2009:188, Yang ve ark., 2016:571), ikincisi, 

kompresör devrini kontrol ederek (Kivevele ve Huan, 2014:1), üçüncüsü iç yoğuĢturucuya paralel 

olarak bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye sokulmasıyla (Soponronnarit ve ark., 1998:38; 

Teeboonma ve ark., 2003:369, Pal ve Khan, 2008:1584, Hawlader ve ark., 2006:392, Qi-Long ve ark., 

2008:12, Queiroz ve ark., 2004:1603, Zhao ve ark., 2013:1049, Yun-Hong ve ark., 2014:37) 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, tasarlanan ve imal edilen kapalı döngü bir ısı pompalı kurutucuda (IPK) sisteminde 

diğer çalıĢmalardan farklı olarak iç yoğuĢturucuya seri olarak bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucu devreye 

sokularak, kurutma havası sıcaklık kontrolü sağlanmıĢtır. Ayrıca IPK sistem performans değerleri 

saatlik bazda dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranları dikkat alınarak hesaplanmıĢ ve ortalama 

performans değerleri belirlenmiĢtir. Bu sistem yardımıyla uzun dilimler halinde dilimlenmiĢ 9 mm 

kalınlığında Trabzon hurması, 35, 40 ve 45 ºC  kurutma havası sıcaklıklarında  1 m/s kurutma havası 

hızında kurutulmuĢtur.   

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Deney Tesisatı 

 

Bu çalıĢmada kapalı döngü çalıĢan bir IPK sisteminde, dıĢ kabuğu soyulmuĢ  9 mm kalınlıkta ve her 

bir denemede 2.250 kg. kütlelerindeki Trabzon hurması kurutulmuĢtur (ġekil 1). Kurutma sırasında 

hiçbir Ģekilde dıĢarıdan taze hava beslemesi yapılmayıp, aynı kurutma havası kapalı bir döngü 

Ģeklinde kullanılmıĢtır. Kurutma, 1 m/s hava hızı ve 35, 40 ve 45 C kurutma kabin havası 

sıcaklığında gerçekleĢtirilmiĢtir. Tasarlanan kurutma sistemi; ısı pompası, fan, kanal sistemi, 

0.60x0.60x0.60 m
3
 boyutlarındaki kurutma odası ile 0.46×0.42 m

2 
kurutma tepsisi boyutları ve tel 

tepsi delik boyutları 0.012×0.01 cm
2
‘dir. IPK sisteminde (ġekil 1) kurutma havası, kapalı bir döngü 

Ģeklinde kanal sistemi içerisinde eksenel bir fan yardımıyla sağlanmıĢtır. IPK sisteminde kurutma 

havası sıcaklık kontrolü, iç kısımdaki yoğuĢturucuya seri olarak bağlanmıĢ kurutma odası dıĢına 

yerleĢtirilmiĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye sokulmasıyla sağlanmıĢtır. Kurutma sırasında gerçekleĢen 

kurutma iĢlem aĢamaları Ģu Ģekilde gerçekleĢmektedir: Öncelikle kurutma odasına gönderilmeden 

önce iç yoğuĢturucudan geçen kurutma havası (E) soğutucu akıĢkanın ısısını alarak ısıtılmakta ve 

kurutma odasına gönderilmektedir (A). Bu esnada kurutma havasına ısısını veren soğutucu akıĢkan ise 

yoğuĢmakta (3) ve kılcal borudan geçmek suretiyle basıncı düĢürülerek buharlaĢtırıcıya 

gönderilmektedir (4). Sıcaklığı artan ve bağıl nemi düĢen kurutma havası ise, tepsilere yerleĢtirilmiĢ 

ürünle temas ederek, ısı ve kütle transferi yardımıyla ürünün nemini bünyesine almakta ve yüksek 

bağıl nemde kurutma odasını terk etmektedir (B). Daha sonra kurutma havası buharlaĢtırıcının 

üzerinden geçirilmektedir (C-D). BuharlaĢtırıcı üzerinden geçen kurutma havası bünyesindeki nem, 

çiğ noktası sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip ve içinden soğutucu akıĢkan geçen buharlaĢtırıcı 

boruları üzerinde yoğuĢmaktadır. Böylece kurutma havasının nemi alınarak tekrar kurutma iĢlemi için 

uygun hale getirilmektedir. Fakat bu iĢlem esnasında kurutma havası bir miktar soğumaktadır. 

Soğuyan kurutma havası tekrar yoğuĢturucuda ısıtılarak kurutma odasına gönderilmektedir (E-A). 

BuharlaĢtırıcı boruları içinde dolaĢan soğutucu akıĢkan ise, kurutma havasından ısı çekerek 

buharlaĢmakta (1) ve kompresör tarafından emilerek, yoğuĢturucuya basılmaktadır (2). Kurutma 

iĢlemi esnasında kurutma odası sıcaklığı, kurutma odası çıkıĢ havası sıcaklığını referans alan 

elektronik termostat yardımıyla iç yoğuĢturucuya seri olarak bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye 

sokulmasıyla (5) kontrol edilmiĢtir. DıĢ yoğuĢturucunun devreye girmesiyle, zamana bağlı olarak 

kurutma boyunca artan kurutma havası sıcaklığı nedeniyle ısı atmakta zorlanan iç yoğuĢturucunun 

yükünün bir kısmı alınarak, ısı pompasının yoğuĢturucu kapasitesi arttırılmıĢtır. DıĢ yoğuĢturucunun 

devreye girmesiyle artan yoğuĢma kapasitesiyle doğru orantılı olarak, buharlaĢma kapasitesi artmıĢ ve 
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böylece kurutma havasından daha fazla nem çekilmesi sağlanmıĢtır. ġekil 1‘de tasarlanan IPK 

sistemine ait Ģematik resim görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Isı pompalı kurutma deney düzeneğinin Ģeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. a) Kurutma havası çevriminin psikrometrik diyagramında gösterimi, b) Soğutucu akıĢkan 

çevriminin Basınç-özgül entalpi diyagramında gösterimi 

 

IPK sistemi üzerinde gerçekleĢen kurutma havasının termodinamik çevrimi psikrometrik diyagramda 

ġekil 2-a‘da gösterilirken, ġekil 2-b‘de ise ısı pompası devresinde dolaĢan soğutucu akıĢkanın 

termodinamik çevrimi basınç-entalpi diyagramında gösterilmiĢtir. Burada dolu çizgi sadece iç 

yoğuĢturucu devrede olduğu an ki iĢlemi gösterirken, kesikli çizgi ise iç yoğuĢturucu yanında dıĢ 

yoğuĢturucunun da devrede olduğu anı göstermektedir. Görüldüğü gibi, dıĢ yoğuĢturucunun devreye 

girmesiyle yoğuĢma ve buharlaĢma basınç ve sıcaklık değerleri düĢmekte ve buna bağlı olarak da 

çevrim içi kurutma havası sıcaklık değerleri de düĢmektedir (ġekil 2).  

 

IPK sistemini oluĢturan elemanların teknik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

 

A 

E 

B 

İç yoğuşturucu 

Dış yoğuşturucu 

Kurutma Odası 

2 

3 

1 

4 

Buharlaştırıcı 

Akümülatör 

Kılcal boru 

Kompresör 

Kütle ölçer 

Elektromanyetik vanalar 

Sıvı hattı 

Ara hat 

Çek valf 

Eksenel fan Soğutucu akışkan akışı 
Hava akışı 

C 

D 

5 

a ) 

w (g/kg) 

T (  

 
 

 

D E 

B 

A 

C 

1 4 

2 5 

2 3 

4 1 

3 

P (bar) 

h (kJ/kg) 
b ) 
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Tablo 1. IPK sistemini oluĢturan elemanların özellikleri 

Sistem parçaları Teknik özellikler 

Kompresör Rotary tip, silindir hacmi 8.6 cm
3
,  nominal güç 750 W. 

BuharlaĢtırıcı Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 

2.78 m
2
 

Ġç yoğuĢturucu Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 

3.60 m
2
 

DıĢ yoğuĢturucu Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 

1.56 m
2
 

Kurutma sistemi fanı Eksenel tip ( nominal güç 50 W.) 

DıĢ yoğuĢturucu fanı Eksenel tip (nominal güç 33 W.) 

Kılcal boru  1 m. uzunluk ve 1.5x10
-3

 m.  iç çap 

Soğutucu akıĢkan   Freon – 410A 

 

Deneye baĢlamadan önce IPK sisteminde 0.22x0.30 m
2
 dikdörtgen kanal boyutlarında dolaĢan 

kurutma havası hızı, 30 ayrı noktadan bir hızölçer eleman (anemometre) yardımıyla ölçülmüĢ ve 

kurutma havası hızı, bu değerlerin ortalaması alınarak belirlenmiĢtir (Goodfellow ve Tahti, 2001). 

Kurutulan ürünlerin tam kuru ağırlığını belirlemek için, üründen alınan 3 gram kütlesindeki örnek 70 

ºC (Ģekerce zengin gıdalarda nem tayini 70 ºC‘de yapılmaktadır) etüve konarak kurutma kütlesi sabit 

bir değere ulaĢıncaya kadar kurutulmuĢtur.  Sabit bir kütleye ulaĢtığı kuruma sonuna doğru 1 saat ara 

ile yapılan iki tartım arasındaki farkın 5 mg veya altına düĢmesiyle karar verilmiĢtir (Cemeroğlu 

2010).  Deney sırasında kurutma havası sıcaklık ve bağıl nem değerleri 1 dakika aralıklarla ölçülerek 

veri toplayıcıya kaydedilmiĢtir. Soğutucu akıĢkan basınç değerleri elektronik manometre yardımıyla 

ölçülürken, soğutucu akıĢkan sıcaklıkları ise boru yüzeyine monte edilmiĢ sıcaklık hissedici elemanlar 

yardımıyla ölçülmüĢtür. Kompresörün, fanların ve tüm sistemin harcadığı güç değerleri, elektrik güç 

ölçer ve elektronik sayaç yardımıyla ölçülmüĢ ve kaydedilmiĢtir. Deney boyunca kurutma kabini 

içerisinde mevcut üründeki kütle kaybını ölçmek için ise elektronik terazi kullanılmıĢtır. Deney 

sonunda kaydedilen tüm veriler Microsoft Excel programına aktarılarak gerekli hesaplamalar 

yapılmıĢtır. Kullanılan ölçüm cihazları ve teknik özellikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri 

Ölçülen kısım Ölçüm cihazı Ölçüm aralığı Doğruluk 

Ürün kütlesi Elektronik terazi 0 - 70 kg ±0.002 kg 

Kurutma hava hızı Sıcak tel hızölçer (anemometre) 0.1 - 10 m/s ±0.1 m/s 

Kurutma havası sıcaklık ve nem Sıcaklık ve nem veri toplayıcı 

0 – 100 % 

- 40 – +80 °C 

 

±2% bağıl nem 

±0,4 °C 

Ortam havası sıcaklık ve nem Pervaneli hızölçer (anemometre) 
-20 - +70 °C,  

 0.4 - 20 m/s 

±0.5 °C, 

±0.2 m/s 

Kompresör ve fanların güç 

tüketimi 
Elektronik elektrik sayacı 150 - 300 V 0.5 s/gün 

Soğutucu akıĢkan basınçları Elektronik manometre 0 - 50 bar ±0.1 bar 

Soğutucu akıĢkan sıcaklıkları 4 kanallı veri kaydedici termometre -40 - 250 °C ±0.5 °C 

Kurutma odası sıcaklığı Elektronik termostat -50 - +130 °C ±0.1 °C 

 

 

Deney AkıĢı 

 

Tasarlanan IPK sistemi üzerinde deneylere baĢlamadan önce, sürekli hal Ģartlarına ulaĢmak için sistem 

en az 35 dakika çalıĢtırılmıĢtır. Deneyler süresince, kurutma odası sıcaklığı 35, 40 ve 45 C‘de sabit 

tutulmuĢtur. Bu iĢlem, iki adet elektromanyetik vanayı kontrol eden elektronik bir termostat 

yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 1‘de görüldüğü gibi elektromanyetik vanalardan biri, dıĢ 

yoğuĢturucu giriĢine yerleĢtirilirken, diğeri ara soğutucu akıĢkan hattına yerleĢtirilmiĢtir. Kurutucu 

çıkıĢında kurutma hava sıcaklığı ayarlanan set değerine ulaĢtığında elektronik termostat, dıĢ 

yoğuĢturucu giriĢindeki elektromanyetik vanayı açarken, ara soğutucu akıĢkan hattı üzerindeki 
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elektromanyetik vanayı kapatmıĢ ve böylece iç yoğuĢturucu ile birlikte dıĢ yoğuĢturucuda devreye 

girmiĢtir. Kurutma havası sıcaklığı, diferansiyel sıcaklık değerine kadar (yaklaĢık ±0.5°C) düĢtüğünde, 

elektronik termostat ara hat elektromanyetik vanasını tekrar açmıĢ,  diğerini ise kapatmıĢtır. Böylece 

dıĢ yoğuĢturucu devreden çıkartılmıĢtır.  ġekil 3‘te Trabzon hurmasının kurutulmaları 35, 40 ve 45 C 

kurutma odası sıcaklığı süresince dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranları (DGO) verilmiĢtir.  

 

 
( 35 ) 

 
( 40 ) 

 
( 45 ) 

ġekil 3. 35, 40 ve 45 C kurutma odası sıcaklığı süresince dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranları 

 

Analiz 

 

IPK sisteminin ısıl özellikleri ve performansı ÖNÇO (özgül nem çekme oranı yani kilowat saat baĢına 

kilogram olarak uzaklaĢtırılan nem miktarı), kurutma iĢlemindeki kullanılan enerjinin verimini ifade 

eder ve ısı pompasının verimi ITK (ısıtma tesir katsayısı; yoğuĢturucudan atılan ısının kompresörde 

harcanan iĢe oranı) ile tanımlanır (Patel ve Kar, 2012:142).  Bu çalıĢmada diğer çalıĢmalardan farklı 

olarak ITK değeri iki Ģekilde ifade edilmiĢtir. Sadece iç yoğuĢturucu devredeyken ısı pompasının 

performans değerini ifade eden ITKıp1 ve iç yoğuĢturucuyla birlikte dıĢ yoğuĢturucunun da devrede 

olduğunda hesaplanan performans değeri ise ITKıp2 ile ifade edilmiĢtir. Ayrıca, sistem içerisinde 

eksenel fan ve dıĢ yoğuĢturucu fanı da enerji tükettiğinden dolayı, toplam enerji tüketimi hesabında 

dikkate alınmıĢtır. Verilen ısıya karĢılık sistemde harcanan toplam enerji tüketimini hesaba katan ve 

sistemin performansını ifade eden, ITKsis1 ile ITKsis2 olmak üzere iki farlı değer hesaplanmıĢtır. Isı 

pompasının ve tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı değerleri aĢağıdaki bağıntılar yardımıyla 

hesaplanmıĢtır. DıĢ yoğuĢturucu devreye girmeden ısı pompasının ısıtma tesir katsayısı EĢitlik (1) 

yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

komp

iyog

ıp
W

Q
ITK




,

1,   (1) 

DıĢ yoğuĢturucu devreye girmeden tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı ise aĢağıdaki EĢitlik ile 

hesaplanmıĢtır. 
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   (2) 

 

DıĢ yoğuĢturucu devreye girdiğinde ısı pompasının ve tüm sistemin ısıtma tesir katsayıları sırasıyla 

EĢitlik (3) ve (4)  yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

 

komp

diyog

ıp
W

Q
ITK







,

2,

 

(3) 

 

dfanifankomp

diyog

sis
WWW

Q
ITK

,,

,

2, 








 

(4) 

 

Kurutma iĢlemi süresince dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranı (DGO) dikkate alınarak yapılan 

performans katsayısı hesabıyla,  kurutma iĢlemi boyunca tüm sistem ve ısı pompası için ortalama ITK 

değerleri eĢitlik (5) ve (6) yardımıyla hesaplanmıĢtır.  

 

 (5) 

 

 

 (6) 

 

Sadece iç yoğuĢturucu devredeyken ve hem iç hem de dıĢ yoğuĢturucu devrede olduğu zamanlar için, 

yoğuĢturucu tarafından havaya verilen ısı miktarı aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

 (7) 

 

ÖNÇO, özgül nem çekme miktarı olup, üründen çekilen neme karĢılık tüketilen enerji miktarı olarak 

tanımlanır ve aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanmıĢtır (Jia et all. 1990:771). 
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(8) 

Üründe, kurutma esnasında nem miktarının kontrolü için ürünün kuru ağırlığının belirlenmesi gerekir. 

Meyve dilimlerinin kuru esasa göre nem miktarı; 
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MM
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(9) 

eĢitliğinden hesaplanmıĢtır. Meyve dilimlerinin nem oranı (MR); 

e

et

MM

MM
MR






0

 (10) 

eĢitliğinden faydalanılarak hesaplanmıĢtır (AktaĢ, 2007).  

 

 

 

Deney sonuçlarına göre kuruma hızları ise, 
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  (11) 

 

eĢitliği ile hesaplanmıĢtır (AktaĢ ve ark. 2012:287). 
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Belirsizlik Analizi 

 

Deneysel ölçümlerin doğruluk derecesini belirlemek için hata analizine ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmada 

belirsizlik analizi, ölçülen ve hesaplanan değerlerin doğruluk derecesini tanımlamak için Holman 

(1994) tarafından tanımlanan eĢitlik 12‘de verilen metot kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirildi. Örnek 

olarak Trabzon hurmasının 40 ºC‘de kurutulması sırasında ilk bir saatte ölçülen değerlere göre 

belirsizlik analizi yapılarak Tablo 3‘te verilmiĢtir. EĢitlik 12‘de F ölçülmesi gereken büyüklük, bu 

büyüklüğe etki eden n adet bağımsız değiĢkenler ise z1, z2, z3, ...zn Ģeklindedir. Her bir bağımsız 

değiĢkene ait hata oranları u1, u2, u3 , ...un ve F büyüklüğünün toplam belirsizliği UF‘dir. 

 

     (12) 

 

Tablo 3. Ölçülen parametreler ve toplam belirsizlikleri 

Sembol Ölçüm noktası 
Ölçülen 

değer 
Birim 

Toplam 

Belirsizlik 

TA Kurutma odası giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 47.11 ºC ±0.49  

TB Kurutma odası çıkıĢındaki kurutma havası sıcaklığı 39.6 ºC ±0.49  

TC BuharlaĢtırıcı giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 36.732 ºC ±0.49  

TD BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki kurutma havası sıcaklığı 13.32 ºC ±0.49  

TE Ġç yoğuĢturucu giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 21.79 ºC ±0.49  

ΦA Kurutma odası giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 14.3 % ±2  

ΦB Kurutma odası çıkıĢındaki kurutma havası bağıl nemi 23.67 % ±2  

ΦC BuharlaĢtırıcı giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 29.4 % ±2  

ΦD BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki kurutma havası bağıl nemi 79.07 % ±2 

ΦE Ġç yoğuĢturucu giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 54.41 % ±2 

 Kurutma havası kütlesel debisi 0.0792 kg/s ±0.0096 

mü,g Ürün giriĢ kütlesi 2.250 kg ±0.002 

mü,ç Ürün çıkıĢ kütlesi 1.695 kg ±0.002 

Pbuh BuharlaĢtırıcı soğutucu akıĢkan basıncı (mutlak) 8.5 bar ±0.25 

Pyog YoğuĢturucu soğutucu akıĢkan basıncı (mutlak) 32.2 bar ±0.25 

T1 BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 9.5 ºC ±0.49 

T2 Kompresör çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 59.5 ºC ±0.49 

T3 Ġç yoğuĢturucu çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 45 ºC ±0.49 

T4 BuharlaĢtırıcı giriĢindeki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 20.5 ºC ±0.49 

 

 

 

 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

 

Denemeler esnasında sistemin içinde bulunduğu çalıĢma ortam sıcaklığı 21  °C ve ortam bağıl nemi 

%51 olarak ölçülmüĢtür. Kurutma iĢlemi boyunca IPK sisteminde dolaĢan kurutma havasının 

belirlenen noktalarda (ġekil 1) mevcut sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüĢtür. Kurutmanın ilk 

saatinde, kurumanın hızlı olduğu süreçte, kurutma havası sıcaklık ve bağıl nem değerlerinde dikkate 

değer bir değiĢim gözlenirken, daha sonra kuruma hızı yavaĢladığı için değiĢim az olmuĢtur. Kurutma 

iĢlemi sırasında, tüm sistemin tükettiği güç değerleri her bir saatte bir ölçülerek ve ġekil 4‘te 

verilmiĢtir. 
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ġekil 4. Kurutma sıcaklıklarında tüm sistemin enerji tüketimi 

 

Saatlik kurutma zamanına göre en yüksek tüketim 45 ºC sıcaklıkta ölçülürken, toplam kurutma 

süresine bakıldığında, toplam enerji tüketimi en çok 35 ºC kurutma sıcaklığında 4.862 kWh olarak 

ölçülmüĢtür. Kurutma süresine bağlı olarak tüm sistemin özgül nem uzaklaĢtırma oranı (ÖNÇO) (8) 

numaralı formül yardımıyla hesaplanmıĢ ve Tablo 4‘te verilmiĢtir. 

 

Tablo 4. Kurutma süresine göre tüm ürünlere ait özgül nem uzaklaĢtırma değerleri (ÖNÇO)  

 

ÖNÇO (kg su buharı/kWh)  

Zaman (h) 35 ºC 40 ºC 45 ºC 

1 0.542 0.616 0.729 

2 0.446 0.423 0.402 

3 0.359 0.347 0.321 

4 0.295 0.263 0.214 

5 0.217 0.155 0.169 

6 0.156 0.085 

 7 0.107 

  
ORTALAMA 0.303 0.315 0.367 

 

Denemesi yapılan bütün meyve çeĢitlerinde ilk saatte en yüksek ÖNÇO değerleri elde edilmiĢtir. En 

yüksek değer ise 45 ºC kurutma sıcaklığında elde edilmiĢtir. Trabzon hurmalarının kurutulması 

esnasında, her saat alınan ölçümler sonucunda saatlik ITK değerleri hesaplanmıĢ ve bunlarında 

ortalaması alınmak suretiyle, sadece iç yoğuĢturucu devredeyken ve iç yoğuĢturucu yanında dıĢ 

yoğuĢturucunun devreye girdiği durumlarda devreye girme oranları dikkate alınarak tüm sistemin 

ortalama performans değerleri elde edilmiĢtir (Tablo 5).  

 

Görüldüğü gibi, sadece iç yoğuĢturucunun devrede olduğu an ITK değerleri maksimum değere 

ulaĢmıĢtır. DıĢ yoğuĢturucunun devreye girmesiyle birlikte ise yoğuĢturucudan atılan ısının bir kısmı 

dıĢarıya atıldığından dolayı doğal olarak ITK düĢmüĢtür. Kapalı döngü çalıĢan IPK sistemleri için dıĢ 

yoğuĢturucunun kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Fakat atılan ısının faydalı enerjiye 

dönüĢtürülmesiyle (örneğin kullanım suyu için su ısıtmak), bu bir kazanca dönüĢtürülebilir. 
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Tablo 5. DıĢ yoğuĢturucu devredeyken ve değilken tüm sistem için hesaplanan saatlik ITK değerleri 

 

 

 

ISITMA TESĠR KATSAYISI (ITK) 

SĠSTEM ISI POMPASI 

Kurutma 

Sıcaklığı    

(ºC) 

Zaman (h) ITKsis,1 ITKsis,2 ITKsis,ort ITKıp,1 ITKıp,2 ITKıp,ort 

35 

1 2.436 2.236 2.336 2.689 2.567 2.628 

2 2.440 2.236 2.344 2.722 2.597 2.664 

3 2.451 2.250 2.360 2.734 2.615 2.680 

4 2.444 2.261 2.365 2.748 2.648 2.705 

5 2.459 2.264 2.378 2.786 2.673 2.739 

6 2.446 2.269 2.375 2.780 2.688 2.743 

ortalama   2.446 2.253 2.360 2.743 2.631 2.693 

40 

1 2.545 2.513 2.528 2.624 2.679 2.653 

2 2.695 2.501 2.601 2.785 2.678 2.733 

3 2.678 2.527 2.607 2.778 2.719 2.750 

4 2.713 2.490 2.613 2.806 2.673 2.746 

5 2.746 2.544 2.658 2.845 2.737 2.798 

ortalama   2.675 2.515 2.601 2.767 2.697 2.736 

45 

1 2.815 2.514 2.644 2.882 2.659 2.756 

2 2.775 2.530 2.640 3.073 2.897 2.976 

3 2.821 2.563 2.684 3.025 2.847 2.930 

4 2.824 2.577 2.701 3.038 2.872 2.955 

ortalama   2.809 2.546 2.667 3.005 2.819 2.904 

 

Kurutma zamanına bağlı olarak nem miktarı ve nem oranı değiĢimi grafik halinde ġekil 5 ve 6‘da 

verilmiĢtir.  

 

  
ġekil 5. Zamana bağlı olarak kurutma havası nem miktarlarının değiĢimi 
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ġekil 6. Kurutma havasının nem oranının zamana bağlı değiĢimi  

 

ġekil 5 ve 6‘ dan da görüldüğü üzere, kurutma sırasında ilk iki saat içinde ürün bünyesindeki nem hızlı 

bir Ģekilde (yaklaĢık %50 oranında) uzaklaĢtırılmakta olup, daha sonra kalan nemin uzaklaĢtırılması 

sırasında kuruma hızı gittikçe düĢmüĢtür.  Ürünlerin içerdiği neme göre kuruma hızları da sıcaklığa 

bağlı olarak doğru orantılı olarak gerçekleĢmiĢtir (ġekil 7).  

 

  
 

ġekil 7. Her ürün için nem miktarına bağlı olarak kurutma hızları 

 

Kurutma sonrası renk ve aroma açısından ürün kalitesinin oldukça iyi durumda olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 7‘de Trabzon hurmasının kurutulmadan önce ve sonraki görüntüleri verilmiĢtir.   Görüldüğü 

gibi kurutma sıcaklığı farklılığına bağlı olarak hacim azalması farklılığı görülmemiĢtir. Isı pompalı 

kurutma sisteminde sıcaklığın yüksek olmamasının etkisi renklerde belirgin Ģekilde görülmektedir. 

Bütün kurutma sıcaklıklarında baĢlangıç rengine oldukça yakındır. Üründe renk kararmaları 

görülmemiĢtir. Meyvelerin aroması ve tadı yine sıcaklığın düĢük olması nedeniyle daha iyi 

korunmuĢtur. 
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Tablo 7. Trabzon hurmasının kurutma sıcaklıklarında kurutulmadan önce ve sonraki görüntüleri  

 

KURUTMA 

SICAKLIĞI 

(ºC) 

KURUTMADAN ÖNCE KURUTMADAN SONRA 

 

35 °C 

  

40 °C 

  

45 °C 

  

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada kapalı döngü bir IPK sistemi yardımıyla 35, 40 ve 45 °C kurutma havası Ģartlarında 1 

m/s kurutma havası hızında 9 mm kalınlığında uzun dilimler halinde dilimlenmiĢ, ön iĢleme tabi 

tutulmamıĢ Trabzon hurması kurutulmuĢtur. Kurutma kinetikleri ve IPK sisteminin performansı 

incelenmiĢtir. Ayrıca literatürde mevcut çalıĢmalardan farklı olarak kurutma odası sıcaklık kontrolü, iç 

yoğuĢturucuya seri olarak bağlı dıĢ yoğuĢturucunun devreye sokulmasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Deneysel çalıĢmadan çıkarılan sonuçlara göre;  

Tüm meyvelerde kurutma hızının kurutma sonuna doğru giderek azaldığı gözlenmiĢtir. Ayrıca kuruma 

hızındaki düĢüĢe bağlı olarak kurutma odası sıcaklık değerleri artmıĢ ve buna bağlı olarak dıĢ 
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yoğuĢturucu kurutma sonlarında daha fazla devreye girmiĢtir. Bunun sebebi yüzey yükünün artmasıdır 

yani ürün içyapısında mevcut nemin yüzeye çıkarılmasının zorluğundandır.   

En hızlı kuruma en yüksek kurutma havası sıcaklığında gerçekleĢmiĢtir. ÖNÇO ve ITK değerleri 

kurutma havası sıcaklığıyla doğru orantılı artmıĢtır. En yüksek kurutma havası sıcaklığında (45 ºC ) 

elde edilen ortalama ÖNÇO ve ITKsis değerleri sırasıyla 0.367 kg/kWh ve 2.9 dır. 

Kurutma sonunda ürünlerin lezzet ve renk açısından oldukça iyi durumda olduğu belirlenmiĢtir. 

Ürünlerde renk kararmaları görülmemiĢtir. Meyvelerin aroması ve tadı yine sıcaklığın düĢük olması 

nedeniyle daha iyi korunmuĢtur. Ürünler hijyenik ortamda kurutulmak suretiyle ürünün toz ve 

pisliklere maruz kalması önlemiĢtir. Ayrıca klasik kurutma sistemlerine göre, kurutma odasından 

çıkan nemli ve sıcak kurutma havasını geri kazanıp, tekrar kullanmak suretiyle de önemli bir enerji 

tasarrufu sağlanmıĢtır.  Bu yüzden IPK sistemleri endüstriyel uygulamalarda klasik kurutucuların 

yerine iyi bir alternatiftir.  

 

TEġEKKÜR 
 

2013/BAP/082 no‘lu ―ISI POMPASI KULLANIMININ TARIMSAL ÜRÜN KURUTULMASINDA 

KALĠTE VE ENERJĠ VERĠMĠ YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ‖ konulu proje çalıĢmasına verdikleri 

destekten ötürü Yalova Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi‘ne ve 

Laboratuvarlarını kullanımımıza açtıkları için Atatürk Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü‘ne tüm 

yazarlar teĢekkürlerini sunar. 
 

SEMBOLLER 

 

ITKıp,1  Isı pompası ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturucusuz) 

ITKsis,1   Tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturucusuz) 

  Kompresör güç tüketimi,  kW 

  YoğuĢturucu tarafından havaya verilen ısı miktarı, kW 

  Sistemde havayı dolaĢtıran eksenel fanın enerji tüketimi, Kw 

ITKıp,2  Isı pompasının ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturuculu) 

ITKsis,2  Tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturuculu) 

  DıĢ yoğuĢturucu fanının enerji tüketimi, kW 

  Kurutma havası kütlesel debisi, kg/s 

hA  Ġç yoğuĢturucu çıkıĢında kurutma havasının özgül entalpisi, kJ/kg  

hE  Ġç yoğuĢturucu giriĢinde kurutma havasının özgül entalpisi, kJ/kg 

ÖNÇO  Tüm sistemin özgül nem uzaklaĢtırma oranı, kg/kWh 

DGO  DıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranı (%) 

  Üründen buharlaĢtırılan su miktarı, kg/h 

MYA  YaĢ ağırlık, kg 

MKA  Kuru ağırlık, kg 

Mt  Herhangi bir t anındaki ürün kütlesi, kg 

Me  Denge anındaki ürün kütlesi, kg 

M0  Ürünün baĢlangıç kütlesi, kg 

MCtb  t anındaki ilk nem, 

MCts  t anındaki son nem, 

Alt Simge 
A  YoğuĢturucu çıkıĢı (Kurutma odası giriĢi) 

B  Kurutma odası çıkıĢı  

C  BuharlaĢtırıcı giriĢi 

D  BuharlaĢtırıcı çıkıĢı 

E  YoğuĢturucu giriĢi 

b  BaĢlangıç 

e  Denge  

s  Son 

h  Hava 

y  YoğuĢan su 

ü  Ürün 

i  Ġç 

d  DıĢ 

fan  Fan 

g  GiriĢ 

ç  ÇıkıĢ 

buh  BuharlaĢtırıcı 

yog  YoğuĢturucu 

YA  YaĢ ağırlık 

KA  Kuru ağırlık 
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Özet 
 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin, teorik bilgilerini pratiğe dönüĢtürmek, mesleki deneyimlerini 

artırmak, yeni teknolojilerle tanıĢmak ve en önemlisi istihdamına katkı sağlamak amacıyla staj 

yapmaları zorunludur. Öğrencinin stajda öğrendikleri, mesleki anlamda profesyonelleĢmesine 

yardımcı olur. Bu çalıĢmada Çumra Meslek Yüksekokulu örneğinde, Tıbbi Bitkiler öğrencilerinin staj 

uygulamalarında tercih ettikleri kurumlar, bu kurumlarda iĢ güvenliği, sigorta iĢlemleri, mesleğe 

uygun çalıĢma vb. konularda karĢılaĢılan sorunlar ve yapılan iĢlemler tartıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler öğrencilerinin staj 

eğitimi süreçlerine iliĢkin mülakat yöntemiyle yapılan sonuçlar verilecektir. Bu çalıĢma sonucunda, 

Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler öğrencilerinin, iĢ yeri uygulamalı eğitimi yapacakları 

yerleri belirleme, öğrenci ve iĢ yerlerinin kontrolü eğitimle ilgili sorun, iĢ yeri ferdi kaza sigortası 

yapılırken karĢılaĢılan problemler ise bürokratik sorun olarak öne çıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: ĠĢ yeri uygulamalı eğitim, Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Bitkiler 

 

SECTOR PREFERENCES OF MEDICINAL PLANT STUDENTS IN 

PRACTICAL TRAINING 

 
Abstract 

 

Vocational school students to gain practical, provide professional experience, meet new technology, 

the most important for employment are required to do an internship. Students were doing work 

experience as soon as they can helps professionalization. In this study, the example of Çumra 

Vocational High School, Medicinal Plant students before and after the internship application, preferred 

companies, Occupational safety, insurance, etc. in accordance with professional work, problems and 

issues encountered in the transaction are discussed.  

In our study, results about period of training course education students of University of Selcuk Çumra 

Vocational Scholl of Higher Education, make by interview method, will be given. In conclusion this 

study, In Çumra Vocational High School Medicinal Plant students, determination of practical training 

in the workplace, control of trainee and workplace were educational problem, place of business 

individual accident insurance while the problems encountered emerged as bureaucratic procedures 

problems.  

 

Keywords: Practical training in the workplace, Vocational High School, Medicinal Plants 

 

1. GĠRĠġ 

 

Mesleki ve teknik eğitim, ―milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet 

sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araĢtırılması, 

geliĢtirilmesi, organizasyonu ve eĢgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü‖ 

Ģeklinde tanımlanabilir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1994). Mesleki eğitim geliĢmiĢ batılı ülkelerde el 

becerisi veya pratik aktiviteler yoluyla kariyer kazandırmayı amaç edinen bir meslek dalı olarak 

tanımlanmaktadır (Öçal, 2008). Mesleki teknik eğitimin amacı, genel olarak, bireyleri sanayi, ticaret 

ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iĢ gücü olarak eğitmek ve yetiĢtirmek, mesleklerinin 

devamı olan yüksek öğretim kurumlarına geçiĢ için gerekli temel eğitimi vermektir (EĢme, 2007). 

Türkiye‘de mesleki eğitim örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilmektedir. Yüksek öğrenimde 

Mesleki Teknik Eğitim iki yıllık Meslek Yüksekokulları ve dört yıllık mesleki ve teknik eğitim 

fakülteleri aracılığıyla yürütülmektedir. Ġki yıllık meslek yüksekokulları sanayinin ihtiyacı olan ara 
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eleman (Tekniker) ihtiyacını sağlamaya yönelik olarak kurulmuĢlardır. Dört yıllık eğitim verilen 

Mesleki, Endüstriyel Sanatlar, Teknik ve Ticaret Turizm Eğitim Fakültelerinin temel amacı ise 

mesleki ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karĢılamaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin 

iĢyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına iliĢkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğe göre; 

Öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini 

pekiĢtirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliĢtirmek, 

görev yapacakları iĢ yerlerindeki sorumluluklarını, iliĢkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni 

teknolojileri tanımalarını sağlama amacı doğrultusunda staj tanımı yapılmıĢtır. Staj,  öğrencinin 

öğrenimi devam ederken iĢ hayatını tanıması açısından önemli bir fırsattır. Kurumlar çalıĢacağı 

personelin deneyimli olmasını ister, staj bu anlamda mecburi olması sebebiyle tecrübeli olmayan 

elemanların kendini gösterme fırsatı sunan önemli bir süreçtir (Furat ve Keskin 2015) 

Staj uygulamaları, kuramsal bilginin pratik çalıĢma ile desteklenmesi gereken meslekler için eğitim 

öğretim sürecinin temel bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu konunun geliĢmiĢ ülkelerde erken 

tarihlerden itibaren tartıĢıldığı bilinmektedir. Staj, kuramsal meslek bilgisine sahip kiĢilerin, aldıkları 

akademik bilgileri, gerçek yaĢamda kullanma ve deneme, diğer bir deyiĢle, edindiği bilgileri yaparak 

yaĢayarak davranıĢa dönüĢtürme deneyimi biçiminde tanımlanabilir. Staj, öğrenciye, iĢ yaĢamına dair 

sorunları tanıma, onlarla baĢa çıkma, iĢ arkadaĢları ve üstleri ile iyi iletiĢim kurabilme, tüketiciyi 

tanıma ve onların neler beklediklerini gözlemleme ve onlarla nasıl sağlıklı iletiĢim kurulacağına iliĢkin 

bilgileri kazandırır. Öğrenci kendini daha donanımlı hisseder ve öz güveni geliĢir. Sektöre ait 

yenilikleri tanıması mümkün olur. Bunun yanında, mezuniyet sonrası için önemli bir referans elde 

edilmiĢ olur. Öğrenci Ġstihdam Yöneticileri Ulusal Birliği NASEA (1985) stajı, ―özenle planlanmıĢ ve 

kontrollü iĢ deneyimi veya hizmet deneyimi‖ olarak tanımlamaktadır (Çetin, 2005). Okullarda 

uygulama imkânının sınırlı olmasından dolayı staj, öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe 

aktarmalarına yardımcı olmaktadır. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programının amacı gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik 

değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre 

alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, 

üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve 

akademik bir anlayıĢ içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli 

yetiĢtirmektir. Bu proğramın misyonu teknik personelin Üretken, araĢtırmacı, öz güven sahibi, etik 

değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin geliĢimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, 

yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değiĢen koĢullara uyum sağlayan, çağın ve 

teknolojik geliĢmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaĢ bireyler olmasını sağlamaktır. 

Bu çalıĢmada S.Ü. Çumra MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı öğrencilerinin eğitim 

proğramının bir parçası olan uygulamalı eğitimde staj yeri seçerken hangi sektörleri tercih ettiğini 

belirlemek amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL METOT 

 

Meslek Yüksekokullarında staj için üç taraf mevcuttur biri deneyim kazanmak isteyen öğrenci, iĢe 

uygun eleman yetiĢtirmek isteyen iĢletme ve son olarak ilk iki taraf arasında koordinasyonu sağlayan 

eğitim kurumudur . Bu tarafların staj döneminde yapması gereken yükümlülükleri vardır (Yılmaz ve 

ark. 2015). Bu çalıĢmada Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Proğramı (TAB) 

öğrencilerinin staj uygulamalarında, tercih ettikleri sektörler yada kurumlar incelenmiĢtir.  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı iĢyeri uygulamalı (eğitimi) stajı her  sınıfta yıl sonunda yaz 

dönemlerinde I. ve II. Staj olmak üzere 30+30 toplam 60 iĢgünü olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. 

Çumra MYO da staj Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesine ve akademik yılın 

baĢında ilan edilen Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün Staj Takvimine göre yürütülmektedir.   

Staj Takvimine Göre ĠĢlem Sürecinde; 

 Staj takviminin ve kontenjan kaynaklarının öğrencilere açıklanması,  

 Okul Yönetimince kamu ve özel sektör kontenjanlarının sağlanması,  

  I. ve II. Staj son müracaat tarihi,  

 Öğrencilerin gönderileceği iĢyerlerinin idareye bildirilmesi,  

 Öğrencilerin sigorta iĢlemlerinin yapılması,  
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 Staj dosyalarının nasıl doldurulacağının örneklerle anlatılması,  

 Staj dosyalarının öğrencilere dağıtılması,  

 Öğrenci ziyaret takviminin hazırlanarak Okul Müdürlüğüne bildirilmesi,  

 I.ve II. Staj Uygulamaları, 

 Öğrenci ziyaretlerinin yapılması,  

 II. Staj dosyalarının teslim edilmesi,  

 ĠĢveren ve ziyaretçi öğretim elemanı raporu olumlu ise değerlendirme ve mülakatın yapılması,  

 II. Staj değerlendirme notlarının bilgisayara girilip, bölüm baĢkanlıklarına teslim edilmesi,  

 I.Staj dosyalarını teslimi, II. Staj dosyalarının mazeretli teslimi,  

 ĠĢveren ve ziyaretçi öğretim elemanı raporu olumlu ise değerlendirme ve mülakatın yapılması, 

 I.Staj değerlendirme notlarının sisteme girilip, Bölüm BaĢkalıklarına teslim edilmesi Ģeklindedir.  

Öğrenciler Staj sonunda teslim ettikleri iĢyeri uygulamalı eğitim raporu staj dosyası ve iĢyeri 

değerlendirme formları üzerinden daha önce vermiĢ oldukları iĢyeri tercih formları karĢılaĢtırılarak 

staja bölüm baĢkanı tarafından onay verilerek sonlandırılmaktadır. Bu çalıĢmada Tıbbi Aromatik 

Bitkiler öğrencilerinin staj tercih formları ve sonuç raporları değerlendirilmiĢtir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Özellikle mesleki bir alanda eğitim gören üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğunun en önemli 

kilometre taĢlarından birisi staj konusudur. Bir meslek veya sanat dalı ile ilgili alınan eğitimi 

uygulamak ve deneyim sahibi olmak amacıyla yürütülen etkinlik olarak staj, öğrenciler için eğitimini 

gördükleri meslek ile ilgili olarak sektörde kariyerlerine devam edip etmeyeceğinin de belirlendiği 

önemli aĢamalardan birisidir. Staj, öğrencinin üretkenlik kavramı ile birlikte, analitik düĢünerek 

çözüm üretme ve liderlik becerilerini geliĢtirmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü konunun odak 

noktasında öğrencinin kendisi ve geleceği bulunmaktadır (Sarı ve Çevik, 2009). Günlük konuĢmalarda 

kariyer; meslek ve iĢ hayatında ilerlemek, baĢarı elde etmek ve kiĢinin tüm bu iĢ hayatı süresince 

yerine getirdiği rolleriyle ilgili deneyimlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır (TaĢlıyan ve ark. 

2011). Kariyer bir çalıĢanın tüm çalıĢma yaĢamı boyunca yaptığı iĢlerden oluĢur. Bir diğer tanım ise 

bireyin yaĢamı boyunca üstlendiği bir takım görevle ilgili rollerdir. Bu roller, bireysel geliĢim, kendini 

aĢma, iĢsizlik dönemi, baĢarısızlık, stajyer, öğrenci veya gönüllü olarak çalıĢma gibi bireyin olumlu ve 

olumsuz tüm durumlarını kapsayan bir süreçtir. Kariyer adımlarını doğru Ģekilde atabilmek, bu 

adımları hangi zaman dilimi içerisinde neyin yapılacağına karar vererek yapmak kariyer planlaması 

olarak tanımlanmaktadır (Zengin ve ark. 2011). 

Stajlar bir öğretim yöntemidir ve öğretim sürecinin bir parçası olarak iĢlev görmektedir. Bu süreç, 

öğretim kurumu, staj yeri ve öğrenci arasında tam bir iĢbirliği kurularak gerçekleĢmekte ve belli bir 

süreç sonunda tamamlanmaktadır. Staj sırasında eğitim süresince aldığı teorik öğrenimini 

uygulamayla pekiĢtiren ve mesleki uygulamaya yönelik deneyim kazanan öğrenci, öğretim kurumu ile 

staj yerine karĢı sorumludur ve onların denetimi altında uygulama eğitimini tamamlamaktadır. 

S.Ü. Çumra MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı öğrencileri verilen süreler içinde iĢyeri 

uygulamalı eğitimlerini yapmaktadırlar. Genel olarak öğrenciler staj yeri tercihlerini belirlemeden 

önce bölüm baĢkanı ve bölüm öğretim elemanlarına görüĢ sormaktadırlar. Bu görüĢmelerde öğretim 

elemanları genelde özel sektörü önermekte ve yönlendirmektedir. Öğrencilerin çalıĢma ihtimalinin en 

fazla olduğu kurumlar olarak özel sektör olacağı öğretim elemanlarınca öğrencilere fark ettirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Ayrıca giriĢimcilik yeteneklerinin oluĢması var olanların daha fazla geliĢmesi özel 

sektör iĢ veren ve çalıĢanlarını tanımak ile mümkün olacaktır. Özellikle sektörel bazda alanlarında 

baĢarılı iĢyerlerinde staj imkanı bulan öğrencilerin vizyonlarının daha fazla geliĢeceği bilinen bir 

gerçektir. BaĢarılı özel sektörlerde staj yapan öğrenciler gelecek kariyer planlamalarında diğerlerine 

göre bir adım önde olabileceklerdir.  

Bu çalıĢma S.Ü. Çumra MYO Tıbbi Aromatik Bitkiler Programında 2009 ile 2014 yılları arasında 

farklı zamanlarda staj yapan 149 öğrencinin formları incelenerek yapılmıĢtır. Sonuçlar Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. Tablo 1‘in incelenmesinde Staj yeri tercihlerine göre öğrencilerin özel sektörü 77 kiĢi ile 

%52, Kamu sektörünü 67 kiĢi ile %45,  Özerk kuruluĢları ise 5 kiĢi ile %3 oranında tercih etmiĢlerdir. 

Aktarları tercih eden öğrenciler bütün özel sektör tercihleri içinde %62 oranında olmuĢtur. 

Öğrencilerin özel sektör tercihleri içinde Gıda sektörü %1, Tarım sektörü %14, eczahane %12 ve 
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peyzaj ise %0,3 olmuĢtur. Tablodanda anlaĢılacağı üzere öğrenciler toplam 15 farklı sektörde staj 

yapılmaktadır. Özel sektör olarak toplam 9 farklı staj yerini tercih etmektedirler. Ülkemiz özel sektör 

çeĢitliliği içinde bu rakam çok az olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 1: Öğrencilerin Staj Tercih Yerleri 

SEKTÖR   2009 - 2014 Toplam 

 Üniversiteler  2 6 10 10 28 

Kamu Tarım Bakanlığı  2 4 17 8 31 

 Belediyeler  3 1 3 1 8 

 Ziraat Odaları       

Özerk KuruluĢlar Tarım Kredi Koop.  1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

  Analiz Laboratuvar  

 Aktar  8 13 17 10 48 

 Eczahane  2 2 2 3 9 

  Un - Bisküvi  

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7 Özel Sektör Gıda Süt 

  ġeker 

  Ġlaç  

4 

 

4 

 

1 

 

2 

 

11  Tarım Gübre 

  Makine 

 Peyzaj    2  2 

 

Bu sonuçlar bize öğrencilerin özel sektör tercihlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu oranın 

artırılması gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenler üzerinde çalıĢılmalıdır. Son yıllarda 

kamunun küçülmeye çalıĢması ve daha önce üstlendiği bazı iĢleri özel sektöre devretmesi ve 

özelleĢtirme çalıĢmaları öğrencilerimizin gelecekte kamu iĢ yerlerinde çalıĢma ihtimalleri 

düĢürmektedir. Bu sebeple öğrencilerimiz genel olarak özel sektöre yönlendirilmelidir.  

S.Ü. Çumra MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı öğrencileri staj yeri tercihlerinde önemli 

unsurlardan biride bulundukları sınıftır. Genel olarak birinci sınıf öğrencileri tercihlerinde ikinci 

sınıflar kadar bilinçli davranmamaktadırlar. Ġkinci sınıf öğrencileri staj yeri konusunda daha seçici 

gözükmektedirler. Bu seçicilikte yine birinci sınıfta yapmıĢ oldukları staj deneyimi etkili rol oynadığı 

söylenebilir. Birinci stajda yaĢadıkları olumlu yada olumsuz etkilere göre ikinci tercihlerini 

belirlemektedirler. Ġkinci sınıfda yaptıkları staj yeri tercihleri kendi kariyer planlamalarında önemli yer 

oluĢturmaktadır.  

ĠĢyeri uygulamalı eğitimde kamunun tercih edilmesinde genel olarak etkili olan faktör bazı kamu 

kuruluĢlarının staj ücreti ödemesi görülmektedir. Ġkinci bir sebep olarak bazı küçük ilçelerden gelen 

öğrencilerin baĢka alternatiflerinin olmaması söylenebilir. Üçüncü bir faktör olarak kamu 

kuruluĢlarının özellikle kız öğrencilerin aileleri tarafından daha güvenilir olarak değerlendirilip 

yönlendirilmesidir.  

Öğrenciler ile yapılan mulakatlarda birinci sınıfların özel sektör tercihlerinde rahat ulaĢım ve izin 

alabilecekleri yerleri seçtikleri gözlenmektedir. Ġkinci sınıf öğrenciler ise mesleki bilgiyi 

uygulayabilecekleri ve öğrenebilecekleri, tecrübe kazanarak kariyer planlaması yapmayı düĢündükleri 

yerler ve birinci sınıf stajında memnun kalınan yada memnun olan öğrencilerin tercih ettiği sektörleri 

ve iĢ yerlerini dikkate almaktadırlar. Ġkinci sınıf öğrencilerin bir kısmında ise staj tercihini belirlerken 

Dikey GeçiĢ Sınavına (DGS) hazırlanabilecekleri yerleri yada Dikey GeçiĢ Sınavından sonra yapmak 

üzere ertelemektedirler.  

Ġncelenen formlarda öğrencilerin kamu sektöründe tercih ettikleri yer olarak Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına bağlı Ġl, Ġlçe Müdürlükleri ile Tarımsal AraĢtırma kuruluĢları ön plana 

çıkmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütün iĢ yerlerinde staj yapan öğrencilere ücret 

ödemesi yapmaktadır. Bu durum öğrencilerin tercihinde önemli bir faktör olarak gözükmektedir. 

Ayrıca bakanlık Meslek Yüksekokuluna staj baĢvuru iĢlemleri sırasında Meslek Liselerindeki 

ygulamaya benzer 3 kopyadan oluĢan bir sözleĢme imzalatmaktadır. Buda Meslek Yüksekokullarında 

stajla ilgili yaĢanan iĢ yoğunluğunu daha da artırmaktadır. 
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Tercih formlarının incelenmesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı öğrencilerinin özel sektör 

olarak daha çok aktarları seçtikleri görülmektedir. Bu seçimde bir çok faktör rol oynamaktadır. 

Öğrencilerin okula baĢladıktan sonra çevreden kendilerine yöneltilen bitkiler ile ilgili sorularda, 

bitkilerin temin yeri olarak aktarları görmeleri, derslerde adı geçen bitkileri uygulamada kullanmak ve 

pratik yapmak için aktarlardan temin etmeleri öğrencilerin bu sektörde çalıĢanları tanıma ve iletiĢime 

geçmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin eğitimlerinin sonunda bu iĢ koluna girmeyi düĢünmeleri staj 

yeri olarak buraları tercih etmelerini sağlamaktadır. Özellikle yaz döneminde aktarlar ise iĢ 

yoğunluğunu stajer elemanlarla çözmeye çalıĢmaktadırlar. 

Yine öğrencilerin tercihlerinde Ticaret Borsaları, Ziraat odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

bunlara bağlı analiz laboratuvarları dikkat çekmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

toprak analiz yaptıran çiftçilere vermiĢ oldukları destekler bu tür laboratuvarların sayısını artırmıĢtır. 

Son yıllarda kanunlarda meydana gelen değiĢiklikler, sağlık açısından devlet denetimlerinin artması 

bazı öğrencileri aktar yerine eczahaneleri tercih etmeye yöneltmiĢtir. Özellikle bazı eczahanelerde 

tedavide bitkileri kullanması buraların daha çok duyulmasını ve tercih edilmesini sağlamıĢtır.  

Çok az sayıda öğrenci ise Tarım sektöründe yer alan tohum, ilaç, gübre, yem ve tarımsal alet 

makineleri sanayindeki iĢyerlerini tercih etmektedirler. Genelde bu iĢ yerleri öğrenciler ile akrabalık, 

komĢuluk veya tanıdık iliĢkisi içinde oldukları görülmektedir. Öğrencilerin bu sektörleri tercih 

etmelerinde iĢveren tarafından herhangi bir zorlukla karĢılaĢmak istememelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Öğrenci stajlarına iliĢkin birçok yayında stajın önemi, eğitimcilerin öğrencilerden gerçek iĢ 

yaĢamında deneyim edinmelerini istemeleri, endüstrinin öğrenci stajları hakkında neler düĢündükleri 

ve gençlerin yaz tatillerinde sektör çalıĢmalarından neler bekledikleriyle ilgili farklı görüĢler yer 

almaktadır. Genel olarak staj uygulaması, öğrencinin mesleki bakıĢını ve çevresinin geniĢlemesini 

pozitif yönde etkilemekte, öğrencinin mesleki bilincini, mesleki geliĢimini ve özgüvenini 

güçlendirmektedir. Staj uygulaması, mesleki faaliyetlerin gerçekleĢtiği ortamın tanınmasına gerçek 

zamanlı aracılık etmekte ve iĢ bulmasını kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca Staj Koordinatörü‘nün 

hazırlayacağı staj yeri listesinin oluĢturulmasına aracılık etmektedir. Bu çalıĢma bize özel sektör 

üniversite iĢbirliğinin artırılması ve bunun için karĢılıklı değiĢik platformlarda biraraya gelinmesi için 

zemin aranması gerektiğini göstermektedir. 
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Özet 

 

Üniversitelerin önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokullarındaki staj uygulamaları,  öğrencilerin 

derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüĢtürmeleri için önemli bir fırsattır. Bu yüzden 

öğrencilerin staj yerlerini ayarlarken çok seçici olmaları ve stajlarını aksatmadan yapmaları çok 

önemlidir.  Staj sayesinde öğrenciler iĢ hayatını tanırlar, mezun olduktan sonraki çalıĢma hayatı için 

fikir edinirler ve derslerde öğrendiklerini uygulamaya nasıl dönüĢtüreceklerini öğrenirler. Bu 

çalıĢmada Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında 

1. ve 2. Staj uygulamalarını tamamlayan 84 öğrenci seçilerek online bir anket uygulaması yapılmıĢtır. 

Ankette öğrencilere staj ile ilgili stajın önemi, iĢleyiĢi ve staj yerleri ile ilgili 30 adet soru sorulmuĢtur.  

ÇalıĢmanın sonucunda, öğrencilerin yapmıĢ oldukları staj uygulamalarının verimliliği hakkında veriler 

elde edilerek yorumlanmıĢtır. Ankete katılan öğrencilerin %86.90‘ u derslerde öğrendikleri teorik 

bilgilerin pratiğe aktardıklarını ve %84.52‘ si da stajın mesleki anlamda hedeflerini belirleme 

konusunda yardımcı olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğrencilerin %63.09‘ u staj yaptıkları iĢletmeden 

memnun kaldıkları araĢtırma sonucunda görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Staj, Bilgisayar programcılığı 

 

 

Determination of The efficiency of PreLicense Students' Internship: Sample 

of Selcuk University Dogan Hisar Vocational School 
 

Abstract 

 

The internship applications in undergraduate educations of universities are an important 

opportunity for students to make practice of the theoretical knowledge which have been learned in 

lessons. So that to be very selective during determination of the company where the internship is going 

to be done and to do the internship without making limp is very important. By making internship the 

students recognize the business world, get an idea about the life style after graduation and learns how 

to use the knowledge in the real life applications. In this study, an online survey application was 

conducted on 84 students who have made the first and second internships in Computer Programming 

Department of Selcuk University Doganhisar Vocational School. In the survey, 30 questions about the 

importance of internship, the mechanism of internship and the company where the internship is done 

was asked. In the conclusion, the information about the productivity of internship done by students 

were obtained and analyzed. 86.90% of students who participated in the survey reported that they 

adapted the theoretical knowledge into practice and 84.52% of them also stated that the internship 

helped them to identify the target in the professional sense. In addition, as a result of the research it is 

found that 63.09% of students were satisfied with the business they interned. 

Keywords: Vocational school, Internship education, Computer programming 
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GĠRĠġ  

 

Türkiye‘de üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin, öğrenim sonrasında atılacakları iĢ hayatına 

daha rahat adapte olabilmeleri ve mesleki tecrübe kazanmaları için çeĢitli staj uygulamaları 

yapılmaktadır. Gerek öğrencilerin öğrenim süresinde edindikleri teorik bilgileri iĢ yaĢamında pratiğe 

dökebilmeleri, gerekse iĢ yaĢamı öncesi mesleki tecrübeler kazanmaları ve bu tecrübelerle iĢ 

yaĢamının sorunlarına hazırlıklı olmaları açısından staj dönemi, öğrenimin önemli parçalarından 

biridir (Karacan ve Karacan, 2004). 

Öğrencilerin eğitim kurumlarında edindikleri teorik bilgi ve iĢ yöntemlerini, çalıĢma yaĢamında 

uygulamaya dökebilmeleri oldukça önemlidir. Bir yandan teorik bilgi ve pratik becerilerin 

bütünleĢmesi, diğer yandan da uzmanlaĢabilmek için mesleki deneyim kazanmaları açısından staj 

dönemi, kariyerin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Demir ve Demir, 2014).  Staj 

süreci, öğrencilerin mezuniyet sonrası iĢyeri seçiminde ve meslek alanındaki yeterliliklerini 

görmelerine ve kendilerine uygun alanı seçmelerine rehber oluĢturmaktadır (Bostancı, 2010). Ayrıca, 

sektördeki yeni geliĢmeleri, ilgili teknolojinin kullanımını ve faklı iĢyerlerini tanıma Ģansı bulmaları 

da hedeflenir (Mankan, 2015). Meslek yüksekokullarının, süreleri 40 ile 60 gün arasında değiĢen 

zorunlu mesleki uygulama stajları, öğrencileri iĢ dünyasına hazırlamada ilk adım niteliğindedir 

(Bostancı, 2011). 

Çetin (2005) yaptığı araĢtırmada, staj çalıĢmasının bölüm hocalarına,  öğrencilerin staj çalıĢmaları 

süresince hangi derslerden aktif olarak yararlandıklarını, ders içeriklerindeki eksiklik ve eklemelerin 

neler olabileceği, sanayi ye dönük hangi derslerin eklenebileceğine iliĢkin bilgi verdiğini belirtmiĢtir. 

Duman ve ark. (2006) yaptıkları araĢtırmada, staj uygulamalarının öğrencilerin mesleklerini sevmeleri 

için olumlu etkisinin olduğunu fakat staj süresinin yetersiz ve staj yapılan yerdeki çalıĢanların stajyer 

öğrencilere gerekli ilgiyi göstermediklerini bildirmiĢlerdir. 

Yapılan bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 

programında 1. ve 2. Staj uygulamalarını tamamlayan öğrencileri ile yapılmıĢtır. Ankette öğrencilere 

staj ile ilgili stajın önemi, iĢleyiĢi ve staj yerleri ile ilgili 30 adet soru sorulmuĢtur.  Anket soruları 

oluĢturulurken daha önce bu alanda yapılmıĢ benzer çalıĢmalardan faydalanılmıĢtır (Bahadır ve Oğuz, 

2012; Dilay ve ark., 2015). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

AraĢtırma, Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 

programında 2014-2015, 2015-2016 eğitim öğretim yılı 2.  Sınıfa devam eden ve mezun olan 

öğrenciler arasından basit tesadüfü örnekleme tekniği ile 84 tanesi seçilerek online olarak 

gerçekleĢtirildi.  Anket çalıĢması 2 farklı bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde stajın önemi ve 

iĢleyiĢi ile ilgili sorulardır. Ankete katılan öğrencilerden, her bir bölümde yer alan soruların önem 

derecelerine göre (çok iyi, iyi, yeterli, az ve çok az)  iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Ġkinci bölümde ise staj 

yeri ile ilgili sorular hazırlanarak evet hayır Ģeklinde sorulara cevap verilmesi istenmiĢtir. Ankete 

katılan 84 öğrencinin sorulara verdiği cevaplardan elde edilen veriler Microsoft Excel programında 

analiz edilmiĢtir. 

Ankete katılan 84 öğrenciden,  52 tanesi 1. Sınıf sonu staj yapan, 32 tanesi ise 2. Sınıf sonu stajını 

tamamlamıĢlardır. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerden 48 tanesi stajlarını resmi kurumda, 36 tanesi 

ise özel sektörde yapmıĢlardır. Ankete katılan öğrencilerden  %92.85‘ i staj yerine stajın baĢlama ve 

bitiĢ tarihleri arasında sürekli gittiklerini, %7.5‘ i ise staj yerine sürekli gitmediklerini belirtmiĢlerdir. 

Öğrencilerin, birinci bölüm sorularına verdikleri cevapların değerlendirilmesi Tablo 1‘ de verilmiĢtir. 

Tablo 3: Birinci bölüm sorularına verilen cevapların analizi 
  Çok az Az Yeterli Ġyi Çok iyi 

4. Stajınız size mesleki bilgileri 

kullanma becerisi kazandırmıĢtır. 

Adet 3 5 22 38 16 

% 3.57 5.95 26.19 45.24 19.05 

5. Stajınız size eğitim gördüğünüz 

mesleki alanda analiz edip 

yorumlama becerisi kazandırmıĢtır. 

Adet 5 3 17 42 17 

% 5.95 3.57 20.24 50.00 20.24 

6. Stajınız size takım çalıĢması 

yürütme becerisi kazandırmıĢtır. 

Adet 4 3 25 29 23 

% 4.76 3.57 29.76 34.52 27.38 

7. Stajınız size mesleki problemleri Adet 4 5 23 30 22 
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görme, ifade etme ve çözme becerisi 

kazandırmıĢtır. 
% 4.76 5.95 27.38 35.71 26.19 

8. Stajınız size mesleki ve etik 

(ahlaki) sorumlulukları anlama ve 

uygulama bilinci vermiĢtir. 

Adet 3 4 19 30 28 

% 3.57 4.76 22.62 35.71 33.33 

9. Stajınız sizin yazılı ve sözlü 

iletiĢim becerinizi geliĢtirmiĢtir. 

Adet 5 7 16 35 21 

% 5.95 8.33 19.05 41.67 25.00 

10. Stajınız size mesleki anlamda 

güncel bilgiler kazandırmıĢtır. 

Adet 2 3 16 39 24 

% 2.38 3.57 19.05 46.43 28.57 

11. Stajınız size eğitimini aldığınız 

mesleki branĢınız için gerekli alet, 

makina ve ölçüm araçlarını kullanma 

becerisi kazandırmıĢtır. 

Adet 4 6 22 36 16 

% 4.76 7.14 26.19 42.86 19.05 

12. Stajınız size mesleki anlamda 

hedeflerinizi belirleme konusunda 

yardımcı olmuĢtur. 

Adet 6 7 20 25 26 

% 7.14 8.33 23.81 29.76 30.95 

13. Stajınız size zayıf olduğunuz 

alanları görme ve bu konulardaki 

eksikliklerinizi tamamlama imkanı 

sağlamıĢtır. 

Adet 6 8 16 31 23 

% 7.14 9.52 19.05 36.90 27.38 

14. Stajınız derslerde öğrendiğiniz 

teorik bilginin pratiğe aktarılmasını 

sağlamıĢtır. 

Adet 4 7 14 42 17 

% 4.76 8.33 16.67 50.00 20.24 

15. Stajınız zamanınızı verimli bir 

Ģekilde planlama ve kullanma 

becerisi kazandırmıĢtır. 

Adet 7 5 18 32 22 

% 8.33 5.95 21.43 38.10 26.19 

16. Stajınız süresince bulunduğunuz 

iĢ yerinde yeterli ilgi gösterilmiĢtir. 

Adet 14 8 16 19 27 

% 16.67 9.52 19.05 22.62 32.14 

17. Stajınız size görev ve sorumluluk 

almanızda katkı sağlamıĢtır. 

Adet 5 5 22 32 20 

% 5.95 5.95 26.19 38.10 23.81 

18. Stajınız hiyerarĢik (ast-üst) bir 

çalıĢma ortamında deneyim 

kazanmanızı sağlamıĢtır. 

Adet 5 3 36 15 25 

% 5.95 3.57 42.86 17.86 29.76 

19. Stajınız size iĢ bulmanızda 

yardımcı olmuĢtur (veya olacağını 

düĢünüyorsunuz). 

Adet 3 5 17 38 21 

% 3.57 5.95 20.24 45.24 25.00 

 

 

Bu verilere göre öğrencilerin,  %90.48 stajın kendilerine mesleki bilgileri kullanma becerisi 

kazandırdığını ve eğitim gördükleri mesleki alanda analiz edip yorumlama becerisi kazandırdığını 

belirtmiĢlerdir.  Öğrencilerin %91.67‘ i stajın kendilerine takım çalıĢması yürütme becerisi 

kazandırdığını, %89.29‘ u da stajın kendilerine mesleki problemleri görme, ifade etme ve çözme 

becerisi kazandırdığını belirtmiĢlerdir.  

Öğrencilerin, 4, 5, 6 ve 7. sorulara verdikleri cevapların yüzdelik değerlendirmesi grafiksel olarak 

ġekil 1‘ de gösterilmiĢtir. 
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Soru 4  Soru 5  Soru 6  Soru 7 

ġekil 1: 4, 5, 6 ve 7. soruların değerlendirme sonuç grafiği 

 

Elde edilen verilere göre öğrencilerin, %91.67‘ si stajın kendilerine mesleki ve etik (ahlaki) 

sorumluluklarını anlama ve uygulama bilinci verdiğini, %85.71‘ i de stajın yazılı ve sözlü iletiĢim 

becerilerini geliĢtirdiğini belirtmiĢlerdir. Ankete katılan öğrencilerin %94.05‘ i stajın kendilerine 

mesleki anlamda güncel bilgiler kazandırdığını, %88.10‘ u ise stajın kendilerine eğitimini aldıkları 

mesleki branĢları için gerekli alet, makina ve ölçüm araçlarını kullanma becerisi kazandırdığını 

belirtmiĢlerdir.   

Öğrencilerin, 8, 9, 10 ve 11. sorulara verdikleri cevapların yüzdelik değerlendirmesi grafiksel 

olarak ġekil 2‘ de gösterilmiĢtir. 

 

 
Soru 8  Soru 9  Soru 10  Soru 11 

ġekil 2: 8, 9, 10 ve 11. soruların değerlendirme sonuç grafiği 
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Bu verilere göre öğrencilerin, %84.52‘si stajın kendilerine mesleki anlamda hedeflerini belirleme 

konusunda yardımcı olduğunu, %83.33‘ ü de stajın kendilerine zayıf oldukları alanları görme ve bu 

konulardaki eksikliklerini tamamlama imkanı sağladıklarını belirtmiĢlerdir.  Öğrencilerin %86.90‘ ı 

stajın derslerde öğrendikleri teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağladığını, %85,71‘i de stajın 

zamanlarını verimli bir Ģekilde planlama ve kullanma becerisi kazandırdıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğrencilerin, 12, 13, 14 ve 15. sorulara verdikleri cevapların yüzdelik değerlendirmesi grafiksel 

olarak ġekil 3‘ de gösterilmiĢtir. 

 

 

 
Soru 12  Soru 13  Soru 14  Soru 15 

ġekil 3: 12, 13, 14 ve 15. soruların değerlendirme sonuç grafiği 

 

 

Elde edilen verilere göre öğrencilerin, %73.81‘ i stajları süresince bulundukları iĢ yerinde yeterli 

ilgi gösterildiğini, %88.10‘ u da stajın kendilerine görev ve sorumluluk almalarında katkı 

sağladıklarını belirtmiĢlerdir. Ankete katılan öğrencilerin %90.48‘ i stajın kendilerine hiyerarĢik (ast-

üst) bir çalıĢma ortamında deneyim kazandırdığını ve iĢ bulmalarında yardımcı olacağını 

belirtmiĢlerdir. 

Öğrencilerin, 16, 17, 18 ve 19. sorulara verdikleri cevapların yüzdelik değerlendirmesi grafiksel 

olarak ġekil 4‘ de gösterilmiĢtir. 
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Soru 16  Soru 17  Soru 18  Soru 19 

ġekil 4: 16, 17, 18 ve 19. soruların değerlendirme sonuç grafiği 

 

 

 

 

Öğrencilerin, anketin ikinci bölümündeki sorularına verdikleri cevapların değerlendirilmesi Tablo 

2‘ de verilmiĢ olup yüzdelik değerlendirme ise grafiksel olarak ġekil 5‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

Tablo 2: Ġkinci bölüm sorularına verilen cevapların analizi 
  Evet Hayır 

20. Staj yaptığınız iĢ yerini kendi imkanlarınızla mı buldunuz? 
Adet 80 4 

% 95.24 4.76 

21. ĠĢ yerindeki mühendis veya yetkili bir kiĢi size sürekli yardımcı oldu mu? 
Adet 64 20 

% 76.19 23.81 

22. Staj yaptığınız iĢletme tarafından size herhangi bir ücret ödendi mi? 
Adet 9 75 

% 10.71 89.29 

23. Staj yaptığınız iĢletme size yemek ve ulaĢım olanağı sağladı mı? 
Adet 21 63 

% 25.00 75.00 

24. Aynı iĢyerinde, bölümünüz öğrencilerine staj yapmalarını tavsiye eder 

misiniz? 

Adet 58 26 

% 69.05 30.95 

25. Aynı iĢyerinde tekrar staj yapmak ister misiniz? 
Adet 48 36 

% 57.14 42.86 

26. Staj süresince staj yaptığınız iĢletmede karĢılaĢtığınız önemli bir sorun 

oldu mu? 

Adet 23 61 

% 27.38 72.62 

27. Staj yaptığınız iĢletmede bölümünüz öğrencilerine staj olanağı sağlayacak 

iliĢkileriniz oldu mu? 

Adet 50 34 

% 59.52 40.48 

28. Staj yaptığınız iĢletme staj konusunda beklentilerinizi karĢılayabildi mi? 
Adet 52 32 

% 61.90 38.10 

29. Staj yaptığınız iĢyerine bölüm hocalarınızdan gelen oldu mu? 
Adet 17 67 

% 20.24 79.76 

30. Staj baĢlangıcında üniversiteniz tarafından sigortalandığınızı biliyor 

musunuz? 

Adet 61 23 

% 72.62 27.38 
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ġekil 5: Ġkinci bölüm soruların değerlendirme sonuç grafiği 

 

 

 

SONUÇLAR 

 

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında 

eğitimine devam eden ve mezun olan 84 öğrenci ile staj uygulamaları hakkında yapılan anket 

araĢtırmasının sonuçları aĢağıda verilmiĢtir. 

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmının; 

•Staj yerlerini kendilerinin bulduklarını,  

•Staj yaptıkları yerlerde kendilerine herhangi bir ücret ödenmediğini, ücret verilmesi halinde 

kendilerinin motive olacaklarını, 

•Staj baĢlangıcında üniversiteleri tarafından yapılan sigorta iĢleminden haberleri olmadıklarını, 

•Aynı iĢyerinde tekrar staj yapmak istemediklerini,  

•Staj yerindeki çalıĢanların kendilerine yeterli ilgiyi gösterdiklerini, 

•Staj yaptıkları yerde yemek ve ulaĢım olanağı sağlanmadığını, 

•Stajın kendilerine mesleki bilgileri uygulama Ģansını verdiğini, 

•Stajın takım çalıĢmasına katılma ve yürütebilme beceresini kazandırdığını, 

•Stajın kendilerine görev ve sorumluluk almalarında katkı sağladığını, 

•Stajın derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamaya aktarılmasını sağladığını belirtmiĢlerdir. 

Semiz ve Okay (2009),  yaptıkları çalıĢmada öğrencilerin önemli bir oranda (%36) staj yaptıkları 

yerlerden iĢ teklifi aldıklarını bildirmiĢlerdir. Bahadır ve Oğuz (2012), yaptıkları çalıĢmada 229 tane 

öğrencinin katıldığı ankette öğrencilerin, % 81 oranında staj yaptıkları kurumda tekrar staj yapmak 

istemeleri veya mezun olduktan sonra çalıĢmak istemelerini bildirmiĢlerdir. Dilay ve ark. (2015), 

yaptıkları çalıĢmada ise benzer soruya verilen cevap oranı %64.91 olarak bildirmiĢlerdir. 

Yapılan çalıĢmada ise öğrencilerin % 57.14‘ ünün aynı iĢ yerinde tekrar staj yapmak istedikleri 

görülmektedir. 
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Özet 

 

Günümüzde iĢletmeler yoğun bir rekabet ortamı içerisinde varlıklarını sürdürebilme ve üstünlük elde 

edebilme çabası içerisindedirler. Bu üstünlüğün elde edilebilmesinde de en önemli etkenlerden birisi 

hiç kuĢkusuz insan kaynağıdır. Bu kaynaktan etkili bir Ģekilde yararlanmak, verim elde edebilmek için 

öncelikle kiĢinin yapacağı iĢ ile ilgili gerekli ve yeterli bilgi, beceri, tavır, mesleki alıĢkanlar, zihinsel, 

düĢünsel ve fiziksel güç ile eğitime sahip olması gereklidir. Ve tüm bunların bireyde dengeli bir 

Ģekilde geliĢtirilmesi gerekmektedir.  Ülkemizde uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü sağlamak ve 

kalifiye insan kaynağına olan ihtiyacı maksimum düzeyde karĢılayabilmek için, Meslek 

Yüksekokullarında verilen mesleki eğitimin kalitesinin sürekli olarak iyileĢtirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun için özellikle mesleki eğitimde teori ve pratiğin birleĢtirilmesi esas olarak 

Kabul edilebilir. Bu nedenle meslek yüksekokulları müfredatlarında yer alan iĢ yeri eğitimi I ve II 

dersleri önem kazanmaktadır.  

Bu araĢtırmanın amacı, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2.sınıfta 

öğrenim gören ve ĠĢyeri Eğitimi dersi alan öğrencilerin, bu dersin kapsamı, amacı ve iĢlevleri 

konularında beklentilerinin karĢılanıp karĢılanmadığının incelenmesidir. Veriler Uludağ Üniversitesi 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‘nda 2015-2016 akademik yılı güz döneminde iĢyeri eğitimi 

dersini alan 23 öğrenciden elde edilmiĢtir. Gruplar öğrencilerin okudukları programlara göre 

belirlenmiĢtir. Grup 1, 7 tane elektrik; Grup 2, 5 tane ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği; Grup 3, 7 tane 

Ġklimlendirme ve soğutma Teknolojisi;  Grup 4, 4 tane Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programı 

öğrencisinden oluĢmaktadır. Öğrenciler ile odak grup görüĢmeleri yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢ olup 

kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları istenmiĢtir. GörüĢme esnasında ses kaydı ile toplanan 

verilerin betimsel analizi yapılarak tablo haline getirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre bu dersin 

öğrencilerin iĢ hayatına uyum sağlamalarını kolaylaĢtırdığı, üniversite hayatları devam ederken elde 

ettikleri gelirle kendilerine olan güvenlerinin arttığı, iĢ yaĢamında kuracakları iletiĢim becerilerinin 

arttığı, mevcut el becerilerinin ve sosyal yönlerinin daha da geliĢtiği ve günlük hayatlarına olumlu 

yönde etki ettiği görülmüĢtür.  

 

Anahtar Kelimeler: ĠĢyeri eğitimi, Odak grup görüĢmesi, Mesleki beklenti, Meslek yüksekokulu 

. 

 

The Level Of Workplace Training Courses In Vocational Schools To Meet 

Student Expectations: A Case Of Uludağ University  
 

Abstract 

 

Currently, businesses are in an effort of sustaining their existence and achieving superiority in an 

intensely competitive environment. One the most important factors in achieving this superiority is 

undoubtedly human resources. In order to benefit from this resource effectively and obtain efficiency, 

one has to have the necessary knowledge, skills, attitude, professional habits, and mental, intellectual, 

and physical capacity as well as appropriate training. Moreover, all these characteristics of individuals 

should be developed within a balance. The education offered in vocational schools in Turkey is in 

constant need of betterment in order to meet the need for qualified human resources at maximum level 

and ensure competitive superiority in the international market. Therefore, integrating theory and 

practice to one another can be considered as the fundamental principle for vocational training in 
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particular. Hence, workplace training courses I and II, which are included in vocational school 

curricula, gain prominence. The purpose of this study is to explore whether the expectations of 

students taking the Workplace Training course in their 2
nd

 year at Uludağ University Vocational 

School of Technical Sciences are met in terms of course content, purpose, and functions. Data were 

collected from 23 students taking the Workplace Training course during the fall semester of the 2015-

2016 academic year at Uludağ University Vocational School of Technical Sciences. Groups are 

determined according to their programs. Group 1 , 7 units of electricity ; Group 2 , 5- Occupational 

Health and Safety; Group 3 , 7- Conditioning and Refrigeration Technology; Group 4 , 4- Gas and 

Plumbing Technology program consists of students .  Focus group discussions were carried out face-

to-face, and students were asked to give responses to the questions addressed to them. The data 

collected through audio recordings were tabulated after content analysis. As a result of, this course 

helps students better adapt to business life, makes them acquire self-confidence thanks to the income 

they receive while studying at university, increases their communication skills they will use in their 

professional lives, improves their manual and social skills, and has a positive influence on their daily 

lives.  

 

Keywords: Workplace training, Focus group discussion, Vocational expectations, Vocational schools  

 

GĠRĠġ  

 

Ekonomileri güçlü ülkelerin dünyada söz sahibi olmalarının temel nedenlerinden biri mesleki ve 

teknik eğitime verdikleri önemdir. DüĢük eğitim düzeyine sahip iĢ gücü ile hem ulusal hem de 

uluslararası alanda rekabet etmek oldukça güçtür. Mesleki ve teknik eğitimin artan bilgi ve geliĢen 

teknoloji ile birleĢtirilmesi nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesinde temel noktayı oluĢturmaktadır. 

Birikimli olarak artan bilgi ve geliĢen teknoloji etkisini, iĢ hayatında, üretimde, maliyette, 

yönetimlerde, iĢ ve meslek taleplerinde, iĢ gücünde, doğada ve eğitimde göstermektedir. Ancak 

etkisinin en fazla görüleceği yerlerden birisi mesleki ve teknik eğitim veren okullardır. Hem meslek 

liseleri hem de meslek yüksekokullarında yetiĢtirilen nitelikli insan gücü iĢ hayatında kendine oldukça 

geniĢ bir yelpazede yer bulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, iĢ dünyasının ihtiyacını karĢılayacak 

nitelikle insan gücü yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda mesleki ve teknik eğitimin önemi daha 

da artmaktadır. GeliĢmelerin sürekli takip edilerek güncellenmesi gereken mesleki ve teknik eğitimin 

amacı; yaĢam için zorunlu olan bir mesleğe ait bilgi, beceri, tavır ve meslek alıĢkanlıklarının bireye 

kazandırılarak birçok yönden (sosyal,duygusal vb.) geliĢtirilmesidir (ġahinkesen, 1992:691). Sanayi 

ile birlikte tasarlanan mesleki eğitim programları sayesinde, öğrenciler iĢ hayatına daha kolay adapte 

olabilmekte ve istihdamı arttırılmasına katkı sağlayarak ülkelerin ekonomik geliĢimlerine de katkıda 

bulunmaktadırlar (Mndebele ve Dlamini, 2008). Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden bir 

tanesi; nitelikli iĢ gücünün karĢılandığı 15-24 yaĢ arası genç ve dinamik nüfusun fazla olmasıdır. 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 2014 verilerine göre 77 milyon 695 bin 904 olan ülke nüfusunun % 

24,2 si yani 18 milyon 802 bin 240 kiĢi 0-14 yaĢ grubunu, % 17 si yani yaklaĢık 13 milyonunu 15-24 

yaĢ aralığındaki genç nüfus oluĢturmaktadır. Nüfusun yaklaĢık dörtte birini eğitim çağında olan 

(çalıĢma çağına gelmemiĢ) kiĢiler oluĢtururken, 15-64 yaĢ grubunda bulunan çalıĢma çağındaki 

nüfusun oranı ise % 67,8  yani 52 milyon 640 bin 512 kiĢidir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaber 

Bultenleri.do?id=18616). Bu oran oldukça yüksek olup, Türkiye açısından da büyük bir Ģans 

oluĢturmaktadır. 

 

ĠĢyeri Eğitimi ve Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği 

Mesleki ve teknik eğitimde etkinlik ve verimliliğin temelinde yatan önemli ektenler arasında 

üniversiteler ile sanayi (sektör) arasındaki iĢbirliği yer almaktadır. Üniversite-sanayi iĢbirliği ulusal 

anlamda ekonmoik geliĢmenin temelini oluĢturmaktadır (Apay, 2004, akt: Adıgüzel, 2009). Bu yüzden 

üniversite sanayi (sektör) iĢbirliğine hem dokuzuncu hem de onuncu kalkınma planlarında yer 

verilmiĢtir. Bu kapsamda ekonominin ara eleman ihtiyacını karĢılamak için mesleki eğitim 

faaliyetlerinin sanayinin ihtiyaçlarının gözönüne alınarak hazırlanması amacıyla hem özel sektörle 

hem de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)‘nde ilgili kurumlarla tam bir etkileĢim içinde 

yaygınlaĢmasını sağlayan mekanizmaların geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi 9. Kalkınma Planı (2006) 

çerçevesinde öngörülmüĢtür.  2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı‘nın (2013) üçüncü 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaber
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bölümünde ise öncelikli dönüĢüm programlarında yer alan ―Temel ve Mesleki Becerilerin 

GeliĢtirilmesi Programı‘‘ kapmasında bu iĢbirliğine gereken önemin verilmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Bu programda mesleki eğitimle iĢ hayatının birleĢtirilmesinde temel amacın bireylerin 

mesleki becerilerinin yanında iĢ hayatında sahip olması gereken bazı temel becerilere de sahip olarak 

mezun olmaları ve geliĢimleri açısından oldukça önemli olduğu yer almakadır. Ayrıca programla 

bireylerin, iĢ hayatında sahip olması gereken bilgi, beceri, iletiĢim, yabancı dil, finansal okuryazarlık, 

problem çözme, düĢünme , teknolojiyi kullanma, liderlik, kariyer planı yapma becerileri ile kültürel ve 

sportif becerilere de sahip olması amaçlandığı belirtilmiĢtir. Bunun nedeni ise teknolojideki hızlı 

değiĢim ile birlikte ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknik alanların, nitelikli iĢgücüne duyulan ihtiyacı 

her geçen gün artırmakta olması ve çağdaĢ teknolojileri içeren kaliteli bir mesleki ve teknik eğitimi 

zorunlu hale getirmesi ve bu iĢ için gerekli mesleki niteliklerin değiĢmesi de mesleki ve teknik 

eğitimde kapsamlı değiĢimleri gerekli kılmasıdır (MEB, 2013).  Bunun için de üniversiteler ile sanayi 

(sektör) iĢbirliği içinde olmalıdır.  

Türkiye‘de meslek liselerinde okuyan öğrenciler, mesleki eğitim ile iĢ hayatı arasındaki iliĢkinin 

kuvvetlendirilmesi (üniversite-sektör iĢbirliği) kapsamında meslek lisesi staj yönetmeliğine uygun 

olarak belirlenen firmalarda stajlarını yapmaktadırlar. Meslek yüksekokullarında ise üniversite sanayi 

(sektör) iĢbirliği öğrencilerin yaptıkları 30 günlük staj ve 2. sınıfta hem güz hem de bahar döneminde 

açılan seçmeli ders olan iĢyeri eğitimi I ve II dersleri ile sağlanmaktadır. Bu dersler müfredatta yer 

alan seçmeli bir derstir ve 16 saat uygulama olup 12 AKTS‘ye sahiptir. 

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında okutulan ĠĢ Yeri Eğitimi I-II Derslerinin Uygulama 

Yönergesi 6111 sayılı kanunla değiĢtirilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Uludağ Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği‘ne dayanılarak hazırlanmıĢtır. Bu yönergedeki amaçlar 

aĢağıdaki Ģekilde sıralamak mümkündür. 

-Öğrencilerin alanlarıyla ilgili iĢ üretimine minimum derecede katılarak, 

yüksekokuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve becerilerini 

pekiĢtirmelerini sağlamak,  

-Uygulamalarla edindikleri becerilerini geliĢtirmelerini ve iĢ hayatında 

karĢılaĢabilecekleri yeni teknolojileri tanımalarını ve kullanabilmelerini sağlamak. 

-Görev yapacakları iĢ yerlerindeki sorumlulukları, çalıĢan-iĢveren 

arasındaki iletiĢim, üretim, organizasyon ve iĢ güvenliği uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 

Bu kapsamda eğitim yapılacak iĢ yerinin sağlaması gereken asgari koĢullar, programların niteliklerine 

uygun olarak ilgili Meslek Yüksekokulun Bölüm Kurulu tarafından belirlenir. ĠĢyeri eğitimi dersi 

kapsamında öğrencilerin sigortaları okul tarafından yapılmakta olup öğrenciler çalıĢtıkları gün 

karĢılığında belirlenen miktarlarda ücretlerini almaktadırlar. Bağıl değerlendirmeyle 

değerlendirilmeyen iĢyeri eğitimi I ve II derslerinin baĢarı ölçme kriterleri, etki oranları ve 

değerlendirme kriterleri Ģu Ģekildedir:  

-Öğrencinin iĢ yeri eğitimi sonunda hazırladığı mesleki eğitim raporu 

danıĢman öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve öğrencinin notuna %20 

oranında etki eder. 

-ĠĢ yeri kendisine ait olan iĢ yeri değerlendirme formunu öğrencileri takip 

etmekle görevlendirdiği uzman tarafından 14 hafta boyunca öğrenciyi 

gözlemleyerek doldurmasını ister ve öğrencinin notuna %30 oranında etki eder. 

-Öğrencinin notunun %50‟si ise danıĢman öğretim elemanı ile iĢ yerindeki 

uzman tarafından sözlü, yazılı, uygulamalı olarak ya da  proje hazırlama ve sunum 

Ģeklinde yaptırılabilir. 

 

Bu üç aĢama sonunca öğrencilerin elde ettikleri puanlar bağıl değerlendirme sistemine girmeden 

üniversitenin belirlediği puan aralıkla göre değerendirilir ve öğrencinin dersten baĢarılı olup olmadığı 

belirlenir.  

Bu araĢtırmanın temel amacı, özellikle endüstriye tekniker yetiĢtiren Meslek Yüksekokullarında 

okuyan ve ĠĢyeri Eğitimi I dersini alan öğrencilerin, bu dersin kapsamı, amacı ve iĢlevleri konularında 

beklentilerinin karĢılanıp karĢılanmadığının incelenmesidir.  
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Yöntem  

Bu araĢtırmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan odak grup görüĢmesi yöntemiyle veriler 

toplanmıĢ ve betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın örneklemini Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‘nda 2015-2016 

akademik yılı güz döneminde iĢyeri eğitimi I dersini alan 23 öğrenci oluĢturmuĢtur. Son zamanlarda 

araĢtırmalarda sıklıkla kullanılan odak grup görüĢmesi nitel veri toplama tekniği olup yapılandırılmıĢ 

özel grup görüĢmesidir ve araĢtırmayı yapan kiĢi veya kiĢiler (konunun uzmanı) tarafından önceden 

belirlenmiĢ sorular ıĢığında grubun ortaya koyduğu görüĢlerin özetlendiği bir araĢtırma yöntemidir. 

Odak grup görüĢme yöntemi yükseköğretim programlarında öğrencilerin beklentilerinin karĢılanma 

düzeyi gibi araĢtırmalarda etkinlikle kullanılmaktadır (Yıldırım & ġimĢek, 2008). ÇalıĢmada, 

belirlenen konu ile ilgili olarak hazırlanan 6 tane soru iĢ yeri eğitimi dersini alan öğrencilerden oluĢan 

gruplara yönlendirilerek ayrıntılı olarak bilgi ve fikirlerini belirlemek amaçlanmıĢtır. Ġstekli ve gönüllü 

katılımcılarla gerçekleĢtirilen odak grup görüĢemelerinde sonucunda eldeedilen verilerle amaç 

genellemelere ulaĢmak değil aksine bir betimleme yapmaktır (Çokluk vd., 2011:98). Sosyal bilimlerde 

baĢlangıç araĢtırması niteliğindeki çalıĢmalarda kullanılan odak grup görüĢmesi sistematik veri 

toplama yöntemlerinden biridir. Çünkü elde edilen veriler çok detaylı olduğu için anketler ve birebir 

görüĢmeler için oldukça sağlam bir temel oluĢturmaktadır (Kitzinger, 1995). 

Odak grup görüĢmeleri belirli bir konu hakkında bireylerin sahip oldukları duygu, düĢünce, tecrübe, 

ilgi, fikir, tutum, algı, yaĢantı ve alıĢkanlıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı amaçlayan 

nitel very toplama yöntemidir (Stewart ve Shamdasani, 1990; Kitzinger, 1994, 1995; Krueger, 1994; 

Gibbs, 1997). Odak grup görüĢmelerinin bir diğer amacı ise katılımcıların kendi görüĢlerini rahatça 

ortaya koyabilecekleri bir ortam oluĢturmak ve bu sayede grup dinamiğinin ve etkileĢiminin sonucu 

olarak gerçekleĢtirilen beyin fırtınası sonucunda çeĢitli fikirlerin açığa çıkarılmasıdır (Kitzinger, 1994, 

1995). Çünkü odak grup görüĢmelerinde bireyler kendi düĢünceleri dıĢında baĢkalarınında 

düĢünclerini duyma fırsatı elde ederler (ġahin vd., 2010). Odak grup görüĢmelerinin sağladığı 

faydalardan bir diğeri ise sosyal baskı, sosyal kabul vebenzeri engellerin aĢılması ile gerçek duygu, 

düĢünce, tutum, bakıĢ açısı ve algılara ulaĢılmasının hedeflenmesidir.  

Veri toplama aracı olarak öğrenciler için yapılandırılmıĢ odak grup görüĢme formu araĢtırmacılar 

tarafından oluĢturulmuĢtur. Formun hazırlanma amacı tüm görüĢmelerde ortak bir payda da 

buluĢmasını ve aynı bilgiler ıĢığında verilerin elde edilmesini sağlamaktır. Formda araĢtırmanın amacı, 

gizlilik esaslarına uyulacağı ifade edilerek, kayıt için iznin sorulduğu bölümlerin dıĢında öğrencilerin 

iĢyeri eğitimi dersinden bekledikleri, dersin kendilerine ve mesleki bakıĢ açılarına katkısı gibi 

kavramları değerlendiren sorular yer almıĢtır. Yazarlardan bir tanesi moderator olarak görüĢmede yer 

alırken diğeri görüĢmeleri kayıt altına almak için raportör olarak yer almıĢtır (Çokluk vd., 2011:98). 

 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama süreci 2015-2016 Güz yarıyılı Final dönemi içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  ĠĢyeri 

Eğitimi dersi alan öğrenciler final sınavı sonrası gönüllülük esasına dayanarak kendileri ile odak grup 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Gruplar aynı programda okuyan öğrencilerden oluĢmaktadır. Grup 1; 7 

tane Elektrik, Grup 2; 5 tane ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Grup 3; 7 tane iklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi ve Grup 4 ise 4 tane Gaz Tesisatı ve Teknolojisi programı öğrencisinden oluĢmaktadır.  

Gruplarla yapılan görüĢmeler öğrenci baĢına ortalama 15 dakika olarak hesaplanarak Grup 1 için 105 

dakika, Grup 2 için 75 dakika, Grup 3 için 105 dakika ve Grup 4 için 60 dakika olarak hesaplanmıĢtır. 

Öğrencilerin izni alınarak gerçekleĢtirilen bu görüĢmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt edilmiĢ, 

Grup 1 ve 3 ile görüĢmeler 90 dakika, Grup 2 ve 4 ile görüĢmeler 65 dakika sürmüĢtür. Öğrencilerin 

de teyidini sağlayabilmek amacıyla görüĢmeler esnasında ifade edilen durumlar, araĢtırmacılar 

tarafından özetlenerek görüĢme sonunda öğrencilere ―ifade etmek istediğiniz bu muydu‖ Ģeklinde 

sorulmuĢtur. ÇalıĢma grubuna ait bilgiler Tablo 1‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 1: ÇalıĢma Grubuna Ait Bilgiler 

GRUP  

NO 
ÖĞRENCĠ YAġ CĠNSĠYET PROGRAM 

ÖĞRETĠM  

ġEKLĠ 

ÖNCEKĠ Ġġ 

DENEYĠMĠ 

G
R

U
P

 1
 

Ö1 20 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö2 19 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö3 20 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö4 21 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö5 20 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö6 20 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö7 20 ERKEK ELEKTRĠK ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

G
R

U
P

 2
 

Ö8 20 KADIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠKĠNCĠ  STAJ 

Ö9 20 ERKEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠKĠNCĠ  STAJ 

Ö10 22 KADIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö11 19 ERKEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÖRGÜN  STAJ 

Ö12 20 ERKEK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÖRGÜN  Ġġ+STAJ 

G
R

U
P

 3
 

Ö13 20 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ Ġġ+STAJ 

Ö14 20 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö15 20 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ÖRGÜN  Ġġ+STAJ 

Ö16 23 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö17 20 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö18 20 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö19 19 ERKEK ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

G
R

U
P

 4
 

Ö20 19 ERKEK GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ  ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö21 21 ERKEK GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ  ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö22 20 ERKEK GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ  ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Ö23 20 ERKEK GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ  ĠKĠNCĠ  Ġġ+STAJ 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Tablo 1‘e göre öğrencilerin yaĢ aralığı 19-23 arasındadır; %9‘u kadın, %91‘i erkek;  %13‘ü örgün 

öğretimde okurken %87‘si ikinci öğretimde okumaktadır; % 13‘ünün sadece staj deneyimi varken 

%87‘sinin hem staj hem de iĢ deneyimi vardır.  GörüĢmelerde öğrencilere 6 adet açık uçlu soru 

yöneltilmiĢtir. Sorular amaç, kapsam ve iĢlev olmak üzere 3 tema altında toplanarak soru 1 iĢ yeri 

eğitimi dersinin amacına, soru 2 ve 3 kapsamına ve soru 4, 5, ve 6 iĢlevine yönelik olarak 

hazırlanmıĢtır.  Sorular uygulanmadan önce üniversite etik kuruluna gönderilerek gerekli izinler 

alınmıĢtır. Yazalardan biri moderatör diğeri ise raportör görevini üstelenmiĢtir ve görüĢmeler kayıt 

altına alınmıĢtır. Odak grup görüĢmelerinde gruplara yöneltilen açık uçlu sorular Tablo 2‘de yer 

almaktadır. 

Tablo 2: Odak Grup GörüĢmesinde öğrencilere yöneltilen sorular 

TEMA SORU NO SORULAR 

AMAÇ SORU 1 ĠĢyeri eğitimi dersini seçme nedeniniz nedir ? 

KAPSAM 
SORU 2 ĠĢyerinde hangi eğitimleri aldiniz? 

SORU 3 Bu deneyiminiz kapsaminda çaliĢma hayatinda karĢilaĢtiğiniz zorluklar nelerdi? 

ĠġLEV 

SORU 4 ĠĢyeri eğitimi dersi kapsamindaki beklentileriniz karĢilandi mi? 

SORU 5 ArkadaĢlariniza bu dersi seçmelerini tavsiye eder misiniz?  

SORU 6 Bu ders sizin hayatinizda neleri değiĢtirdi?  
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Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi aĢamasında, odak grup görüĢmelerinden elde edilen veriler betimsel analizine tabi 

tutulmuĢtur.  Bunun için öncelikle kayıtlar transkript edilerek yazılı metinler haline dönüĢtürülmüĢtür. 

Yazılı metinler iki araĢtırmacı tarafından araĢtırmanın amacı çerçevesinde incelenmiĢ, bu aĢamada 

doğrudan çalıĢmayla ilgili olmadığı düĢünülen kısımlar çıkarılmıĢtır. Elde edilen veriler kendi 

içlerinde bir bütünlük sağlayacak Ģekilde bir araya getirildikten sonra temalar belirlenerek bu veriler 

tablo haline getirilmiĢtir.  

 

Bulgular 
Final haftasında gruplarla farklı zaman dilimlerinde gerçekleĢtirilen odak grup görüĢmelerinde elde 

edilen bulgular tablolar halinde özetlenmiĢtir. Tablo 3‘te Grup 1‘in, Tablo 4‘te Grup 2‘nin, Tablo 5‘te 

Grup 3‘ün Tablo 6‘da Grup 4‘ün verdikleri cevapların özetleri ve öğrencilerin ilgi çekici cevaplarının 

doğrudan alıntıları yer almaktadır.   

Tablo 3 ,4, 5 ve 6 ‗ya göre elde edilen bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersini seçmelerinin amacına yönelik olarak  ‗ĠĢ yeri eğitimi dersini seçme 

nedeniniz nedir?‘ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman birinci önceliklerinin meslekleri 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve iĢ hayatını görmek,  ikinci önceliklerinin ders sayılarını 

azaltmak olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca not ortalamaların bu dersle yükseltebileceklerini 

düĢünmektedirler, iĢ akıĢını hakkında bilgi sahibi olmayı ve sahip oldukları becerilerini geliĢtirmeyi 

amaçladıklarını görmekteyiz.  Çünkü iĢ yeri eğitimi dersi seçmeli bit derstir ve AKTS değeri olarak 4 

tane seçmeli dersi (12 AKTS) tek baĢına karĢılamakta ve 16 uygulama olarak müfredatta yer 

almaktadır. Öğrenciler 4 tane vize ve 4 tane final yerine tek bir final sınavına girmeyi tercih 

etmektedirler.  

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersinin kapsamına yönelik olarak ‗ĠĢ yerinde hangi eğitimleri aldınız?‘ 

sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman öğrencilerin hepsinin oryantasyon ve iĢ sağılığı ve 

güvenliği eğitimlerini aldığı; oryantasyon eğitimlerinin firma yetkilileri, iĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin uzmanlar tarafından verildiği görülmektedir. Bu eğitimlerde zaman zaman uygulamalı 

eğitimlerin olduğu da göze çarpmaktadır.  

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersinin kapsamına yönelik olarak ‗Bu deneyiminiz kapsamında çalıĢma 

hayatında karĢılaĢtığınız zorluklar nelerdi?‘ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman iĢçi olarak 

çalıĢmanın zor olduğu, iletiĢimin ve geliĢimin ne kadar olduğunu gibi cevaplar göze çarpmaktadır. 

Ayrıca ĠĢ Sağlığı veGüvenliği programı öğrencilerinin verdikleri cevaplarda en çok göze çarpan ise 

çalıĢanların bu konuya yeterince önem vermedikleri ve farkındalıklarının olmadığını söylememiz 

mümkündür. 

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersinin iĢlevine yönelik olarak ‗ĠĢyeri eğitimi dersi kapsamındaki 

beklentileriniz karĢılandı mı?‘ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman beklentilerinin iĢleriyle 

ilgili bilgi, beceri ve tecrübe kazanmak, iĢ ahlakına sahip olmak, iĢ ortamında nasıl davranılacağını ve  

iletiĢim kurulacağını ve teorinin gerçek iĢ ortamında pratiğe dökülmesi öğrenmek olduğu söylenebilir 

ve bu beklentilerinin karĢılandığı görülmektedir. Ġki tane ikinci öğretim öğrenci ise sabah erken 

kalkmakta zorlandığı söylemiĢtir  ve bu nedenle kendisini bird aha seçmeyeceğini belirtmiĢtir. 

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersinin iĢlevine yönelik olarak ‗ArkadaĢlarınıza bu dersi seçmelerini 

söyler misiniz?‘ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman iki öğrenci dıĢında hepsinin 

öğrencilerin evet cevabı verdiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak elde ettikleri ek gelirle 

kendilerine olan güvenlerinin artması, daha okurken iĢ yaĢamını görmek, iĢ yaĢamına mezun olduktan 

sonra daha kolay adaptasyon sağlamayı kolaylaĢtırdığı söylenebilir.  

Öğrencilerin iĢ yeri eğitimi dersinin iĢlevine yönelik olarak ‗Bu ders sizin hayatınızda neleri 

değiĢtirdi?‘ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiği zaman iĢ disiplini kazandıklarını, bilgilerinin 

pratikle birleĢtiğini, tecrübenin, düzenli çalıĢmanın ve iletiĢim becerilerinin önemini kavradıklarını, 

sorumluluğun farkına vardıkları, iĢ yerinde ast-üst iliĢkileri önemli olduğunu, para kazanmanın 

önemini ve zorluğunu yaĢayarak öğrenme imkanı kazandıklarını ifade etmiĢlerdir.  
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Tablo 3: Grup 1‘in sorulara verdikleri cevapların betimsel analiz tablosu 

 

TEMA AMAÇ KAPSAM ĠġLEV 

GRUP 

NO 

SORU 1 SORU 2 SORU 3 SORU 4 SORU 5 SORU 6 

G
R

U
P

 1
 

ĠĢyerinde tecrübe 

kazanmak, meslekle 

ilgili bilgi birikimini 

arttırmak,  alınan ders 

sayısını azaltmak, not 

ortalamasını 

yükseltmek, çalıĢma 

ortamını öğrenmek. 

 

"Meslek üzerinde daha 

fazla bilgi sahibi 

olabilmek için" (Ö5)  

 

"ĠĢyerinde tecrübe 

kazanmak, iĢ hayatının 

nasıl olduğunu görmek 

ve ders sayısının 

azaltılmasındandır" (Ö1) 

 

 "Ġleride yapacağım iĢi 

daha iyi öğrenebilmek, el 

ve iĢ becerisi kazanmak" 

(Ö7) 

Oryantasyon ve iĢ 

güvenliği eğitimleri.  

 

"Aldığımız 

oryantasyon 

eğitiminde fabrika 

yetkilileri fabrika 

içindeki kurallar ve 

dikkat edilmesi 

gereken Ģeylerden 

bahsettiler" (Ö4) 

 

 "ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği uzmanı 

tarafından ilkyardım, 

iĢ güvenliği, tehlikeli 

kimyasallarla 

çalıĢma biçimleri 

hakkında genel bilgi 

verildi" (Ö5)  

 

"Mühendis 

tarafından 

oryantasyon 

eğitiminde önce sözel 

bilgi verildi sonra 

uygulamaları 

gösterdi" (Ö6) 

Mavi yakalı personel 

olarak, 3 vardiyada 

çalıĢmanın kiĢileri ne 

kadar zorladığını tecrübe 

ederek öğrenmek. 

 

"ÇalıĢma hayatında pek 

zorluk olmadı, ileriki 

hayatımda da olacağını 

düĢünmüyorum" (Ö5)  

 

"ĠĢçi olarak çalıĢmanın ne 

kadar zor olduğunu 

öğrendim. ĠĢçi olmamak için 

okumak ve üniversite mezunu 

olmamız gerekiyor, 3 vardiya 

olarak çalıĢmak zorlukların 

baĢında geliyor" (Ö3) 

 

 "ĠĢçi olmanın ne kadar zor 

bir Ģey olduğunu öğrendim, 

bunun için okuyup daha 

güzel yerlere gelmemiz 

gerekiyor" (Ö2) 

Meslek ile ilgili bilgi, 

beceri tecrübe kazanmak, 

iĢ hayatını ve çalıĢma 

ortamını görmek 

beklentilerinin hepsi bu 

ders kapsamında 

karĢılandı. 

 

 "ĠĢ deneyimi kazandım ve 

iĢi daha iyi öğrendim" 

(Ö6)  

 

"ĠĢyeri eğitimi dersinde 

meslek ile ilgili sahip 

olduğum beklentilerim, 

bilgi beceri ve tecrübe 

kazanarak karĢılandı" (Ö3)  

 

''Düzenli çalıĢma ortamına 

sahip oldum. ĠĢ tecrübem 

arttı, iĢ ahlakına sahip 

oldum. Not ortalamam 

yükseldi.''(Ö4) 

Tüm öğrenciler bu 

dersi seçmlerini 

arkadaĢlarına tavsiye 

etmektedirler. Çünkü 

bu dersle iĢ tecrübesi ve 

deneyim kazanmanın 

temel Ģartı olarak 

görmektedirler. 

 

''Söylerim, çünkü hem 

ders sayıların azalıyor 

hem tecrübe kazanılıyor. 

Ortamı anlatarak değil 

yaĢayarak öğrenmek 

daha güzel.'' (Ö4) 

 

 ''Seçmelerini tavsiye 

ederim. Okul derslerine 

etkisi olmadan ek gelir 

elde etmiĢ olurlar ve okul 

sonrası iĢ hayatını çıplak 

gözle görürler.'' (Ö2) 

 

''Evet söylerim. Çünkü 

daha mezun olmadan 

okuduğun bölümün iĢ 

hayatını ve ortamını 

tanımıĢ oluyorsun.''(Ö7) 

ĠĢ yerinde ast-üst iliĢkileri, disiplin, tecrübe, 

düzenli çalıĢma, iletiĢim becerileri, para 

kazanmanın önemi ve zorluğu konularında 

yaĢayark öğrenme imkanı kazanmak. 

Sorumluluğun farkına varmak. Günlük 

hayatın düzene girmesi. 

 

 ''Düzenli çalıĢma anlayıĢı, grup halinde 

çalıĢma, iĢ tecrübemi arttırma, teoirk bilgilerimi 

uygulamaya almamı sağlama ve kiĢisel 

geliĢimime katkı sağladı. Yeni insanlar tanıdım.'' 

(Ö1) 

 

 ''insanlarla iletiĢimin ne kadar önemli 

olduğunu, okumanın kiĢileri nasıl etkilediğini 

anladım. ĠĢ hayatında ast-üst iliĢkisinin 

olduğunu gördüm. Mavi yaka olarak çalıĢan 

iĢçilerin zor Ģartlarda çalıĢtığını ve kazandıkları 

paranın yeterli olmadığını gördüm. Bu nedenle 

sorumluluklarımı farkettim ve DGS'ye çalıĢmaya 

karar verdim. ''(Ö3) 

 

 ''Gerçek iĢ hayatının nasıl olduğunu gördüm. ġu 

an okuduğum iki yıllığın iĢ hayatında statü 

olarak liseden pek farkının olmadığını gördüm. 

Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu 

anladım.''(Ö5) 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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Tablo 4: Grup 2‘nin sorulara verdikleri cevapların betimsel analizi 

 
TEMA AMAÇ KAPSAM ĠġLEV 

GRUP 

NO 

SORU 1 SORU 2 SORU 3 SORU 4 SORU 5 SORU 6 

G
R

U
P

 2
 

ĠĢ ile ilgili geliĢim 

sağlamak, uzmanların 

yaptıkları iĢleri 

öğrenmek, birebir sahada 

risk ve kaza analizlerini 

yapmak, okuldaki eğitime 

katkı sağlamak.ĠĢ akıĢını 

görmek, teorik bilgiye 

pratik destek sağlamak. 

Ders sayısını azaltmak.  

 

"Okuduğum bölümde 

kendimi daha geliĢtirmek, 

iĢletmede iĢ akıĢını 

görmek,uygulamaların nasıl 

iĢleme konulduğunu 

anlamak için seçtim" (Ö11) 

 

"Bilgileri birebir sahada 

görerek yaĢamak istemem 

yapılan risk analizi ve kaza 

analizlerinde birebir olayın 

içinde bulunmak" (Ö9) 

Oryantasyon ve ĠĢ 

güvenliği eğitimleri. 

 

 "ĠĢ güvenliği uzmanı 

tarafından oryantasyon 

eğitiminde fabrika 

tanıtımı, fabrikanın 

bölümleri, layout 

dağılımında bulunan 

bölümler,yürüme 

yolları,atık alanları, acil 

çıkıĢ alanları forktlift 

yolları gösterildi ve 

anlatıldı." (Ö9)  

 

"Eğitim sırasında 

fabrikanın genel iĢleyiĢi 

ile ilgili prosedürler 

dikkat edilmesi gereken 

kurallar, üst 

yönetim,iĢyerinin tarihi 

bilgisi ve iletiĢim 

hakkında bilgi verildi" 

(Ö12) 

ĠletiĢim sorunları, 

prosedür ve talimatlar, iĢ 

sağlığı ve güvenliği 

konusunun çalıĢanlar 

açısından yeterince önem 

kazanmaması ve bu 

konuda farkındalığın az 

olması sorun olmaktadır.  

 

"ÇalıĢanları isg konusunda 

daha bilinçlendirme ve ikna 

etmenin zor olması" (Ö8)  

 

"Beyaz yaka ve mavi yaka 

ile iletiĢimin orantılı 

olmaması" (Ö10) 

Meslek ile ilgili bilgi, 

beceri tecrübe 

kazanmak, iĢ hayatını ve 

çalıĢma ortamını 

görmek beklentilerinin 

hepsi bu ders 

kapsamında karĢılandı.  

 

"ĠĢyeri eğitimi 

beklentilerimin çok 

ğstünde bir fayda sağladı. 

Bilemediğim birçok 

meslek dilini sahada nasıl 

davranacağımı ve 

çalıĢanlarla nasıl dialog 

kuracağımı daha iyi 

öğrendim" (Ö10) 

 

 "Kaza analizi ve risk 

analizi süreçlerinde 

birebir sahada olarak en 

ince detaya kadar inilmesi 

gerektiğini öğrendim" 

(Ö9) 

Tüm öğrenciler iĢ hayatına 

adaptasyon sağlama 

avantajı açısından 

arkadaĢlarına bu dersi 

seçmelerini tavsiye 

etmektedirler.  

 

 "Ġsg uzmanı olmak istiyorsa 

mutlaka bu dersi seçmeli. 

Çünkü sahada ilerleyen 

zamanlarda sıkıntı 

yaĢamamak için" (Ö11) 

 

 "Evet kendilerini iĢ hayatına 

daha kolay adapte ederler" 

(Ö12) 

ĠĢ yerinde disiplin, 

tecrübe, düzenli 

çalıĢma, mavi ve beyaz 

yaka iletiĢim 

becerileri, iĢ kazaları 

ve risk analizi 

yapabilmeyi yaĢayarak 

öğrenme imkanı 

kazanmak. 

Sorumluluğun farkına 

varmak. Günlük 

hayatın düzene 

girmesi.  

 

"Güne daha erken 

baĢlıyorum, düzenim ve 

sorumluluk duygularım 

arttı" (Ö12) 

 

 "Ġnsanlarla olan 

diyaloğum 

geliĢti.Gelecekte olacak 

mesleğim hakkında yeni 

bir bakıĢ açısı 

kazandım" (Ö8) 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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Tablo 5:  Grup 3‘nin sorulara verdikleri cevapların betimsel analizi 
TEMA AMAÇ KAPSAM ĠġLEV 

GRUP 

NO 

SORU 1 SORU 2 SORU 3 SORU 4 SORU 5 SORU 6 

G
R

U
P

 3
 

ĠĢyerinde tecrübe 

kazanmak, meslekle 

ilgili becerilerimi ve 

kendimi geliĢtirmek,  

derslerden geçmek, 

fabrika ortamında 

çalıĢma prensiplerini 

görmek, ileride iĢ 

sahibi olabilmek, 

referans.  

 

'Fabrika ortamını 

görmek, el becerilerimi 

geliĢtirmek ve pratik 

için seçtim.'(Ö17)  

 

'Düzenli olarak 

çalıĢarak iĢimden geri 

kalmamak ve iĢi 

unutmamak için 

seçtim.''(Ö18) 

 

 'El becerimi 

geliĢtirmek, uygulama 

yapabilme ve bilgi 

eksiğimi kapatmak için 

seçtim.''(Ö14) 

Oryantasyon ve ĠĢ 

güvenliği eğitimleri ve 

firmanın konu ile ilgili 

uzmanından eğitimler. 

  

„Hangi alanlarda çalıĢtığı 

ve kimlerle çalıĢtığı ve 

çalıĢma prensipleri 

anlatıldı.'(Ö14)   

 

'ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

uzmanı tarafından hangi 

iĢi yaparken hangi 

donanımı kullanacağımız, 

ne yapmamız ve ne 

yapmamamız gerektiği, 

hedeflerinin ''0'' iĢ kazası 

olduğu anlatıldı.''(Ö15)  

 

'ÇalıĢma stilleri ve mesai 

saatleri ve firma 

anlatıldı.''(Ö19) 

Erken kalkmak, çalıĢılan 

iĢteki sözleĢme detayları, 

yüksek maliyetler, 

tecrübe eksikliği.  

 

'Daha çok tecrübe 

kazanmam lazım.''(Ö13) 

 

'Sağlam ve grupla 

çalıĢmanın olduğu bir 

yerde aĢılamayacak sorun 

yoktur, zorlukların 

üstesinden mutlaka 

gelinir.''(Ö14) 

 

 'Erken kalkmak, servise 

yetiĢme telaĢı, erken 

yatmak.''(Ö16) 

Meslek ile ilgili bilgi, beceri 

tecrübe kazanmak, iĢ hayatını 

ve çalıĢma ortamını görmek 

beklentilerinin hepsi bu ders 

kapsamında karĢılandı. 

 

'Kurumsal bir referansım oldu. 

Becerilerimi arttırdım ve 

kendimi mesleğimle ilgili 

geliĢtirdim.'' (Ö14)  

 

'Okulda öğrendiğim teorik ve 

uygulamalı eğitimleri iĢ 

yaĢamında görmeyi istemiĢtim. ĠĢ 

yaĢamı zormuĢ.'' (Ö15)  

 

'Bölümümle alakalı olarak pratik 

kazanmak ve el becerilerimi 

geliĢtirdim.''(Ö13) 

Tüm öğrenciler bu dersi 

seçimlerini arkadaĢlarına tavsiye 

etmektedirler. Çünkü bu dersle iĢ 

tecrübesi ve deneyim kazanmanın 

temel Ģartı olarak görmektedirler.  

 

'Kendilerini meslekleri ile ilgili 

olarak geliĢtirmek istiyorlarsa 

seçmelerini söylerim.''(Ö16) 

 

 'Evet söylerim. Çünkü hem okula 

devam ediyorsun hem de çalıĢma ve 

iĢ ortamını görüyorsun.''(Ö17)  

 

'Söylerim çünkü okuduğumuz 

bölümün piyasada nasıl karĢımıza 

çıkacağı hakkında bilgi sahibi 

olunuyor.''(Ö18) 

Disiplin, tecrübe, iletiĢim 

becerileri, para kazanmanın 

önemi ve zorluğu konularında 

yaĢayarak öğrenme imkânı 

kazanmak. Sorumluluğun ve 

okumanın güzel olduğunun 

farkına varmak. Güçlü bir 

referans ve iĢ hayatına 

adaptasyon.  

 

'Mesleğimle ilgili iĢ becerisine 

sahip oldum ve adaptasyon 

sorunu geçti.''(Ö17)  

 

'Sorumluluk almamız gerektiği, 

disiplinli olmamız gerektiğini 

anladım. Hayatım düzene 

girdi.''(Ö14) 

 

 'Bir gün kendi iĢimi kurarsam 

beni nelerin beklediğini gördüm 

ve tabi ki iĢ hayatına bakıĢ 

açımda disiplinli ve sorumluluk 

sahibi olmam gerektiğini 

anladım.''(Ö13) 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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Tablo 6: Grup 4‘ün sorulara verdikleri cevapların betimsel analizi 
TEMA AMAÇ KAPSAM ĠġLEV 

GRUP 

NO 

SORU 1 SORU 2 SORU 3 SORU 4 SORU 5 SORU 6 

G
R

U
P

 4
 

ĠĢyerinde tecrübe 

kazanmak, 

meslekle ilgili 

bilgi birikimini 

arttırmak, 

çalıĢma ortamını 

öğrenmek.  

 

'ĠĢ tecrübesi 

kazanarak mesleğe 

atılmada giriĢimci 

olmak.''(Ö20)  

 

'Uygulamalı eğitim 

almak ve fabrika 

çalıĢma ortamını 

için.''(Ö22) 

Oryantasyon ve ĠĢ güvenliği 

eğitimleri. 

 

 'ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitimi ve oryantasyon aldık. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

eğitiminde ilkyardım, yangın 

ve iĢ kıyafetleri hakkında 

bilgi verildi. Oryantasyon 

eğitiminde fabrika ortamı 

davranıĢ Ģekilleri hakkında 

bilgi verildi.''(Ö23)  

 

'Yetkili kiĢiler tarafında 

çalıĢma ortamı tanıtıldı. ĠĢ 

sağlığı ve güvenliği eğitimi 

ile  kendi baĢımıza ve 

arkadaĢlarımızın baĢına 

gelebilecek kazalara karĢı 

dikkat etmemiz gerekenler ve 

alınacak önlemler 

anlatıldı.''(Ö21) 

GeliĢen teknoloji, 3 

vardiyada çalıĢmanın 

kiĢileri ne kadar 

zorladığını tecrübe 

ederek öğrenmek. 

 

'Üç vardiyada çalıĢmanın 

insanın hayatını bazı 

noktalarda olumsuz 

etkileyebileceğini 

gördüm.''(Ö20)  

 

'Yeni geliĢen teknolojiler 

konusunda zorluk 

çekebiliriz. Bunu 

yaĢamamak için kendimizi 

geliĢtirmeliyiz ve takip 

etmeliyiz.''(Ö23) 

Meslek ile ilgili bilgi, 

beceri tecrübe kazanmak, 

iĢ hayatını ve çalıĢma 

ortamını görmek 

beklentilerinin hepsi bu 

ders kapsamında 

karĢılandı.  

 

'Disiplinli ve düzgün bir iĢ 

yapmak istemiĢtim bu 

beklentim karĢılandı. 

Mesleğimle ilgili teorik 

eğitimime uygulamalı 

olarak gördüm.''(Ö22)  

 

'Fabrika hayatını gördüm 

ve giriĢimci olmanın 

getirdiklerinin iyi olacağını 

anladım.''(Ö20) 

Tüm öğrenciler bu dersi 

seçmelerini arkadaĢlarına 

tavsiye etmektedirler. 

Çünkü bu dersle iĢ 

tecrübesi ve deneyim 

kazanmanın hayata 

hazırladığını 

söylemiĢlerdir.  

 

'Söylerim çünkü hem 

eğlendim hem de 

öğrendim.''(Ö21) 

 

 'Evet söylerim. Çünkü 

hayata hazırlıyor.''(Ö23) 

Disiplin, bilginin artması, 

tecrübe, düzenli çalıĢma, 

iletiĢim becerileri, 

sorumluluğun farkına 

varmak. Günlük hayatın 

düzene girmesi.  

 

„Sağlıklı iletiĢim kurmanın 

her yerde önemli olduğunu ve 

disiplinli olmanın baĢarıyı 

getirdiğini gördüm.''(Ö22) 

 

 'Disiplinli olmanın insanın 

baĢarısını arttırdığını 

gördüm. Bu nedenle baĢarım 

arttı.''(Ö21) 

 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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SONUÇ 

 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. sınıfta öğrenim gören ve ĠĢyeri Eğitimi I 

dersini alan öğrencilerin, bu dersin kapsamı, amacı ve iĢlevleri konularında beklentilerinin karĢılanıp 

karĢılanmadığının incelenmesini odak grup görüĢmesi yönteminden yararlanarak belirlemeyi 

amaçlayan bu çalıĢmada, iĢyeri eğitimlerinin öğrenciler açısından oldukça yararlı olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. BaĢlangıçta bazı öğrencilerin bu dersi seçme nedenleri sadece alacakları ders sayısını 

azaltmak olmasına rağmen, eğitim öğretim dönemi baĢladıktan bir süre sonra öğrenciler bu derse daha 

farklı bir Ģekilde bakmaya baĢlamıĢ ve bu dersin kendilerine kattıkları yönünde farkındalıkları 

artmıĢtır.  

Odak görüĢmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda; ĠĢyeri eğitimi alan öğrencilerin hayatlarının 

daha düzene girdiği, sabah erken kalkma alıĢkanlığı edindikleri, disiplinli oldukları, iĢletme kültürü 

kazandıklarını söylemek mümkündür. ĠĢ hayatının dıĢarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını 

yaĢayarak görme fırsatı bulmuĢlardır. Bu fırsat birçok öğrenci açısından da kendi kariyer hedeflerini 

oluĢturmak, gelecek beklentilerini netleĢtirmek açısından da kazanç sağlamıĢtır. Sanayide en fazla 

ihtiyaç duyulan teknik elemanların iĢ hayatına atılmadan önce yaĢadıkları bu tecrübe, sadece onları iĢ 

hayatına hazırlamakla kalmamıĢ, kendi kariyer planlarını oluĢturmalarına da katkı sağlamıĢtır. 

Öğrencilerin elde ettikleri gelirle para kazanmanın zorluğu ile harcamalarının düzene girmesi bir diğer 

katı olarak görülmektedir.  Bu bağlamda öğrencilere bu kadar çok getirisi olan bu dersin 

uygulanmasında karĢılaĢılan en büyük sorun ise sanayinin bu konuda yeterince istekli 

davranmamasıdır. Çoğu durumda öğrenciler iĢyeri eğitimi yapacakları firmaları belirlemede sıkıntılar 

yaĢamaktadırlar. Bu nedenle ülkemizin geliĢmesinde en fazla kaynağı sağlayacağına inandığımız ara 

eleman yetiĢtiren kurumlar ile yapılacak iĢbirlikleri kapsamında daha fazla öğrencinin iĢyeri eğitimi 

alması sağlanmalıdır.  

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, bazı önerilerde bulunmak mümkündür. 

Öğrencilerin mesleklerine yönelik sahip oldukları iĢ deneyimleri, algı düzeylerini ve farkındalıklarını 

arttırdığı ve pozitif tutum geliĢtirmelerini sağladığı için üniversite-sanayi iĢbirliğine yönelik giriĢimler 

arttırılmalıdır. Bu bağlamda meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin iĢyeri eğitimi dersinden 

daha fazla faydalanmaları sağlanmalı, teknik gezi faaliyetleri arttırılmalı ve belki de yaz dönemindeki 

staj sürelerinin arttırılması önerilebilir. Müfredat güncellemesi yoluyla mevcut ders betimsellerinin ve 

saatlerinin yeniden düzenlenmesi, derslerin uygulama saatlerinin arttırılması ve müfredata yeni dersler 

eklenmesinde fayda vardır.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, görünür görüntüleme cihazları için yaygın olarak kullanılan otomatik odaklama 

algoritmalarının performansı termal görüntüleme cihazları için incelenmiĢtir. Bu amaçla, Varyans, 

Otokorelasyon, Brenner ve Squared Gradient gibi yaygın olarak kullanılan odaklama algoritmaları 500 

farklı termal görüntüye uygulanmıĢtır ve bu algoritmaların her biri için doğru odak bulma oranları 

belirlenmiĢtir. Sonuçların analizi, termal görüntüleme cihazlarının otomatik odaklaması için en baĢarılı 

algoritmanın % 87‘lik baĢarı ile Squared Gradient algoritması olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Otomatik odaklama, Görüntü netliği, Odak düzlemi, Termal görüntü 

 

 

Evaluation of Autofocusing Algorithms for Thermal Cameras 
 

Abstract 

 

In this study, the performance of autofocusing algorithms commonly used for visible imaging devices 

was investigated with respect to thermal imaging devices. For this purpose, the widely used focusing 

algorithms such as Variance, Autocorrelation, Brenner and Squared Gradient were applied to 500 

different thermal images and the average rates of finding correct focus for each of these algorithms 

were determined. The analysis of these results shows that the most successful algorithm for 

autofocusing of thermal imaging devices is the Squared Gradient algorithm with the success of 87 

percent. 

 

Keywords: Autofocusing, Image Sharpness, Focal Plane, Thermal image 
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INTRODUCTION 

 

An image taken by a camera with manual focus is usually blurred and irregular (Chen et al., 

2010:296). To avoid of this deficiency, the autofocusing of imaging system is used (Chen et al., 

2010:296), (Chang et al., 2009:547). As well known, the existing autofocusing algorithms were 

developed for the visible imaging systems and the behaviors of these algorithms for thermal imaging 

systems yet are not investigated. In best of our knowledge, this study is the first attempt in this respect. 

To solve the problem of autofocusing in visible imaging systems, two types of autofocusing 

techniques called as active and passive are used (Chen et al., 2010:296), (Wu et al., 2005:334). In the 

active autofocusing technique, the camera emits ultrasonic or infrared electromagnetic waves and it 

determines the correct focus by measuring the reflections of these waves from the surface of the object 

being imaged (Chen et al., 2010:296), (Wu et al., 2005:334). This technique is fast since it does not 

require taking more than one image from the object. Unfortunately, this technique might not yield 

good results for objects with different deeps and reflecting surfaces (Wu et al., 2008:442), (Price and 

Gough, 1994:288). Moreover, this method has disadvantages such as high cost and high power 

consumption (Chen et al., 2010:297), (Wu et al., 2005:334). 

In the passive autofocusing technique, the camera does not emit any wave and the autofocusing is 

done by exploiting various features of the image being taken (Chen et al., 2010:297), (Wu et al., 

2005:334). 

The algorithms used for this purpose are divided into the following four groups (Sun et al., 2005:71): 

 Derivative-based autofocusing algorithms (Huang and Jing, 2007:495), (Liatsis and Kantartzis, 

2005:14), (Sun et al., 2005:71),  

 Statistics-based autofocusing algorithms (Liatsis and Kantartzis, 2005:14), (Sun et al., 2005:72), 

 Histogram-based autofocusing algorithms (Liatsis and Kantartzis, 2005:14), (Santos, 1997:266),  

 Intuitive-based autofocusing algorithms (Wu et al., 2008:446), (Sun et al., 2005:72). 

 

The derivative-based algorithms assume that image of an object in focus has mainly high-frequency 

contents (Liatsis and Kantartzis, 2005:13). This means that differences between gray levels of 

neighboring pixels forming the edges of the image in the focus are to be higher than in any image out 

of the focus. In the other words, the higher the differences between the gray levels of the neighboring 

pixels, the sharper the edges of the image will become. In the derivative-based algorithms, to calculate 

the magnitudes of derivative vectors, the high-frequency sensitive methods such as Threshold, 

Absolute Gradient, Squared Gradient, Brenner Gradient, Tenenbaum Gradient, Sum Of Modified 

Laplace, Energy Laplace and Wavelet are used (Huang and Jing, 2007:494), (Liatsis and Kantartzis, 

2005:14), (Sun et al., 2005:71). Unfortunately, besides the high-frequency useful signals, these 

methods are highly sensitive also to high-frequency noise. For this reason, in environments with high 

noise, the algorithms which are less sensitive to the high-frequency signals are used. They are the 

statistical-based autofocusing algorithms such as variance, normalized variance, and correlation 

algorithms (Liatsis and Kantartzis, 2005:14), (Sun et al., 2005:72). Besides the histogram-based and 

intuitive-based autofocusing algorithms are also less sensitive to high-frequency signals like 

statistical-based autofocusing algorithm. But this deficiency reduces significantly the success of 

finding focus of these algorithms (Wu et al., 2008:446), (Sun et al., 2005:72), (Santos, 1997:266). 

The analysis of autofocusing algorithms used for visible imaging devices shows that in general, the 

images taken from devices sensitivity to different wavelengths for same object are being different 

quality (Wu et al., 2005:334), (Sun et al., 2005:70) (Figure 1). Therefore, this requires testing of these 

autofocusing algorithms for thermal imaging devices and adapting to properties of thermal imaging 

devices of these algorithms. 

In this study, the application of the commonly used autofocusing algorithms was considered for 

thermal imaging system. In addition, focus values, times of finding focus and rate of finding correct 

focus of these algorithms were evaluated. 

The remainder of this study comprises of the following sections: in Section 2 focus measurement 

system is explained, in Section 3 autofocusing algorithms are given, in Section 4 the setup and results 

of the experiment to determine the autofocusing characteristics of a thermal camera are given and in 

Section 5 the conclusions are explained. 
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a) 

 
b) 

Figure 1: a) Visible Image, b) Thermal Image of a Medium 

Reference: These are author's own shapes. 

 

THE FOCUS MEASUREMENT SYSTEM 

 

In Figure 2, the focal plane of a digital camera with a convex lens and the image formed on the sensor 

plane (SP) of an object located on the focal plane are shown. 

 

 

Figure 2: Focal Plane of a Digital Camera with a Convex Lens 

Reference: It is author's own shape. 

 

In order to get a normal image of a object, the distance S between the object and the optic center (OC) 

and the distance V between SP and OC are determined by the conditions (Subbarao and Tyan, 
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1998:864) Smin ≤ S ≤ Smax and Vmin ≤ V ≤ Vmax, respectively. According to the Gaussian lens law, the 

optimum value Vopt of V providing to take a sharp image, is determined by the Formula (1) (Zhang et 

al., 2000:960) given below. 

 

  (1) 

 

Where, f is the focus distance of the lens. Numerical solution of the Formula (1) shows that the value 

of V is decreased with increasing value of S and the value of S is decreased with increasing value of V. 

This means that depending on the distance between the object and OC, an image can take place behind 

or front of SP. In both cases, the image will be blurred. To prevent this blurring, the distance V 

between OC and SP should be controlled by the condition (2). 

 

 (2) 

 

This condition is provided by the maximal of focus value (Chen et al., 2010:297), (Sun et al., 

2005:74), (FV) calculated by the Formulas (4), (5), (6), (7) from image taken. 

 

THE AUTOFOCUSING ALGORITHMS APPLIED TO THERMAL IMAGES 

 

As has mentioned above, various autofocusing algorithms (Wu et al., 2008:446) are used in the 

imaging systems. The most commonly used of these algorithms are the Variance algorithm (VA), the 

Autocorrelation algorithm (AA), the Brenner algorithm (BA) and the Squared Gradient algorithm 

(SGA). Since main characteristics of these algorithms are explained in the introduction section, here a 

short description of them is given. 

In the Variance algorithm, first a certain number of images are taken from target object, second the 

variance is calculated for each image taken and third the image with highest variance is accepted as 

image at focal (Wu et al., 2008:445), (Huang and Jing, 2007:499). As is know that first the mean ( ) 

of gray levels of pixels in Formula (3), after the variance FVVA of image in Formula (4) is calculated. 

 

 (3) 

 

 (4) 

 

In these formulas, n and m are the vertical and horizontal dimensions of the image, respectively,  is 

gray level of the pixel at coordinates i{1,2, … ,n } and j{1,2, … ,m }. 
In the Autocorrelation algorithm, focus value FVAA (Wu et al., 2008:446), (Sun et al., 2005:72), 

(Santos, 1997:266) are calculated as the correlation between gray levels of neighboring pixels of 

image by Formula (5). 

 

                (5) 

 

In the Brenner algorithm, focus value FVBA (Wu et al., 2008:446), (Sun et al., 2005:72) are calculated 

as the difference between gray levels of neighboring pixels with 2 gap of image by the Formula (6). 

 

     (6) 

 

The Squared Gradient algorithm based on Formula (7) determines the focus value FVSGA (Huang and 

Jing, 2007:495), (Santos, 1997:265) by calculating the mean squared differences of neighboring pixels 

along the horizontal and vertical axes of the image. 
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        (7) 

 

 

 

EXPERIMENTAL SETUP AND RESULTS 

 

In this study, for obtaining thermal images,  a manual focus FLIR E45 thermal camera possessing 

uncooled Microbolometer Focal Plane Array (FPA) detectors with a spectral interval of 7.5–13μm 

was used.   Its thermal sensitivity is 0.1°C at 30°C, output is standard composite video signal, the pixel 

structure is 120×160 and the operating temperature range is 0°C to +250°C. 

In this study, to determine the focal position providing the sharpest image of a given field of thermal 

image at hand, the thermal images of this field are sequentially taken starting from the distance Vmin 

towards Vmax (Figure 3.a). The FVt is calculated by application of above mentioned autofocusing 

algorithms to each image taken. In this case, since FVt will continue to rise until V≈Vopt and then begin 

to fall at the instant V>Vopt, the process of taking images is sustained until reaching the point where 

FVt<FVt-1 and focusing with respect to FVt-1 is deemed as the optimal one. Here, t=1,2, … ,L , and  L 

is the maximum possible number of points  at which images can be taken. In this study, autofocusing 

setup was realized with a step motor mechanism passed the distance ID in 100 steps. The experimental 

setup‘s diagram used for this purpose is showed in Figure 3.b. 

 

 
a) 

 
b) 

Figure 3: a) Image Deep (ID) of The Thermal Camera b) The Experimental Setup‘s Diagram 

Reference: These are author's own shapes. 

 

 



161 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

Figure 4: The Examples of Thermal Images Used for the Tests:  a) Human Images b) Images of Paper 

Cups Contained Hot and Cold Liquids c) Hot Soldering Iron Images 

Reference: These are author's own shapes. 

 

Using the above experimental setup, applying 500 fields on thermal images of autofocusing algorithms 

explained in the previous section (Figure 4 and 5) were determined focus values, times of finding 

focus and successes of finding correct focus of these algorithms. 

 

 
Figure 5: Examples of Fields Determined on the Thermal Images 

Reference: It is author's own shape. 
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The changes of focus values obtained by application of these autofocusing algorithms to fields given 

on thermal image (Figure 5) are given in Figure 6. As can be seen here, for focus fields given, the 

sharpest and most clear focus changes were obtained for the Squared Gradient algorithm. But, in the 

Variance, Autocorrelation and Brenner algorithms are decreased the sharpness and clarity. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

Figure 6: The Changes of Focus Values of Autofocusing Algorithms a) AA b) VA c) BA d) SGA 

Reference: These are author's own shapes. 
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In Figure 7 is given the elapsed times during the processing of above mentioned autofocusing 

algorithms of 500 thermal images in different dimensions. Where, the numbers of pixels of the small 

and largest image fields are 1225, 46200 respectively. The comparison of the duration of finding focus 

shows that these autofocusing algorithms are realized the process at the time intervals too close 

together. 

 

 
Figure7: Performances of Autofocusing Algorithms 

Reference: It is author's own shape. 

 

The successes of finding focus obtained by the application of these autofocusing algorithms to 500 

image fields given on thermal images is given in Table 1. According to these results, the Squared 

Gradient algorithm is the most successful algorithm. 

 

Table 1: The Successes of Autofocusing Algorithms 

Autofocusing 

Methods 

Total Number of Autofocus 

Tests 

Total Number 

of Correct Autofocusing 

Correct Autofocusing 

Percentage 

SGA 

BA 

VA 

AA 

500 

500 

500 

500 

435 

420 

335 

165 

87 

84 

67 

33 

Reference: These are author's own calculates. 

 

CONCLUSIONS 

 

In this study, experiments were performed to evaluate the performances of autofocusing algorithms for 

thermal images. For this purpose, the Variance, Autocorrelation, Brenner and Squared Gradient 

algorithms commonly used in visible imaging systems were evaluated. These algorithms were applied 

to 500 thermal image fields and the performance of each algorithm for thermal images was 

determined. These results show that the derivative-based algorithms are the most successful for 

thermal imaging devices and SGA of these algorithms exhibits the highest success rate of 87%. 
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Abstract 

 

Sorting algorithms has led to sequence the given values in wished order in the computer world and 

various fields. In this way, various benefits in simplifying the complex processes in order to make 

work done is provided. While the sorting algorithms provide this easiness, it performs the sequencing 

process with different speed characteristics. In this study, complexity of sorting algorithms was 

calculated in order to compare the speed difference. Additionally, an application visualizing the 

operation step by step in order to occurrence of differences in algorithms study was performed. The 

hardware occurring in sorting operation was founded as a factor that affects the speed of sorting 

algorithms in programming. In the study, the differences between other devices have been 

demonstrated by supporting the complexity calculation results with the other application. 

 

Keywords: Bubble sort, insertion sort, quick sort, complexity calculations, algorithm analysis 

 

 

Sıralama Algoritmalarının KarmaĢıklık Hesabı, GörselleĢtirilmesi ve 

Performans Analizlerinin KarĢılaĢtırılması 
 

Özet 

 

Sıralama algoritmaları bilgisayar dünyasında ve çeĢitli alanlarda kullanılarak, verilen değerlerin 

istenilen sıraya göre dizilmesini sağlamıĢtır. Bu sayede yapılması gereken karmaĢık iĢlemler 

basitleĢtirilerek iĢin yapılmasında çeĢitli kolaylıklar sağlanmıĢtır. Sıralama algoritmaları bu kolaylığı 

sağlarken birbirlerinden farklı hız özellikleriyle sıralama iĢlemini gerçekleĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada da 

hız farklılıkların karĢılaĢtırılması için sıralama algoritmalarının karmaĢıklığı hesaplanmıĢtır. Ayrıca 

algoritmaların çalıĢmasındaki farklılıkların ortaya çıkması için adım adım iĢleyiĢini görselleĢtiren bir 

uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Programlamada sıralama algoritmalarının hızını etkileyen faktörün 

sıralama iĢleminin gerçekleĢtiği donanım olduğuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada diğer bir uygulama ile 

karmaĢıklık hesabı sonuçları da desteklenerek diğer cihazlar arasındaki sıralama algoritmalarının 

farklılıkları ortaya konulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Bubble sort, insertion sort, quick sort, karmaĢıklık hesabı,  algoritma analizi  
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INTRODUCTION 

 

Although the definition of sorting algorithms is very simple, the solution of it is a very complex job, so 

it becomes one of the subjects which have the highest research and studies in the computer world. Our 

work was performed on bubble sort, insertion sort, selection sort and quick sort sorting algorithms. 

Different characteristics of sorting algorithms were investigated by learning the operation of these 

sorting algorithms. While all mentioned algorithms were performing the sorting, the aspects separated 

from each other were studied to understand by operations on background and searching algorithm 

performance. In the program, the reason of different results for the same sorting algorithms was 

investigated. In overall, working step by step of ranking algorithms, the complexity of algorithms 

arising from this work, and comparison of working times in computer environment were studied. 

There are related and similar studies on this subject in the literature. Mustafa Sahin (2007) compared 

the performance of java, python, and ruby languages. Within these applications bubble sort, quick sort 

items were found. Java was found as 7.5 times faster than python programming language and 21 times 

faster than ruby programming language by comparing the average operating times on mentioned 

environments. M.R. Ghaeni ve M.R. Mirzababaei (2013) studied on linear complexity calculations on 

sorting algorithms. According to the calculations, it was found that the one which has the lower 

complexity calculation should be chosen of the process at high data size calculation. Vandana Sharma, 

Satwinder Singh, and Dr. K.S. Kahlon (2008) reached the timing results that occur in certain data 

inputs by comparing the heap sort, merge sort, quick sort and modified sort sorting algorithms. By 

Pankaj Sareen (2013) the program code belonging to the selection sort, insertion sort, bubble sort, 

merge sort, and quick sort algorithms were run five times, average values were created and the 

comparisons were done. The results of the time difference between algorithms have been reached by 

graphing the comparisons. Time analysis of sorting algorithms was done by Sourabh Shastri, Professor 

Vibhakar Mansontra and Anand Sharma (2015). It was concluded that the given algorithms have 

different working hours by the calculating the complexity of the bubble sort, selection sort, insertion 

sort, quick sort, merge sort, and shell sort algorithms, finding the average complexity time. 

Performance analysis of sorting algorithms by Muhammad Usman, Mudassar Afzal and Zaman Bajwa 

(2015) was performed. The time complexity of bubble sort, insertion sort, quick sort sorting algorithm 

was found. Windows 32-bit Dual Core, Windows 64-bit core i3, Windows 8 64-bit Core i3 and 

Ubuntu also compared the sorting algorithms. Best comparisons results were reached in Ubuntu. 

In this study, the differences in speed of work and its reasons of sorting algorithms in each other and 

programming were discussed as a problem. While the problem was trying to be solved, the 

visualizations of work logic of the sorting algorithms were added to the study. Independently from the 

hardware the algorithms were compared between each other by using the complexity calculation 

method. In programming ranking process was found to be performed by sorting algorithms occurred at 

different times on different computers. It was concluded that the sorting operation was performed at 

devices with different hardware.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

In the study, sorting algorithms, complexity calculation, algorithm visualization and analysis of 

algorithms are considered as materials. It was intended to be carried out on process of bubble sort, 

quick sort, selection sort and insertion sort, while doing this calculation in the study. Since the time 

complexity area would me more effective for comparing the complexity calculation and sorting 

algorithms, time complexity is considered. In the study, ―big o notation‖ is used for this calculation. 

By performing the application and calculating working time for algorithm, differences between 

algorithms were trying to be explained. Sorting algorithms were used to insert the sequence provided 

in programming into specific sequence in order to be understood by user. On the other hand, sorting 

process was carried out according to the number size in the study. 

In the study, time complexity values were obtained while performing the complexity calculations. 

While calculating the time complexity, the transactions for certain amount of input data was taken into 

consideration. Since the calculation of the many processes would be taken too much time, the time 

complexity was calculated by selecting the most time-consuming process. In our study, the 

comparison was done by using bubble sorting, quick sorting, selective sorting, and insertion sorting. 
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Bubble sort is based on exchanging process of adjacent two elements when running from one direction 

to another direction on the elements to be sorted. In displacement process, adjacent two elements are 

compared, if not appropriate with each other, the exchange process would not happen. This process 

was repeated until the end of sorting process. Each run around on the elements provided to an element 

to be settled in a real place. Therefore, treatment was continued on the elements which are not sitting 

on the correct place. Bubble sort is implemented using two cycles, one is to act on the element and the 

other one is pursuing of the other elements not sit on the true place. The second loop was made each 

time one missing since in each cycle an element settled its place in row (Astrachan, 2003:3). 

Quick sort is based on the divide and rule policy; the desired sequence is divided into two sub-series 

according to a certain limit. Binarization process is done by collecting the elements to one side that 

smaller than the limits, and the other elements into other side which are greater than the limits (Mansi, 

2010:161). 

Logic of selection sorting is to find the lowest value items in the list. The first position item replaces 

with the lowest value item. Sorting process is carried out by repeating these steps after the first 

element in the list (Jadoon, Solehria, Rehman and Jan, 2011:16-18). 

Insertion sorting took its name from the placement of the selected element instead of its own place 

later. First selected element was copied in a separate place, the selected element was compared with 

the elements which have smaller index, the elements that is larger than the selected element shifted to 

the right and replaced instead of selected element. The series has become sequentially when the last 

element of the array placed (Sodhi, Surmeet Kaur ve Snehdeep Kaur, 2013:35-36). 

While the calculating the complexity, "big o notation" was used. That‘s a mathematical representation 

which is used in order to describe the asymptotic behavior. With this display, mathematical formula of 

algorithm performance was achieved. Comparison operations were performed according to certain 

criteria as a result of the complexity calculation. Comparisons were made based on the best case, 

average case, worst-case and memory usage values. The best execution time, cost or complexity 

calculation of algorithm are considered as the best case. On the other hand, the worst situation is to 

make the necessary calculations to produce a solution algorithm in case of all the adverse conditions. 

The average case is bringing to input parameters between worst case and best case; this resulted in 

creation of the average case. Memory usage is a measure when running the algorithm that needs 

additional memory (Arora ve Barak, 2009:13). 

In this study, work difference was concretized by visualizing the functioning of sorting algorithms for 

bubble sort and quick sort algorithms.  The best time, average time, the worst time, the area of 

complexity, and memory usage value were found by applying the complexity calculation method on 

sorting algorithms. Different results of same algorithms are explained by calculating working time in 

practice. 

 
APPLICATION 

 

Primarily, complexity for comparison of sorting algorithms regardless of the hardware for the 

programming is calculated in the study (Gul, Amin ve Suliman, 2015:1290-1296). Calculated time 

complexity of determined sorting algorithms is shown in Table 1 to make this comparison (Shastri, 

2014:1188) (Kumar ve Singh, 2014:395-397). 

 

Table 1: Complexity values of sorting algorithms 

Algorithms 

Name 

Data 

Structure 

Time 

complexity 

(The best) 

Time 

complexity 

(Average) 

Time 

complexity 

(The worst) 

Area of 

complexity 

Memory 

usage 

Bubble Sort Series O(n) O(n
2
) O(n

2
) O(1) O(1) 

Selection Sort Series O(n
2
) O(n

2
) O(n

2
) O(1) 1 

Quick Sort Series 
O(n ) O(n ) O( ) O(n ) O(n ) 

Insertion Sort Series O(n) O(n
2
) O(n

2
) O(1) 1 

Source: ―The author‘s own calculations‖ 
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After comparisons of sorting algorithms between themselves, the comparison has been done according 

to the hardware of device used in programming (Ocampo, 2008). By measuring the time between the 

start and end of the sorting process, the results obtained on different devices and between algorithms 

were compared. By showing working times of sorting algorithms, the comparison process was done in 

Table 2. In Table 2, this comparison was carried out by indicating the operating speed range of 10.000, 

20.000, 30.000, 40.000, and 50.000. Sequences were randomly ordered. Therefore, the time was 

different for the same algorithm. Average working hours were discussed in the table by taking into 

account of this difference. 

 

Table 2: Performance of sorting algorithms - 1 

Number of data Bubble Sort (seconds) Insertion Sort (seconds) Quick Sort (seconds) 

10.000 3,442 0,563 0,015 

20.000 11,031 1,657 0,024 

30.000 27,657 3,872 0,047 

40.000 49,047 6,203 0,061 

50.000 69,556 11,390 0,075 

Source: ―The author‘s own calculations‖ 

 

The number of data column in Table 2 shows the entered random number values to be sorted. In other 

columns sorting algorithms process time of sorting algorithms has entered as seconds. The obtained 

times and the complexity of sorting algorithms that we have calculated shows the consistency. In 

Table-3 working times of sorting algorithms derived from a different study is shown (Shastri, 

Mansotra ve Sharma, 2015:393). 

 

Table 3: Performance of sorting algorithms - 2 

Number of data Bubble Sort(seconds) Insertion Sort(seconds) Quick Sort(seconds) 

10.000 2,153  0,687 0,071 

20.000 8,425  2,750 0,149 

30.000 18,538 6,128 0,232 

40.000 33,483 11,518 0,300 

50.000 52,742 16,989 0,449 

Source: Shastri, S., Mansotra, V., and Sharma, A. (2015). Sorting Algorithms and their Run-Time 

Analysis with C#. International Journal of Computer Science and Information Technology & 

Security (Vol. 5, No. 5 s.393). 

 

Values obtained from the sources have been shown in Table 3 as seconds and three digits after the 

comma. In this way, comparison is made equally with the other tables. Values obtained from another 

study are shown in Table 4. In this table, times has been entered in seconds for 10,000, and 50,000 

number of data (Usman, Afzal ve Bajwa, 2015:203). 

 

Table 4. Performance of sorting algorithms - 3 

Number of data Bubble Sort (seconds) Insertion Sort (seconds) Quick Sort (seconds) 

10.000 0,581  0,17 0,004 

50.000 15,893 4,249 0,014 

Source: Usman, M., Afzal, M., and Bajwa, Z. (2015). Performance Analysis of Sorting 

Algorithms with C#. International Journal for Research in Applied Science & Engineering 

Technology (Volume 3 Issue I s.203). 

 

Values in number of seconds have been entered for the two data in Table 4. Step by step sorting 

process of randomly generated 5 number values which were prepared through the program in order to 

be used as an example, bubble sort and quick sort algorithms, respectively, have been plotted in Figure 

1 and Figure 2. Number of steps in ranking process forming the rows in Figure 1 and Figure 2 were 

formed according to the comparison and relocation processes of number values that are the main 
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factors determining the speed of algorithms. On the other hand, the values of data forming the columns 

showed the proportional relationship between the size and height of randomly generated 5 number 

values and sorting of the values from small to large by sorting steps. 

Sorting of randomly generated numbers that have different values according to bubble sort algorithm 

has been visualized in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Visualization of Bubble sort ranking algorithm 

Source: ―The author‘s own calculations‖ 
 

Sorting of randomly generated numbers that have different values according to quick sort algorithm 

has been visualized in Figure 2. 

 

 
Figure 2. Visualization of Quick sort ranking algorithms 

Source: ―The author‘s own calculations‖ 

 

Designed Figure 1 and Figure 2 provided information about the performance of the algorithms by 

showing the logic of bubble sort and quick sort algorithms, and the step numbers of ranking process. 

Algorithm differences were shown concretely by comparing the obtained results which were 

mentioned previously by supporting with this method. 

 

RESULTS 

 

Firstly, the complexity was calculated in order to compare the sorting algorithms in the study. Then 

the different data numbers of algorithms were compared by an application. The working hours 

obtained from this application has resulted in the same direction with the comparison of obtained from 

complexity of the calculations. Then, it was observed that the obtained hours are not exactly the same 

value with the other studies, but at the same logic value was obtained. It was concluded that the reason 

for the obtaining different values in different studies was performing the program in devices having 

different properties. In addition, visualizing the bubble sort and quick sort steps with another 

application, the comparison results were supported in the study. 
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Özet 

 

Asenkron motorlar yapılarının basit ve sağlam olmaları, bakıma az ihtiyaç duymaları, maliyetlerinin 

düĢük olması ve verimlerinin yüksek olması sebebiyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak tercih 

edilen motorlardandır. Yaygın olarak kullanılan asenkron motorların kontrolünde çeĢitli sürme 

teknikleri kullanılmaktadır. Bu sürme tekniklerine göre asenkron motorların matematiksel 

modellemesinin gerçekleĢtirilmesi de önemli bir çalıĢma konusudur.  Bu çalıĢmada asenkron 

motorların en büyük sorunlarından birisi olan parametrelerinin doğru olarak belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla sürekli ve ayrık zamanlı sinyallerle beslenen asenkron motorun eĢdeğer 

devre parametreleri üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Bu parametre ve performans değiĢimlerinin 

incelenmesi ve belirlenmesi için Diferansiyel Genetik Algoritma, Parçalı Sürü Optimizasyonu 

kullanılmıĢtır. EĢdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi 2.2kW ve 5.5kW gücünde iki asenkron 

motor üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, asenkron motor elektriksel eĢdeğer 

devre parametrelerinin belirlenmesinde PSO‘ya göre DEA kullanımının global çözüme yakınsama 

hassasiyetini artırdığı ve eĢdeğer devre parametrelerinin belirlenme süresini kısalttığı gözlemlenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motorlar, EĢdeğer devre parametreleri, Diferansiyel evrim algoritması, 

Parçalı sürü optimizasyonu 

 

 

Determination of the Equivalent Circuit Parameters of the Asynchronous 

Motor for Different Driving Techniques 
 

Abstract 

 

In this study, the determining of motor parameters that is one of the biggest problems of asynchronous 

motors has been aimed. For this purpose, the effects on equivalent circuit parameters of asynchronous 

motor of continuous and discrete-time driving have been tackled. For determining of these parameters 

and performance variations, Differential Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization were 

used. With these algorithms, the equivalent circuit parameters of two asynchronous motor of 2.2kW 

and 5.5kW have been determined. In this study, in determining of the electrical equivalent circuit 

parameters of asynchronous motor, it has been found that the use of Differential Genetic Algorithm 

has increased the sensitivity of the convergence to the global solution and has shortened the 

determining time of the equivalent circuit parameters. 

 

Keywords: Asynchronous motor, Particle Swarm Optimization, Differential Genetic Algorithm, 

Continuous and discrete-time driving 
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GĠRĠġ  
 

Elektrik motorları içerisinde sincap kafesli asenkron motorlar, yapılarının basit ve sağlam olmaları, 

bakıma az ihtiyaç duymaları, arıza yapma oranlarının ve maliyetlerinin düĢük olması ve verimlerinin 

yüksek olması sebebiyle endüstride en çok kullanılan motorlardır. Asenkron motorların doğrudan 

Ģebeke geriliminde ve yük altında hızları çok fazla değiĢmediği için endüstriyel uygulamalarda yaygın 

olarak tercih edilmektedirler. Ayrıca, asenkron motorların devir sayılarının ve konum kontrollerinin 

kolaylıkla yapılabilmesi, günümüzdeki endüstriyel-teknolojik geliĢmelere paralel olarak, bu motorları 

diğer endüstriyel motorlar karĢısında avantajlı hale getirmiĢtir. 

Son yıllarda, asenkron motorların elektriksel eĢdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi üzerine 

yapılan çalıĢmalar artmıĢtır. Asenkron motorların eĢdeğer devre parametrelerinin en düĢük hatayla 

belirlenmesi, doğrusal olmayan dinamik yapılarından dolayı zor bir problemdir. Asenkron motorun 

elektriksel eĢdeğer devre parametrelerinin doğru ve hassas belirlenmesi, asenkron motorların hız ve 

konum kontrolleri gibi uygulamalarda önem arz etmektedir. Ancak, endüstriyel uygulamalar açısından 

asenkron motor parametre değerlerinin hızlı bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Asenkron motor 

parametrelerinin hassas bir Ģekilde belirlenmesi genellikle; stator giriĢ gerilimi, stator akımı ve giriĢ 

gücü gibi giriĢ büyüklüklerinin veya rotor dönme hızı ve motor momenti gibi çıkıĢ büyüklüklerinin 

kullanıldığı optimizasyon teknikleriyle mümkün olmaktadır. Elektrik makinelerinin optimizasyon ve 

parametrelerinin belirlenmesinde yapay zeka teknikleri en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. 

Pillay ve ark. (1998),  asenkron motor verimlerinin belirlenmesinde uygulanan, motor etiket 

verilerinden verimin elde edilmesi yerine, yeni bir metot olarak genetik algoritmaya dayalı bir yöntem 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Nangsue ve ark. (1999), asenkron motor parametrelerinin belirlenmesinde 

evrimsel algoritmaların uygulanabilirliğini göstermiĢlerdir. Genetik algoritmanın ve genetik 

programlamanın temel kavramlarını incelemiĢler ve asenkron motor eĢdeğer devre parametrelerinin 

belirlenmesinde genetik algoritma ve genetik programlama metotlarını kullanmıĢlardır. Bu 

algoritmaları üç farklı asenkron motor için uygulamıĢlardır ve ayrıca genetik algoritmanın ve genetik 

programlamanın asenkron motor koruması ve motorun geçici/kalkınma çalıĢma durumunda da 

kullanılabileceğini göstermiĢleridir. Haung K.S., Kent W., Wu Q.H., Turner D.R. (2001), Asenkron 

motor parametrelerinin tanımlanması problemine genetik algoritma uygulanmıĢtır. Problemin çözümü 

makinenin matematiksel modeline ve makinenin ölçülen çıkıĢ verisine bağlıdır. Asenkron motorların 

matematiksel modeli basitleĢtirilmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir, beklenildiği gibi asenkron motorun 

parametrelerinin tanımlanması büyük bir doğrulukla sonuçlanmıĢtır. ÇunkaĢ M. (2004), genetik 

algoritmalarla üç fazlı asenkron motorun tasarım optimizasyonunu gerçekleĢtirmiĢtir. Asenkron 

motorun performans özelliklerini iyileĢtirerek motorun mevcut ağırlığını düĢürüldüğünü göstermiĢtir. 

Uygulama örneğiyle, elektrik makinelerinin tasarım optimizasyonunda genetik algoritmaların 

etkinliğini ANSYS magnetik analiz programı yardımıyla doğrulamıĢtır. Ferkova Z., Zboray L. (2005), 

1.1 kW‘lık asenkron motorun çalıĢması boyunca motorun hızı ve faz akımı direct Ģebekeye bağlı 

olarak ölçülmüĢtür. Matematiksel modelin bilinmeyen parametreleri genetik algoritma ile 

belirlenmiĢtir. Böylece değiĢen motor parametrelerinden dolayı bazı farklılıklar zaman cevap 

modelinin ve gerçek eğri modelinin içinde görülmüĢtür. Gerçek sabit değerler motorun nominal 

değerlerinden farklı çıkmıĢtır. Ġndüksiyon motor parametrelerinin tanımlanması matematiksel modelin 

yapısını ve ölçüm süresince asenkron motorun sabit değerlerini varsaymaktadır. Cirrincione M., Pucci 

M., Cirrincione G., Capolino G.A.(2005), Asenkron motorların çevrimdıĢı parametrelerinin tahmini 

için sınırlandırılmıĢ en küçük kareler minimizasyonunun uygulamasının analitik bir çözümü üzerinde 

durmuĢlardır. SınırlandırılmıĢ minimizasyon, asenkron motorun klasik lineer dinamik modelinden 

türetilmiĢtir ve bu nedenle değiĢik manyetik seviyelerdeki asenkron motorun elektriksel 

parametrelerinin kararlı-hal değerleri tahmin edilebilmiĢtir. Saturasyonun etkisini dikkate alan bir 

dinamik asenkron motor modelinin simülasyonunda bu metot doğrulanmıĢtır. Kim J.W., and Kim 

S.W.(2005), Dinamik kodlama algoritması  optimizasyon algoritması vektör kontrol ve hata bulma 

iĢlemleri için bir asenkron motorların belirlenen parametrelerine uygulanmıĢtır. Sayısal simülasyon, 

yüksüz kalkınma ve yüklü nominal çalıĢmada gerçekleĢtirilmiĢtir. Dinamik kodlama algoritması, 

kalkınma sinyallerini kullanan tanımlı verime göre genetik algoritma metodu ve sürekli-zaman 

tahmini hata metodu ile karĢılaĢtırılmıĢtır. DEAS, belirlenen parametre değerlerinin ve iĢletim 

zamanının doğruluğunda genetik algoritma metodundan daha hızlı olduğu gösterilmiĢtir. Asenkron 

motorun dinamik modelindeki tüm parametrelerinin eĢ zamanlı olarak tanımlanmasından dolayı, 
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amaçlanan metot vektör kontrolünde olduğu gibi hata belirleme aracı olarak da kullanılabileceği 

gösterilmiĢtir. Koyuncu, C.A. (2006), çalıĢmasında, ilk olarak bir yapay zeka optimizasyon 

algoritması olan diferansiyel evrim algoritmasının bütün programlama dillerine uygulanabilecek 

basitlikte bir örneğini vermiĢ ve bir yazılım geliĢtirmiĢtir. Rahimpour ve ark. (2006), çalıĢmalarında 

rotoru çift çubuklu indüksiyon motorların önerilen modelleri içinde, iki boyutlu teoriye dayanan bir 

model tartıĢılmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir.  Modelin doğruluğu, gerçekliği ve tanımlanan parametreleri bir 5.5 

kw,380 V, 50 Hz, 1450 rpm çift kafesli rotorlu indüksiyon motor yardımıyla araĢtırılmıĢtır. 

Keskintürk, T. (2006), diferansiyel evrim algoritmasının temel prensiplerini açıklamıĢtır. Operatörlerin 

her bir birey için birlikte kullanılması, özel bir seçim yöntemi gerektirmemesi gibi nedenlerle genetik 

algoritmadan daha basit bir yapıya sahip olduğunu belirtmiĢtir. Koubaa, Y. (2006) Asenkron 

motorların parametrelerinin tahmini için yeni bir yaklaĢım üzerinde durulmuĢtur. Amaçlanan metodun 

temel özelliği, rotor direnci, rotor sargılarının self-indüktansı ve ölçülen rotor akı büyüklüğü 

olmaksızın stator kaçak akı reaktans parametrelerinin tahmininin mümkün olmasını göstermesidir. 

Tahmini parametreler, amaçlanan metodun performansını ve yoğunluğunu değerlendirmek için 3 

kW‘lık bir asenkron motorla sağlanan benzer mevcut verilerle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Koyuncu C.A., (2006) Ġlk olarak bir yapay zeka optimizasyon algoritması olan diferansiyel evrim 

algoritmasının bütün programlama dillerine uygulanabilecek basitlikte bir örneğini vermiĢ ve bir 

yazılım geliĢtirmiĢtir. Ebrahim R., Vahid R., Mahmood P. (2007) Çift kafesli rotorlu indüksiyon 

motorların önerilen modelleri içinde, iki boyutlu teoriye dayanan bir model tartıĢılmıĢ ve 

geliĢtirilmiĢtir.  Modelin doğruluğu, gerçekliği ve tanımlanan parametreleri bir 5.5 kw,380 V, 50 Hz, 

1450 rpm çift kafesli rotorlu indüksiyon motor yardımıyla araĢtırılmıĢtır. Mutluer M. ve ark. (2007), 

asenkron motor parametrelerinin belirlenmesinde geliĢtirdikleri bir hibrid genetik algoritmayı 

kullanmıĢlardır. Asenkron motor parametrelerini belirlemek için, asenkron motorun nominal çalıĢma, 

devrilme ve kalkınma moment denklemlerini amaç fonksiyonu olarak kullanmıĢlar ve uygunluk 

fonksiyonunu buna göre elde etmiĢlerdir. Bununla birlikte, asm parametrelerinin belirlenmesinde 

klasik genetik algoritmayı ve geliĢtirdikleri hibrid genetik algoritmayı sonuçları itibariyle 

karĢılaĢtırmıĢlar ve hibrid genetik algoritmanın asm parametrelerinin belirlenmesinde üstün 

performansa sahip olduğunu göstermiĢlerdir. Nolan R., Pillay P., Haque T. (1997), ASM 

parametrelerinin belirlenmesinde genetik algoritma kullanmıĢlardır. Ayrıca genetik algoritmadan elde 

edilen sonuçlar gösterilmiĢ ve Newton-Raphson metoduyla karĢılaĢtırmıĢlardır. Kalkınma momenti, 

devrilme momenti, nominal çalıĢma momenti ve nominal çalıĢma güç faktörü gibi verileri motor 

parametrelerinin belirlenmesi için kullanmıĢlardır. Weatherford, H.H., Brice C.W. (2003) Motor 

parametrelerinin belirlenmesi için küçük asenkron motorlarla çalıĢmıĢlardır. Asenkron motor 

parametrelerinin belirlenmesi için gerilim, akım ve moment gibi nominal değerlerle motor etiket 

değerlerini kullanmak için genetik algoritma kullanmıĢlardır. ÇalıĢmalarında motor parametrelerinin 

belirlenmesinin zorluğu üzerinde durulmuĢ ve asenkron motor parametrelerinin belirlenmesi için 

yapılan boĢta çalıĢma ve kilitli rotor testlerinin endüstriyel bir ortamda çalıĢmayabileceği 

gösterilmiĢtir. Bu testler watt metre gibi özel cihazlara ve devamlı mevcut bulunmayan değiĢik üç fazlı 

güç kaynaklarına (gerilim ve frekans) ihtiyaç duymaktadırlar (Ursem R. K., Vadstrup P. (2003)). 

Havuz sirkülasyon pompasında kullanılan iki adet asenkron motora diferansiyel evrim algoritması 

uygulanmıĢ ve asenkron motor parametrelerinin belirlenmesi için diferansiyel evrim algoritması ile üç 

adet evrimsel algoritma karĢılaĢtırılmıĢtır. Diferansiyel evrim algoritması 5.5kW‘lık motor 

probleminde daha sağlam bir sonuca, hızlı bir yakınsamayla ulaĢmıĢtır. Ayrıca, diferansiyel evrim 

algoritmasının diğer algoritmalardan oldukça basit ve daha az parametreye ihtiyaç duyduğu 

gösterilmiĢtir (Pillay P., Levin V. (1995)). Klasik sonuçlar ve kullanıcılar için asenkron motorun 

matematiksel modellenme yönergelerini göstermiĢlerdir. Matematiksel modeller, basit eĢdeğer devre 

modellerinden kompleks dq modellerine ve dengesiz gerilimin veya empedansların değiĢik formlarını 

kapsayan abc modellerine kadar bir alanı kapsamaktadır.  

Bu çalıĢmada, asenkron motorların en büyük sorunlarından birisi olan parametrelerinin doğru olarak 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla asenkron motorun sürekli ve ayrık zamanlı sinyallerle 

beslenmesinin, eĢdeğer devre parametreleri üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Bu parametre ve 

performans değiĢimlerinin incelenmesi ve belirlenmesi için Diferansiyel Genetik Algoritma, Parçalı 

Sürü Optimizasyonu kullanılmıĢtır. EĢdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi 2.2kW ve 5.5kW 

gücünde iki asenkron motor üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, asenkron 

motor elektriksel eĢdeğer devre parametrelerinin belirlenmesinde PSO‘ya göre DEA kullanımının 
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global çözüme yakınsama hassasiyetini artırdığı ve eĢdeğer devre parametrelerinin belirlenme süresini 

kısalttığı gözlemlenmiĢtir. 

 

ASENKRON MOTORLAR 

 

Asenkron motorlarda 3 fazın elektriki ve mekaniki özellikleri birbirine eĢit olduğu için asenkron 

motorlarda bir fazın özellikleri belirlendiğinde 3 fazlı asenkron motorun eĢdeğer devresi belirlenmiĢ 

olur. Bundan dolayı 3 fazlı asenkron motorun eĢdeğer devresi çıkartılırken sadece 1 faz eĢdeğer 

devresi belirlenir. ġekil 1‘de bir asenkron motora ait eĢdeğer devre görülmektedir. 

 

ġekil 1: Asenkron motorun rotor direncinin ikiye ayrılması ile oluĢan eĢdeğer devre 

ġekil 1'deki eĢdeğer devre gerçek eĢdeğer devre olarak adlandırılır. Bu devredeki çözümü daha 

basitleĢtirmek için gerçek eĢdeğer devredeki sonuçlara yakın sonuçlar veren sadeleĢtirilmiĢ bir eĢdeğer 

devre geliĢtirilmiĢtir. SadeleĢtirilmiĢ eĢdeğer devre için bazı kabuller yapılır. 

Dengeli 3 fazlı asenkron motorda, 1 faz yaklaĢık eĢdeğer devre aĢağıdaki Ģartlar kabul edilerek 

tasarlanmıĢtır. 

 Stator bakır kayıplarının azalması için stator sargı direnci düĢük tutulmuĢtur. 

 Her bir sargının ortalama sarım uzunluğu azaltılarak stator sargının kaçak reaktansı minimize 

edilmiĢtir. 

 Nüve kayıplarının düĢülmesi için (Demir kaybı) düĢük kayıplı çelikten yapılan ince levhalar 

kullanılır. Böylece Rm yüksek tutulmuĢ olur. 

 Levhalar için seçilen çeliğin geçirgenliği yüksektir ve motorda akı yoğunluğu çalıĢma noktası 

mıknatıslanma eğrisinin diz bölgesinin altında tutulur. (Doyum noktasından aĢağıda tutulur.) 

Böylece mıknatıslanma reaktansı yüksek olur. 

Uyartım kolu eĢdeğer devrenin giriĢ kısmına alınarak elde edilen sadeleĢtirilmiĢ eĢdeğer devre ġekil 

2'de verilmiĢtir. 

 
ġekil 2: Asenkron motorun sadeleĢtirilmiĢ bir faz eĢdeğer devresi 

  

ġekil 2'deki sadeleĢtirilmiĢ eĢdeğer devrenin parametreleri;  

 fE   : Bir faz gerilim değeri (volt),  

 I   : Motorun Ģebekeden çektiği akım (Amper), 

 sR   : Stator sargılarının iç direnci (Ohm), 

 sX   : Stator sargılarının kaçak reaktansı (Ohm), 
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 sI   : Stator devresinden geçen akım (Amper), 

 2X   : Rotor devresi kaçak reaktansının rotor devresine aktarılmıĢ eĢdeğeri (Ohm), 

 2R   : Rotor devresi direncinin stator devresine aktarılmıĢ eĢdeğeri (Ohm), 

 rI   : Rotor devresinden geçen akım (Amper), 

 mR  : Uyartım devresi direnci (Ohm), 

 mX  : BoĢ çalıĢmadaki uyartım reaktansı (Ohm), 

 0I   : Uyartım devresinden geçen akım (Amper), 

 mI   : Mıknatıslama akımı (Uyartım akımının reaktif bileĢeni) (Amper), 

 wI  : Wattlı akım (Uyartım akımının aktif bileĢeni) (Amper), 

 
yR   : Motor milindeki yükün stator terimleri cinsinden elektrik direnci (Ohm), 

olarak ifade edilir. 

  

DĠFERANSĠYEL EVRĠM ALGORĠTMASI (DEA) 

 

Evrim prensibine dayalı teknikler bilinen optimizasyon metotlarının noksanlıklarının üstesinden 

gelmek için kullanılmaktadır (Storn, R. and Price, K. (1997)(1998), ÇunkaĢ M., Sağ T., Arslan M. 

(2009)). Son zamanlarda bu prensibe dayalı tekniklerin hepsini temsilen ortak bir terim olarak 

evrimsel hesaplama terimi yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu sınıfa giren algoritmalara 

örnek olarak Genetik Algoritmalar (GA)‘lar, evrimsel programlama, evrimsel stratejiler ve DEA vs 

sayılabilir (Storn, R. and Price, K. (1995)(1997)). DEA basit fakat güçlü popülasyon tabanlı bir 

algoritmadır (Price K.V. (1996)).  Özellikle, düzenlenmiĢ bir uzayda tanımlı ve gerçek değerli tasarım 

parametrelerini içeren fonksiyonları optimize etmek amacıyla kullanılan bir araĢtırma algoritmasıdır. 

Gerçek parametreli optimizasyon, bilimde mühendislikte ve diğer iĢ ortamlarında karĢılaĢılan pratik 

problemlerin önemli ve geniĢ bir sınıfını oluĢturmaktadır. Zor optimizasyon problemleriyle 

karĢılaĢıldığında genellikle ilk yapılması gereken probleme özel sezgisel bir yaklaĢım tekniği 

belirlemektir. Uzman bilgisinin tasarıma ilave edilmesine olanak sağlayan bu teknikler geliĢime dayalı 

algoritmalar gibi genel metotlarla karĢılaĢtırıldığında oldukça üstün baĢarı göstermektedir. Örneğin 

amaç fonksiyonu lineer polinom formunda ise bu tür problemi çözmek amacıyla geliĢtirilmiĢ Simpleks 

metodu, Karmakar algoritması gibi baĢarılı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler bu tip problemlerde 

yüzlerce hatta binlerce tasarım değiĢkeninin bulunması durumunda bile optimal çözümleri bulabilme 

kabiliyetine sahiptir. Amaç fonksiyonu lineer bir polinom Ģeklinde değilse ve probleme özel metodlar 

yoksa o zaman genellikle Levenberg-Marguardt algoritması Branch and Bound metodu gibi 

yöntemlere baĢvurulmaktadır (Karaboğa, D. (2004)). 

 

PARÇACIK SÜRÜ OPTĠMĠZASYONU (PSO) 

 

Parçalı Sürüsü Optimizasyonu (PSO) 1995 yılında Kennedy, J. ve Eberhart, R.C. tarafından; kuĢ 

sürülerinin davranıĢlarından esinlenilerek geliĢtirilmiĢ popülasyon tabanlı olasılıksal optimizasyon 

tekniğidir (Kennedy, J. and Eberhart, R.C. (1995)). Doğrusal olmayan problemlerin çözümü için 

tasarlanmıĢtır. Çok parametreli ve çok değiĢkenli optimizasyon problemlerine çözüm bulmak için 

kullanılmaktadır. PSO, genetik algoritmalar gibi evrimsel hesaplama teknikleriyle birçok benzerlik 

gösterir. Sistem rastgele çözümler içeren bir popülasyonla baĢlatılır ve nesilleri güncelleyerek en 

optimum çözümü araĢtırır. PSO‘da parçacık olarak adlandırılan olası muhtemel çözümler, o andaki 

optimum parçacığı izleyerek problem uzayında dolaĢırlar. PSO‘nun klasik optimizasyon 

tekniklerinden en önemli farklılığı türev bilgisine ihtiyaç duymamasıdır. PSO‘yu uygulamak, 

algoritmasında ayarlanması gereken parametre sayısının az olması sebebiyle oldukça basittir. PSO; 

fonksiyon optimizasyonu, bulanık sistem kontrolü, yapay sinir ağı eğitimi gibi birçok alanda baĢarıyla 

uygulanabilmektedir (Guerra, F.A. and Coelho, L.D.S., (2006)), (Zhou, J. ve ark. (2006)), (Bocaniala, 

C.D. and Costa, J.S.D., (2006)), (Ghoshal, S.P., (2004)).  
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TEST FONKSİYONLARI 

Genetik ve diferansiyel evrim algoritmalarının performansını değerlendirmek için, Tablo 1‘de verilen 

değiĢik türdeki 4 adet test fonksiyonu (Price, K.V. ve ark., (2005)) üzerinde algoritmalar test 

edilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Benchmark Test Fonksiyonları 
Fonksiyon 

No 
Ġsmi Fonksiyon Değer (D) Sınırlar 

F1 Sphere 
2

1

1

D

i

i

f x


  30 100 100ix    

F2 Schwefel  2 1
1

D
i

jj
i

f x




   30 100 100ix    

F3 
GenelleĢtirilmiĢ 

Rosenbrock 
    2 22

3 1 1

1

100 1
D

i i

i

f x x x



     30 30 30ix    

F3 
GenelleĢtirilmiĢ 

Schwefel  4

1

sin
D

i i

i

f x x


   30 500 500ix    

        

Algoritmaların her biri Tablo 2‘de verilen parametre değerleri ile, 300.000 jenerasyona kadar 20 defa 

çalıĢtırıldı. Elde edilen en iyi sonuçlar dikkate alınarak test fonksiyonlarının uygunluk değerleri ve 

çalıĢma süreleri kaydedildi. Elde edilen sonuçların ortalamaları Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

 

Tablo 2: Fonksiyonlar için kullanılan optimizasyon parametreleri 

Parçacık Sürü Optimizasyonu Diferansiyel Evrim Algoritması 

Parçacık Sayısı            = 100 Popülasyon Boyutu = 100 

Öğrenme Faktörü (C1) = 1 Çaprazlama oranı    = 0.80 

Öğrenme Faktörü (C2) = 1 Ölçekleme Faktörü  = 0.80 

 

Tablo 3: Uygunluk değerleri 

Algoritma 

Fonksiyonları 

Parçacık Sürü Optimizasyonu Diferansiyel Evrim Algoritması 

Uygunluk Süre (ms) Uygunluk Süre (ms) 

F1 1.58069E-07 1672852.871 4.1628E-215 916782.72 

F2 0.952750131 1424596.3 2.28114E-08 1424368 

F3 0.005127272 1977867 0 1333716.6 

F4 -12569.48662 1412338.1 -12569.48662 1364735.2 

 

Tablo 3 incelendiğinde DEA‘nın test fonksiyonlarının çözümünde, PSO‘dan daha kısa sürede çözüme 

ulaĢtığı görülmektedir. F1, F2, F3 ve F4 fonksiyonlarının uygunluk değerlerini göz önüne alındığımız 

zaman, PSO lokal minumuma takılırken, DEA global minumuma ulaĢmaktadır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Deney Metodu İle Asenkron Motor Parametrelerinin Belirlenmesi 

Asenkron motorun parametrelerinin deney metodu ile belirlenebilmesi için stator faz direncinin 

ölçülmesi, boĢ çalıĢma deneyi ve kilitli rotor deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan bu deneyler IEEE 

standart test prosedürüne göre gerçekleĢtirilmiĢtir (Electric Machinery Committee 2004). Stator faz 

direncinin ölçülmesi sonucunda elde edilen doğru akım direnci 1.2 ile çarpılarak motorun bir faz etkin 

direnci sR hesaplanmıĢtır. 

Asenkron motorlar Ģebekede çalıĢtırıldığında yapılan deneyler sonucunda ölçülen değerlerden 

hesaplanan eĢdeğer devre parametreleri Tablo 4‘de verilmiĢtir.  



177 

 

 

Tablo 4: 2.2 Kw ve 5.5 kW  motorlara ait  eĢdeğer devre parametreleri 

Parametreler 2.2 kW 5.5 kW 

Rs 4.55 5.14 

R2 2.85 2.85 

Xs 3.07 6.68 

X2 3.07 6.68 

Rm 1015.43 2004.62 

Xm 64.65 129.32 

 

Parçalı Sürü Optimizasyonu ve Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanılarak Asenkron Motor 

Parametrelerinin Belirlenmesi 

Bu çalıĢmada kullanılan DEA ve PSO algoritmalarında amaç fonksiyonları olarak asenkron motorun 

moment denklemleri kullanılmıĢtır.  

   

2
s

1 2 2

s s 2 s 2

R
V

s ―
ω R +R s + X +X

nF T
 
 

                    (1) 

   

2

s 2
2 2 2

s s 2 s 2

V R
―

ω R +R + X +X
kF T

 
 

                   (2) 

 

2

s
3

22

s s s s 2

V
―

2ω R + R + X +X
dF T

 
  

                    (3) 

PSO ve DEA‘da, uygunluk fonksiyonu moment hata fonksiyonlarının karelerinin toplamıdır ve 

algoritmaların amacı hata değerini minimum yapmaktır. 

 
2 2 2

1 2 3Uygunluk fonksiyonu (...) (...) (...)F F F                      (4) 

nT  :  Nominal moment 

kT  :  Start momenti 

dT  :  Devrilme momenti 

1F  :  Tam-yük dönme momentindeki hata değeri 

2F  :  Start momentindeki hata değeri 

3F  :  Devrilme momentindeki hata değeri 

sR  :  Stator direnci 

2R  :  Rotor direncinin statora indirgenmiĢ Ģekli 

sX  :  Stator reaktansı 

2X  :  Rotor reaktansının statora indirgenmiĢ hali 

 

Amaç fonksiyonları belirlenen problemdeki denklemlerin DEA ve PSO için gerçekleĢtirilen 

yazılımları Matlab programında gerçekleĢtirilmiĢtir.  GeliĢtirilen algoritma parametreleri, popülasyon 

boyutu, jenerasyon sayısı, çaprazlama oranı, ölçekleme faktörü ve öğrenme faktörü kullanıcı 

tarafından kolayca değiĢtirilebilmektedir. Böylece istenilen popülasyon sayısı ve çaprazlama oranı 

girilerek farklı seçenekler değerlendirilebilir. Ayrıca motora ait gerilim, frekans, kayma ve kutup 
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sayısı değerleri ile motor parametreleri değiĢtirilebilmekte ve farklı çalıĢma değerlerine ait motorlar 

içinde kullanılabilmektedir.  

Matlab‘da gerçekleĢtirilen yazılımda motor parametrelerin ( sR , 2R , sX , 2X , mX ) sınırlarını 

belirlemek için, deneysel yöntem ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen değerler dikkate 

alınmıĢtır. PSO ve DEA asenkron motorların sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı kontrol yöntemine göre 

çalıĢtırılmıĢtır.  

Amaç fonksiyonu olarak kilitli-rotor, devrilme ve tam-yük moment denklemleri kullanılmaktadır. 

Uygunluk fonksiyonu olarak ise EĢitlik 1, 2 ve 3‘de verilen hata fonksiyonlarının kareleri toplamı 

alınmıĢtır. DEA ve PSO 20 kez çalıĢtırılıp, bulunan değerlerin ortalama değerleri sonuçlar olarak 

kabul edilmiĢtir. Asenkron motorların gerçek eĢdeğer devre parametreleri olarak Tablo 4‘deki değerler 

kabul edilmiĢtir.  

2.2 kW‘lık asenkron motorun sürekli ve ayrık zamanlı çalıĢmaya göre PSO ve DEA algoritmalarından 

elde edilen parametre sonuçları ve hata oranları Tablo 5‘de verilmiĢtir. Tablo 5‘de görüldüğü gibi 

DEA PSO‘ya göre Rs değeri dıĢında daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. PSO ve DEA‘da ise her 

çalıĢtırmada tüm parametre değerleri için genellikle yakın değerler elde edilmiĢtir. Bu sonuçlardan 

PSO ve DEA‘nın kararlı çalıĢtığını göstermektedir.   

 

Tablo 5: 2.2 kW‘lık Asenkron Motorun Parametre değerleri 

 Sürekli Zamanlı Ayrık Zamanlı 

Parametre PSO DEA PSO DEA 

sR  (gerçek) 4,55 4,55 4,55 4,55 

sR  (tahmini) 4,41 4,57 4,95 5,05 

%hata 3,08 0,44 8,79 10,99 

2R  (gerçek) 3,38 3,38 3,78 3,78 

2R  (tahmini) 3,57 3,42 3,54 3,69 

%hata 5,62 1,18 6,35 2,38 

sX (gerçek) 3,01 3,01 2,4 2,4 

sX (tahmini) 2,90 2,96 2,57 2,41 

%hata 

 

 

 

3,65 1,66 7,08 0,42 

2X (gerçek) 3,01 3,01 2,4 2,4 

2X (tahmini) 2,96 2,96 2,49 2,41 

%hata 

 

 

 

1,66 1,66 3,75 0,42 

mX (gerçek) 68,81 68,81 73,75 73,75 

mX (tahmini) 68,52 68,66 73,76 73,53 

%hata 

 

 

 

0,42 0,22 0,01 0,30 

 

5.5 kW‘lık asenkron motorun sürekli ve ayrık zamanlı çalıĢmaya göre PSO ve DEA algoritmalarından 

elde edilen parametre sonuçları ve hata oranları Tablo 6‘de verilmiĢtir. Tablo 6‘de görüldüğü gibi 

DEA PSO‘ya göre daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. PSO ve DEA‘da ise her çalıĢtırmada tüm 

parametre değerleri için genellikle yakın değerler elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar PSO ve DEA‘nın kararlı 

çalıĢtığını göstermektedir.   
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Tablo 6: 5.5kW‘lık Asenkron Motorun Parametre değerleri 

 Sürekli Zamanlı Ayrık Zamanlı 

Parametre PSO DEA PSO DEA 

sR  (gerçek) 5,14 5,14 5,14 5,14 

sR  (tahmini) 4,95 4,52 4,89 5,04 

%hata 3,70 12,06 4,86 1,95 

2R  (gerçek) 3,70 3,70 4,22 4,22 

2R  (tahmini) 3,54 3,69 4,38 4,26 

%hata 4,32 0,27 3,79 0,95 

sX (gerçek) 6,60 6,60 6,43 6,43 

sX (tahmini) 6,55 6,63 6,51 6,49 

%hata 

 

 

 

0,76 0,45 1,24 0,93 

2X (gerçek) 6,60 6,60 6,43 6,43 

2X (tahmini) 6,39 6,69 6,61 6,55 

%hata 

 

 

 

3,18 1,36 2,80 1,87 

mX (gerçek) 134,72 134,72 137,88 137,88 

mX (tahmini) 134,34 134,62 137,48 137,77 

%hata 

 

 

 

0,28 0,07 0,29 0,08 

 

Tablo 5 ve Tablo 6‘dan da görüldüğü gibi DEA‘dan elde edilen değerler, PSO‘dan elde edilen 

değerlere göre düĢük hata oranına sahiptir. Bu hata değerleri kabul edilebilir değerlerdir. DEA metodu 

ile elde edilen değerlerin gerçek değerlere çok daha yakın olduğu görülmektedir. DEA‘nın 2 farklı 

çalıĢma durumunda da PSO‘dan daha iyi çalıĢtığı yapılan deneyler sonucunda görülmektedir.   

 

SONUÇ 

Bu çalıĢmada 2.2 kW‘lık ve 5.5 kW‘lık asenkron motorların sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı çalıĢma 

durumları için parametre değerleri hesaplanmıĢtır. Her çalıĢma durumu için PSO ve DEA kullanılarak 

asenkron motorun eĢdeğer devre parametreleri ayrı ayrı hesaplanmıĢtır.  Yapılan çalıĢmada 2.2 kW‘lık 

asenkron motorun eĢdeğer devre parametreleri için DEA‘nın ortalama hata oranı %1,96, PSO‘nun 

ortalama hata oranı ise %4 olarak bulunmuĢtur. 5.5 kW‘lık asenkron motor için DEA‘nın ortalama 

hata oranı %1.4, PSO‘nun ortalama hata oranı ise %2.5 olarak bulunmuĢtur.  

Sonuç olarak asenkron motor sürücüleri ile gerçekleĢtirilen endüstriyel çalıĢmalarda, motor 

parametrelerinin tahmini için DEA‘nın kullanılmasının daha uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

DEA hesaplama süresinin kısa oluĢu, optimum parametre değerlerine yakınsamasındaki hassasiyeti 

gibi üstünlükleri nedeniyle diğer optimizasyon çalıĢmaları için de kullanılabilir. 

Bundan sonraki çalıĢmalarda, DEA farklı elektrik makinelerinin parametre tahminlerinin de 

kullanılabilir. Ayrıca amaç fonksiyonları değiĢtirilerek de çalıĢma tekrar edilebilir ve sonuçlar 

karĢılaĢtırılarak en uygun amaç fonksiyonu belirlenebilir. 
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Özet 

 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan cep telefonu, bilgisayar gibi tüm elektronik cihazlardaki 

elektronik devre elemanları plaket üzerine monte edilmektedir. Plaket, baskı devre elamanlarını 

toparlayarak sadeleĢtirir, yapımını ve onarımını kolaylaĢtırır. Meslek Yüksekokulu, Fen, Mühendislik 

ve Teknoloji Fakültelerindeki Bilgisayar, Fizik, Mekatronik, Elektrik ve Elektronik gibi birçok 

bölümde ve onların alt programlarında baskı devre tasarımı ve imalatına yönelik uygulamalı dersler 

verilmekte ve bu derslerde baskı devre Ģeması plaket üzerine klasik yöntemlerle çizilmektedir. 

Bu çalıĢmada; plaket üzerine baskılı devre Ģemasının hatasız ve kolay olarak çizilmesi hedeflenmiĢtir. 

C# ile hazırlanan arayüzle iki boyutlu devre resmi derlenmiĢ, Arduino yardımıyla tasarlanan üç eksenli 

platforma komutlar gönderilerek baskılı devre Ģemasının çizimi yapılmıĢtır. Bu uygulamanın klasik 

yöntemlerle hazırlanan baskılı devre çizimine göre daha kolay, sorunsuz ve hızlı olduğu görülmüĢ 

olup, baskı devre tasarımı ve imalatına yönelik derslerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Baskı devre çizimi, C#, Arduino 

 

 

Drawing on Plaque with Designed Three Axis Platform of Two-Dimensional 

Circuit Image 
 

Abstract 

 

At present, commonly used electronic circuit elements in all electronic devices in such as mobile 

phones, computers are mounted on a plaque. Plaque facilitates the construction and repair and 

simplifies by collecting printing circuit elements. In many departments such as Computer, Physics, 

Mechatronics, Electrical and Electronics and in their sub-programs in Vocational College, Science, 

Engineering and Technology Faculties being given applied lessons for circuit design and production 

and print circuit diagram is drawn by conventional methods on plaque in this lesson. 

In this study; it is aimed the printed circuit diagram drawn on the plaque accurately and easily. Circuit 

compiled a two-dimensional image with interfaces prepared with C# and schematic drawing of the 

circuit is made by sending commands to triaxial platform designed with the help of the Arduino. This 

application is simpler, smooth and quick than the printed circuit drawing prepared by conventional 

methods and it can be used easily for the printed circuit design and production in lessons. 

. 

 

Keywords: Drawing PCB, C#, Arduino 
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GĠRĠġ 

 

Elektronik devre elemanlarının bakır yüzeyde oluĢturulan yollarla bir birine bağlantısı sağlandığı 

plakalara baskı devre plaketi denir. Baskı devre kartları (PCB) elektronik cihazların seri üretimi için 

icat edilmiĢtir (Altuncu vd., 2009:108). Günümüzde yaygın olarak kullanılan cep telefonu, bilgisayar 

gibi tüm elektronik cihazlardaki elektronik devre elemanları PCB üzerine monte edilmektedir. PCB, 

baskı devre elamanlarını toparlayarak sadeleĢtirir, yapımını ve onarımını kolaylaĢtırır (MEB, 

2011:38). Baskı devre Ģemasının plakete aktarılması için baskı devre kalemi ve pozlandırma 

yöntemleri kullanılır. Baskı devre Ģemasının plaket üzerine baskı devre kalemi ile aktarılır. Aktarma 

iĢlemi elle yapılır. Pozlandırma yöntemi; foto rezist ve serigrafi olmak üzere iki farklı metod ile 

yapılmaktadır. Bilgisayar programları sayesinde asetat kağıdı üzerine baskı devre Ģemasının çıktısı 

alınır. Foto rezist metodunda, pozitif20 adı verilen sprey, serigrafi metodunda da ipek kullanılır. 

Pozlandırma kutusuna konularak baskı devre Ģeması plakete aktarılır (MEB, 2011:48).  

Meslek Yüksekokulu, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerindeki Bilgisayar, Fizik, Mekatronik, 

Elektrik ve Elektronik gibi birçok bölümde ve onların alt programlarında baskı devre tasarımı ve 

imalatına yönelik uygulamalı dersler verilmektedir. Bu ders ve uygulama kapsamında yapılan baskı 

devre Ģemasının PCB üzerine baskısında klasik yöntemler kullanılmaktadır. Seri olmayan üretimlerde 

araç-gereç kullanımı ve maliyet bakımından baskı devre kalemi yöntemi kullanılmaktadır. 

Ölçeklendirme ve düzgün çizim elle zor olması hem uygulamasının kolay hem de çok iyi sonuç 

vermesinden dolayı ısı ile transfer yöntemi baskı devre yöntemine göre daha yaygın kullanım alanı 

bulmaktadır (Çakır vd., 2009:1). 

 

Uygulama Arayüzü 

Bilgisayar destekli elektronik tasarım alanında günümüzde Altium Designer, OrCAD, Proteus VSM, 

Eagle vb. modelleme programları kullanılmaktadır. Bu programların kullanımı için belirli bir bilgiye 

sahip olmak gerekmektedir. ÇalıĢmada, plaket üzerine aktarılacak iki boyutlu baskı devre Ģema 

resminin seçileceği ve üç eksenli platforma aktarımının sağlanacağı ġekil 1‘deki gibi C# programı 

yardımıyla bir arayüz hazırlanmıĢtır. 

  

 
ġekil 1: Uygulama Arayüzü 

Arayüzde, aktarılmak istenen resim seçildikten sonra uygulama çalıĢtırılır. ġekil 2‘de 1 numaralı 

bölümde görüldüğü gibi ilk önce baskı devre Ģema resminin iletken yolları belirlenir ve bunlar 

Arduino‘ya gönderilecek uygun kod parçacıklarına çevrilir. ġekil 3‘teki 2 numaralı bölüm Arduino 

için çevrilen kod parçacıkları Arduino‘ya gönderilir ve plaket üzerine çizim aĢamasını gösterir.   
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ġekil 2: Uygulamanın ÇalıĢma Ekran Görüntüsü 

 

 

Üç Eksenli Platform 

Uygulama Arayüzü ile üç eksenli platform arasındaki iletiĢimi kuran elektronik devre Ģeması ġekil 

3‘te gösterilmiĢtir. Devredeki Arduino‘ya gelen veriler derlenip, ġekil 4‘te gösterilen üç eksenli 

platform ile plaket üzerine baskı devre Ģemanın çizimi sağlanmaktadır. Üç eksenli platform devresinde 

bilgisayardan gelen verileri derlemek Arduino, motorları hareketlerini kontrol etmek için ULN2003 

kullanılmıĢtır. 

 

 
ġekil 3: Üç Eksenli Platform Devre ġeması 
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ISO 8373 tarafından verilen sanayi robotu tanımı, üç veya daha fazla programlanabilir ekseni olan, 

otomatik kontrolü, programlanabilir, çok amaçlı, bir yerde sabit duran veya tekerlekleri olan 

endüstriyel uygulamalarda kullanılan manipülatördür. Üç eksenli platform çalıĢma alanı ġekil 4‘te 

gösterilmiĢtir. Sadece tutma ve taĢıma iĢlevi gerçekleĢtiren bu robot tipi üç eksende hareket etmektedir 

ve kartezyen robot olarak da adlandırılmaktadır. Bu tip robotların hareketlerini planlamak ve 

bulunduğu noktayı belirlemek kolaydır (Çengelci ve Çimen, 2005) 

 
ġekil 4: Üç Eksenli Platform ÇalıĢma Alanı 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada; tasarlanan bir arayüz ve üç eksenli bir platform ile baskı devre Ģemasının plaket üzerine 

aktarımı sağlanmıĢtır. Bu uygulamanın, el ile çizime göre daha düzgün ve ölçekli, ısı ile transfer 

yöntemine göre daha tehlikesiz ve kolay, pozlandırma yöntemine göre daha az maliyetli olduğu 

görülmüĢtür. Öğrenciler bu sistemi kullanarak bilgisayar ile çizmiĢ oldukları baskı devreyi yine 

çalıĢmamızda hazırlanan bilgisayar programı üzerinden zahmetsiz bir Ģekilde doğrudan plaket üzerine 

aktarabilmektedirler. Bu sayede öğrencilerin baskı devre çizimi içeren derslerinde bu sistemi 

kullanarak daha verimli ve istekli çalıĢtıkları net bir Ģekilde görülmüĢtür. 
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Özet 

 

Bu aratırmada, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 

öğrencilerinin eğitimlerinde aldıkları programlama derslerine bakıĢ açıları ve öz yeterliliklerinin 

ölçülmesi hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 2015-2016 yılı Merzifon Meslek 

Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında aktif olarak devam etmekte olan 98 öğrenciye 1998 yılında 

Ramalingam ve Wiedenbeck tarafından geliĢtirilen ve  2012 yılında Altun ve Mazman tarafından 

Türkçeye uyarlanan ―Programlamaya ĠliĢkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği‖ uygulanmıĢtır. Elde edilen 

veriler SPSS 22.0 programında analiz edilerek sunulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Programlama, Öz Yeterlilik Algısı, Mesleki Eğitim 

 

 

Computer Programming the Measurement of Student Programming Self-

Sufficiency: Merzifon Vocational Case 
 

Abstract 

 

In this research, the University of Amasya Merzifon Vocational School Computer Programming 

course the students aimed to measure the programming perspectives and self-sufficiency in the 

training they receive. 2015-2016 years for the purpose of the study Merzifon Vocational School 

Computer Programming in active ongoing 98 students in 1998 Ramalingam and developed by 

Wiedenbeck and in 2012 Altun and Mazman by the Turkish adaptation of "Self Efficacy Perception 

Scale on programming" has been applied. The obtained data are presented and analyzed by SPSS 22.0 

software. 

 

Keywords: Programming, Perception of Self-Sufficiency, vocational Training 
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GĠRĠġ  

 

Teknoloji ve bilgi alanlarının hızla geliĢtiği ve farklılaĢtığı günümüzde bilimde gerçekleĢen geliĢmeler 

ekonomiden politikaya kadar birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermiĢtir (Üredi 

ve Üredi, 2005:252). Eğitimdeki geliĢmeler klasik olan öğretmen odaklı eğitimi bir tarafa atarak 

öğrenen odaklı bir sistem haline gelmiĢtir. Özyeterlilik ile eğitimde öğreneni merkeze alan öğrenin 

sistemi önem kazanmıĢtır (Tekerek vd. 2012:4). Programlama eğitimi Bilgisayar Programcılığı 

bölümünde önem arz etmekte olup giriĢ seviyesinde olan öğrenciler tarafından zor görülmekte ve 

özyeterlilik algılarının düĢük olmaktadır (Mazman, 2013:13). Bu çalıĢmada Merzifon Meslek 

Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin programlama yönelik özyeterlilik 

algılarının ölçülmesi ile programlamaya bakıĢ açıları değerlendirilmiĢtir.  

 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Özyeterlilik algısı 

Özyeterlilik algısı kiĢinin bir iĢi baĢarmadaki etkinlik seçimi, gösterdiği çaba, zorluk anında verilen 

direnç olarak tanımlanır. Özyeterlilik, öğrenmenin duyuĢsal boyutunu tamamlamada günümüzde son 

derece önemli bir yere sahiptir (Tekerek vd., 2012:4). Özyeterlilik algısı bireylerin kendini izleme ve 

değerlendirme, benlik algısı, sonuç beklentisi ve algılanan kontrol gibi inançlarla da iliĢkilidir. Ayrıca 

öğrenen bir hedefi baĢarmadaki öz düzenleme ve strateji seçiminde belirleyici bir etken olup kiĢinin 

baĢarı çıktılarını ve motivasyonunu etkilemektedir. Hayat boyu bir etkinlik olan öğrenmede bireyler 

aynı biliĢsel seviyede olsalar da özyeterlilik algıları değiĢiklik göstermektedir. Özyeterlilik algısı 

yüksek olan bireylerin zorluklarla baĢa çıkmada daha iyi oldukları ve hedefe ulaĢmada daha fazla 

direnç gösterdikleri ifade edilmiĢtir. Özyeterliliği düĢük olan bireylerin ise sorun ve problemleri 

gözlerinde büyüttükçe büyüttükleri ve bu nedenle sıkıntı, strese girerek kendilerini defresif 

hissetmelerine ve durumu daha karmaĢık hale getirdikleri ifade edilmiĢtir (Mazman, 2013:13).  

 

1.2. Programlamaya Yönelik Özyeterlilik algısı 

Bilgisayar programcılığı, günümüzde hızla geliĢmekte olan biliĢim sektöründe her geçen gün önemi 

artan bir meslek dalıdır (Özyurt ve Özyurt, 2015:56). Bilgisayar programcılığı meslek 

yüksekokullarında bu açığı kapatmak için açılmıĢ olup 2015 OSYM verilerine göre 120 üniversitede 

24.526 kontenjana sahiptir. 

Bilgisayar programcılığında okutulan programlama dersleri tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4: Bilgisayar programcılığında okutulan programlama dersleri 

Ders Adı Teorik Uygulama toplam 

Programlama Temelleri 3 1 4 

Görsel Programlama I 3 1 4 

Web Tasarımının Temelleri 3 1 3 

Görsel Programlama II 3 1 4 

Veri Tabanı 3 1 4 

Ġnternet Programcılığı I 3 1 4 

Nesne Tabanlı Programlama I 3 1 4 

Ġnternet Programcılığı II 3 1 4 

Nesne Tabanlı Programlama II 3 1 4 

TOPLAM 35 

 

Bilgisayar programlama, problem algılama, problem çözme, matematiksel ve mantıksal düĢünme gibi 

yüksek düzeyde düĢünme becerilerine sahip olmayı gerektirir (Özyurt ve Özyurt, 2015:56).  Bu 

bağlamda programlama dili öğrenme sürecinde çoğu iĢlem ve kavram öğrenen için soyut kalmakta ve 

bu bilgiyi somutlaĢtıramadıklarından dolayı özyeterlilik algıları düĢük olmasına neden olmaktadır. Bu 

durumda öğrenenin programlamadan uzaklaĢmasında ve programlamayı öğrenememesine sebep 

olmaktadır (Özdinç ve Altun, 2014:1532). Programlamadaki baĢarıyı etkileyen faktörler içerisinde 

öğrenenin tutumu, motivasyonu ve demografik özellikleri yer almaktadır (Yağcı, 2016: 1419).  
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2. Yöntem 
 

2.1. ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢmanın verileri birey düzeyinde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 2015-2016 yılı 

Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında aktif olarak devam etmekte olan 98 

öğrenciye Ramalingam ve Wiedenbeck (1998) tarafından geliĢtirilen ve  Altun ve Mazman (2012) 

tarafından Türkçeye uyarlanan ―Programlamaya ĠliĢkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği‖ uygulanmıĢtır. 98 

öğrencinin demografik bilgileri tablo 2‘de verilmiĢ olup 61‘i erkek, 37‘si kadındır. Katılımcıların 

yarısı birinci sınıf diğer yarısı ise ikinci sınıftır. 
 

Tablo 2: Katılımcı Bilgileri 
 KiĢi Yüzde 

Cinsiyet Erkek 61 62,2 

Kadın 37 37,8 

Toplam 98 100 

 KiĢi Yüzde 

Sınıf 1 49 50 

2 49 50 

Toplam 98 100 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 

ÇalıĢmada 2015-2016 yılı Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında aktif olarak 

devam etmekte olan 98 öğrencinin demografik bilgileri ve programlamaya yönelik özyeterlilik algısı 

ölçeği ve programlama derslerinde almıĢ oldukları sınav notları kullanılmıĢtır. Ölçek ―karmaĢık 

programla görevleri‖ ve ―basit programlama görevleri‖ olmak üzere iki faktörden oluĢmaktadır.  
 

2.3. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada toplanan veriler bilgisayr ortamında SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın verileri birey düzeyinde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 2015-2016 yılı 

Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında aktif olarak devam etmekte olan 98 

öğrenciye 
 

3. Bulgular 

ÇalıĢmada bireylerin programlamaya iliĢkin özyeterlilik algısını ölçmek üzere Ramalingam ve 

Wiedenbeck (1998) tarafından geliĢtirilen ve 2012 yılında Altun ve Mazman tarafından Türkçeye 

uyarlanan ―Programlamaya ĠliĢkin Öyeterlilik Algısı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçeğin orjinali 32 madde 

olup dört faktörden oluĢmaktadır.  

Güvenirlik analizine bakıldığında (Tablo 3) ,924 ile ölçek güvenilir düzeyde çıkmıĢtır. 

 
Tablo 3: Alpha Güvenirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

,924 11 

 

Günlük kaç saat bilgisayar kullandıkları sorulduğunda %34,7‘si 1-3 saat, %22,4‘ü 4-6 saat günlük 

bilgisayar kullandıklarını ifade etmiĢlerdir ki bilgisayar programcılığı öğrencileri için bu sürenini az 

olduğu ifade edilebilir. Programa derslerine haftada kaç saat ayırıyorsunuz sorusuna verilen 

cevaplarda %89,6‘sı 10 saatten az zaman ayırmaktadırlar. Bu saat içerisine okulda görmüĢ oldukları 

ders saatinin de olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu bağlamda öğrencilerin programlamaya ders dıĢında ya 

hiç zaman ayırmadıkları ya da çok az bir zaman ayırdıkları görülmektedir.  

Öğrencilerin görmüĢ oldukları programlama dersinden herhangi birinden en yüksek aldıkları not 

sorulduğunda %53,1‘i 60 ve altı not aldıklarını ifade etmiĢlerdir. %29,6‘sı 61-75 arası, % 17,3‘ü ise 75 

üzeri not almıĢlardır. 
 

3.1. Madde Ortalama Değerleri 

Her maddenin ortalama değerleri incelendiğinde basit programlama görevlerinin ortalaması karmaĢık 

programlama görevlerine göre daha yüksektir. En düĢük 1, en yüksek değer 6‘dır. Ortalama değerler 

incelendiğinde en yüksek ortalamanın 4,97 ile en basit program olan ―Merhaba dünya‖ yazabilirim 
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olduğu görülmüĢtür. En düĢük değer ise 3,10 ortalaması ile ―Bir programın daha okunabilir ve açık olması 

için uzun ve karmaĢık kısımları yeniden yazabilirim‖ maddesidir. KarmaĢık Programlama Görevlerinde 

öğrencilerin ortalama civarında oldukları görülmektedir. 
Tablo 3: Soruların Ortalama Değer 

 

Ortalama 

Değerleri 

B
as

it
 

P
ro

g
ra

m
la

m
a 

G
ö
re

v
le

ri
 "Merhaba Dünya" mesajının görüntülenebileceği bir program yazabilirim 4,97 

Üç sayının ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim 
4,71 

Verilen herhangi bir sayı dizisinin ortalamasını hesaplayan bir program 

yazabilirim 
4,17 

K
ar

m
aĢ

ık
 P

ro
g
ra

m
la

m
a 

G
ö
re

v
le

ri
 

Ġstenilenler açıkça tanımlandığında bir problemin çözümüne yönelik oldukça 

karmaĢık ve uzun bir program yazabilirim. 
3,30 

Yazacağım bir programı modüler bir biçimde organize edip tasarlayabilirim 3,19 

Yazdığım uzun ve karmaĢık bir programdaki tüm hataları ayıklayabilir ve 

çalıĢabilir hale getirebilirim 
3,32 

Uzun, karmaĢık ve birden fazla dosya gerektiren bir programı kavrayabilirim. 3,29 

Bir programın daha okunabilir ve açık olması için uzun ve karmaĢık kısımları 

yeniden yazabilirim. 
3,10 

Çevrede bir sürü dikkat dağıtıcı olsa bile programa odaklanma yollarını 

bulabilirim. 
3,19 

 

Maddelerin frekans analizleri incelendiğinde öğrencilerin ise %70,4 ünün ―Merhaba Dünya‖ 

yazdırabilecek bir programı yapabileceklerini ifade etmiĢlerdir. Üç sayının ortalamasını hesaplayan bir 

program yazabilirim özyeterliliğini kendine bulan öğrenci oranı %63,9‘dur. Basit programlama görevlerinden 

üçüncüsü olan Verilen herhangi bir sayı dizisinin ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim maddesinde 

oranın düĢük olduğu ve öğrencilerin %43,9‘unun kendilerine bu konuda güvendiklerini ifade etmiĢlerdir. Basit 

programlama görevlerinde öğrencilerin kendilerine güvenleri ilk iki madde de iyi iken üçüncüsünde düĢüktür. 

KarmaĢık Programlama Görevlerinin frekans analizleri incelendiğinde sadece %18,7‘lik bir oranın ―Ġstenilenler 

açıkça tanımlandığında bir problemin çözümüne yönelik oldukça karmaĢık ve uzun bir program 

yazabileceklerini ifade etmiĢlerdir. En düĢük yüzdeliğin %14,3 ile ―Bir programın daha okunabilir ve açık 

olması için uzun ve karmaĢık kısımları yeniden yazabilirim.‖ sorusu çıkmıĢtır.  

Sınıflar bazında ortalama değerler incelendiğinde (tablo 4)  ikinci sınıf öğrencilerinin kendilerine olan güvenleri, 

özyeterlilikleri birinci sınıfa göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Birinci sınıflarda en yüksek ortalama 4,80 ile 

―Merhaba Dünya‖ mesajını görüntületecek bir program iken en düĢük oran ise 2,96 ile ―Bir programın daha 

okunabilir ve açık olması için uzun ve karmaĢık kısımları yeniden yazabilirim‖ maddesidir. Ġkinci sınıflarda da 

aynı durum söz koĢunudur. ―‘Merhaba Dünya‘ mesajının görüntülenebileceği bir program yazabilirim‖ maddesi 

5,14‘lük bir ortalama ile en yüksek değer iken en düĢük değerde birinci sınıftaki gibi 3,24 ile ―Bir programın 

daha okunabilir ve açık olması için uzun ve karmaĢık kısımları yeniden yazabilirim‖ maddesidir.  

 

Tablo 4: Sınıflar Bazında Soruların Ortalama Değer 

 

Ortalama 

Değerleri 

 1.Sınıf 2.Sınıf 

B
as

it
 

P
ro

g
ra

m
la

m
a 

G
ö
re

v
le

ri
 

"Merhaba Dünya" mesajının görüntülenebileceği bir program yazabilirim 4,80 5,14 

Üç sayının ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim 4,39 5,04 

Verilen herhangi bir sayı dizisinin ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim 4,00 4,35 

K
ar

m
aĢ

ık
 P

ro
g
ra

m
la

m
a 

G
ö
re

v
le
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Ġstenilenler açıkça tanımlandığında bir problemin çözümüne yönelik 

oldukça karmaĢık ve uzun bir program yazabilirim. 
3,23 3,37 

Yazacağım bir programı modüler bir biçimde organize edip tasarlayabilirim 3,00 3,37 

Yazdığım uzun ve karmaĢık bir programdaki tüm hataları ayıklayabilir ve 

çalıĢabilir hale getirebilirim 
3,16 3,47 

Uzun, karmaĢık ve birden fazla dosya gerektiren bir programı kavrayabilirim. 3,16 3,41 

Bir programın daha okunabilir ve açık olması için uzun ve karmaĢık 

kısımları yeniden yazabilirim. 
2,96 3,24 

Çevrede bir sürü dikkat dağıtıcı olsa bile programa odaklanma yollarını 

bulabilirim. 
3,04 3,35 
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Cinsiyete göre durum incelendiğinde erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla kendilerine güvenerek 

özyeterliliğe sahip olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin ortalama altında kalan özterlilik maddelerine 

bakıldığında KarmaĢık Programlama Görevleri kategorisinde yer alan ―Yazacağım bir programı modüler bir 

biçimde organize edip tasarlayabilirim‖ 2,89 ortalama ile, 2,83 ortalama ile de ―Uzun, karmaĢık ve birden fazla 

dosya gerektiren bir programı kavrayabilirim‖ maddesidir. 

 

SONUÇ 

 
Altun ve Mazman (2012) tarafından Türkçe diline uyarlanan örneklemde ―karmaĢık programlama görevleri‖ ve 

―basit programlama görevleri‖ olmak üzere öz yeterlilik algısının iki boyutu Amasya Üniversitesi Merzifon 

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığında aktif olarak devam eden 98 öğrenciye uygulanarak Ģu bulgular 

elde edilmiĢtir; 

 Basit Programlama Görevi kategorisinde bulunan görevlerin ortalaması daha yüksek çıkmıĢtır. Basit 

görevleri öğrencilerin yapabilecekleri görülmüĢtür. 

 Basit Programlama Görevi kategorisinde yer alan ―Verilen herhangi bir sayı dizisinin ortalamasını 

hesaplayan bir program yazabilirim‖ görevin diğer iki göreve oranla daha düĢük olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

 KarmaĢık Programlama Görevi kategorisinde özyeterliliği yüksek olan görev ―Yazdığım uzun ve 

karmaĢık bir programdaki tüm hataları ayıklayabilir ve çalıĢabilir hale getirebilirim‖ görevidir. 

 Sınıflar bazında maddeler incelendiğinde ders sayısı ve programlama saati arttıkça özyeterlilik algısının 

da arttığı ve ikinci sınıf öğrencilerinin özyeterliliklerin birinci sınıfla oranla daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

 Cinsiyet bazında özyeterlilik incelendiğinde erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla 

özyeterliliklerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 Sınıflar bazında en bariz farkın olduğu görev Basit Programlama Görevleri kategorisnde yer alan ―Üç 

sayının ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim‖ görevidir. 
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Özet 

 

Meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesi, öncelikle bu meslek yüksekokullarında eğitim 

veren öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeyleri ile iliĢkilidir. Bunun nedeni 

öğretim elemanlarının mesleki doyum düzeyleri yükseldikçe etkinlikleri de yükselecektir. Aynı 

Ģekilde tükenmiĢlik hissinden uzaklaĢtıkça daha yüksek bir mesleki performans sergileyeceklerdir. 

Meslek yüksekokullarının genel olarak merkezdeki fakültelere göre fiziki, teknik alt yapılarının daha 

zayıf olması ve daha uzak bir konumda bulunması nedeniyle meslek yüksek okullarında çalıĢan 

öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerinin araĢtırılması daha fazla önem 

taĢımaktadır.  Bu çalıĢmanın kapsamı Mersin Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında çalıĢan 

öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerini araĢtırmaktır. 

Bu çalıĢmanın amacı meslek yüksekokullarında çalıĢan öğretim elemanlarının mesleki doyum ve 

tükenmiĢlik düzeylerinin çeĢitli demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini 

incelemektir. Aynı zamanda öğretim elemanlarının mesleki doyum düzeyleri ile tükenmiĢlik düzeyleri 

arasındaki iliĢkinin yönünü ve derecesini araĢtırmaktır. Mesleki doyum düzeyi Kuzgun, Sevim ve 

Hamamcı tarafından 1999 yılında geliĢtirilmiĢ mesleki doyum ölçeği temel alınarak ölçülmüĢtür. 

TükenmiĢlik düzeyi ise  Maslach TükenmiĢlik Envanteri temel alınarak ölçülmüĢtür. Veriler; mesleki 

doyum düzeyi, tükenmiĢlik düzeyi ve  demografik özellikler ile ilgili soruları içeren anket formları 

kullanılarak toplanmıĢtır. Mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerinin demografik özelliklere göre 

farklılığını analiz etmek için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testinden faydalanılmıĢtır. Mesleki 

doyum düzeyleri ile tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢkinin yönünü ve derecesini belirlemek için 

Spearman testinden faydalanılmıĢtır.  
 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Doyum, TükenmiĢlik, Meslek Yüksekokulu. 
 

 

Investigation of Job Satisfaction and Burnout Levels of Academics Working 

at Vocational Colleges 
 

Abstract 

 

The quality of the education provided in vocational colleges is primarily related to the level of job 

satisfaction and burnout of academics training at the vocational colleges. This is because efficiency of 

academics will increase when their job satisfaction is higher. Likewise, they will demonstrate higher 

professional performance with distance from the burnout feeling. Because physical, tecnical 

infrastructures of vocational colleges are generally weaker and vocational colleges are also located in 

more remote location than central faculties, investıgatıon of job satisfactıon and burnout levels of 

academics working at vocational colleges is more important. The scope of this study is to investigate 

job satisfaction and burnout levels of academics working at Mersin University affiliated vocational 

colleges. 

The aim of this study is to investigate whether job satisfactıon and burnout levels of academics 

working at vocational colleges varies according to several demographic characteristics. It is also aim 

to invsetigate the direction and degree of relationship between job satisfaction level and burnout level 
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of academics. The level of job satisfaction was measured based on the scale developed by Kuzgun, 

Sevim and Hamamcı in 1999. The burnout level was measured based on Maslach Burnout Inventory. 

Data was collected by using a questionnaire containing questions about job satisfaction level, burnout 

level and demographic characteristics. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test were used to analyze 

the differences of job satisfaction and burnout levels by demographic characteristics. Spearman test 

was used to determine the direction and degree of relationship between job satisfaction level and 

burnout level. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Burnout, Vocational College. 

 

GĠRĠġ 

 

TükenmiĢlik kavramı; sosyal bilimler alanına uzay-havacılık terminolojisinden gelmiĢ bir kavramdır 

(Karabıyık vd., 2008:92). TükenmiĢlik kavramının doğuĢu 1970‘lerde baĢlamakla birlikte; tükenmiĢlik 

sorunu tükenmiĢlik kavramı olarak tanımlanmadan önce de sosyal yorumcular ve uygulayıcılar 

tarafından dile getirilmiĢtir (Maslach vd., 2008:87). TükenmiĢlik terimi ilk kez 1974 yılında  

Freudenberger tarafından kullanılmıĢ olup, Freudenberger tükenmiĢliği fiziksel ve zihinsel gücün 

tükenmesi, boĢluğa düĢmesi, bitkinlik durumu olarak tanımlamıĢtır (Anbar ve Eker, 2008:40). 

Maslach ve Jackson (1981:99) ise tükenmiĢliği genellikle insanlarla yüz yüze çalıĢan kiĢilerde görülen 

duygusal tükenme ve kinizm sendromu olarak tanımlamıĢtır. Maslach ve Jackson‘a (1981:99) göre bu 

sendromun; duygusal tükenmenin arttığı, çalıĢanların hizmet sundukları kiĢiler hakkında olumsuz, 

kinik tutumlar ile hisler geliĢtirdiği ve çalıĢanların kendileri hakkında mutsuz hissettikleri, iĢlerindeki 

baĢarılarından memnun olmadıkları Ģeklinde farklı boyutları vardır. TükenmiĢlik kısaca; mesleki ve iĢ 

yoğunluklarına bağlı olarak çalıĢanların sarf ettikleri enerjilerinin bitip tükenmesinin kendilerinde 

negatif etki yaratması olarak tanımlanabilir (Deran ve Beller, 2015:72). 

Mesleki doyum; iĢgörenlerin hayatlarında önemli bir belirleyici role sahip olup mesleğe olan bakıĢ 

açılarına etki etmektedir (Kayhan, 2008:36). ÇalıĢma ortamının fiziksel durumu, çalıĢma ortamındaki 

insan iliĢkileri, elde edilen gelir düzeyi, ödüller, elde edilen güvence, ilerleme imkânları, verilen 

yetkiler, çalıĢma süreleri, iĢgörenin kendini gösterebilme imkânı, iĢgörenin bilgi birikiminin ve 

yeteneklerinin mesleğin gerektirdiği etkinliklere uygunluğu gibi alanlarda iĢgörenlerin beklentileri ile 

mesleğin ya da iĢin sunduğu imkânlar birbirine denk düĢerse, uyarsa mesleki doyumun ya da iĢ 

doyumunun gerçekleĢtiği ifade edilebilir (Kuzgun vd., 1999:15). ÇalıĢanların iĢ doyumu yüksekse 

mesleklerine veya iĢlerine karĢı olumlu tutum ortaya koyarlarken, buna karĢın iĢ doyumları düĢükse 

olumsuz tutum ortaya koyarlar (Aslan, 2006:3). 

 

Önceki Yapılan ÇalıĢmalar  

Tolay vd. (2012:449) yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ile iĢ doyumu üzerinde 

etkileri tespit etmek için iki devlet üniversitesinde çalıĢan araĢtırma görevlileri üzerine yaptıkları 

çalıĢmada;  yapısal güçlendirmenin psikolojik güçlendirmeyi doğrudan ve pozitif yönde etkilediği, 

psikolojik güçlendirmenin iĢ doyumu ile duygusal bağlılığı doğrudan ve pozitif yönde etkilediği, 

yapısal güçlendirmenin iĢ doyumunu psikolojik güçlendirme aracılığıyla dolaylı olarak pozitif yönde 

etkilediği, duygusal bağlılığı ise hem psikolojik güçlendirme aracılığı ile dolaylı yoldan hem de 

doğrudan ve pozitif yönde etkilediği sonucuna varmıĢlardır. 

Paksoy‘un (2007:150-151) Harran Üniversitesi‘nde farklı unvanlardaki akademik personelin iĢ 

memnuniyetini ölçmek için yaptığı çalıĢmasında;  akademik personelin iĢ memnuniyetin yapısal ve 

yönetim yönleri bakımından memnuniyet duyduğunu buna karĢın akademik personelin iĢ 

memnuniyetinin iĢ arkadaĢları ile iliĢkileri, çalıĢma ortamı, baĢarı değerleme ve takdir sistemi yönleri 

bakımından memnuniyetsizlik hissettikleri ve genel olarak en çok memnuniyet duyan akademik 

personel unvan grubunun profesörler olduğu, en az memnuniyet hisseden unvan grubunun ise 

okutmanlar-uzamanlar olduğu sonucunu tespit etmiĢtir. 

Murat ve Çevik‘in (2008:1,15)   Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde görev yapan akademik 

personelin  iĢ memnuniyetini etkileyen faktörleri belirlemek için yaptıkları çalıĢmada; yönetim ve 

örgüt yapısı faktörü, eğitim faktörü, akademik faaliyetler faktörü, fiziksel ve teknik Ģartlar faktörü, 

sosyo-kültürel ve sağlık faktörü ile iletiĢim faktörü  olmak üzere altı faktörün iĢ memnuniyetini pozitif 
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etkilediğini ve en önemli etkiye de yönetim ve örgüt yapısı faktörünün sahip olduğunu ifade 

etmiĢlerdir.  

Arap vd. (2013:68,77-78) Dokuz Eylül Üniversitesi Ġzmir Meslek Yüksekokulu‘nda görev yapan 

akademik ve idari personelin iĢ doyumunu tespit etmek için yaptıkları çalıĢmada; iĢ doyumunun ücret 

ve terfi sistemi boyutunda genel bir memnuniyetsizlik olduğu, iĢ doyumunun maaĢ dıĢı haklar 

boyutunda kadınların, akademik personelin ve uzun süreli çalıĢanların genel bir memnuniyetsizlik 

duydukları ve göreli olarak idari personelin akademik personele kıyasla, uzun süreli çalıĢanların ise 

kısa süreli çalıĢanlara kıyasla daha memnuniyetsiz oldukları sonucuna varmıĢlardır.    

Budak ve Sürgevil‘in (2005:98,103-105) Dokuz Eylül Üniversitesi‘nde çalıĢan akademik personelin 

tükenmiĢlik düzeylerini, tükenmiĢlik düzeylerinin çeĢitli demografik değiĢkenlere göre farklılık 

oluĢturup oluĢturmadığını tespit etmek ve  örgüt çevresi ile ilgili çeĢitli değiĢkenlerin tükenmiĢlik 

düzeyini ne Ģekilde etkilediğini belirlemek için yaptıkları çalıĢmada; akademik personelin genel olarak 

tükenmiĢlik düzeyinin düĢük olduğu, kadın akademik personelin duygusal tükenme düzeyinin erkek 

akademik personelden daha yüksek olduğu, profesör ve doçent unvanına sahip akademik personelde 

tükenmiĢlik belirtilerinin en az görüldüğü ve akademik personelin tükenmiĢlik düzeylerinin örgütsel 

koĢullar farklılaĢtığı sürece de farklılık gösterdiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

ÇavuĢ vd. (2007:97,100) Çukurova ve Selçuk Üniversitesi‘ne bağlı üç meslek yüksekokulunda görev 

yapan öğretim elemanlarının çeĢitli değiĢkenlere göre tükenmiĢlik düzeylerini araĢtırdıkları çalıĢmada; 

öğretim elemanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma düzeylerinin düĢük, kiĢisel baĢarı 

düzeylerinin ise yüksek olduğu, duygusal tükenme ile idari görev, toplam ders yükü, iĢten elde edilen 

doyum ve kiĢisel baĢarı ile yaĢ ve iĢten elde edilen doyum arasında önemli düzeyde iliĢki olduğunu 

tespit etmiĢlerdir.  

Bilge vd. (2007:32) tarafından Ankara‘daki devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim 

elemanlarının iĢ doyumlarını araĢtırdıkları çalıĢmada yaĢı büyük olanların olmayanlara; öğretim üyesi 

olanların öğretim görevlisi olanlara; yurt dıĢında bulunmuĢ olanların bulunmayanlara; akademik 

unvanı daha yüksek olanların olmayanlara; kıdemi fazla olanların olmayanlara göre içsel doyumlarının 

daha yüksek olduğu ve dıĢsal unsurlara göre ise sosyal bilimler alanında çalıĢanların doyumlarının 

fen-mühendislik alanında çalıĢanlara göre daha düĢük olduğunu sonucunu çıkartmıĢlardır.  

Naktiyok ve Kaygın‘ın (2012:31) Kafkas Üniversitesi‘nde çalıĢan akademik personelin tükenmiĢlik ve 

iĢ tatmini düzeylerini ölçtükleri çalıĢmalarında; akademik personelin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaĢma düzeylerinin düĢük, kiĢisel baĢarı düzeylerinin ise yüksek olduğunu ve iĢin niteliği, iĢ 

güvenliği düzeylerinin iĢ tatmini yönünden tatmin edici olduğu, ücret, beĢeri iliĢkiler, çalıĢma 

koĢulları ve terfi düzeylerinin kısmen tatmin edici olduğunu ayrıca tükenmiĢlik ile iĢ tatmini arasında 

negatif yönlü bir iliĢki olduğunu ifade etmiĢlerdir.   

Karaman ve Altunoğlu‘nun (2007:109) sekiz devlet üniversitesinde çalıĢan öğretim elemanlarının iĢ 

tatmini düzeyine etki eden faktörleri tespit ettikleri çalıĢmada özgürce karar verebilme, yeni 

programlar uygulamak için Ģartların uygun olması, diğer çalıĢanlarla iĢbirliği ve ücret faktörlerinin iĢ 

tatmini düzeyini etkilediği sonucuna varmıĢlardır.  

 

AraĢtırmanın Amacı 

Meslek yüksekokulları genel olarak merkezdeki fakültelere göre daha zayıf fiziki, teknik alt yapıya 

sahip olduklarından ve ayrıca  merkezdeki fakültelere göre Ģehir merkezlerinden daha uzakta 

bulunmaları nedeniyle sosyal-kültürel imkanlara daha az ulaĢabildiklerinden  meslek yüksek 

okullarında çalıĢan öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerinin araĢtırılması 

daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı meslek yüksekokullarında çalıĢan öğretim 

elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerinin çeĢitli demografik özelliklere göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını araĢtırmaktır. Aynı zamanda öğretim elemanlarının mesleki doyum 

düzeyleri ile tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢkinin yönünü ve derecesini belirlemektir. 

 

YÖNTEM 

 

Yöntem kısmında araĢtırmanın örneklemi, araĢtırmada kullanılan veri toplama araçları ile veri analiz 

tekniklerinden bahsedilecektir. 
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AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢ olup araĢtırmanın örneklemini Mersin 

Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında çalıĢan öğretim elemanları oluĢturmaktadır. Bu 

kapsamda meslek yüksekokullarındaki 125 öğretim elemanına (e-posta, posta vasıtasıyla ve yüz yüze 

görüĢerek) anketler ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Anketlerin 50 adedi geri dönmüĢtür. Geri dönüĢ oranı 

%40‘dır.  

 

Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğretim 

elemanlarının yaĢ, cinsiyet, meslekteki deneyim süresi, medeni durum, akademik unvan ve bilimsel 

yayın yapıp yapmama gibi demografik özelliklerini belirleyen sorular yer almaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde öğretim elemanlarının tükenmiĢlik düzeyini ölçmek için  ―Maslach TükenmiĢlik 

Envanteri
47

‖ kullanılmıĢtır. Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen ―Maslach TükenmiĢlik 

Envanteri‖ duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı olmak üzere üç alt ölçekten 

oluĢmaktadır. Duygusal tükenme bir bireyin iĢi nedeniyle aĢırı zorlanılmıĢ ve tükenmiĢ hissetmesi, 

duyarsızlaĢma bir bireyin hizmet sunduklarına karĢı gayri Ģahsi ve duygudan yoksun tepkiler 

göstermesi, kiĢisel baĢarı ise biri bireyin yaptığı iĢte kendini yeterli ve baĢarılı bulması olarak 

tanımlanmıĢtır (Maslach ve Jackson, 1981:101). Canan Ergin Maslach TükenmiĢlik Envanterini 

Türkçeye  uyarlamıĢ olup, envanter 22 madde içermekte ve 5 dereceli likert tipi yanıtlanmaktadır 

(ÇavuĢ, vd., 2007:100). Duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma alt ölçeği için alınan yüksek puan, 

tükenmiĢliğin yüksek düzeyde olduğunu gösterirken; kiĢisel baĢarı alt ölçeğinde ise alınan düĢük puan, 

tükenmiĢliğin yüksek düzeyde olduğunu gösterir (Maslach ve Jackson, 1981:101).  Bu çalıĢmada 

tükenmiĢlik toplam tek bir puan hesaplanarak ölçülmemiĢ, her bir alt ölçek için hesaplanan üç ayrı 

puan temel alınarak ölçülmüĢtür.  

Anketin üçüncü bölümünde öğretim elemanlarının mesleki doyum düzeyini ölçmek için Kuzgun vd. 

(1999) tarafından geliĢtirilen ―Mesleki Doyum Ölçeği
48

‖ kullanılmıĢtır. Ölçek beĢli likert tipinde 20 

maddeden meydana gelmektedir (Aslan, 2006:45). Ölçekte alınan yüksek puan, mesleki doyumun 

yüksek düzeyde olduğunu gösterir (Kayhan, 2008:69). Kuzgun vd. (1999:17) ölçekten tek boyutlu 

olarak da yararlanılabileceğini ifade ettiklerinden bu çalıĢmada ölçek tek boyutlu olarak kullanılmıĢtır.     

 

Veri Analiz Teknikleri 

AraĢtırmada ölçeklerin güvenilirliğini saptamak için güvenilirlik analizi, Mesleki doyum ve 

tükenmiĢlik düzeylerinin demografik değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını analiz etmek için 

Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi, mesleki doyum düzeyi ile tükenmiĢlik düzeyi arasındaki 

iliĢkinin yönünü ve derecesini belirlemek için Spearman testi kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

Bulgular kısmında demografik değiĢkenlere iliĢkin bulgulara, tükenmiĢliğe iliĢkin bulgulara ve 

mesleki doyuma iliĢkin bulgulara yer verilecektir. 

 

Demografik Özelliklere ĠliĢkin Bulgular 

ÇalıĢmaya katılan öğretim elemanları ile ilgili demografik özellikler Tablo 1‘de sunulmuĢtur. Buna 

göre öğretim elemanlarının  %28‘si 16-20 yıl arası mesleki deneyime sahip, %42‘si 31-40 yaĢ 

arasında, %66‘sı erkek, % 68‘si evli, %72‘si öğretim görevlisi olup, %80‘i bilimsel yayın yapmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Bu çalıĢmada ―Maslach TükenmiĢlik Envanteri‖ ile ilgili sorular Oruç‘un (2007) çalıĢmasından elde 

edilmiĢtir. 
48

 Bu çalıĢmada ―Mesleki Doyum Ölçeği‖ ile ilgili sorular Kayhan‘ın (2008) çalıĢmasından elde edilmiĢtir.  
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Tablo 1: Demografik Özelliklere ĠliĢkin Bulgular 

DeğiĢken Demografik 

Özellik 

Frekans Yüzde DeğiĢken Demografik 

Özellik 

Frekans Yüzde 

 

YaĢ 

21-30 arası 4 8,0 Cinsiyet Erkek 33 

17 

66,0 

34,0 31-40 arası 21 42,0 Kadın 

41-50 arası 17 34,0 Medeni 

Durum 

Evli 34 68,0 

51 ve üstü 8 16,0 Bekar 16 32,0 

 

Meslekteki 

Deneyim 

Süresi 

1-5 yıl 10 

10 

5 

14 

11 

20,0 

20,0 

10,0 

28,0 

22,0 

    

6-10 yıl  

Akademik 

Unvan 

Öğretim Görevlisi 36 

6 

8 

72,0 

12,0 

16,0 
11-15 yıl Okutman 

16-20 yıl Yardımcı Doçent 

21yıl üstü Bilimsel 

Yayın 

Evet 40 

10 

80,0 

20,0     Hayır 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

TükenmiĢliğe ĠliĢkin Bulgular 

TükenmiĢliğe iliĢkin bulgular sunulmadan önce ―Maslach TükenmiĢlik Envanterinin‖ yapı geçerliliği 

test edilmiĢ ve güvenilirliği ölçülmüĢtür. Yapı geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmıĢ ve 

faktör analizi sonucunda ―Maslach TükenmiĢlik Envanterinin‖ orijinalinden farklı olarak üç alt 

ölçekten değil ―Duygusal Tükenme‖ ve DuyarsızlaĢma‖ olmak üzere iki alt ölçekten oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Her bir alt ölçeğin Cronbach‟s Alpha değerleri sırasıyla 0,896 ve 0,879 bulunmuĢ olup 

envanterin güvenilir olduğu kabul edilmiĢtir. Faktör analizine ve güvenilirliğe iliĢkin sonuçlar Tablo 

2‘de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 2: Faktör Analizi ve Güvenilirlik Sonuçları 

Faktörün Adı Madde Ġfadeleri Faktör 

Ağırlıkları 

Faktörün 

Açıklayıcılığı 

(%) 

Güvenilirlik 

 

 

DUYGUSAL 

TÜKENME 

Sabah kalktığımda bir gün 

daha bu iĢi kaldıramayacağımı 

hissediyorum. 

0,900  

 

 

55,895 

 

 

 

0,896 ĠĢimden soğuduğumu 

hissediyorum. 

0,857 

Yolun sonuna geldiğimi 

hissediyorum. 

0,849 

ĠĢ dönüĢü kendimi ruhen 

tükenmiĢ hissediyorum. 

0,784 

 

 

 

 

DUYARSIZLAġMA 

Öğrencilerin bazı 

problemlerini sanki ben 

yaratmıĢım gibi 

davrandıklarını hissediyorum.  

0,894  

 

 

 

 

20,056 

 

 

 

 
0,879 

Öğrencilere ne olduğu 

umurumda değil. 

0,867 

Bazı öğrencilere sanki insan 

değillermiĢ gibi davrandığımı 

fark ediyorum. 

0,805 

Bu iĢte çalıĢmaya 

baĢladığımdan beri insanlara 

karĢı sertleĢtim. 

0,780 

KMO = 0,824  
 

Bartlett 

Küresellik 

Testi 

Ki Kare 

=247,543 

sd = 28 

p = 0,000 

   Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
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TükenmiĢliğin alt ölçekleri için bulunan ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

Buna göre öğretim elemanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma düzeyleri düĢük bulunmuĢtur.   

 

 

 

Tablo 3: TükenmiĢlik için Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

TükenmiĢlik Alt Ölçekleri N Ortalama Standart Sapma 

Duygusal Tükenme 50 2,0950 0,91597 

DuyarsızlaĢma 50 1,5450 0,71730 
                     Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Öğretim elemanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma düzeylerinin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

meslekteki deneyim süresi, akademik unvan ve bilimsel yayın yapıp yapmama gibi demografik 

değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile analiz 

edilmiĢtir. Buna göre duygusal tükenme düzeyi yalnızca medeni durum değiĢkenine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Diğer değiĢkenlere göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. DuyarsızlaĢma düzeyi ise sadece cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı olarak 

farklılaĢmaktadır. Diğer değiĢkenlere göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Tablo 

4‘te Mann-Whitney U sonuçları sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4: TükenmiĢliğe ĠliĢkin Mann-Whitney U Sonuçları 

TükenmiĢlik Alt 

Ölçekleri 

Grup N Sıra Değerleri 

Ortalaması 

U Z p 

Duygusal Tükenme Evli 

Bekar 

34 

16 

28,71 

18,69 

163,000 -2,280 0,023 

DuyarsızlaĢma Erkek 

Kadın 

33 

17 

29,00 

18,71 

165,000 -2,449 0,014 

p < 0,05 

           Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Bu sonuçlara göre evli olan öğretim elemanlarının duygusal tükenme düzeyleri bekar olan öğretim 

elemanlarına göre daha yüksektir. Kadın öğretim elemanlarının duyarsızlaĢma düzeyi erkek öğretim 

elemanlarından daha düĢüktür.  

 

Mesleki Doyuma ĠliĢkin Bulgular 

Mesleki doyuma iliĢkin bulgular sunulmadan önce ―Mesleki Doyum Ölçeğinin‖ güvenilirliği 

ölçülmüĢtür. Ölçeğin Cronbach‟s Alpha değeri 0,936 bulunmuĢ olup ölçeğin güvenilir olduğu kabul 

edilmiĢtir. Mesleki doyum ölçeği için  ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıĢ Tablo 5‘te 

sunulmuĢtur. Buna göre öğretim elemanlarının mesleki doyum düzeyleri yüksek bulunmuĢtur. 

 

Tablo 5: Mesleki Doyum için Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 N Ortalama Standart Sapma 

Mesleki Doyum 50 3,8880 0,69367 
                        Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
  

Öğretim elemanlarının mesleki doyum düzeylerinin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, meslekteki deneyim 

süresi, akademik unvan ve bilimsel yayın yapıp yapmama gibi demografik değiĢkenlere göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢtir. Buna göre 

mesleki doyum düzeyi hiçbir değiĢkene göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Mesleki doyum düzeyi ile tükenmiĢlik düzeyi arasındaki iliĢkinin yönünü ve derecesini belirlemek için 

Spearman testi yapılmıĢtır. Tablo 6‘ta Spearman testinin sonuçları sunulmuĢtur.  
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Tablo 6: Mesleki Doyum, Duygusal Tükenme ve DuyarsızlaĢma Arasındaki ĠliĢki 

   Duygusal 

Tükenme 

DuyarsızlaĢma Mesleki 

Doyum 

S
p

ea
rm

an
's

 r
h

o
 

Duygusal Tükenme Correlation 

Coefficient 

1,000 0,319
*
 -0,527

**
 

 Sig. (2-tailed) . 0,024 0,000 

DuyarsızlaĢma Correlation 

Coefficient 

0,319
*
 1,000 -0,647

**
 

 Sig. (2-tailed) 0,024 . 0,000 

Mesleki Doyum Correlation 

Coefficient 

-0,527
**

 -0,647
**

 1,000 

 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 . 

*   p < 0,05  

     ** p < 0,01 
     Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Bu sonuçlara göre duyarsızlaĢma düzeyi ile duygusal tükenme arasında pozitif yönlü zayıf güçte bir 

iliĢkiden söz edilebilir. Mesleki doyum ile duygusal tükenme arasında negatif yönlü orta güçte bir 

iliĢki bulunmakta olup, meslek doyum ile duyarsızlaĢma arasında da negatif yönlü orta güçte bir iliĢki 

vardır.  

 

SONUÇ 

 

Meslek yüksekokullarında çalıĢan öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeylerinin 

araĢtırıldığı bu çalıĢmada öğretim elemanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma düzeylerinin 

düĢük olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu; öğretim elemanları arasında tükenmiĢliğin düĢük düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Benzer çalıĢmalarda da; akademik personelin tükenmiĢlik, duygusal 

tükenme ve duyarsızlaĢma düzeyleri düĢük bulunmuĢtur (Budak ve Sürgevil, 2005:98,103-105; ÇavuĢ 

vd., 2007:97,100; Naktiyok ve Kaygın, 2012:31). Bu çalıĢmada ilginç olan sonuçlardan biri 

tükenmiĢliğin ―Maslach TükenmiĢlik Envanterinde‖ öngörüldüğü gibi ―KiĢisel BaĢarı‖ alt boyutu 

gözlenmemiĢtir. Öğretim elemanlarının duygusal tükenme düzeyleri medeni duruma göre farklılık 

göstermekte iken; yaĢa, cinsiyete, meslekteki deneyim süresine, akademik unvana ve bilimsel yayın 

yapıp yapmamaya göre farklılık göstermemektedir. Medeni durum açısından evli olan öğretim 

elemanlarının duygusal tükenme düzeyleri bekar olan öğretim elemanlarından daha yüksek 

bulunmuĢtur. Bunun nedeni; evli olan akademik personelin fiziksel ve zihinsel güçlerinin bir 

bölümünü evlilik müessesiyle ilgili konulara, sorunlara harcamıĢ olmalarından dolayı daha fazla 

kendilerini tükenmiĢ hissetmeleri olabilir. Öğretim elemanlarının duyarsızlaĢma düzeyleri cinsiyete 

göre farklılaĢmakta iken; yaĢa, medeni duruma, meslekteki deneyim süresine, akademik unvana ve 

bilimsel yayın yapıp yapmamaya göre farklılaĢmamaktadır. Cinsiyet açısından kadın öğretim 

elemanlarının duyarsızlaĢma düzeyi erkek öğretim elemanlarından daha düĢük bulunmuĢtur. Bunun 

nedeni; yapısal olarak kadınların erkeklere göre duygusal açıdan daha hassas olmasından 

kaynaklanabilir. 

Öğretim elemanlarının meslekten elde ettikleri doyum düzeyi yüksek çıkmıĢtır. Yalnız öğretim 

elemanlarının bu doyum düzeyi yaĢa, cinsiyete, medeni duruma, meslekteki deneyim süresine, 

akademik unvana ve bilimsel yayın yapıp yapmamaya göre farklılık göstermemiĢtir.  

Mesleki doyum ile tükenmiĢlik arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, mesleki doyum ile duygusal 

tükenmenin birbirini orta derecede etkilediği ve aralarından ters yönlü bir iliĢki olduğu gözlenmiĢtir. 

Yani meslekten elde edilen doyum arttıkça duygusal tükenme seviyesi azalmaktadır. Aynı Ģekilde 

mesleki doyum ile duyarsızlaĢma arasında ters yönlü bir iliĢki olduğu ve birbirlerini orta güçte 

etkiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Duygusal tükenmede olduğu gibi meslekten elde edilen doyum 

yükseldikçe duyarsızlaĢma seviyesi düĢmektedir. Duygusal tükenme ile duyarsızlaĢma ise birbirini 

zayıf derecede etkilemekte olup aralarında aynı yönde bir iliĢki vardır. Yani duygusal tükenme arttıkça 

duyarsızlaĢma da artmaktadır.   
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TükenmiĢliği farklı ölçeklerle ölçüp, farklı meslek yüksekokullarında ve fakültelerde çalıĢan daha 

fazla sayıda öğretim elemanlarının mesleki doyum ve tükenmiĢlik düzeyleri ileriki çalıĢmalarda 

araĢtırılabilir. 
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Özet 
 

Mesleki eğitim, temel olarak kiĢileri ilerideki mesleklerine hazırlamaya yönelik bir araçtır. Ancak 

ülkemizde gençlerin ilgi duyduğu, yeteneği ölçüsünde yönelebileceği meslekler yerine daha farklı, 

kendisine uygun olmayan seçimler yaptığı da bir gerçektir. Oysaki kariyer seçimi eğitimle baĢlayan ve 

hayat boyu devam eden bir olgudur. Doğru kariyeri bulmak, gerekli eğitimi almak gençlerin temel 

hedefleri olmalıdır. 

Bu araĢtırmanın konusunu, ―Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programında‖ okuyan öğrencilerin 

―kariyer beklentileri‖ oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi, Dokuz Eylül ve YaĢar Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulları Bilgisayar Programcılığı öğrencileridir. Kurumlardan alınan izinle bu 

programlarda okuyan öğrencilere ―kariyer beklentilerine‖ yönelik elektronik ortamda bir anket 

uygulanmıĢtır. Ankette 7 demografik, 14 kariyer ile ilgili toplam 21 soru yer almaktadır. AraĢtırma, 

bilgisayar programcılığı öğrencilerinin, ülke gerçekleri çerçevesinde, kariyer beklentilerini ortaya 

koyması açısından önem arz etmektedir. 

AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS 21 paket programında değerlendirilmiĢ ve araĢtırmanın 

hipotezlerine yönelik analizler gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Özel Vakıf ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin kariyer beklentileri arasında bir fark olup 

olmadığı, öğrencilerin geleceğe yönelik kariyer durumlarına bakıĢları bu araĢtırmanın temel 

sorularındandır.  

AraĢtırmanın bazı bulguları Ģunlardır: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %46‘sı mezuniyetlerinin ilk 

altı ayında iĢ bulacaklarını düĢünmektedir; %40‘ı hayal ettiği bölümde okumaktadır; %48‘i ise mezun 

olduktan sonra öncelikli beklentilerinin ―para kazanmak‖ olduğunu ifade etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kariyer planlaması, Mesleki eğitim, Bilgisayar Programcılığı 

 

Career Expectations Of Computer Programming Associate Degree Students 
    

Abstract 
 

Vocational education is primarily a tool for preparing individuals for their future careers. 

Nevertheless, it is also a reality that youngsters in Turkey make different and sometimes unsuitable 

choices rather than the occupations in which they are interested and can achieve in line with their 

abilities. It is a fact that choosing a career starts with education that continues throughout one‘s life 

and to find the right career, obtaining the necessary education should be the youngsters‘ main goal.   

The subject of this study is the ―career expectations‖ of students who attend ―Computer Programming 

Associate Degree Programs‖. The sample group used in the study comprised Computer Programming 

Students attending Dokuz Eylül and YaĢar Unıversities Vocational Schools of Higher Education. A 

survey on ―career expectations‖ was conducted amongst the students, using an electronic platform, 

following permission from the said institutions.  Altogether 21 questions, made up of seven 

demographic and fourteen career related questions, were included in the survey. The study is 

important in that it demonstrates the career expectations of computer programming students within the 

framework of the realities of Turkey. 

Data obtained from the study were evaluated using the SPSS 21 package program and analyses 

relating to the hypothesis of the study were carried out.  
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The main questions of this study were whether or not there is a difference between the career 

expectations of students who attend Private Foundation and State Universities, as well as the view 

point of students in terms of their future careers.  

Some of the findings of this study were: Of the students who participated in the survey, 46% thought 

that they would be able to find a job within the first six months of graduation; 40% would study in the 

department to wish they aspired; 48% said that their main expectation following graduation was ―to 

earn Money‖. 

Key Words: Career Planning, Vocational Education, Computer Programming 

 

GĠRĠġ 

 

ÇalıĢma yaĢamı, insan yaĢamında önemli bir yere sahiptir. KiĢinin iĢ ortamında sadece yaĢamını 

sürdürecek bir gelir elde etmesi değil, aynı zamanda yaptığı iĢten mutluluk duyması, tatmin olması, 

bilgi ve yeteneğini kullanması ve geliĢtirmesi de son derece önemlidir. Bu nedenle iĢ yaĢamında 

çalıĢan ile iĢi arasında uyum olmalıdır (Aytaç, 2005: 17).  

Nasıl ki bireyler çeĢitli yaĢlara ait tipik, duygusal ve fizyolojik özellikler göstererek geliĢiyorlarsa, bu 

geliĢim dönemlerinde meslek seçimi konusunda bazı çeĢitli tipik davranıĢ özellikleri de 

göstermektedirler. Özellikle 15-25 yaĢ arası gençlik döneminin, gencin ileride mesleğinde ve 

kariyerinde karar vermesi için kritik bir dönem olduğu genelde kabul edilmektedir. Donald E. Super‘e 

göre genç, ancak 14 yaĢında mesleğini seçmeye yetecek kadar kendisi hakkında bilgi sahibi 

olmaktadır. Super, 15-27 yaĢları arasını ayrıntılı bir Ģekilde incelemiĢtir. Super‘e göre 15-17 yaĢ arası 

gençler kendi ilgi, yetenek, kapasitelerini, içinde bulundukları toplumun değerlerini, ihtiyaçlarını ve iĢ 

imkânlarını değerlendirmeye çalıĢırlar. 18-21 yaĢ arasında daha gerçekçi sınırlar içinde meslek 

seçimine yönelirler. 22-24 yaĢlarında ise artık eğitim tamamlanmıĢ ve kiĢi iĢ ve mesleğinde ilerlemeye 

baĢlamıĢtır (Aytaç, 2005:89). 

Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin de yaĢ ortalamalarının 18-20 olduğu düĢünülürse 

Super‘in açıklamasına göre bu öğrencilerin de meslek seçimini daha gerçekçi sınırlar içinde yapmaları 

beklenebilir. Ancak ülkemizde çoğunlukla görüldüğü gibi kiĢiler aldıkları eğitimin dıĢındaki meslek 

ya da alanlarda çalıĢmaktadır. Aldıkları eğitime uygun iĢ /meslek seçmemelerinde, kiĢilerin 

istemedikleri alanda eğitim almalarının rolü büyüktür. KiĢi eğitimini tamamladıktan sonra aslında 

meslek olarak yapmak istemediği bir eğitimi aldığını fark edebilmektedir (Keser, 2002:12). Bu da 

gençlerin kariyer beklentilerini ve tabi ki kariyer planlarını etkilemektedir. 

AĢağıda öncelikle kariyer ve kariyer kavramı ile iliĢkili diğer kavramların tanımlarına ve konuyla 

literatüre yer verilmiĢtir. Sonrasında ise meslek yüksekokullarında (MYO) öğrenim gören bilgisayar 

programcılığı öğrencilerinin kariyer beklentilerine yönelik araĢtırma bulgularına değinilmiĢtir. 

 

KARĠYER KAVRAMI 
 

Kariyer, Latince ―carrus‖ (at arabası) ve ―Carrera‖ (yol), Fransızca ―Carrierre‖ (yarıĢ yolu), Ġngilizce 

―career‖ (meslek)  kelimelerinden gelmektedir. Türkçe‘ye girmiĢ olan kariyer kelimesi günlük hayatta 

sıkça kullanılan kavramların baĢında gelmektedir. Kelimenin sözlük anlamı ―arena‖, genel kullanım 

alanı ise, ―yaĢam, iĢ, meslek‖tir (Aytaç, 2005: 5). 

Kariyer kavramının çok çeĢitli Ģekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bir tanıma göre kariyer, bireyin 

kamu ya da özel çalıĢma yaĢamında ilerleme sağlayacağı bir baĢarı elde etmek amacıyla izlediği ve 

çalıĢtığı alandır (Aytaç, 2005:5). Kariyer hem insana iliĢkin hem de iĢe iliĢkin bir kavramdır. Ancak 

kariyerin odak noktasında insan unsuru söz konusudur, insanın sosyal bir varlık olması itibarıyla 

kiĢilik, kimlik, baĢarı ihtiyacı, ekonomik ihtiyacı, beklenti, tatmin, motivasyon, saygı ve statü gibi 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyaçlarda kariyerin kapsamını 

belirlemektedir (Dinçer vd, 2013:43). 

Kariyer planlanması ise bir kiĢinin iĢ hayatında sahip olmak istediği uzmanlık ve iĢ baĢarısı olarak 

tanımlanmaktadır. Kariyer planlaması; kariyer hedeflerini belirleme, iĢleri ve kariyer yollarını analiz 

etme, olası iĢletmeleri belirleme, baĢvurma ve elde etme olarak süreçlendirilir (Kozak, 2001). Kariyer 

planlaması süreci bireyin iĢ yaĢamına devam etmesi açısından önemli bir süreçtir. Bu süreçte elde 

edeceği motivasyonla kariyerinde sürekli bir ilerleme sağlayabileceğini söylemek mümkündür (Dinçer 

vd,2013: 43).  
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Bireysel kariyer planlaması, bireylerin kendi yetenek ve ilgi alanlarını ve yapabilirliklerini 

değerlendirerek, mevcut kariyer fırsatlarını incelemesi sonucunda, bireysel kariyer hedeflerini 

oluĢturması sürecidir. Bu süreçte çalıĢanlar, kendilerini amaçlarına ulaĢtıracak araçları belirleyerek bu 

anlamda öngördükleri yolu belirlerler. Sürekli bir süreç olmasının nedeni, çevrede, kurumda ve 

çalıĢanlarda meydana gelen değiĢikliklerle, bireylerin kariyer beklentilerini zaman zaman gözden 

geçirme zorunluluklarıdır (Bingöl, 2006: 286). Bireysel kariyer planlaması; bireyin kendini tanıması, 

yönelimlerini bilmesi, kurum içi kariyer fırsatlarını araĢtırması, hedeflerini belirlemesi ve bilinçli 

kariyer seçimleri yapabilmesi için gerekli olan adımlardan oluĢur. Kendini iyi tanıyan ve sınırlarını 

bilen birey, kariyer amaçlarını gerektiği Ģekilde yerine getirebilmek için ilk olarak kendisini 

geliĢtirmeli, kuvvetli olduğu yönleri, ilgi alanlarını ve beklentilerini iyi tanımlayarak, kariyer 

planlaması için ilk adımı atmalıdır (Kabadayı, 2013: Mucuk, 2005: 337). Çünkü kariyer, insan yaĢamı 

için odak ve anlam teĢkil eder (Aytaç, 2005:13). Kariyer, kiĢinin karĢılaĢabileceği olanakları, görkemi, 

psikolojik ödülleri ve daha iyi bir yaĢam biçimini açıklar (Aldemir, Ataol ve Budak, 2001: 165). 

Bireyin kariyer seçimine etki eden faktörleri ise çevresel ve kiĢisel faktörler olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Bireyin sosyal geçmiĢi, ana-baba iliĢkisi, ailenin toplumsal ekonomik düzeyi, bireyin 

içinde yer aldığı sosyal çevre, kariyer seçimini etkileyen temel çevresel faktörlerdendir. Gerçekten de 

yapılan bazı araĢtırmalara göre eğitim düzeyi düĢük ana babanın çocuklarının hemen hemen ana veya 

babanın beceri gerektirmeyen iĢini seçme olasılığının yüksek olduğu, yönetici ve profesyonellerin 

çocuklarının ise daha çok yönetsel ve profesyonel iĢlere eğilim gösterdikleri anlaĢılmaktadır.  Anne 

Roe, çocuk yetiĢtirme modelinin, diğer bir ifade ile ev atmosferinin de bireyin meslek seçimini 

etkilediğini belirtmektedir (Aytaç, 2005:94). 

Bireyin değerlerini, inanç ve tutumlarını kapsayan kiĢiliği, gelecek beklentileri ise kariyeri etkileyen 

kiĢisel faktörlerdendir. Ginzberg ve arkadaĢlarına (1951) göre; kariyer seçimi bir geliĢim sürecidir. Bu 

süreç, bireyin istekleri ve imkânları arasındaki uzlaĢmadan oluĢan ve hayat boyu geliĢen ve geri 

dönülemez bir karar verme süreci olarak ifade edilmektedir. Roe (1956), kariyer seçimi kuramında, 

çocukluğun geçtiği çevrenin ve çocukluk dönemi boyunca geliĢen kiĢilik özelliklerinin kariyer 

seçiminde önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır (Pilavcı, 2007:3). Kısacası insanın kiĢiliği, 

geçmiĢi, içinde bulunduğu çevresel koĢulların onun kariyer beklentilerini etkileyerek kariyer 

planlarına yön verdiğini söylemek mümkündür. 

 

Kariyer AĢamaları 
Ġnsan hayatının çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik, yaĢlılık olmak üzere dönemleri vardır. Ġnsanların bu 

dönemlerinde, toplum ve kültür yapılarından, bulundukları çevrelerin sosyal yapılarından ve biyolojik 

özelliklerinden etkileĢim ile kiĢilik yapılarını Ģekillendirirler. ÇeĢitli dönemlerde farklı etkilerle 

Ģekillenen bireylerin kariyerleri bireylerin yaĢamlarına paralel olarak geliĢir. Kariyer aĢamaları, 

―oluĢum ve keĢif, geliĢme, sürdürme ve kariyer ortası, kariyer sonu, azalma ve çekilme (emeklilik)‖ 

olmak üzere dört aĢamadan oluĢur (Kabadayı, 2013: 9: Aldemir, Ataol ve Budak, 2001: 165). Bu 

aĢamaları aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Çiftçi 2007, 143):  

KeĢfetme-Arama (0–25 yaĢ): Bireyler açsından kariyerlerine iliĢkin pek çok kritik seçimin yapıldığı 

dönem okuldan iĢe geçiĢ dönemidir. Bu dönemde baĢta ailenin yönlendirmeleri ve aile üyelerinin 

sahip oldukları meslekler olmak üzere, öğretmenler, arkadaĢlar ve medya, bireyin okul seçimi ve 

sonrasındaki kariyer tercihlerinin belirlenmesi açısından önemli bir rol oynar. Kendini tanımaya 

çalıĢan birey, hangi iĢte daha fazla baĢarılı olabileceğini araĢtırır. Kendi kendini keĢfetmeye, güçlü ve 

zayıf, yeterli ve yetersiz yönlerini tespit etmeye çalıĢır. KiĢiliğini tanır ve geliĢtirir. 

Kurma (26–35 yaĢ): Birey artık aradığı iĢi bulmuĢtur. ĠĢle ilgili fırsatları kollamaya ve 

değerlendirmeye bakar. Geri bildirim mekanizmalarını iĢleterek tutum ve davranıĢlarını denetler, 

düzenler. Bu dönem ilk iĢi bulma, iĢe yerleĢme, yetenek kazanma, iĢi öğrenme ve akranları tarafından 

kabul edilme süreçlerini kapsar.  

Kariyer Ortası (36–50 yaĢ): Bu aĢamaya gelen kiĢi, kariyerinde belli bir noktaya ulaĢmıĢtır; 

konusunda söz sahibidir. Sorumlulukları, görevleri artmıĢ, daha fazla inisiyatif kullanmaya baĢlamıĢ 

ve bir uzman haline gelmiĢtir (Dündar 2009, 270).  

Kariyer Sonu (51–65 yaĢ): Geç-kariyer düzeyi de denilen bu dönem; bireye genellikle bir parça 

rahatlamayla birlikte tecrübeli bir çalıĢan rolünü oynama imkânı sağlar. Bu evrede birey, 

geçmiĢte düĢündüğü gibi dünyayı değiĢtiremeyeceği ya da sonsuza kadar etkili olarak 

kalamayacağı gerçeğini görmeye baĢlar. 
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Azalma / Emeklilik (65–75 yaĢ): Bu aĢamaya çözülme aĢaması da denir. KiĢi birçok nedenden dolayı 

gerileme dönemine girer. Bireyler çalıĢma ve çalıĢmama arasındaki denge değiĢikliğine hazırlanırlar. 

Çözülme aĢamasında emeklilik, spor, hobiler, seyahat gibi aktivitelere yönelen yaĢlı personel akla 

gelmektedir. Emeklilik, bireyin yaĢamında yeni kariyer yollarının, yeni hedeflerin baĢladığı, yeni 

rollerin geliĢtirildiği dönemdir.  

Bu araĢtırmanın konusu olan MYO‘daki bilgisayar programcılığı öğrencileri de kariyerlerinin 

keĢfetme-arama aĢamasında bulunmaktadırlar. Doğal olarak hem yaĢ hem de davranıĢ olarak bu 

aĢamanın özelliklerini taĢımaktadırlar. 

 

Literatür Taraması 
Kariyer planlamasına yönelik yapılan literatür taramasında lisans eğitimi alan ve lisans mezunu olan 

öğrenciler ile ilgili bir çok çalıĢmaya rastlanırken önlisans öğrencilerine yönelik spesifik bir çalıĢmaya 

az sayıda rastlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların da çoğu turizm programında okuyan öğrencileri konu almıĢtır. 

AĢağıda ilgili çalıĢmalardan bazılarına yer verilmektedir.   

Kusluvan & Kusluvan‘ın (2000) ―Turizm Lisans Öğrencilerinin Türkiye Turizminde ÇalıĢmaya 

Yönelik Algı ve Tutumları‖ adlı çalıĢmalarında turizm öğrencilerinin turizm endüstrisine yönelik 

tutumlarını ölçmek için çok boyutlu ve çok maddeli tutum ölçeği geliĢtirilmiĢ ve yeni ölçekler 

kullanılarak turizm öğrencilerin genel tutumları araĢtırılmıĢtır. (Dinçer vd, 2013:44). Aksu & Köksal, 

(2005) ― Türkiye‘de Turizm Öğrencilerinin Algı ve Tutumları‖ adlı çalıĢmasında Antalya Akdeniz 

Üniversitesi Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği bölümü öğrencilerinin turizm endüstrisine yönelik 

tutumlarını araĢtırmıĢtır. Duman ve diğerleri (2006) ―Mersin‘de Yükseköğretim ve Orta Öğretim 

Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün ÇalıĢma KoĢullarını Algılamaları ve 

Sektörde ÇalıĢma Ġsteklerinin KarĢılaĢtırmalı Analizi‖ adlı bir çalıĢmada öğrencilerin sektörde çalıĢma 

koĢulların ağır ancak ücretlerin ve ek gelirlerin düĢük olduğunu, sektörde çalıĢma motivasyonlarını 

etkileyen unsurların kiĢi- endüstri uyumu- terfi imkânları olduğunu belirtmiĢtir (Dinçer vd,2013: 44). 

Erdinç (2012) ―Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm Sektörü Yönelik 

Eğilimlerini Saptamak‖ adlı çalıĢmasında turizm öğrencilerin turizm sektörü hakkında eğilimlerin 

analiz etmek ve turizm endüstrisini neden seçtiklerini ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Dinçer vd.nin 

yaptığı araĢtırmada Ġstanbul Üniversitesi ve GümüĢhane Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu 

turizm programı önlisans öğrencilerinin gelecekte kariyer planlaması ve turizm sektörüne yönelik 

bakıĢ açıları analiz edilmiĢtir. Literatürden farklı olarak bu araĢtırmada da ―bilgisayar programcılığı‖ 

önlisans öğrencilerinin kariyer beklentileri konu edinmiĢtir. AĢağıda bu araĢtırmanın bulgularına yer 

verilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araĢtırmada MYO‘da ―Bilgisayar Programcılığı‖ bölümünde okuyan öğrencilerin kariyer 

beklentileri öğrenilmek istenmiĢtir. Daha önce araĢtırmanın literatür kısmında da değinildiği gibi 

lisans öğrencilerinin kariyer beklentilerini ele alan çok sayıda çalıĢma olmasına rağmen önlisans 

öğrencileri ile ilgili bu konuda çok sınırlı çalıĢma bulunmaktadır. Var olan çalıĢmalar da çoğunlukla 

―turizm ve otel programcılığı‖ bölümleri öğrencilerini ele almıĢtır. Bu araĢtırmada ülkemizde 

―bilgisayar programı‖ öğrencilerinin kariyer beklentilerini konu alması açısından farklılık 

yaratmaktadır.  

 

AraĢtırmanın Hedef Kitlesi ve Örneklemi 

AraĢtırmanın hedef kitlesini ülkemizde mevcut önlisans programlarınki ―bilgisayar programı‖ 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Ġzmir Meslek Yüksekokulu (ĠMYO) ve YaĢar 

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programı öğrencileri ise araĢtırmanın örneklemini 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada özellikle vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesinde öğrenim gören 

öğrencilerin kariyer beklentileri arasında bir fark olup olmadığı da sorgulanmak istendiğinden böyle 

bir örneklem seçimine gidilmiĢtir. Her iki yüksekokuldaki bilgisayar programında mevcut öğrenci 

sayısı toplamı yaklaĢık 440 kiĢidir. AraĢtırmaya tüm öğrenciler dahil edilmek istenmiĢ ancak toplamda 

264 öğrenciye ulaĢılabilmiĢtir.  
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AraĢtırmanın Yöntemi 
AraĢtırmada Ġstanbul Üniversitesi Kariyer GeliĢtirme Merkezinin hazırlamıĢ olduğu ―Kariyer 

Beklentileri Anketi‖ yetkililerden alınan izinle aynen uygulanmıĢtır. Ankette öğrencilere tanımlayıcı 

ve kariyer beklentilerine yönelik toplamda 21 soru yöneltilmiĢtir. Sorular çoktan seçmeli ve 5‘li ve 7‘li 

likert tipi ölçek tarzında hazırlanmıĢtır. Likert tipi sorularda (1) en olumlu, (5) ve (7) en olumsuz ifade 

olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler SPSS 21 paket programında değerlendirilmiĢtir. AĢağıda bu 

anket verilerine ait bulgular ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 

 

 

AraĢtırmanın Bulguları 
AraĢtırmaya katılan ĠMYO‘da 220, YaĢar MYO‘da 44 öğrenci olmak üzere toplam 264 öğrenciye 

yönelik tanımlayıcı bulgular Tablo 1‘de özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 1:Katılımcılara Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

  DEÜ ĠMYO YAġAR ÜN.MYO Toplam 

Cinsiyet Erkek Miktar 174 34 208 

Yüzde %65,9 %12,9 %78,8 

Kadın Miktar 46 10 56 

Yüzde %17,4 %3,8 %21,2 

Toplam Miktar 220 44 264 

Yüzde %83,3 %16,7 %100,0 

Sınıf 1 Miktar 168 36 204 

Yüzde %63,9 %13,7 %77,6 

2 Miktar 51 8 59 

Yüzde %19,4 %3,0 %22,4 

Toplam Miktar 219 44 263 

Yüzde %83,3 %16,7 %100,0 

Program Örgün öğretim Miktar 91 44 135 

Yüzde %34,5 %16,7 %51,1 

Ġkinci Öğretim Miktar 68 0 68 

Yüzde %25,8 %0,0 %25,8 

Uzaktan Eğitim Miktar 61 0 61 

Yüzde %23,1 %0,0 %23,1 

Toplam Miktar 220 44 264 

Yüzde %83,3 %16,7 %100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 1‘e göre katılımcıların %83.3‘ü ĠMYO‘da, %16.7‘si YaĢar MYO‘da öğrenim görmekte olup 

çoğunluğu erkek (%78.8), birinci sınıf (%77.6) ve örgün öğretim (51.1) öğrencilerinden oluĢmaktadır. 

 
Öğrencilerin çoğunlukla Ġzmir‘de ikametgah etmekte (%61.5), bunu Ġstanbul (%12.6) ve Balıkesir 

(%4,9) izlemektedir. Diğer öğrenciler ise yurdun değiĢik bölgelerinden Ġzmir‘e geldiklerini 

belirtmiĢlerdir. Anne ve babalarının eğitim durumlarına bakıldığında öğrencilerin anneleri çoğunlukla 

(%41.2) ilkokul, babaları ise lise (%31.5) mezunudur. 

AraĢtırmada “hayalini kurduğunuz bölümde mi okuyorsunuz?” Ģeklinde yöneltilen bir soruya 

öğrencilerin %34.1‘i evet, %19.7‘si hayır, %46.2‘si ise kısmen yanıtını vermiĢtir. Ayrıca, 

“Mezuniyetinizin ilk 6 ayı içinde iĢ bulma ümidiniz var mı?” sorusuna, %44.7 ile evet, %12.5 ile hayır 

yanıtı alınırken %42.8 gibi önemli bir kısım ise emin olmadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Öğrenciler mezun olduktan sonra 3 yıllık bir zaman dilimi içinde kariyerlerinde ilk sırada ―para 

kazanmak (%51.1)‖, ikinci sırada ―saygınlık (39.0)‖ ve ―mesleki tatmin ve mutluluk elde etmek 
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(39.0)‖, üçüncü sırada da ―Ģöhret (%10.6)‖ beklentisi içindedirler. Bu zaman dilimi içinde hayattan 

beklentileri ise sırasıyla ―kariyerimde baĢarılı olmak (50.8)‖, ―daha iyi bir eğitim almak (42.4)‖ ve 

―kültürlü bilgili olmak (42.4)‖, üçüncü sırada ise ―iyi dostlara sahip olmaktır (39.4)‖.  

ĠĢ ararken öncelik verdikleri sektör %47.8 oranla birinci sırada özel, %45.1 oranla ikinci sırada kamu 

sektörü yer almaktadır. Diğerleri ise sivil toplum örgütleri vb. kuruluĢları da değerlendireceklerini 

ifade etmiĢlerdir. Ayrıca öğrenciler çalıĢacakları kurumda sırasıyla %58.3‘le ―huzurlu bir ortam‖, 

%53.8‘le ―kariyer yapabilme imkanı‖, %41.3‘le de ―yüksek maaĢ‖ istemektedirler. 

ĠĢ bulamama durumda öncelikli planlarının ne olduğu ise Tablo 2‘de özetlenmiĢtir. 

 

 
Üniversite ve Kariyer Beklentileri 
AraĢtırmanın bu bölümünde öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların kariyer beklentilerini nasıl 

etkilediğine yönelik sorular sorulmuĢtur. Bu sorulara yönelik bulgular aĢağıdaki tablolarda 

özetlenmiĢtir. 
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Öğrencilere konuyla ilgili olarak sorulan ilk soru ―kariyer danıĢmanlığına ihtiyaç duyuyor 

musunuz?‖  sorusudur. 

Tablo 3‘de de görüldüğü kariyer danıĢmanlığına ihtiyaç duyan ve bazen yanıtını veren öğrencilerin 

toplamdaki oranı yaklaĢık %70‘tir. Buradan özel ya da vakıf üniversitesinde okuyan her iki grup 

öğrencinin de aslında kariyer danıĢmanlığına ihtiyaç duyduğunu belirtmek yanlıĢ olmayacaktır. 

 “Üniversiteniz size yapabileceğinizin en iyisini yapmak için fırsat tanıyor mu?” sorununa verilen 

yanıtlar ise Tablo 4‘te yer almaktadır. Buna göre ĠMYO öğrencilerinin sadece %35,51‘i bu soruya evet 

Ģeklinde yanıt vermiĢtir. YaĢar MYO‘da ise bu oran %57.14 ile daha yüksektir.  

Öğrencilere ayrıca “Üniversiteniz sizi kariyer geliĢiminiz için cesaretlendiriyor mu?” sorusu da 

sorulduğunda Tablo 5‘teki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

“Mezun olduğunuzda akademik anlamda yeterli donanıma sahip olacağınızı düĢünüyor 

musunuz?” sorusuna yönelik sonuçlar ise Tablo 6‘da verilmiĢtir. Buna göre de ĠMYO‘da sadece 

öğrencilerin %34,91‘i, YaĢar‘da ise 38,10‘u mezun olduklarında akademik anlamdaki donanımlarının 

yeterli olacağını düĢünmektedir. Diğer öğrenciler ise bu soruya ya hayır yanıtını vermiĢ, ya da kararsız 

kalmıĢtır. 
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Öğrencilerin Ģu an öğrenim gördükleri üniversiteyi seçme nedenleri sorulduğunda ĠMYO‘da da YaĢar 

MYO‘da da ilk sırayı ―üniversitenin saygınlığı, prestiji ve tarihi geçmiĢi‖ açıklaması almaktadır 

(Tablo 7). 

 
 

 
Ġkinci sırayı ise ―mezun olunca iĢ bulma Ģansının yüksek olması‖ almaktadır.  

Ayrıca öğrencilere bu üniversiteyi yeniden seçip seçmeyecekleri sorulduğunda ise ĠMYO 

öğrencilerinin %63‘ü, YaĢar MYO öğrencilerinin ise %86,4‘ü evet yanıtını vermiĢtir. Buradan 

öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitimden memnun oldukları yorumu yapılabilir (Tablo 8). 

 

 
AraĢtırmanın Hipotezleri ve Analiz Sonuçları 
AraĢtırmanın hipotezleri Ģunlardır: 

H1a: Kadın ve erkek katılımcıların mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman diliminde kariyerlerindeki 

öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1b: ĠMYO ve YAġAR öğrencilerinin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman diliminde 

kariyerlerindeki öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1c:  Kadın ve erkek katılımcıların mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri 

arasında fark vardır. 
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H1d: ĠMYO ve YAġAR öğrencilerinin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman diliminde 

kariyerlerindeki öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1e: ĠMYO ve YAġAR öğrencilerinin, mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri 

arasında fark vardır. 

H1f: Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin, mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri 

arasında fark vardır. 

H1g: Kadın ve erkek öğrencilerin iĢ ararken öncelik verdikleri sektörler farklıdır. 

H1h: Annelerinin mezuniyet durumu farklı olan öğrencilerin mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman 

dilimindeki beklentileri arasında fark vardır. 

H1ı: Annelerinin mezuniyet durumu farklı olan öğrencilerin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman 

diliminde kariyerlerindeki öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1i: Babalarının mezuniyet durumu farklı olan öğrencilerin mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman 

dilimindeki beklentileri arasında fark vardır. 

H1j: Babalarının mezuniyet durumu farklı olan öğrencilerin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman 

diliminde kariyerlerindeki öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1k: Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman diliminde 

kariyerlerindeki öncelikli beklentileri farklıdır. 

H1l: Farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin, mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman diliminde 

kariyerlerindeki beklentileri farklıdır. 

Yukarıdaki hipotezlerden H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, H1f, H1g  hipotezleri için t-testi, diğerleri için de 

ANOVA analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıda bu analizlere yönelik bulgulara yer verilmiĢtir. 

 

T Testi Analiz Bulguları 

Yapılan t-testi sonuçlarına göre P değerleri Tablo 9‘da da görüldüğü gibi 0,05‘ten küçük çıkmıĢtır. Bu 

da H1a ve H1b hipotezlerini doğrular.  Tablo 9 değerleri incelendiğinde erkek öğrencilerin para kazanma 

beklentilerinin kız öğrencilere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Tablo 9 aynı zamanda ĠMYO 

öğrencilerinin YaĢar öğrencilerine göre kariyerlerinde ―Ģöhret‖ beklentilerinin daha fazla ancak 

―mesleki tatmin ve mutluluk‖ beklentilerinin daha az olduğunu göstermektedir. 

 

 
H1c için yapılan analiz sonuçları ise Tablo 10‘da yer almaktadır. Yine P değerlerinin 0,05‘ten küçük 

olması hipotezin kabul edildiğini göstermektedir. Buna göre kız ve erkek öğrencilerin mezun olduktan 

sonra 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri arasında fark vardır. Özellikle kız öğrenciler ―kültürlü ve 

bilgili olma‖ ve ―iyi dostlara sahip olma‖ konusunda erkek öğrencilere göre daha yüksek beklenti 

içindedirler. 

 

 

Tablo 10:Kız ve Erkek öğrencilerin Mezun olduktan sonraki 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri 
DeğiĢken                              Cinsiyet Sayı  Ortalama T değeri P değeri 

Kültürlü bilgili olma Erkek 194 2,62 3,667 ,000 

Kadın 52 1,67     

Ġyi dostlara sahip olma Erkek 191 3,06 3,039 ,003 

Kadın 50 2,08     
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H1d ve H1e hipotezlerinin yine P değerleri 0,05‘ten küçük çıkmıĢ ve bu hipotezler de kabul edilmiĢtir 

(Tablo 11). Buna göre  H1d hipotezi ile ilgili olarak YaĢar öğrencilerinin ĠMYO öğrencilerine göre 

kariyerlerinde zengin olma beklentileri daha yüksektir. H1e hipotezi ile de ilgili olarak mezun olduktan 

sonraki 3 yıllın bir zaman diliminde YaĢar öğrencileri ĠMYO öğrencilerine göre ―kültürlü ve bilgili 

olmak‖ ve ―iyi dostlara sahip olmak‖ konusunda daha yüksek beklentiye sahiptirler. 

 

Tablo 11:  ĠMYO ve YaĢar Öğrencilerinin Kariyerlerindeki ve Mezun Olduktan Sonraki Beklentileri 

 
    DeğiĢken                      Program Sayı  Ortalama T değeri P değeri 

Zengin olmak ĠMYO 198 2,82 2,916 ,004 

YAġAR 42 2,00     

Kültürlü bilgili olma ĠMYO 204 2,54 2,591 ,010 

YAġAR 42 1,81     

Ġyi dostlara sahip olma ĠMYO 199 2,99 2,321 ,021 

YAġAR 42 2,19     

 

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin, mezun olduktan sonra 3 yıllık zaman dilimindeki beklentileri 

arasında fark olduğunu ifade eden H1f  hipotezine yönelik analiz sonuçları Tablo 12‘de görülmektedir. 

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin ortalamalarına bakıldığında birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf 

öğrencilerine göre zengin olmak konusundaki beklentilerinin daha yüksek olduğu sonucu ifade 

edilebilir. Pek çok araĢtırmaya göre; özellikle öğrenim süreçlerinin son yıllarındaki öğrenciler, ilk 

yıllarında bulunan öğrencilere göre; yaĢam tarzı ve ekonomik kazanç değerlerine daha çok önem 

verirken; fedakarlık, estetik, yönetici ve iĢ arkadaĢları ile iliĢkiler gibi değerlere daha az önem 

vermektedirler (Pilavcı, 2007:29). Bu araĢtırmada ise birinci sınıf öğrencilerinin zengin olmak 

konusundaki beklentileri daha yüksek çıkmıĢtır. 

 

Tablo 12: Birinci ve Ġkinci sınıf Öğrencilerinin 

Mezuniyet Sonrası Beklentileri 

Tablo 13: Kız ve Erkek Öğrencilerin Sektör 

Tercihi 
DeğiĢken   

Sınıf 

Sayı  Ortalama T 

değeri 

P 

değeri 

Zeng

n olak 

1 187 2,56 -1,991 ,048 

2 52 3,08     
 

DeğiĢken   

Cinsiyet 

Sayı  Ortalama T 

değeri 

P 

değeri 

Kamu Erkek 189 1,92 3,065 ,002 

Kadın 51 ,45     
 

 

H1g hipotezi için yapılan t-testi sonuçlarında da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kamu sektörünü 

daha fazla tercih ettikleri ifade edilebilir (Tablo 13). 

 

ANOVA Analizi Sonuçları 
H1h, H1ı, H1i, H1j, H1k, H1l hipotezleri için yapılan ANOVA analizleri bulgularına aĢağıda yer 

verilmektedir. 
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H1h ve H1ı hipotezleri için yapılan analiz sonuçları Tablo 14‘te yer almaktadır. Tablodaki P 

değerlerinin 0,05‘ten küçük olması bu hipotezleri geçerli kılmaktadır. Buna göre okuma yazması 

olmayan annelerin çocuklarının kariyerlerinde ―Ģöhret‖ konusunda mezuniyet sonrasında da ―zengin 

olmak‖ ve ―kültürlü bilgili olmak‖ konusundaki beklentileri diğerlerine göre yüksek derecede 

olumsuzdur. Anneleri yüksekokul mezunu olan öğrencilerin ise ―mutlu bir evlilik‖, ―zengin olmak‖ ve 

―kültürlü bilgili olmak‖ konusundaki beklentilerinin diğerlerine göre daha olumlu olduğu 

görülmektedir. 

 

H1ı ve H1j için yapılan analiz sonuçları Tablo 15‘tedir. Bu hipotezlerle de babanın mezuniyetinin 

öğrencilerin kariyer öncelikleri ve mezuniyet beklentilerinde bir fark yaratıp yaratmadığı 

sorgulanmıĢtır. Tablo 15‘ten de görülebileceği gibi okuma yazması olmayan babaların çocuklarının 

―mutlu bir evlilik‖ ve ―daha iyi bir eğitim‖ konularındaki beklentilerinin diğerlerinden daha olumsuz 

olduğu görülmektedir. 

 Tablo 15: Babanın Mezuniyeti ve Öğrencilerin Kariyer 

 ve Mezuniyet Sonrası Beklentileri 
DeğiĢken Babanın 

mezuniyeti 

Sayı  Ortalama T 

değeri 

P 

değeri 

Mutlu 

bir 

evlilik 

Okuma 

yazması yok 

3 5,67 2,607 ,036 

Ġlkokul 55 3,55     

Ortaokul 56 4,38     

Lise 80 3,55     

Yüksekokul 48 3,27     

Total 242 3,71     

Daha iyi 

bir 

eğitim 

Okuma 

yazması yok 

3 5,00 4,174 ,003 

Ġlkokul 59 2,31     

Ortaokul 55 2,89     

Lise 81 2,14     

Yüksekokul 51 3,20     

Total 249 2,59     
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Kısacası araĢtırmanın önceki bölümlerinde Aytaç‘ın (2005) da ifade ettiği gibi öğrencilerin anne ve 

babalarının eğitim durumlarının onların kariyer beklentilerini de etkilediğini bu araĢtırma sonuçlarında 

da görmek mümkündür.  

H1k ve H1l hipotezlerine yönelik ANOVA analiz sonuçları Tablo 16‘da yer almaktadır. Buna göre Örgün 

öğretimde okuyan öğrencilerin ―para kazanmak‖ ve ―zengin olmak‖ konularında diğerlerinden daha 

olumlu bir beklenti içinde oldukları görülmektedir (Tablo 16). 

 

 
 

SONUÇ 

 

Öğrencilerin cinsiyetleri, okudukları programlar ve ailelerinin eğitim durumlarının kısmen dahi olsa 

onların kariyerleri ve mezuniyet sonrası beklentilerini etkiledikleri görülmektedir. Ayrıca araĢtırmada 

merak konusu olan devlet ve vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin gelecekleri ile ilgili 

beklentilerinde de çok fazla bir fark olmadığı ifade edilebilir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 

bulundukları üniversitelerden memnun olduklarını, üniversitelerin kendilerine yarattıkları fırsatlar ya 

da onları cesaretlendirme konularında öğrenci görüĢlerinin birbirlerine yakın oldukları görülmektedir. 

Sadece hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde öğrenim gören her iki grup öğrencinin de kariyer 

danıĢmanlıklarına ihtiyaç duymaları ve mezun olduktan sonra akademik anlamda yeterlilikleri 

konusunda bazı endiĢelerinin olduğu da görülmektedir. Bu yüzden MYO‘nın öğrencilerin bu 

konulardaki ihtiyaç ve endiĢelerini giderecek önlemler almaları bu sorunları giderebilir. Bunda da 

müfredatlarını belirlenmesinde iĢ dünyasının ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve tabi ki 

sanayi ve iĢ adamları ile eğitim sırasında öğrencilerin buluĢmasını sağlayacak ortamların 

fazlalaĢtırılması da bir öneri olarak değerlendirilebilir. 

Bu araĢtırmanın sadece pilot bir araĢtırma olarak değerlendirilmesi ve bu yüzden de ülkemizde 

bulunan mevcut MYO ve bilgisayar programcılığı öğrencilerinin tamamını kapsamadığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sadece araĢtırma sonuçlarının ileride yapılacak daha kapsamlı araĢtırmalar için bir 

rehber niteliği taĢıması ümit edilmektedir. 
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Özet 

 

Özel kolluk kuvvetleri olarak özel güvenlik mesleğinde etkin çalıĢma performansının sunulması, 

çalıĢanın birçok yönden uygun bir yaĢam seviyesi içerisinde olmasına bağlı olarak değiĢkenlik 

göstermektedir. Bu faktörlerin baĢında duyuĢsal özellikleri en çok etkileyen psikolojik faktörler 

gelmektedir. Psikolojik anlamda bazı hassasiyetlerin yitirilmesi ile ortaya çıkan ve özel güvenlik 

hizmetlerinin sunulmasında en ciddi problemlerden biri olabilecek sorunların baĢında tükenmiĢlik 

duygusu gelmektedir.  

Bu çalıĢmada, örneklem olarak Adıyaman Üniversitesi merkez yerleĢkesi ve ilçelerinde bulunan 

Besni, Kâhta ve GölbaĢı Meslek Yüksekokullarında görev yapan 120 özel güvenlik görevlisinin 

mesleki tükenmiĢlik düzeyleri farklı değiĢkenler açısından incelenecektir. AraĢtırmada geçerliği ve 

güvenirliği daha önce test edilmiĢ Maslach TükenmiĢlik Envanteri kullanılacaktır. Verilerin analizinde 

t-testi ve tek yönlü varyans analizi (F) kullanılacaktır.  

AraĢtırma sonucunda; özel güvenlik görevlilerinin cinsiyeti, medeni durumları, yaĢları, mezun 

oldukları okul türü ve mesleki kıdemlerinin duygusal tükenmelerini, duyarsızlaĢmalarını ve kiĢisel 

baĢarı düzeylerini etkileyip etkilemediği ve duygusal tükenmiĢlikleri, kiĢisel baĢarıları ve 

duyarsızlaĢmaları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı araĢtırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Adıyaman Üniversitesi, özel güvenlik görevlisi, mesleki tükenmiĢlik duygusu, 

baĢarı 

 

Determination Of Occupational Burnout Levels Of Private Security 

Personnel: Adiyaman Case 
 

Abstract 

 

The effective presentation of operating performance in the private security profession as a private law 

enforcement agency varies in many ways depending on whether the employee has an appropriate level 

of life or not. Of these factors, psychological factors that influence the affective characteristics most 

come initially. As known, the sense of burnout emerges when some psychological senses are lost. In 

addition to this, the sense of burn out can be regarded as the most serious problem when presenting 

private security services to the public.  

In this study, burnout levels of 120 private security guards working at the University of Adıyaman and 

the security guards working at Besni, Kâhta and GölbaĢı Vocational Colleges will be analyzed in 

terms of different variables. In the research, the Maslach Burnout Inventory whose reliability and 

validity tested beforehand will be used. In the analysis of the data, T-test and one-way analysis of 

variance (F) will be used. 

With this research it will be investigated whether the marital status, age, type of school they graduated, 

seniority at the profession and gender of private security guards effect the emotional exhaustion, 

desensitization and their personal levels of achievement and whether there is a significant relationship 

among the emotional burnout, personal success and insensitivity. 

 

Keywords: Adiyaman University, private security guards, a sense of burnout, success 
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GĠRĠġ 

 

Kavramsal Çerçeve 

Hızla geliĢen toplumsal dinamiklere ayak uydurmak, bireylerin sosyal yaĢantı sürecini içerisinde uyum 

sağlayabilmesini ve bazı gerekliliklerin yanında etkin olarak toplumun içerisinde bulunabilmesini 

zorlaĢtırmaktadır. Bu uyum süreci bir takım ailevi, sosyal ve ekonomik nedenlerle birleĢince 

psikolojide zorlantı olarak adlandırılan strese neden olmaktadır. Stresin artarak devam ettiği 

durumlarda oluĢan iĢ potansiyeli verimsizliği zamanla bireylerde tükenmiĢlik durumunun oluĢmasına 

neden olabilmektedir. Birçok düĢünür tükenmiĢlik ve stres davranıĢ Ģekillerinin bir birine benzer 

olduğunu söylese de belirli bir oranda stresin iĢ verimliliğini arttırıcı olduğu olumlu etkisinin var 

olduğunu söyleyebiliriz. Belirli seviyedeki stressin insanları yapılan iĢin daha dikkatli yapılmasına ve 

etkin çalıĢmasına neden olabilir. Yani stresin belirli safhalarının olduğunu bir süreç olarak 

ilerleyebilen artan ve ağırlaĢan sosyal bir olgu olduğunu söyleyebilir. Fakat tükenmiĢlik için aynı Ģeyi 

söylemek mümkün değildir.  

TükenmiĢliğin biliĢsel ve duyuĢsal açıdan kiĢi üzerinde olumsuz etkileri vardır. DuyuĢsal açıdan aĢırı 

stres içerisinde çalıĢan ve uzun süreli stres durumlarında, çevreye karĢı duyarsızlaĢmaya, biliĢsel 

açıdan da bıkkınlık hali kiĢisel baĢarı elde etmede olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. 

TükenmiĢlik insanların is kaynaklı strese verdikleri tepki biçiminde negatif bir deneyim olarak 

tanımlanmaktadır (Beemsterboer ve Baum, 1984: 97-109; Maslach, 1982). Strese bağlı görülen 

yorgunluk ve geliĢen tatminsizlik duygusu bütün mesleklerde ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir ama 

tükenme kavramının tanımını oluĢturan kavramsal durumlar stresin neden olduğu bıkkınlıktan çok 

daha farklı sonuçları çalıĢanlarda ortaya çıkarmaktadır. 

TükenmiĢliğin birçok çalıĢmada farklı tanımlanmıĢ olmasına rağmen bir süreç olarak nitelemek doğru 

olmaz. Daha çok stresin son evresi olarak görülmektedir. Maslach‘a göre tükenmiĢlik ―iĢi gereği 

insanlarla yoğun bir iliĢki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Maslach ve Zimbardo, 1982: 3).  

Duygusal açıdan tükenme zamanla bireylerde kalıplaĢarak duyuĢsal beceriksizleĢmeye doğru giden bir 

sendrom halini alacaktır. Bu durum da duygusal zekâ devreye girmektedir. Duygusal zekâ yetenek 

değil, daha çok geliĢtirilebilir öğrenebilir bir özelliktir. GeliĢime açık olan bu alan tükenmiĢlikle 

beraber bireyler tarafından daha gerilere itilerek iĢ hayatında olumsuzlukların baĢlamasına temel 

oluĢturacaktır. Duygusal zekanın gerekliliği olan empati kurma, çevreye uyum sağlayabilmeme, 

bireyler arası sorun çözme gibi beceriler tükenmiĢlikle beraber ortadan kalkmaktadır. Bu da özellikle 

iĢ hayatında geliĢtirilemeyecek iletiĢim becerilerine dönüĢerek verimlilikle beraber iĢ kalitesini 

düĢürecektir.  

TükenmiĢliğe neden olan en önemli faktörlerden biri iĢ yükününün altında etkin hizmet üretimi ile 

bocalayan çalıĢanın, hata korkusu ile artan stres içinde kiĢisel özelliklerinin farkını ortaya koyamaması 

nedeni ile kendini rutinleĢen iĢin bir parçası olarak algılamaya baĢlamasıdır.  

TükenmiĢlik durumunu tetikleyen ve arttıran bazı meslek alanlarında ciddi düzeyde psikolojik 

zorlantıyla karĢılaĢılabilmektedir. Bir iĢi belirli bir süre zarfında yetiĢtirmesi gereken bir üreticinin 

yaĢadığı zorlantı, yapacağı ufak bir hatanın çok ciddi boyutlarda olumsuzluklara neden olacağının 

farkında olan bir denetçi, kalite olarak nitelendirilen istendik üretimin en ince ayrıntılarda gizli olduğu 

durumlarda aĢırı hassasiyetle ayrıntının kontrol edilmesi gereken bir alanda çalıĢan kiĢilerin 

tükenmiĢlik durumu ile karĢılaĢmaları bazen kaçınılmaz olmaktadır.  Bununla beraber her meslek alanı 

içerisinde rutinlikler insanlarda Ģiddeti az ya da çok tükenmiĢlik durumu ile karĢılaĢabilmektedirler. 

Öyle ki tükenmiĢlik fiziksel, duygusal ve zihinsel bulgu ve belirtileri de içerir (Girgin ve Baysal, 2005: 

4). 

Her ne kadar iĢ ortamının koĢullarının ve çalıĢma sürelerinin tükenmiĢlik üzerinde etkilerinin önemli 

olduğu düĢünülse de, tükenmiĢliğin iĢ hayatında neden olduğu verimsizliğin ortadan kaldırılabilmesi 

için iĢ olanaklarından ziyade kiĢinin bakıĢ açısında farklılıkların oluĢturulması daha önem arz 

etmektedir. ĠĢ ortamı ve olanakları her bakımdan üst seviye meslek gurupları içinde tükenmiĢlik 

duygusunun varlığı, tükenmiĢliğin iĢ ortamı, çalıĢma koĢulları, sosyoekonomik Ģartlarla beraber, 

bireylere ait bir takım kiĢilik özelliklerinin de duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma nedenlerini 

kolaylaĢtırıcı bir rol üstelendiğini söyleyebiliriz.    
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Tüm bunların ıĢığında tükenmiĢliği belirli değiĢkenler altında incelenmesi ve bu değiĢkenler 

arasındaki iliĢkilerle bireyin tükenmiĢlik durumunun değerlendirilmesi daha etkin çözümler verecektir. 

Bunları; kiĢisel özellikleri ile (yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi, tecrübe), iĢ olanakları (çalıĢma saatleri, iĢ 

yerinde hiyerarĢik yapı, iĢ tatminliği, sosyal imkânlar ve çalıĢma ortamı) olarak belirlenebilir. 

TükenmiĢlik sosyoekonomik seviyesi üst düzey meslek guruplarından en alt düzeydeki tüm 

mesleklere kadar, bireyler üzerinde görülebilecek bir psikolojik zorlatılardır. Fakat bazı meslek 

gruplarında çok sık rastlanabildiğini görüyoruz. Belirleyicileri de genellikle iĢ yükü ve ekonomik 

olarak tatmin olacak bir rakamın alınamaması durumudur. Ekonomik gereksinimleri karĢılayamayan, 

ağır mesai altında çalıĢma zorunluluğu ve hiyerarĢik bir yapının olduğu meslek gruplarında daha 

gözlenebilen bir sorun olduğunu söyleyebilir. Tüm bu etkiler düĢünüldüğünde gerek özlük hakları 

anlamında gerek iĢ yükü ve gerekse düĢük ücretle karĢı karĢıya olan özel güvenlik görevlilerinin 

tükenmiĢlik duygusunu en yoğun yaĢayan meslek gruplarından biri olduğu gözlemlenebilir.   

Özel güvenlik görevlilerini tükenmiĢliğe iten nedenler, görevlinin kendi kiĢisel özelliklerinden, ait 

olduğu sosyal çevreden, ekonomik nedenlerden, yoğun çalıĢma saatleri gibi etkenler sıralanabilir. 

Bununla beraber hassasiyeti olan güvenlik hizmetinin kiĢi üzerinde oluĢturduğu kaygı, sürekli 

insanlarla uğraĢması, yetersiz ücret, güvenlik hizmeti sunan diğer kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin 

kendilerinde olmaması nedeniyle alınan tehditler ve tacizler, yükselme ve terfi durumlarındaki kısıtlı 

imkânlar, hiyerarĢik yapılanma gereği emir komuta zincirinin birey üzerinde oluĢturduğu baskı, 

yöneticilerle ilgili problemler ve bunların ifade edilememesi, ailevi ve sağlık problemleri sıralanabilir. 

TükenmiĢliğin sonuçları ise iĢi savsaklama, iĢi bırakma niyetinde artıĢ, hizmet niteliğinin bozulması, 

ise izinsiz gelmeme, izin bitiminde rapor alma gibi yollarla izni uzatmaya çalıĢma, iste ve is dıĢında 

insan iliĢkilerinde bozulma, uyumsuzluk, es ve aile bireylerinden uzaklaĢma, is doyumsuzluğu, 

sebepsiz hastalanma eğilimleri, is kazalarında artıĢ gibi olumsuz örneklerle artırılabilir (Çam, 1992: 

155-160). 

Maslach, tükenmiĢlik kavramını duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı olarak duyguları 

kategorize eden üç ayrı boyutta ele almaktadır (Ergin, 1992: 143). TükenmiĢlik, iĢi gereği insanlarla 

yoğun bir iliĢki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi, Ģeklinde tanımlanmaktadır (Maslach ve Zimbardo, 1982: 3). 

Duygusal tükenme genel olarak iĢ heyecanın yitirilmesiyle beraber iĢ gücünün verimsizleĢmeye 

baĢlaması ve fiziki olarak algılanabilecek bir yorgunluk durumudur. DuyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı 

kavramları irdelendiğinde aslında duygusal anlamda empati yitimiyle ortaya çıkan duygusal tükenme 

evre olarak tükenmiĢliğin ilk aĢaması olarak görülmektedir. Duygusal tükenme, iĢ potansiyelinin 

ürettiği hizmet ya da ürünün iĢ tatmini sağlamayacak Ģekilde sunulmasına neden olup, zamanla 

çalıĢma sonuçlarının verimsizliğine neden olacaktır.   

Duygusal yıpranma, zihin yorgunluğuna oda fiziki becerilerin zayıflığına neden olacağı için mesleki iĢ 

potansiyeli bundan olumsuz Ģekilde etkilenecektir. Bu bağlamda tükenmiĢlik, duygusal ve fiziksel 

kaynaklarında azalmayı‖ ifade etmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 402; Wright ve 

Douglas, 1997: 492).  

TükenmiĢliğin bir diğer göstergesi olan duyarsızlaĢma, iĢi sunan ve hizmet alan arasında, 

yabancılaĢmıĢ davranıĢ kalıplarıyla ifade edilmektedir. Diğer bir değiĢle hizmet alan kiĢinin (müĢteri) 

mesleği icra eden kiĢiden iĢin içeriğine uygun davranıĢları alamamasıyla kendini gösterir. 

DuyarsızlaĢma kiĢiler arasındaki davranıĢ Ģekilleri ile ilgili ortaya çıktığı için daha çok iletiĢim 

becerilerinin yoksunluğu duyarsızlaĢmayı beslemekte olduğunu söyleyebiliriz. Katı, sert, nötr yada 

umursamaz tavırlar duyarsızlaĢmaya örnek olarak verilebilir.  

TükenmiĢlik kavramı içerisinde değerlendirilebilecek olan diğer bir kavram kiĢisel baĢarıdır. KiĢisel 

baĢarı tükenmiĢliğin en son bireyler üzerinde oluĢturduğu olumsuz kaygı ve yetersizlikler olarak 

özetlenebilir. Mesleğin içeriğine uygun iĢ kabiliyeti geliĢtirme ve alanda yeterliliği arttırma konusunda 

bireyin iĢ yerinde bulunan diğerlerinden daha az geliĢim sağlayacağı kaygısı üzerine kiĢinin beceri 

potansiyeli düĢmektedir.  

Fawzy tükenmiĢliği dört evre ile tanımlanmıĢtır. Bu evreler tükenmeyi anlamayı kolaylaĢtıran bir 

bakıĢ açısı sağlamaktadır. Ona göre, tükenme kiĢinin bir evreden diğerine geçtiği kesikli bir süreç 

değil, sürekli bir olgudur.  

 ġevk ve CoĢku Evresi: Bu evrede yüksek bir umut, enerjide artma ve gerçekçi 

olmayan boyutlara varan mesleki beklentiler sergilenmektedir. KiĢi için mesleği her 

Ģeyin önündedir, uykusuzluğa, gergin çalıĢma ortamlarına, kendine ve yaĢamın diğer 
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yönlerine zamanını ve enerjisini ayıramayıĢına karĢı üstün bir uyum sağlama 

çabasındadır. 

 DurağanlaĢma Evresi: Bu evrede artık istek ve umutta bir azalma olur. Mesleğini 

uygularken karĢılaĢtığı güçlüklerden, daha önce umursamadığı ya da yadsıdığı bazı 

noktalardan giderek rahatsız olmaya baĢlamıĢtır. Sorgulanmaya baĢlanan, iĢten baĢka 

bir Ģey yapmıyor olmaktır. Zira mesleği kuramsal ve pratik tüm yönleri ile kiĢinin 

varoluĢunu tamamen dolduramamıĢtır. 

  Engellenme Evresi: Ġnsanlara yardım ve hizmet etmek için çalıĢmaya baĢlamıĢ olan 

kiĢi, insanları, sistemi, olumsuz çalıĢma koĢullarını değiĢtirmenin ne kadar zor 

olduğunu anlar. Yoğun bir engellenmiĢlik duygusu yaĢar.  

 Umursamazlık Evresi: Bu evrede, çok derin duygusal kopma ya da kısırlaĢma, derin 

bir inançsızlık ve umutsuzluk gözlenmektedir. Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence 

için sürdürmekte, ondan zevk almamaktadır. Böyle bir durumda iĢ yaĢamı kiĢi için bir 

doyum ve kendini gerçekleĢtirme alanı olmaktan çok uzak, kiĢiye ancak sıkıntı ve 

mutsuzluk veren bir alan olacaktır (Fawzy, Fawzy ve Pasnau, 1991, Akt., Kaçmaz, 

2005: 29-32).  
 

AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın temel amacı, jandarma ve emniyet görevlilerinin daha çok asayiĢ olayları ile ilgilenerek 

birçok nokta korumasının özel güvenliklere devredilmesiyle artan özel güvenlik ihtiyacı nedeniyle 

verilecek olan hizmetin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi ve iĢ tatminin sağlanmasına katkı 

sağlamaktır. Ayrıca bir çok meslek gurubu ile ilgili olarak yapılmıĢ araĢtırma örnekleri mevcutken, 

özel güvenlik görevlileri ile ilgili araĢtırmalara çok yer verilmemesiBu araĢtırmada güvenlik 

görevlilerinin tükenmiĢlik düzeylerinin iliĢkisi bazı değiĢkenlerle (kiĢisel bilgi ve demografik 

değiĢkenler) incelenerek ortaya koymaktır.  

AraĢtırma verilerini oluĢturan değiĢkenlerden ilki cinsiyet ve mesleki tükenmiĢlik düzeyi arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bunu yaĢ, medeni durum, mezuniyet durumu ve 

kıdem durumu ile mesleki tükenmiĢlik duygusu arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığının 

belirlenmesi takip etmektedir.  

Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen ve Maslach‘ın ismi ile anılan TükenmiĢlik Envanteri 

toplam 22 madde ve üç alt ölçekten oluĢmaktadır. Bu alt ölçeklerden duygusal tükenme (DT) alt 

ölçeği 9 maddeden, duyarsızlaĢma (DP) alt ölçeği 5 maddeden ve kiĢisel baĢarısızlık (KB) alt ölçeği 8 

maddeden oluĢmaktadır. Orijinal ölçeğin maddeleri ―1‘den 7‘e kadar (hiçbir zaman- her zaman)‖ 

puanlanmaktayken, Ergin (1992) tarafından Türkçe‘ye çevrilen envanterde bazı değiĢikliklere 

gidilerek özgün formunda yedi dereceli olan cevap seçeneklerinin ―0‘dan 4‘e kadar (hiçbir zaman- her 

zaman)‖ olarak ölçeğin beĢ dereceli olarak düzenlenmesine karar verilmiĢ ve eğitici formunda da bu 

beĢ dereceli olan hali kullanılmaktadır. TükenmiĢliğin yüksekliği duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma 

alt ölçeklerindeki yüksek puanı, kiĢisel baĢarı, alt ölçeğindeki düĢük puanı yansıtmaktadır. Orta 

düzeyde tükenmiĢlik, her üç alt ölçek için de orta düzey puanları yansıtırken, düĢük düzeyi duygusal 

tükenme ve duyarsızlaĢma alt ölçeklerindeki düĢük ve ―kiĢisel baĢarı‖ alt ölçeğindeki yüksek puanlar 

yansıtmaktadır. Puanlamada, her bir kiĢi için üç ayrı tükenmiĢlik puanı hesaplanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmada, özel güvenlik görevlilerinin tükenmiĢlik düzeylerini 5 farklı değiĢken açısından ortaya 

koymayı amaçlayan iliĢkisel (iki ve daha çok sayıdaki değiĢken derecesini belirlemek) model 

kullanılmıĢtır. TükenmiĢlik düzeyini belirlemek için dağılımın ilk üçte birinde yer alan tükenmiĢlik 

puanları düĢük, orta üçte birinde yer alan tükenmiĢlik puanları normal, son üçte birinde yer alan 

tükenmiĢlik puanları yüksek olarak değerlendirilmiĢtir (IĢıkhan, 2004). TükenmiĢliğin üç alt boyutu 

arasındaki iliĢkiye bakıldığında, her alt ölçeğin puanı ayrı ayrı değerlendirilir ve tek bir toplam puanla 

birleĢtirilemez (Çam, 1992: 160).  
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AraĢtırmamızın evreni Adıyaman Üniversitesi olarak belirlenmiĢtir. Adıyaman Üniversitesinde 

merkezi yerleĢke, Kâhta Meslek Yüksekokulu, Besni Meslek Yüksekokulu ve GölbaĢı Meslek 

Yüksekokulunda görev yapan özel güvenlikler araĢtırmamızın örneklemini oluĢturmaktadır.  

Yapılan bu araĢtırmada verilerin toplanmasında, Maslach TükenmiĢlik Envanteri‖ ölçme aracı ve 

çeĢitli uzmanlara danıĢılarak oluĢturulan ―KiĢisel Bilgi Formu‖ kullanılmıĢtır. 

Uzman görüĢlerine danıĢılarak oluĢturulmuĢ olan kiĢisel bilgi formu ve Maslach TükenmiĢlik 

Envanteri formları Özel Güvenlik personeli tarafından cevaplanmıĢtır. Anketleri cevaplayan personel 

sayısı örneklem yöntemiyle 120 kiĢi olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 

programından yardım alınarak değerlendirilmiĢtir. Anketin kiĢisel bilgiler kısmında elde edilen diğer 

bilgiler çizelgeler halinde gösterilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

 

TükenmiĢlik düzeylerini 5 farklı değiĢken açısından ortaya koymayı amaçlayan iliĢkisel (iki ve daha 

çok sayıdaki değiĢken derecesini belirlemek) modeli kullanılmıĢtır. Bu değiĢkenlerin tek yönlü 

varyans analizleri, kullanmıĢ olduğumuz tükenmiĢlik ölçeği ile karĢılaĢtırılarak aĢağıda tablo halinde 

verilmiĢtir. 

  

Tablo 1. ÇalıĢanların Cinsiyetlerine göre dağılımı  

 

Cinsiyetiniz  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DT_Toplam Bayan 16 11,3125 2,30127 ,57532 

  Erkek 104 11,7692 2,27793 ,22337 

DY_Toplam Bayan 16 5,1250 1,25831 ,31458 

  Erkek 104 5,3654 1,60132 ,15702 

KB_Toplam Bayan 16 15,0000 1,46059 ,36515 

  Erkek 104 14,3269 1,65137 ,16193 

 

Yukarıdaki tabloda Adıyaman Üniversitesinde Özel güvenlik görevlisi çalıĢanlarının cinsiyetlere göre 

grup istatistikleri görülmektedir. Uygulamaya 16 kadın ve 104 erkek katılmıĢtır. Yukarıdaki tabloda 

cinsiyete göre duygusal tükenmiĢlik, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarının standart sapmaları verilmiĢtir. 

Cinsiyete göre tükenmiĢlik algılarının karĢılaĢtırılması tablo 2‘ de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. ÇalıĢanların Cinsiyete Göre TükenmiĢlik Algılarının ONE WAY ANOVA Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

 

Adıyaman Üniversitesinde Özel güvenlik görevlisi çalıĢanlarının cinsiyete göre (Tablo 2) Duygusal 

TükenmiĢlik Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında; 0.05 anlamlılık düzeyinde; 

farkın önemli olmadığı (0.457>0.05) görülmüĢtür. DuyarsızlaĢma Algılarındaki farkın önemli olup 

olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.568>0.05) 

   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

DT_Toplam Between Groups 2,893 1 2,893 ,556 ,457 

  Within Groups 613,899 118 5,203     

  Total 616,792 119       

DY_Toplam Between Groups ,801 1 ,801 ,328 ,568 

  Within Groups 287,865 118 2,440     

  Total 288,667 119       

KB_Toplam Between Groups 6,282 1 6,282 2,369 ,126 

  Within Groups 312,885 118 2,652     

  Total 319,167 119       
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görülmüĢtür. KiĢisel BaĢarı Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 

anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.126>0.05) görülmüĢtür. 

Bu sonuçlara göre 0.05 anlamlılık düzeyi 119 serbestlik derecesinde Adıyaman Üniversitesinde Özel 

güvenlik görevlisi çalıĢanlarının cinsiyetlere Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel BaĢarı 

algılarının ortalamalarında farklılık göstermediği söylenebilir. 

Adıyaman Üniversitesinde Özel güvenlik görevlisi çalıĢanlarının yaĢlarına göre farklılık var mıdır?‖ 

Ģeklinde ifade edilen Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel baĢarı algılarıyla ilgili 

tutumlarının yaĢa göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda One Way 

ANOVA testi kullanılmıĢ ve sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4‘de açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Tablo 3. ÇalıĢanların yaĢlarına göre dağılımı 

    N Mean 

S.Devi

ation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m Maximum 

    

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

L.Boun

d 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

DT_To

plam 

18-25 
2 12,5000 

2,1213

2 
1,50000 -6,5593 31,5593 11,00 14,00 

  26-35 
64 11,7188 

2,4654

4 
,30818 11,1029 12,3346 8,00 19,00 

  36-45 
51 11,6275 

2,0293

9 
,28417 11,0567 12,1982 8,00 19,00 

  46 ve 

üstü 
3 12,3333 

3,2145

5 
1,85592 4,3479 20,3187 10,00 16,00 

  Total 
120 11,7083 

2,2766

5 
,20783 11,2968 12,1199 8,00 19,00 

DY_To

plam 

18-25 
2 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

  26-35 
64 5,4844 

1,7273

9 
,21592 5,0529 5,9159 2,00 13,00 

  36-45 
51 5,1765 

1,3957

9 
,19545 4,7839 5,5690 3,00 10,00 

  46 ve 

üstü 
3 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

  Total 
120 5,3333 

1,5574

9 
,14218 5,0518 5,6149 2,00 13,00 

KB_To

plam 

18-25 
2 14,5000 

3,5355

3 
2,50000 -17,2655 46,2655 12,00 17,00 

  26-35 
64 14,3438 

1,7477

3 
,21847 13,9072 14,7803 12,00 19,00 

  36-45 
51 14,4902 

1,4747

5 
,20651 14,0754 14,9050 12,00 17,00 

  46 ve 

üstü 
3 14,6667 

1,5275

3 
,88192 10,8721 18,4612 13,00 16,00 

  Total 
120 14,4167 

1,6377

0 
,14950 14,1206 14,7127 12,00 19,00 

 

Yukarıdaki tabloda çalıĢanların cinsiyetlere göre grup istatistikleri görülmektedir. Uygulamaya 18-25 

yaĢ arası 2 kiĢi, 26-35 arası 64 kiĢi, 36-45 arası 51 kiĢi ve 46 ve üstü 3 kiĢi katılmıĢtır. YaĢ gruplarına 

göre tükenmiĢlik algılarının karĢılaĢtırılması tablo 4‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. ÇalıĢanların YaĢ gruplarına Göre TükenmiĢlik Algılarının ONE WAY ANOVA Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

    S. Squares df M.Square F Sig. 

DT_Toplam Between Groups 2,766 3 ,922 ,174 ,914 

  Within Groups 614,026 116 5,293     

  Total 616,792 119       

DY_Toplam Between Groups 3,271 3 1,090 ,443 ,723 

  Within Groups 285,396 116 2,460     

  Total 288,667 119       

KB_Toplam Between Groups ,817 3 ,272 ,099 ,960 

  Within Groups 318,349 116 2,744     

  Total 319,167 119       

 

ÇalıĢanlarının yaĢ gruplarına göre (Tablo 4) Duygusal TükenmiĢlik Algılarındaki farkın önemli olup 

olmadığı araĢtırıldığında; 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.914>0.05) 

görülmüĢtür. DuyarsızlaĢma Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 

anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.723>0.05) görülmüĢtür. KiĢisel BaĢarı Algılarındaki 

farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı 

(0.960>0.05) görülmüĢtür. 

Bu sonuçlara göre 0.05 anlamlılık düzeyi 119 serbestlik derecesinde Adıyaman Üniversitesinde Özel 

güvenlik görevlisi çalıĢanlarının yaĢ gruplarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel 

BaĢarı algılarının ortalamalarında farklılık göstermediği söylenebilir. 

 

ÇalıĢanlarının Medeni Duruma göre farklılık var mıdır?‖ Ģeklinde ifade edilen alt problem 1 ile 

çalıĢanlarının Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel baĢarı algılarıyla ilgili tutumlarının 

Medeni Duruma göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda One Way 

ANOVA testi kullanılmıĢ ve sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6‘da açıklanmıĢtır. 

 

Tablo 5. ÇalıĢanların medeni durumlarına göre dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloda çalıĢanların medeni durumlarına göre grup istatistikleri görülmektedir. 

Uygulamaya 91 evli, 29 bekar çalıĢan katılmıĢtır. Medeni duruma göre tükenmiĢlik algılarının 

karĢılaĢtırılması tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

   N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m Maximum 

    

L.Boun

d 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

DT_T

oplam 

Evli 
91 11,7033 2,21357 ,23204 11,2423 12,1643 8,00 19,00 

  Bekar 29 11,7241 2,50566 ,46529 10,7710 12,6772 8,00 18,00 

  Total 120 11,7083 2,27665 ,20783 11,2968 12,1199 8,00 19,00 

DY_T

oplam 

Evli 
91 5,2857 1,64847 ,17281 4,9424 5,6290 2,00 13,00 

  Bekar 29 5,4828 1,24271 ,23077 5,0101 5,9555 3,00 9,00 

  Total 120 5,3333 1,55749 ,14218 5,0518 5,6149 2,00 13,00 

KB_T

oplam 

Evli 
91 14,4176 1,70663 ,17890 14,0622 14,7730 12,00 19,00 

  Bekar 29 14,4138 1,42722 ,26503 13,8709 14,9567 12,00 17,00 

  Total 120 14,4167 1,63770 ,14950 14,1206 14,7127 12,00 19,00 
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Tablo 6. ÇalıĢanların Medeni Durumlarına Göre TükenmiĢlik Algılarının ONE WAY ANOVA Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

    S.Squares df Mean Square F Sig. 

DT_Toplam Between Groups ,010 1 ,010 ,002 ,966 

  Within Groups 616,782 118 5,227     

  Total 616,792 119       

DY_Toplam Between Groups ,854 1 ,854 ,350 ,555 

  Within Groups 287,813 118 2,439     

  Total 288,667 119       

KB_Toplam Between Groups ,000 1 ,000 ,000 ,991 

  Within Groups 319,166 118 2,705     

  Total 319,167 119       

 

ÇalıĢanlarının medeni durumlarına göre (Tablo 6) Duygusal TükenmiĢlik Algılarındaki farkın önemli 

olup olmadığı araĢtırıldığında; 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.914>0.05) 

görülmüĢtür. DuyarsızlaĢma Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 

anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (555>0.05) görülmüĢtür. KiĢisel BaĢarı Algılarındaki 

farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı 

(0.991>0.05) görülmüĢtür. 

Bu sonuçlara göre 0.05 anlamlılık düzeyi 119 serbestlik derecesinde Adıyaman Üniversitesinde Özel 

güvenlik görevlisi çalıĢanlarının medeni durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve 

KiĢisel BaĢarı algılarının ortalamalarında farklılık göstermediği görülmektedir. 

Adıyaman Üniversitesinde Özel güvenlik görevlisi çalıĢanlarının Eğitim Durumuna göre farklılık var 

mıdır?‖ Ģeklinde ifade edilen alt problem 1 ile çalıĢanlarının Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve 

KiĢisel baĢarı algılarıyla ilgili tutumlarının Eğitim Durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda One Way ANOVA testi kullanılmıĢ ve sonuçları Tablo 7 ve 

Tablo 8‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 7. ÇalıĢanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

    N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m Maximum 

    

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound Upper Bound 

DT_To

plam 

Orta 

Ögretim 
97 11,5155 2,16561 ,21988 11,0790 11,9519 8,00 19,00 

  Ön Lisans 18 12,0556 2,41252 ,56864 10,8558 13,2553 9,00 19,00 

  Lisans 5 14,2000 2,77489 1,24097 10,7545 17,6455 11,00 18,00 

  Total 120 11,7083 2,27665 ,20783 11,2968 12,1199 8,00 19,00 

DY_To

plam 

Orta 

Ögretim 
97 5,3608 1,52196 ,15453 5,0541 5,6676 3,00 13,00 

  Ön Lisans 18 5,2222 1,92676 ,45414 4,2641 6,1804 2,00 10,00 

  Lisans 5 5,2000 ,83666 ,37417 4,1611 6,2389 4,00 6,00 

  Total 120 5,3333 1,55749 ,14218 5,0518 5,6149 2,00 13,00 

KB_To

plam 

Orta 

Ögretim 
97 14,4021 1,69349 ,17195 14,0607 14,7434 12,00 19,00 

  Ön Lisans 18 14,3333 1,49509 ,35240 13,5898 15,0768 12,00 17,00 

  Lisans 5 15,0000 1,00000 ,44721 13,7583 16,2417 14,00 16,00 

  Total 120 14,4167 1,63770 ,14950 14,1206 14,7127 12,00 19,00 

Yukarıdaki tabloda çalıĢanların eğitim durumlarına göre grup istatistikleri görülmektedir. Uygulamaya 

orta öğretim 97, Ön lisans 18, Lisans 5 çalıĢan katılmıĢtır. Eğitim duruma göre tükenmiĢlik algılarının 

karĢılaĢtırılması tablo 8‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 6. ÇalıĢanların Eğitim Durumlarına Göre TükenmiĢlik Algılarının ONE WAY ANOVA Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

 

ÇalıĢanlarının eğitim durumlarına göre (Tablo 8) Duygusal TükenmiĢlik Algılarındaki farkın önemli 

olup olmadığı araĢtırıldığında; 0.05 anlamlılık düzeyinde; anlamlı bir fark (0.027<0.05) görülmüĢtür. 

DuyarsızlaĢma Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık 

düzeyinde; farkın önemli olmadığı (925>0.05) görülmüĢtür. KiĢisel BaĢarı Algılarındaki farkın önemli 

olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.712>0.05) 

görülmüĢtür. 

Bu sonuçlara göre 0.05 anlamlılık düzeyi 119 serbestlik derecesinde Adıyaman Üniversitesinde Özel 

güvenlik görevlisi çalıĢanlarının eğitim durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik haricinde, 

DuyarsızlaĢma ve KiĢisel BaĢarı algılarının ortalamalarında farklılık göstermediği görülmektedir. 

ÇalıĢanlarının Kıdem Yılına göre farklılık var mıdır?‖ Ģeklinde ifade edilen alt problem 1 ile 

çalıĢanlarının Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve KiĢisel baĢarı algılarıyla ilgili tutumlarının 

Kıdem yılına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda One Way 

ANOVA testi kullanılmıĢ ve sonuçları Tablo 9 ve Tablo 10‘da verilmiĢtir. 

 
Tablo 9. ÇalıĢanların Kıdem Yılına Göre Dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloda çalıĢanların kıdem yılına göre grup istatistikleri görülmektedir. Uygulamaya 0-3 

yıl 17 kiĢi, 4-7 yıl 75 kiĢi, 8-12 yıl 28 kiĢi katılmıĢtır. Kıdem yılına göre tükenmiĢlik algılarının 

karĢılaĢtırılması tablo 10‘da verilmiĢtir. 

Tablo 10. ÇalıĢanların Kıdem Yıllarına Göre TükenmiĢlik Algılarının ONE WAY ANOVA Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

 

   S.Squares df Mean Square F Sig. 

DT_Toplam Between Groups 36,820 2 18,410 3,714 ,027 

  Within Groups 579,971 117 4,957     

  Total 616,792 119       

DY_Toplam Between Groups ,384 2 ,192 ,078 ,925 

  Within Groups 288,282 117 2,464     

  Total 288,667 119       

KB_Toplam Between Groups 1,847 2 ,924 ,341 ,712 

  Within Groups 317,320 117 2,712     

  Total 319,167 119       

   N Mean 

S.Deviat

ion 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m Maximum 

    

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

DT_Top

lam 

0-3 yil 
17 10,8235 1,59041 ,38573 10,0058 11,6412 8,00 14,00 

  4-7 yil 75 11,9467 2,38176 ,27502 11,3987 12,4947 8,00 19,00 

  8-12 yil 28 11,6071 2,26633 ,42830 10,7284 12,4859 9,00 19,00 

  Total 120 11,7083 2,27665 ,20783 11,2968 12,1199 8,00 19,00 

DY_Top

lam 

0-3 yil 
17 4,9412 1,81902 ,44118 4,0059 5,8764 2,00 8,00 

  4-7 yil 75 5,3867 1,58450 ,18296 5,0221 5,7512 3,00 13,00 

  8-12 yil 28 5,4286 1,31736 ,24896 4,9178 5,9394 3,00 10,00 

  Total 120 5,3333 1,55749 ,14218 5,0518 5,6149 2,00 13,00 

KB_Top

lam 

0-3 yil 
17 14,5294 2,00367 ,48596 13,4992 15,5596 12,00 19,00 

  4-7 yil 75 14,2800 1,67300 ,19318 13,8951 14,6649 12,00 19,00 

  8-12 yil 28 14,7143 1,27242 ,24046 14,2209 15,2077 12,00 17,00 

  Total 120 14,4167 1,63770 ,14950 14,1206 14,7127 12,00 19,00 
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    S. Squares df Mean Square F Sig. 

DT_Toplam Between Groups 17,856 2 8,928 1,744 ,179 

  Within Groups 598,936 117 5,119     

  Total 616,792 119       

DY_Toplam Between Groups 3,082 2 1,541 ,631 ,534 

  Within Groups 285,585 117 2,441     

  Total 288,667 119       

KB_Toplam Between Groups 4,097 2 2,049 ,761 ,470 

  Within Groups 315,070 117 2,693     

  Total 319,167 119       

 

ÇalıĢanlarının kıdem yıllarına göre (Tablo 10) Duygusal TükenmiĢlik Algılarındaki farkın önemli olup 

olmadığı araĢtırıldığında; 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (0.179>0.05) 

görülmüĢtür. DuyarsızlaĢma Algılarındaki farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 

anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı (534>0.05) görülmüĢtür. KiĢisel BaĢarı Algılarındaki 

farkın önemli olup olmadığı araĢtırıldığında ise 0.05 anlamlılık düzeyinde; farkın önemli olmadığı 

(0.470>0.05) görülmüĢtür. 

Bu sonuçlara göre 0.05 anlamlılık düzeyi 119 serbestlik derecesinde Adıyaman Üniversitesinde Özel 

güvenlik görevlisi çalıĢanlarının eğitim durumlarına göre Duygusal TükenmiĢlik, DuyarsızlaĢma ve 

KiĢisel BaĢarı algılarının ortalamalarında farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

AraĢtırmamıza katılanların, % 13,3‘ü bayan, % 86,7‘si erkek çalıĢanlardan oluĢmaktadır. Uygulamaya 

katılanların,% 1,7‘si 18-25 yaĢ arası, %53,3‘ü 26-35 yaĢ arası, %42,5‘i 36-45 yaĢ arası, %2,5‘i 46 ve 

üstü çalıĢanlardan oluĢmaktadır. Medeni duruma göre ise çalıĢmamıza katılanların % 75,8‘i evli, % 

24,2‘si bekâr, çalıĢanlardan oluĢmaktadır. Öğrenim düzeylerine göre ise katılanların, % 80‘i Orta 

Öğretim, %15,8‘i Ön Lisans, % 4,2‘si Lisans mezunudur. Kıdem yıllarına göre dağılımları ise % 

14,2‘si 0-3 yıl, % 62,5‘i 4-7 yıl arası, %23,3‘ü 8-12 yıl arası, çalıĢanlardan oluĢmaktadır.  

Tablo 8‘de eğitim durumunun tükenmiĢlik seviyesinin belirlenmesinde, duyarsızlaĢma ve kiĢisel 

baĢarıda, anlamlı bir iliĢki görülmezken, eğitim durumlarına göre, tükenmiĢlik algılarının one way 

anova testi ile karĢılaĢtırılmasında, duygusal tükenme arasında anlamlı bir iliĢki gözlenmektedir 

(0.027<0.05). ÇalıĢmaya katılan çalıĢanların %80‘i orta öğretim, %15,8 i, ön lisans %4,2‘si ise lisans 

düzeyinde eğitim almıĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. Eğitim düzeyinin tükenmiĢlik üzerindeki anlamlılık 

derecesi, düĢük eğitim seviyesinin meslek hayatında duygusal tükenmeye neden olabileceği anlamını 

vermektedir. Bununla beraber özel güvenlik sektöründe, alanları ile ilgili akademik seviye yükseltme 

imkânlarının sınırlılığı, yükselme ve terfi gibi olanakların eğitim yolu ile elde edilebilme imkânlarının 

kısıtlı oluĢu, bu meslekte duygusal tükenmelere neden olabilmektedir. 

ÇalıĢanların cinsiyete göre tükenmiĢlik algılarının one way anova testi ile karĢılaĢtırılmasında, (Tablo 

2) değerler duygusal tükenmenin, duyarsızlaĢmanın ve kiĢisel baĢarının cinsiyet üzerinde anlamlı bir 

iliĢki olmadığını ortaya koymuĢtur. Aynı Ģekilde özel güvenlik görevlilerinin yaĢ gruplarına göre 

(Tablo 4), medeni durumlarına göre (Tablo 6), kıdem yıllarına göre (Tablo 10) tükenmiĢlik algılarının 

one way anova testi ile karĢılaĢtırılmasında, değerler duygusal tükenmenin, duyarsızlaĢmanın ve 

kiĢisel baĢarının yaĢ grupları, medeni durumları ve kıdem durumları üzerinde anlamlı bir iliĢki 

olmadığını ortaya koymuĢtur. 

Mesleki tükenmiĢlik duygusunu ortaya çıkaran en önemli etkenlerden biri yoğun mesai ve iĢ yükü 

olduğunu daha önce söylemiĢtik. Bu nedenle Adıyaman Üniversitesi özel güvenlik görevlilerinin 

tükenmiĢlik seviyelerinin değiĢkenlere göre anlamlı bir iliĢkinin olmamasının nedenlerinden biri 

olarak ilin asayiĢ bakımından birçok ile göre daha sakin ve huzurlu bir kent olması gösterilebilir. 

Ayrıca Adıyaman Üniversitesinin sunmuĢ oldu eğitim ve diğer sosyal faaliyetlerle, özel güvenlik 

çalıĢanlarına iĢ yükü oluĢturabilecek birçok olumsuzluğun önlenmesi adına etkin rol oynamaktadır.  

Bu durumda mesleki tükenmiĢlik hissini ortaya çıkaran en önemli özelliklerden birinin seçilen 
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mesleğin çeĢidinin değil, çalıĢılan ortamın daha kaliteli ve etkin hizmet veren kurumsal nitelikteki 

özellikleri ile ilgili olduğu sonucunu göstermektedir. 
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Özet 

 
ÇalıĢma Cumhuriyet Üniversitesi‘nin iki önemli Meslek Yüksekokulu olan Cumhuriyet Meslek 

Yüksekokulu ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yürütülecektir. 

ÇalıĢma ile kurumsal imaj oluĢumunda etkili olan faktörler, bunların her birinin imaj oluĢturma 

konusundaki etkileri ve örgütsel bağlılığa katkısı ölçülecektir. Bu çalıĢma örgüt yöneticilerinin 

öğrencilerin kurumsal imaj algılarında öne çıkan faktörlerden hareketle hangi iyileĢtirici düzenlemeler 

yapması gerektiğini tespit etmesi açısından önemlidir. ÇalıĢmanın biri il merkezinde bulunan 

(Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu) diğeri ilçe merkezinde bulunan (Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek 

Yüksekokulu) iki Meslek Yüksekokulunun öğrencilerinin tamamını kapsayacak Ģekilde yürütülmesi 

öngörülmektedir.  Bu Ģekilde örgütsel imaj konusunda etkili olan faktörlerin değiĢik koĢullardaki 

benzerlik veya farklılıkları da tespit edilmiĢ olacaktır.  

GerçekleĢtirilecek olan bu çalıĢmanın temel amacı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

kurumsal imajı nasıl algılandığının değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda öğrencilerin 

kurumsal imajla ilgili algılarının oluĢumunda hangi faktörlerin öne çıktığı, bu faktörlerin her birinin 

kurumsal imaj oluĢumunda ne derece etkili oldukları,  öğrencilerin zihinlerinde oluĢturdukları imajdan 

hareketle kendilerini örgüte ne kadar ait hissettikleri ve okullarına olan bağlılıklarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada, genel tarama modeli kullanılacaktır. Bu model, çok sayıda elemandan 

oluĢan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemelerini kapsamaktadır. 

Verilerin güvenilirliğinin arttırılması amacı ile biri il diğeri ilçe merkezinde bulunan iki Meslek 

Yüksekokulu‘nda halihazırda eğitimine devam eden (Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu‘nda 3.342, 

Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu‘nda 651 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410, 28.01.2016) ana kütleyi önemli ölçüde tespit 

etmeye yetecek sayıda öğrenciye anket uygulanacaktır. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak,    

Øyvind Helgesen ve Erik Nesset tarafından 2007 yılında geliĢtirilen ve imaj oluĢumunda etkili 

faktörler açısından güvenilirlik katsayısı (cronbach alfa) 0,71-0.93 aralığında yani en düĢüğü 0,70‘in 

üzerinde belirlenen modelin Türkçe‘ye uyarlanmıĢ Ģekli kullanılacaktır. Anket formu 5‘li likert 

ölçeğine göre hazırlanacak ayrıca elde edilecek veriler SPSS.21 programında değerlendirilecek ve 

sonuçlar yorumlanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: kurumsal imaj, öğrenci memnuniyeti, öğrenci bağlılığı 

 

The Factors which effect Vocational School Students’ Corporate Image 

Perceptions and Loyalties to Their Schools - A Research on Cumhuriyet 

Vocational School and Zara Ahmet Çuhadaroğlu Vocational School 
 

Abstract 

 
This study will be conducted on students of Cumhuriyet Vocational School and Zara Ahmet 

Çuhadaroğlu Vocational School which are two prominent vocational schools of Cumhuriyet 

University. With this study factors which are effective on corporate image creation, each of these 

factors‘ influences in image creation and contribution on organizational loyalty will be evaluated. This 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410
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study is important  in the perspective of identification which reformative regulations based on featured 

factors about student‘s corporate image perceptions must be done by organization managers. The 

study is expected to be carried out by including all of the students in two vocational schools of which 

one is in city center (Cumhuriyet Vocational School) and the other one is in Zara district (Zara Ahmet 

Çuhadaroğlu Vocational School). Thus, similarities and differences in varied circumstances of factors 

which are effective on corporate image will have been determined. 

The main purpose of this study will be to evaluate how vocational school students perceive 

corporate image. In accordance with this general purpose it is aimed to determine which factors come 

forward in formation of students‘ perceptions about corporate image, how effective is each of these 

factors in formation of corporate image, according to the image that students depicted in their minds to 

what extent they feel that they belong to their schools and the devotion to their schools. General 

survey model will be used in this study. This model in a universe which formed from multiple 

components, includes survey layouts that are made on sample or samples which are formated from 

whole of the universe or a group in universe in order to reach a general judgement about universe. In 

order to increase the security of data questionnaire will be applied to identify the master sample with a 

sufficient number of students in two vocational schools (3.342 students in Cumhuriyet Vocational 

School and 651 students in Zara Ahmet Çuhadaroğlu Vocational School are registered 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410, 28.01.2016) that are carrying on education 

activities at present  of which one is in city center and the other one is in district. As a method of 

gathering data the model which is developed by Øyvind Helgesen and Erik Nesset in 2007 and factors 

in terms of image measurement reliability coefficient will be used which is between (cronbach alfa) 

0,71-0.93 range so the lowest one that is determined above 0,70 that is adopted to Turkish. Survey 

form will be prepared as five point likert scale so the data which are gathered will be evaluated within 

SPSS.21 programme and results will be interpreted. 

 

Keywords : corporate image, the student's commitment, student satisfaction 

 

1. GĠRĠġ 
 

Ġmaj ve onunla iliĢkili olarak, özellikle kurumsal kimlik ve kurumsal itibar son yıllarda özellikle 

üzerinde durulan ve önemi artan kavramlardır. Bu kavramlar çoğu zaman birbiriyle bağlantılı olarak 

tanımlanmaktadır. Kurumsal itibar bir örgütle ilgili olarak iç ve dıĢ paydaĢların kurum hakkındaki 

algılarını içermektedir. Dolayısıyla kurumsal itibar, iç ve dıĢ paydaĢlar içerisinde en önemlilerinden 

olan çalıĢanlar ve müĢterilerin ve diğer tüm paydaĢların algılarından oluĢan ve kurumsal imajdan daha 

kapsayıcı bir Ģemsiye yapıdır. Ġmaj oluĢturmak pek çok kuruluĢ için olmakla birlikte özellikle kâr 

amaçlı kuruluĢlar açısından stratejik öneme sahiptir.  

Ġmaj, bir kiĢi veya örgütle ilgili olarak kiĢinin zihninde canlanan duygu düĢünce ve resimlerdir. Buna 

bağlı olarak kurum imajını ise bir iĢletme hakkında içinde bulunduğu toplumun zihninde oluĢan tüm 

izlenimlerdir Ģeklinde tanımlamak mümkündür (Barich ve Kotler, 1991: 94-104). Ġmaj, ürünler, kiĢiler, 

marka ve kuruluĢlar hatta ülkeler için bile oluĢturulabilir. Bu çalıĢmada eğitim örgütlerinin en önemli 

paydaĢı konumunda olan öğrencilerin kurumsal imaj algıları üzerinde etkili olan faktörler ve bu faktörlerin 

onların okullarına bağlılıkları üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalıĢılacaktır. Bu bağlamda önlisans 

eğitimlerini Cumhuriyet Üniversitesi‘nde devam ettiren Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu ve Zara Ahmet 

Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. ÇalıĢmada Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim gördükleri okullarına bağlılıkları üzerinde etkili olduğu öngörülen, 

hizmet kalitesi, tesisler, memnuniyet ve öğrenim görülen programın imajı üzerinde durulmaktadır. 

OluĢturulan modelde imaj bağımlı değiĢken durumundadır. Hizmet kalitesi, tesisler ve memnuniyet imaj 

oluĢumunda etkili olan faktörler olarak dikkate alınmaktadır. ÇalıĢmada iki sorunun cevabı aranmaktadır: 

(1)Üniversite veya Meslek Yüksekokulunun sağladığı hizmet kalitesi, tesisler ve beklentilerin karĢılanıyor 

olmasından kaynaklı memnuniyetin her birinin kurum imajına olan katkısı nedir? (2) OluĢturulan bu imaj 

ve memnuniyetin öğrenci sadakatine katkısı var mıdır?  

Öğrenci sadakati her geçen gün eğitim öğretim hizmeti sunar kurumlar açısından daha önemli 

hale gelmektedir. Bu çok çeĢitli nedenlere dayanmaktadır. Öğrenciler bir yükseköğretim kurumunun 

tercihinde tek baĢına karar verici konumda olmamakla birlikte en önemli konumdadırlar. Eğitim-

öğretim kurumlarının diğer paydaĢları arasında iĢverenler, aileler ve toplum da yer almaktadır. 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410
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Öğrencilerle birlikte anılan diğer paydaĢlar da sadakat konusundaki çalıĢmalara dahil edilebilir. Ancak 

bu çalıĢmada odak noktasını Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluĢturmaktadır. Yüksek öğretim 

kurumları arasında da artan bir rekabet söz konusudur. Bir eğitim öğretim kurumu açısından öğrenci 

sadakati sağlamak yani yeni kayıt yaptırmıĢ olan öğrencileri kurumda tutmak, üniversite sınavına 

giren öğrencilerin tercihini sağlamak kadar hatta belki ondan da önemli olan yetenekler arasında 

sayılabilir (Kotler ve Fox, 1995; Elliott ve Healy, 2001: 1-11). 

Meslek Yüksekokullarının kuruluĢ amacı ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü 

yetiĢtirmektir. Yükseköğretim içerisinde önlisans eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. 2014-2015 eğitim 

öğretim yılında Türkiye‘de önlisans ve lisans düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 5.642.562‘dir. 

Bunların 2.013.762‘si yani yaklaĢık %36‘sı önlisans öğrencisidir 

(https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T1_v3.pdf., 11.03.2016). Mezun 

olanlar açısından özel sektör ve özellikle de kamuda iĢe yerleĢmek önemli hedeflerden birisidir. 2015 

yılında birinci ve ikinci yerleĢtirmelerde KPSS ile iĢe yerleĢen toplam 15.363 kiĢinin 4.693‘ü yani 

yaklaĢık %31‘i önlisans mezunudur 

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/KPSS/Tercih1/KPSS2015_1YerlestirmeSayisalBilgile

r07072015.pdf. ve 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/KPSS/Yer2/KPSS2015_2_YerlestirmeSayisalBilgiler0

1122015.pdf., 11.03.2016). Meslek yüksekokullarının küçük yerleĢim bölgelerinde de eğitim öğretim 

hizmeti veriyor olması eğitimin yaygınlaĢtırılması açısından da önemlidir. Ayrıca dikey geçiĢ yoluyla 

üst düzey eğitime geçenler de dikkate alındığında meslek yüksekokullarının yükseköğretim 

içerisindeki önemi daha da belirgin hale gelmektedir.  

Hükümetler eğitim-öğretime önemli finansal kaynak aktarmaktadırlar. Türkiye Ġstatistik 

Kurumunun verilerine göre 2014 yılında öğrenci baĢına eğitim harcaması her düzeydeki öğrenciler 

için ortalama 5.403TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Eğitim düzeyleri açısından değerlendirildiğinde 

13.245TL ile yükseköğretim öğrenci baĢına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi olmuĢtur. 

Aynı yıl toplam eğitim harcamalarının GSYĠH‘ye oranı %6,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Devletin yanı 

sıra özel kurumlar da eğitime harcama yapmaktadır. Devletin 2014 yılında eğitim öğretime yapmıĢ 

olduğu harcamaların %32,9‘u özel kurumların harcamalarının ise %47,9‘u yükseköğretime 

yapılmıĢtır. Bütün bu veriler de dikkate alındığında kaynakların verimli kullanılması ve heba 

olmaması açısından yükseköğretime kayıt yaptırmıĢ olan öğrencilerin okullarında kalmaları 

(sadakat/bağlılık), okullarında eğitim-öğretimlerini bitirmeden yeni bir arayıĢa girmemeleri ve 

okullarını öngörülen süre içerisinde tamamlamaları daha önemli bir hal almaktadır. Ayrıca aldıkları 

eğitime uygun olarak çalıĢma hayatına katılmaları ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemlidir.  

 

2. KAVRAMSAL MODEL VE HĠPOTEZLER 

 

ÇalıĢmada Meslek Yüksekokulunun sağlamıĢ olduğu hizmet kalitesi ve tesislerinin öğrenci 

memnuniyetine etkisi ve yine bu iki faktörün imaja olan katkıları üzerinde durulacaktır. Ayrıca 

öğrencilerin okudukları üniversite ve meslek yüksekokulundan memnuniyetlerinin,  meslek 

yüksekokulunun sağlamıĢ olduğu hizmet kalitesi ve sahip olunan tesislerin onların algıları dolayısıyla 

zihinlerinde oluĢturdukları imaja olan etkisi tespit edilecektir. Sonuç olaraksa meslek yüksekokulunun 

imajı ve öğrencilerin okudukları üniversite ve meslek yüksekokulundan memnuniyetlerinin onların 

okullarına olan sadakatine (bağlılığı) etkileri belirlenecektir. AraĢtırmanın teorik modeli ve hipotezler 

ġekil 1‘deki gibidir. 

Modelde de görüldüğü gibi öğrenci memnuniyeti ve meslek yüksekokulunun imajı öğrenci 

sadakatini sağlamadaki etkili faktörler olarak varsayılmaktadır. Yine MYO‘nun sunmuĢ olduğu hizmet 

kalitesinin, sahip olunan tesislerin ve öğrencilerin üniversite ve MYO‘dan duydukları memnuniyetin 

onların algı ve imajlarında belirleyici faktörler olduğu kabul edilmiĢtir. Öğrenci memnuniyetini sağlayan 

değiĢkenler olaraksa MYO‘nun sunmuĢ olduğu hizmet kalitesi ve sahip olunan tesisler öne çıkarılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T1_v3.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/KPSS/Yer2/KPSS2015_2_YerlestirmeSayisalBilgiler01122015.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/KPSS/Yer2/KPSS2015_2_YerlestirmeSayisalBilgiler01122015.pdf
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ġekil 1: AraĢtırmanın Teorik Modeli ve Hipotezler 

ÇalıĢmada test edilecek hipotezler Ģunlardır: 

H1: Öğrencinin eğitimini devam ettirdiği MYO ile ilgili olarak zihninde oluĢturduğu algının 

(imaj) öğrenci sadakati üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H2: Meslek Yüksekokulu‘nun sunduğu hizmet kalitesinin öğrencinin zihninde oluĢan algı (imaj) 

üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H3: Meslek Yüksekokulu‘nun tesislerinin yeterliliğinin öğrencinin zihninde oluĢan algı (imaj) 

üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H4: Öğrencinin eğitimini sürdürdüğü üniversite ve Meslek Yüksekokulu‘ndan duyduğu 

memnuniyetin öğrencinin zihninde oluĢan algı (imaj) üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H5: MYO‘nun sunduğu hizmet kalitesinin öğrenci memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H6: MYO‘nun sahip olduğu ve öğrencilerin kullanımına sunduğu tesislerin öğrenci 

memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

H7: Öğrencilerin genel olarak üniversite ve özelde eğitimlerini sürdürdükleri MYO‘dan 

memnuniyetlerinin sadakat üzerinde olumlu etkisi vardır. 

 

3.ÖĞRENCĠ SADAKATĠ 

 

MüĢteri sadakati, tutum ve davranıĢları değiĢtirme etki ve potansiyeline sahip pazarlama 

çabalarına rağmen bir ürün veya hizmeti tekrar tercih ederek satın alma için içten gelen taahhüt 

(Oliver, 1997: 392), bir ürün, hizmet, marka, veya kuruluĢa bir alıcının genel sadakat veya derin 

bağlılığı olarak tanımlanabilir (Lam vd., 2004: 294) 

MüĢteri sadakati biliĢsel sadakat, duygusal sadakat, gayret gerektiren sadakat ve eylemsel 

sadakat olmak üzere dört aĢamadan oluĢmaktadır (Oliver, 1997, 1999: 34).  BiliĢsel sadakat, iĢletme 

ve ürünlerinin rakiplerininkinden daha üstün niteliklere sahip olduğu algısına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Duygusal sadakat, tüketicilerin satın alma karar süreci sonucunda tatmin olmalarına 

bağlıdır. Gayret gerektiren sadakat, duygusal sadakatin bir adım sonrası olup, tüketicinin ürünü tekrar 

satın alma niyetini bildirmesi ile ortaya çıkmaktadır. Eylemsel sadakat, gayret gerektiren sadakate, 

durumsal etkenleri ve davranıĢ değiĢikliğine neden olabilecek rekabetçi çabaları bertaraf etmek için 

etkin bir arzunun varlığı ile oluĢmaktadır. Eylemsel sadakat düzeyine gelindiğinde, birey iĢletmenin 

ürünlerini tekrar satın almak için derinden bir bağlılık gösterecek ve diğer iĢletmelerin ve onların 

markalarının muhtemel etkilerinden kendisini yalıtacaktır (Sorce, 2002: 10).   

Dick ve Basu (1994: 99-113) sadakati eski biliĢsel, duygusal ve gayret ifade eden tecrübelerle 

ilgili algılara dayalı tekrar satın alma davranıĢı olarak tanımlamaktadır. Böylece, müĢteri sadakati üç 

tutum (davranıĢ) bileĢenine (biliĢsel, duyuĢsal ve gayret ifade eden) bağlı olarak ortaya çıkan bir 

davranıĢ (müĢteri tutma - tekrar müĢterisi olma) olarak görülebilir. 

MüĢteri sadakatinin oluĢması açısından tüm iĢ birimlerinin bireysel ve örgütsel performansı 

oldukça önemlidir (Felton, 1959: 55-65; Grönroos, 1989: 57). Bu bağlamda öğrenciler de bir okulun 

müĢterileri olarak kabul edilebilir. Bir eğitim kurumunun ana hedefi öğrencilerine kaliteli eğitim 

öğretim hizmeti vermek, okulun imajını olumlu bir Ģekilde oluĢturmak, böylece öğrencilerin 

okullarına olan bağlılığı ve sadakatini arttırarak mevcut öğrencilerin okulda kalmasını, ayrıca bu 

öğrencilerin tavsiyeleri üzerine yeni öğrencilerin okulu tercihlerini sağlamak olmalıdır. Bu anlayıĢ 

örgütün felsefesi haline getirilmeli ve kurumun sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Kamuya ait bir 
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üniversite açısından toplumsal hizmet amacının gerçekleĢmesine katkı sağlayan bu yaklaĢım özel 

sektör açısından kârlılık için bir gerekliliktir.    

MüĢteri sadakatine benzer olarak, öğrenci sadakati de bir tutum ve davranıĢ bileĢenidir (Hennig-

Thurau ve ark 2001: 332; Marzo-Navarro ve ark, 2005a: 505-526). Tutum, biliĢsel, duygusal ve gayret 

ifade eden üç bileĢenden oluĢmaktadır. DavranıĢsal bileĢenlerin öğrencilerin hareketlilik seçenekleri 

ile ilgili kararlarında etkili olduğu söylenebilir.  Öğrenci sadakati yalnızca kurumda kaydı devam eden 

öğrencilerle ya da bir süre ile sınırlı değildir. Mezun durumdaki öğrencilerin sadakati de bir eğitim 

kurumu için oldukça önemlidir. Bir yükseköğretim kurumu açısından öğrenci sadakatinin birincil 

göstergesi öğrencinin kurumunda örgün öğretimi resmi olarak tamamlama konusundaki (eylemsel 

sadakat) kararlılığıdır. Kurum doğal olarak öğrencilerde bu sadakati sağlamaya çalıĢmalıdır (Zeithaml 

vd., 1996: 40; Jones vd., 2000: 259-274; Henning-Thurau vd., 2001: 333). Mezun durumdaki 

öğrencilerin eğitim gördükleri kurumu yakın çevreleri, arkadaĢ ve akrabalarına tercih etmeleri 

doğrultusunda tavsiyede bulunmaları, ayrıca üst düzey eğitim için yeniden aynı üniversiteyi tercih 

etme istekleri de öğrenci sadakati açısından önemli göstergelerdir.  

 

4. ĠMAJ VE BAĞLILIK 

 

Kurumsal kimlik (oluĢturulmak istenilen kimlik) bir Ģirketi kimin nasıl gördüğü ve kendisini 

nasıl gördüğü (Selame ve Selame, 1988), ya da bir Ģirketin kiĢiliğinin somut tezahürü olarak ifade 

edilebilir (Olins, 1999). Kurumsal imaj ise çeĢitli dıĢ paydaĢ gruplarında (müĢteriler, toplum, devlet, 

diğer iĢletmeler vb.) bir örgütle ilgili oluĢan algılarının toplamı olarak tanımlanabilir (Chun, 2005: 95). 

Olumlu bir imaj oluĢturmak, öğrencileri çekmek ve tutmak  (bağlılık/sadakat) için üzerinde önemle 

durulması gereken bir konudur (Sevier, 1994: 60-75; Bush vd., 1998: 16-23; Standifird, 2005: 233-

244). Farklı paydaĢlar nezdinde ürünler, markalar, kurum ya da kuruluĢlar ve hatta ülkelerle ilgili 

farklı imajlar oluĢabilir (Fombrun, 1996; Lemmink vd., 2003: 1-15; Passow vd., 2005: 309-326). Aynı 

Ģekilde öğrencilerin de üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ve özelde okudukları 

bölüm veya programa iliĢkin bir imaj algıları gerçekleĢecektir. Öğrencilerin sadakat veya 

bağlılıklarının algılanın olumlu imajdan pozitif yönde etkilenmesi beklenir (Selnes, 1993: 19-35; 

Rindovea ve Fombrun, 1999: 691-710; Johnson vd., 2001: 217-245; MacMillan vd.,2005: 214-232). 

Yani bir üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm veya programla ilgili imajın 

üniversite öğrencilerinin sadakati üzerinde olumlu ektilerinin olduğu varsayılır.  

 

5.ÖĞRENCĠ MEMNUNĠYETĠ 

 

MüĢteri memnuniyeti, müĢterinin geçmiĢ deneyimleri ve psikolojik durumuna bağlı olarak 

beklentileri ile sahip olduklarını karĢılaĢtırmak suretiyle oluĢturduğu sübjektif bir karar olarak ifade 

edilebilir. Bir kiĢi ile ilgili olarak veya bir ürünü satın aldıktan sonra oluĢan duygu ya da tutumlardır 

(Solomon, 1994: 346 ). Özetle satın alınan veya tüketilen bir ürün veya nesne hakkında genel duygusal 

ve değiĢken değerlendirmeler olarak tanımlanabilir (Giese ve Cote, 2000:3). Öğrenci memnuniyeti de 

müĢteri memnuniyetiyle benzerlik göstermekte ve  çeĢitli Ģekillerde tanımlanmaktadır (Browne vd., 

1998: 1-14; Elliot ve Healy, 2001: 1-11; Elliott ve Shin, 2002: 197-209; DeShields vd., 2005: 128-

139; Marzo-Navarro vd., 2005a: 505-526). Bu tanımlardan birisi öğrencinin eğitim deneyimi 

sonucunda yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak kısa vadede oluĢturduğu tutum (Elliott ve Healy, 

2001: 2), ya da bir öğrenci olarak eğitim ve kampus yaĢamındaki çeĢitli deneyimler ve tecrübeleri ile 

ilgili öznel değerlendirmesidir (Elliott ve Shin, 2002: 198). 

MüĢteri sadakati, genellikle müĢteri memnuniyetinin ana sonucu olarak algılanmaktadır (Fornell, 

1992: 6-21; Fornell vd., 1996: 7-18; Chan vd., 2003: 872-909). MüĢteri memnuniyeti sadece müĢteri 

sadakatini değil aynı zamanda kurumsal itibar, kurumsal imaj ve marka itibarını da olumlu etkilemektedir 

(Selnes, 1993: 19-35; Anderson vd., 1994: 53-66; Johnson ve Gustafsson, 2000: 217-245; Oliver, 1980: 

460-469). AraĢtırmacılar, öğrenci memnuniyeti ile öğrenci sadakati arasında olumlu iliĢkili olduğunu tespit 

etmiĢtir (Athiyaman, 1997: 528-540; Schertzer and Schertzer, 2004: 79-91). Öğrencilerin eğitimlerini 

sürdürdükleri üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ve onun alt bölüm veya 

programları ile ilgili deneyimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrenci memnuniyetinin, okudukları 

üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ve spesifik olarak okudukları bölüm veya 

programın imaj üzerinde doğrudan etkisinin olduğu varsayılır (Johnson vd., 2001: 217-245).  
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6. MEMNUNĠYET VE ĠMAJDA ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER 

 

Yükseköğretime iliĢkin literatüre bakıldığında farklı konularla özgü çok sayıda faktörün 

anketlere dahil edildiği görülmektedir( Aldridge ve Rowley, 1998: 197-204; Elliott ve Shin, 2002: 

197-209). Bu çalıĢmanın asıl amacı öğrencilerin memnuniyeti üzerinde etkili olan ve öğrencilerin 

üniversite, fakülte, yüksekokul özellikle de meslek yüksekokulu ve bunların alt bölüm ve 

programlarının imajına dair etkili olan faktörleri belirleyerek imaj algılarını arttırmak için hangi 

alanlara yatırım yapılması gerektiğini tespit etmektir. 

Bir meslek yüksekokulu veya genel olarak bir üniversite hakkındaki algılarda öne çıkan 

faktörler arasında sahip olunan tesisler (konferans salonu, kütüphane, sınıflar, kantin, kulüp/grup 

odaları vb.) ve sunulan hizmetin kalitesi (derslerin pedagojik kalitesi, öğretim elemanlarının sağladığı 

destekler, öğretim elemanlarının nitelikleri, eğitim materyallerinin kalitesi vb.) en önemli 

faktörlerdendir. Bu çalıĢmada özellikle bu iki faktörün ölçümü yapılmıĢtır. Bu iki faktör öğrencilerin 

algıları üzerinde etkili olan dıĢsal değiĢkenler olarak kabul edilmiĢtir.  

 

7. VERĠ TOPLAMA VE ARAġTIRMA YÖNTEMĠ (METODOLOJĠ) 

 

Cumhuriyet Üniversitesine 10.03.2016 tarihi itibariyle kayıtlı lisans ve önlisans öğrenci sayısı 

52.488‘dir. Bu öğrencilerin 15.705‘i yani yaklaĢık %30‘u önlisans öğrencisidir. AraĢtırmaya konu 

olan Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin toplam sayısı ise 3.993, yani toplam meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaklaĢık 

%25‘idir. Bu iki okuldaki toplam öğretim elemanı sayısı ise 51‘dir 

(http://cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410, 10.03.2016). Söz konusu meslek yüksekokullarında 

819 adet öğrenciye (iki okuldaki öğrenci sayısının %21‘i) anket yapılmıĢtır. ÇalıĢmada temel olarak 

eğitim-öğretimin devam ettiği meslek yüksekokulunun imajı ve öğrencilerin memnuniyetinin genel 

imaja ve öğrenci sadakatine etkisini tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan ölçüm 

modelinin oluĢturulmasında daha önce benzer çalıĢmalar yürütmüĢ olan araĢtırmacıların (Fornell, 

1992: 6-21; Oliver, 1997: 1-544; Davies vd., 2004: 125-146; Lam vd., 2004: 293-311; Chun, 2005: 

91-109; Helgesen ve Nesset, 2007: 38-59; Barusman, 2014: 124-436) yöntemleri dikkate alınmıĢtır. 

Meslek yüksekokulunun sağladığı hizmet kalitesini belirlemek için 5, tesislerle ilgili düĢünceleri tespit 

için 8, eğitimlerini sürdürdükleri okul ve üniversiteden memnuniyeti ölçmek için 4, öğrenim görülen 

meslek yüksekokulunun imajını belirlemek için 3 ve sadakati tespit etmek için de 5 olmak üzere 

toplamda 25 sorudan oluĢan bir anket formu oluĢturulmuĢtur. En kötüsü çok düĢük ve en iyisi çok 

yüksek olmak üzere 5‘li Likert ölçeği tercih edilmiĢtir. Analizde SPSS.21 istatistik paket programı 

kullanılmıĢtır.  

8. ARAġTIRMA BULGU VE YORUMLARI 

 

ÇalıĢmada ilk olarak, çalıĢmanın esas konusu olan Cumhuriyet MYO ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu 

MYO okullarının tanımlayıcı istatistikleri derlenmiĢtir.  Bu iki Meslek Yüksekokulunun toplam öğrenci 

mevcudu 3.993‘tür. Ankete 819 öğrenci katılmıĢtır. Bu öğrencilerin 679‘u Cumhuriyet MYO (Okulun 

%20,3‘ü),  140‘ı ise Zara AÇMYO (Okulun %21,5‘i) öğrencisidir. ÇalıĢmanın güvenirliğini ölçmek için 

Cronbach Alfa katsayısı değerlerine bakıldığında, tüm anket için 0,897; Cumhuriyet MYO sonuçları için 

0,882 ve Zara AÇMYO için de 0,939 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlara göre, anket güvenirliğinin 

mükemmele yakın çıktığını söyleyebiliriz. Ayrıca Tablo 1‘de Cumhuriyet MYO, Zara AÇMYO ve tüm 

anket sonuçları için ortalama değerleri faktörlere göre verilmiĢtir. 

Tablo 1: Meslek Yüksek Okulları ve Genel Ġçin Ortalama Değerleri  

 

 
Cumhuriyet MYO Zara AÇMYO Genel Ortalama 

MYO’nun Hizmet Kalitesi 3,1461 3,3346 3,1773 

Öğrenci Memnuniyet 2,9812 2,9555 2,9770 

MYO’nun Tesisleri 2,7083 2,9014 2,7402 

MYO’nun Ġmajı 2,8281 2,9219 2,8436 

Öğrenci Sadakati (Bağlılık) 2,9238 2,9603 2,9298 

 

http://cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=410
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Bütün faktörler açısından ortalama değerler her iki MYO için 2,5‘in üzerinde çıkmıĢtır. En 

yüksek ortalamalar her iki okul için ve genel olarak öğrencilere sunulan hizmetin kalitesi 

konusundadır. Öğrencilerin okullarına sadakati konusundaki ortalamalar da 3‘e yakın yani ortalamanın 

üzerinde görülmektedir. Genel ortalamalara bakıldığında en düĢük değer MYO‘nun tesisleri ile 

ilgilidir. Bu ortalama Zara ACMYO açısından Cumhuriyet MYO‘ya göre daha yüksektir.  

Ġkinci olarak; toplamda 25 soru olarak hazırlanan anket sonuçlarına göre, iki okulun 

öğrencilerinden elde edilen cevaplar arasında fark olup olmadığına bakılmıĢtır. Bağımsız iki grubun 

karĢılaĢtırılmasında kullanılan t-testi sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Ġki Okulun Anket Sonuçlarının t-testi KarĢılaĢtırma Sonuçları 

 

p Değeri 

Derslerin pedagojik kalitesi hakkında düĢünceniz 0,002* 

Öğretim elemanlarının sağladığı destek konusundaki düĢünceniz 0,000* 

Öğretim elemanlarının nitelikleri konusundaki düĢünceniz 0,000* 

Vize ve final sınavlarının dönem içi ders anlatımları ile iliĢkisi konusundaki düĢünceniz 0,003* 

Eğitim materyallerinin kalitesi ile ilgili düĢünceniz 0,565 

Okuma odası-konferans salonu yeterliliği 0,000* 

Kütüphane yeterliliği 0,000* 

Sınıfların yeterliliği 0,722 

Kulüp-grup odalarının yeterliliği 0,000* 

Temizliğin yeterliliği 0,736 

Ġç ortam sıcaklığı yeterliliği 0,091 

Kantinin yeterliliği 0,000* 

Laboratuarların yeterliliği 0,001* 

Okuduğunuz okuldan memnuniyetiniz 0,014* 

Genel olarak üniversiteden memnuniyetiniz 0,003* 

Beklentilerinizle bulduklarınızı karsılaĢtırdığınızda okuduğunuz MYO‘ dan memnuniyetiniz 0,031* 

Ġdealinizdekiyle karsılaĢtırdığınızda üniversiteden memnuniyetiniz 0,000* 

Tanıdık(akrabalar arkadaĢlar vb) çevrenizde okulunuzun imajı 0,828 

Kamuoyunda okunuzun imajı 0,343 

ĠĢverenler arasında okulunuzun imajı 0,000* 

ArkadaĢ veya akrabalarınıza okulunuzda MYO‘yu tavsiye olasılığınız 0,533 

Mevcut MYO da eğitiminizi tamamlama olasılığınız 0,319 

Yeniden tercih imkanınız olsaydı mevcut MYO‘yu tercih etme olasılığınız 0,001* 

Aynı üniversitede baĢka bir MYO veya programda eğitim alma isteğiniz 0,000* 

Aynı üniversitede üst düzey(DGS yoluyla) eğitim alma isteğiniz 0,000* 

*p<0,05  

Tablo 2‘deki sonuçlara baktığımızda, iki okul cevapları arasında ―Eğitim materyallerinin 

kalitesi ile ilgili düĢüncelerde‖, ―Sınıfların yeterliliği‖, ―Temizliğin yeterliliği‖, ―Ġç ortam sıcaklığı 

yeterliliği‖, ―Tanıdık(akrabalar arkadaĢlar vb) çevrenizde okulunuzun imajı‖, ―Kamuoyunda okunuzun 

imajı‖, ―ArkadaĢ veya akrabalarınıza okulunuzda MYO‘yu tavsiye olasılığı‖ ve ―Mevcut MYO‘da 

eğitiminizi tamamlama olasılığı‖ soruları arasında fark olmadığı görülmektedir. Diğer sorularda ise 

istatistiksel olarak fark bulunmuĢtur (p<0,05). 

Üçüncü olarak araĢtırmanın teorik kısmını oluĢturan yedi adet hipotez test edilmiĢtir. Her bir 

hipotez için okullara göre sonuçlar Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

Tablo 3: Hipotez Analiz Sonuçları 

 

Cumhuriyet MYO Zara AÇMYO 

MYO Hizmet Kalitesi – Öğrenci Memnuniyeti p=0,000 (t=8,16)* p=0,000 (t=10,411)* 

MYO Hizmet Kalitesi – MYO’nun Ġmajı p=0,568 (t=0,003) p=0,121 (t=0,107) 

MYO’nun Tesisleri - Öğrenci Memnuniyeti p=0,001 (t=3,92)* p=0,000 (t=6,55)* 

MYO’nun Tesisleri - MYO’nun Ġmajı p=0,326 (t=0,233) p=0,009 (t=9,261)* 

Öğrenci Memnuniyeti – Öğrenci Sadakati p=0,000 (t=4,08)* p=0,000 (t=11,116)* 

Öğrenci Memnuniyeti - MYO’nun Ġmajı p=0,000 (t=4,11)* p=0,000 (t=18,101)* 

MYO’nun Ġmajı - Öğrenci Sadakati p=0,002 (t=8,16)* p=0,001 (t=12,111)* 

*p<0,05  

Tablo 3‘deki sonuçlara baktığımızda, MYO Hizmet faktörü ile MYO imaj arasında her iki okula 

göre bağlantı olmadığını ve Cumhuriyet MYO için de MYO Tesis ile MYO Ġmaj arasında bağlantı 

olmadığını görmekteyiz. Diğer tüm hipotezlerin alfa 0,05 seviyesinde ret edildiğini görmekteyiz. Yani 
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belirtilen faktörler arasında memnuniyet, imaj veya bağlılık kavramları arasında iliĢki bulunmaktadır. 

Özellikle öğrenci memnuniyetinin MYO imajı üzerindeki etkisi oldukça belirgindir. Memnuniyeti 

oluĢturan iki faktörden hizmet kalitesi ise MYO‘nun tesislerinden daha etkilidir. Aynı Ģekilde MYO‘nun 

imajı açısından da sunulan hizmet kalitesi MYO‘nun tesislerinden daha önemli görülmektedir.  

Dördüncü olarak, Tablo 4‘te faktörler arasında kurulan hipotezler doğrultusunda açıklanma 

oranları  verilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Faktörler Arasındaki Açıklanma Oranları 

 

Cumhuriyet MYO Zara AÇMYO 

MYO Hizmet Kalitesi – Öğrenci Memnuniyeti 0,23 0,48 

MYO Hizmet Kalitesi – MYO’nun Ġmajı 0,11 0,33 

MYO’nun Tesisleri - Öğrenci Memnuniyeti 0,25 0,43 

MYO’nun Tesisleri - MYO’nun Ġmajı 0,12 0,51 

Öğrenci Memnuniyeti – Öğrenci Sadakati 0,26 0,45 

Öğrenci Memnuniyeti - MYO’nun Ġmajı 0,28 0,59 

MYO’nun Ġmajı - Öğrenci Sadakati 0,23 0,41 

 

Tablo 4‘e baktığımızda, Zara AÇMYO faktörlerinin açıklanma oranlarının hepsinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu ise Cumhuriyet MYO faktörlerini açıklamada diğer etkenlerin daha 

fazla olduğu, öğrencilerin beklentilerinin karĢılanmasında yetersiz kalındığı anlamına da gelmektedir. 

Ġstatistiksel olarak tüm belirlilik katsayıları anlamlı çıkmıĢtır (p<0,05). 

Son olarak, faktörler arası korelasyon matrisi Tablo 5 ve Tablo 6‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 5:  Cumhuriyet MYO Faktörler Arası Korelasyon Matrisi 

 
MYO Hizmet Memnuniyet MYO Tesis MYO Ġmaj Sadakat 

MYO Hizmet 1 0,475 0,451 0,316 0,325 

Memnuniyet 0,475 1 0,475 0,508 0,51 

MYO Tesis 0,451 0,475 1 0,337 0,273 

MYO Ġmaj 0,316 0,508 0,337 1 0,476 

Sadakat 0,325 0,51 0,273 0,476 1 

 

Tablo 6: Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Faktörler Arası Korelasyon Matrisi 

 
MYO Hizmet Memnuniyet MYO Tesis MYO Ġmaj Sadakat 

MYO Hizmet 1 0,69 0,6 0,577 0,638 

Memnuniyet 0,69 1 0,632 0,753 0,657 

MYO Tesis 0,6 0,632 1 0,653 0,518 

MYO Ġmaj 0,577 0,753 0,653 1 0,618 

Sadakat 0,638 0,657 0,518 0,618 1 

 

Ġlgili faktörler arasında Zara AÇMYO korelasyon sonuçlarının daha yüksek oldukları 

görülmektedir. Zara AÇMYO korelasyon değerlerinin 0,5‘den küçük değerli olmadıkları, bunun 

yanında Cumhuriyet MYO korelasyon değerlerinin ise sadece iki tanesinin 0,5‘den büyük olduğu 

görülmektedir. Zara AÇMYO sonuçlarının ve faktörlerinin birbirleri ile daha yüksek iliĢkide oldukları, 

Zara‘daki okuldaki öğrencilerin okullarına Cumhuriyet MYO‘ndakinden daha fazla bağlı oldukları 

sonucu çıkarılabilir. 

 

9. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Türkiye açısından yükseköğretim sisteminde önemli bir yer tutan Meslek Yüksekokullarında 

öğrencilerin bu okulları tercihleri ve devamında bağlılıkları son derece hassas bir konudur. 

Öğrencilerin sadakati açısından okulun sağlamıĢ olduğu hizmet kalitesi, tesisleri, bunlara bağlı olarak 

öğrencilerin okullarından memnuniyet ve bu üçünün bileĢiminden oluĢa MYO imajının etkileri 

belirlenmiĢtir. Yine öğrenci memnuniyeti ve MYO imajının sadakat sağlamadaki etkileri tespit 

edilmiĢtir.  

Öğrencilerin memnuniyeti ve MYO‘nun imajı açısından sunulan hizmetin kalitesi MYO‘nun 

tesislerinden daha önemli görülmektedir. Yani MYO öğrencileri derslerin pedagojik kalitesi, öğretim 
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elemanlarının sağladığı destekler, öğretim elemanlarının nitelikleri, sınavların dönem içi ders 

anlatımlarıyla iliĢkili olması ve eğitim materyallerinin kalitesini, kütüphane, konferans salonu, kantin 

gibi tesislerin yeterliliğine göre daha fazla önemsemektedirler.  

Elde edilen bulgulara göre öğrenciler genel olarak (her iki okul açısından da) kendilerine 

sunulan hizmetin kalitesinden ortalamanın üzerinde (3,17) bir memnuniyete sahiptir.  Ankete katılan 

öğrenciler kendilerine yöneltilen 25 sorudan 8‘inde çok farklı olmayan cevaplar verirken 17‘sinde 

farklı cevaplar vermiĢlerdir. Özellikle memnuniyeti ölçen soruların tamamındaki farklılık öğrencileri 

memnun edecek faktörlerin kiĢiler açısından büyük ölçüde değiĢkenlik gösterebileceği Ģeklinde 

yorumlanabilir. Ġmaj konusunda yöneltilen 3 sorudan 2‘sinde tüm katılımcıların cevapları arasında 

farklılığın az olması ise imaj konusundaki algılarının yaklaĢık olarak benzer olduğunu göstermektedir.  

Öğrencilerin okullarından duyduğu memnuniyet öğrenci sadakati üzerinde en önemli faktördür. 

Bu etki Zara AÇMYO‘da daha fazla hissedilmektedir. Ġlçede bulunan öğrenciler memnuniyetle ilgili 

olarak kendilerine sağlanan hizmetin kalitesini daha fazla önemserken, il merkezinde yer alan 

Cumhuriyet MYO öğrencileri hizmet kalitesi ve tesislere aynı oranda etkili kabul etmektedir.  

Zara AÇMYO öğrencilerinin memnuniyetleri okulları ile ilgili zihinlerinde oluĢan imaj 

konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Benzer Ģekilde Cumhuriyet MYO öğrencileri için de imaj 

açısından en etkili unsur okulları ile ilgili memnuniyetleridir.  

MYO‘nun tesislerinin sadakate etkisi Zara AÇMYO‘da daha yüksektir. Buradan il merkezinde 

bulunan Cumhuriyet MYO öğrencilerinin üniversite ve Ģehrin sağlamıĢ olduğu sosyal alanlar ve 

tesislerden daha fazla yararlanma imkanına sahip olduklarından MYO‘nun tesislerini sadakat 

açısından daha az önemsediklerini söyleyebiliriz. Ġlçe merkezinde yer alan Zara AÇMYO 

öğrencilerinin ise ders içi ve ders dıĢı zamanlarında okullarının sağladığı tesislere daha fazla bağımlı 

olduklarını ifade edebiliriz.  

Sonuç olarak öğrenci sadakatini sağlama noktasında sunulan hizmet kalitesi ve MYO‘nun 

tesisleri önemi bir yer tutmaktadır. Ancak bunun dıĢında faktörlerin etkisi de baĢka araĢtırmalarda yer 

alabilir. Ayrıca yalnızca üniversite ve MYO‘nun sağladığı imkanların dıĢında çevresel faktörler olarak 

sunulacak olan ulaĢım, konaklama, eğlence, sosyal alanlar, mezuniyet sonrası sağlanacak iĢ olanakları 

ve öğrencinin eğitimi sürdürdüğü bölgeyle kültürel uyumunun da sadakat konusundaki etkileri 

üzerinde durulabilir.  
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ÖZET 

 

Günümüz küresel rekabet ortamında tüm sektörlerdeki iĢletmelerin baĢarılı olabilmesi, müĢteri istek 

ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretimi ile mümkün olabilmektedir. KuĢkusuz ki tüm iĢletmeler 

gibi meslek yüksekokulları da bu yoğun rekabet ortamında kendini sürekli geliĢtirmek ve yenilemek 

zorunda olup, eğitim ve yönetim sistemlerinin kalitesini belgelendirme ihtiyacı duymaktadır. Buradan 

hareket ile çalıĢmada Namık Kemal Üniversitesi birimlerinden, EDEXCEL ve ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi belgelerine sahip Çorlu MYO ile herhangi bir kalite yönetim sistem belgesine henüz 

sahip olmayan Çerkezköy MYO karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Bu çalıĢma ile meslek yüksekokullarındaki kalite yönetim sistemi uygulamalarının, kuruma etkilerinin 

tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2015-2016 akademik yılı bahar döneminde Namık Kemal 

Üniversitesi Çorlu MYO (ÇMYO) ve Çerkezköy MYO (ÇEMYO) öğrencilerine yüz yüze anket 

uygulaması yapılmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS (Statical of Programme Socia lScience) yardımı ile 

analiz edilmiĢ olup, meslek yüksekokulları için kalite yönetim sistemi belgesi sahipliğinin önemi ile 

eğitim-öğretim kaliteleri üzerindeki etkileri açıklanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Meslek Yüksekokulu. 

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PRACTICES  IN VOCATIONAL 

SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION: NAMIK KEMAL UNIVERSITY 

CORLU VOCATIONAL SCHOOL AND CERKEZKOY VOCATIONAL 

SCHOOL SAMPLES 

 
ABSTRACT 

 

In today‘s globally competitive environment, it can only be possible for enterprises in all sectors to be 

successful by producing goods and services that are suitable to customers‘ claims and needs. 

 Undoubtedly, like all enterprises,   vocational schools also have to develop and renew themselves and 

need to certificate the quality of the education and management systems in this competitive 

environment. 

 Thus, in this study, two of Namık Kemal University's units, Corlu Vocational School that has 

EDEXCEL and ISO 9001 Quality Management certificates and Cerkezkoy Corlu Vocational School, 

that doesn‘t have any quality management documents yet, are compared. 

With this study, the detection of effects of quality management system practices at vocational schools 

of higher education to the institution is aimed. For this purpose, a face to face conduct of a poll has 

been carried out with the students of  Namık Kemal University Corlu Vocational School and 

Cerkezkoy Vocational School in the spring term of 2015-2016 academic year The data obtained has 

been analyzed with the help of SPSS (Statical of Programme Social Science), and the importance of 

having quality management system certificates for vocational schools of higher education and the 

effects on education qualities have been explained. 

 

KeyWords: Total Quality Management, Quality Management Systems, Vocational School of 

HigherEducation 
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GĠRĠġ 

 

Yükseköğretim kurumlarının yüksek düzeyde verdiği eğitimler ile nitelikli insan yetiĢtirmek, bilimsel 

bilgi üretmek, bölge ve ülke kalkınmasına projelerle katkı sağlamak gibi iĢlevleri bulunmaktadır. 

Sürekli geliĢme, yenilik ve yaratıcılığı ön planda tutan, kaliteyi bir yaĢam Ģekli ve kültürü olarak 

belirleyen bir yönetim olan toplam kalite yönetimi, yaĢamın her kademesinde kaliteyi amaçlayan 

çağdaĢ bir yönetim yaklaĢımı olarak görülmektedir (Tekin, 2004:159) . 

Bu bağlamda çalıĢmanın ana amaçlarını (1) toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri ve 

önemlerini kısaca açıklamak; (2) kalite yönetim sistemi belgesine sahip bir MYO ile herhangi bir 

kalite yönetim sistemi belgesi sahip olmayan bir MYO belirleyerek, bu meslek yüksekokulların 

öğrencilerine yönelik hazırlanan anket çalıĢması iledurum analizi yapmak;(3) araĢtırma bulgularının 

teorik ve pratik katkıları tartıĢılarak öneriler sunmak; olarak sıralamak mümkündür. 

 

YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 

 

Bugünün dünyası çok küçülmüĢ, enformasyon, teknoloji ve iletiĢim alanındaki büyük geliĢmeler 

toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni geliĢmelerin yaĢandığı ekonomik bir yarıĢa 

itmiĢtir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müĢteri ihtiyaç ve beklentilerine 

uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleĢebilecektir. Bu da ancak kuruluĢlarda tasarım 

aĢamasından baĢlayarak üretim, pazarlama ve satıĢ sonrası hizmetlere kadar tüm aĢamaları kapsayan 

ve sürekli geliĢmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır (TSE). 

Öğrencilerin memnun edilmesinin temelinde kaliteli bir yönetim ve eğitim anlayıĢı ile uygulaması 

yatmakla beraber kalite, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam ve zamanında karĢılamayı 

ifade etmekledir (Ceylan, 1997:26).Toplam kalite yönetimi ülkemizde giderek yaygınlaĢmakta ve 

yükseköğretim kurumlarını da bu sürecin içine almaktadır. Ancak yükseköğretim kurumlarında 

TKY‘nin baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi için bazı koĢullar gereklidir. Bu koĢullar (Gencel, 

2001:204-205):(1) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında, en tepedeki yöneticinin kesin destek 

vermesi gerekir, (2) Uygulamaya hazırlanırken, ayrıntılar içinde boğulmadan projeyi hayata geçirmek 

gerekir, � (3) En can alıcı noktalardan biri süreç iyileĢtirmede sorumlu olacak takımlar 

oluĢturulmalıdır, � (4) Kurumda kendini bu iĢe adayan öncülere gerek vardır, �(5) Ġyi bir stratejik 

planlama gereklidir, �(6) Üniversitelerde uygulamaya hizmet alanıyla baĢlamak, akademik alandan 

baĢlamaktan daha iyidir. 

 

ARAġTIRMA TASARIMI 

 

Namık Kemal Üniversitesi birimlerinden EDEXCEL ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine 

sahip Çorlu MYO ile herhangi bir kalite yönetim sistem belgesine henüz sahip olmayan Çerkezköy 

MYO karĢılaĢtırılmasının amaçlandığı bu çalıĢmada daha önceki çalıĢmalarda yararlanılan yöntemler 

incelenmiĢ ve bunun sonucunda öğrenci memnuniyetini ölçmek amacıyla bir anket oluĢturulmuĢtur. 

Hazırlanan anket formu 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde araĢtırmaya katılan MYO 

öğrencilerinin demografik özellikleri yer almaktadır. Ġkinci bölümde programlarına iliĢkin 

değerlendirmelerden oluĢan 5 adet soru  (1 Evet, 2 Hayır 3 Kararsızım), kurumsal memnuniyete iliĢkin 

değerlendirmelerden oluĢan 41 adet soru (1 Kesinlikle Katılmıyorum …. 5 Kesinlikle Katılıyorum) ve 

MYO faaliyetlerine iliĢkin değerlendirmelerden oluĢan 11 adet soru (1 Hiç Yeterli Değil ….. 5 

Kesinlikle Yeterli) yer almaktadır. Üçüncü bölümde isearaĢtırmaya katılan öğrencilere kendilerini 

meslek yüksekokullarında en çok mutlu eden 3 neden ve en çok yakındıkları 3 nedenin sorulduğu açık 

uçlu sorular bulunmaktadır. 

AraĢtırmanın ana kütlesini ÇEMYO‘daki 1236 adet öğrenci ve ÇMYO‘da 2640 adet öğrenci olmak 

üzere toplamda 3876 adet öğrenci oluĢturmaktadır. 2015-2016 akademik yılının bahar döneminde, yüz 

yüze anket uygulaması yapılmıĢ ve hatalı/eksik anketlerin elenmesi sonucunda analizler ÇEMYO‘nun 

çeĢitli programlarında eğitim alan 204 adet öğrencisi ve ÇMYO‘nun çeĢitli programlarında eğitim alan 

184 adet öğrencisi olmak üzere toplamda 388 adet Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi üzerinden 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ön test için de kolayda örneklem ile seçilmiĢ 20 öğrenci üzerinde anketler 

uygulanmıĢ, analiz edilmiĢ ve gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. 
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ARAġTIRMA BULGULARI 

 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan ÇEMYO ve ÇMYO öğrencilerinin demografik özellikleri ile 

öğrencilerin programlarına, kurumsal memnuniyetlerine ve meslek yüksekokulu faaliyetlerine iliĢkin 

görüĢleriyle ilgili bulgular değerlendirilmiĢtir. 

  

Tablo 1:ÇEMYO ve ÇMYO Öğrencilerinin Demografik  

Cinsiyet N % Cinsiyet N % 

Kız 101 49,5 Kız 85 46,2 

Erkek 103 50,5 Erkek 99 53,8 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

YaĢ N % YaĢ N % 

18 yaĢ ve altı 9 4,4 18 yaĢ ve altı 4 2,2 

18 – 21 yaĢ 167 81,9 18 – 21 yaĢ 146 79,3 

21 – 24 yaĢ 18 8,8 21 – 24 yaĢ 29 15,8 

24 yaĢ ve üstü 10 4,9 24 yaĢ ve üstü 5 2,7 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

Mezun Olunan Lise  N % Mezun Olunan Lise  N % 

Düz Lise 47 23 Düz Lise 31 16,8 

Meslek Lisesi 99 48,5 Meslek Lisesi 126 68,5 

Anadolu Meslek Lisesi 33 16,2 Anadolu Meslek Lisesi 13 7,1 

Anadolu Lisesi 15 7,4 Anadolu Lisesi 7 3,8 

Diğer 10 4,9 Diğer 7 3,8 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

Öğrenim Türü N % Öğrenim Türü N % 

1. Öğretim 137 67,2 1. Öğretim 177 96,2 

2. Öğretim 67 32,8 2. Öğretim 7 3,8 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

ÇalıĢma Durumu N % ÇalıĢma Durumu N % 

ÇalıĢmıyor 163 79,9 ÇalıĢmıyor 148 80,4 

Tam zamanlı 16 7,8 Tam zamanlı 6 3,3 

Yarı zamanlı 25 12,3 Yarı zamanlı 30 16,3 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

2.Önlisans/2.Lisans N % 2.Önlisans/2.Lisans N % 

Evet 10 4,9 Evet 8 4,3 

Hayır 194 95,1 Hayır 176 95,7 

Toplam 204 100 Toplam 184 100 

Program N % Program N % 

Büro Yönetimi 3 1,5 Endüstri Ürünleri Tasarımı                                         13 7,1 

Halkla ĠliĢkiler 73 35,8 Gıda Teknolojisi                                                         25 13,6 

ĠSG 34 16,7 ĠĢletme Yönetimi 58 31,5 

Lojistik 87 42,6 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 47 25,5 

Tekstil Teknolojisi 7 3,4 Kooperatifçilik 3 1,6 

Toplam 204 100 Otomotiv Teknolojisi 35 19 

   Pazarlama 3 1,6 

   Toplam 184 100 

 

ÇEMYO ve ÇMYO öğrencilerinin demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 1‘in sol sütununda 

ÇEMYO, sağ taraftaki sütununda ise ÇMYO öğrencilerine ait demografik özellikler bulunmaktadır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda ÇEMYO‘da anket çalıĢmasına katılan 204 öğrencinin %51‘ini erkek ve 

%49‘unu kız öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin %82‘sinin 19-21 yaĢ aralığında, %49‘unun 

Meslek Lisesi mezunu, %43‘ünün Lojistik Programına kayıtlı, %67‘sinin 1.öğretim öğrencisi, 

%80‘inin herhangi bir iĢte aktif olarak çalıĢmadığı ve sadece %5‘inin 2. bir önlisans programında 

okuduğu görülmektedir. Tablonun sağ tarafına bakıldığında ise ÇMYO‘da anket çalıĢmasına katılan 

184 öğrencinin %54‘ünün erkek ve %46‘sının kız öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin 

%79‘unun 19-21 yaĢ aralığında, %69‘unun Meslek Lisesi mezunu, %32‘sinin ĠĢletme Yönetimi 

Programına kayıtlı, %96‘sının 1.öğretim öğrencisi, %80‘inin herhangi bir iĢte aktif olarak çalıĢmadığı 

ve sadece %4‘ünün ikinci bir ön lisans programında okuduğu görülmektedir. 
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Tablo 2: ÇEMYO Öğrencilerinin Programlarına ĠliĢkin Ġfadeleri 

 

Programlara ĠliĢkin Ġfadeler 

Evet Hayır Kararsızım 

 N         % N % N        % 

Programımı isteyerek seçtim 141 69,1 43 21,1 20 9,8 

Programımdan memnunum 141 69,1 23 11,3 40 19,6 

Program derslerim iĢ hayatıyla örtüĢmektedir 111 54,4 41 20,1 52 25,5 

Sağlanan eğitimle diğer MYO mezunlarının önünde olacağıma inanıyorum 64 31,4 51 25 89 43,6 

 

Bir daha seçme Ģansım olsa yine seçerdim 90 44,1 52 25,5 62 30,4 

 

Tablo 2‘de araĢtırmaya katılan ÇEMYO öğrencilerinin programlarına iliĢkin ifadeleri yer almaktadır. 

Bu verileregöre; ilgili öğrencilerin %69‘u programlarını isteyerek seçmiĢ, %69‘u programlarından 

memnun, %54‘ü program derslerinin iĢ hayatıyla örtüĢtüğünü, %31‘i sağlanan eğitim ile diğer MYO 

mezunlarının önünde olacağına inanmakta ve %44‘ü bir daha seçme Ģansı olsa yine aynı programı 

seçeceğini belirtmiĢtir. Sıralamadan da görüldüğü üzere öğrenciler, genel olarak programlarına iliĢkin 

olumlu düĢüncelere sahipler. 

 

Tablo 3: ÇMYO Öğrencilerinin Programlarına ĠliĢkin Ġfadeleri 

 

Programlara ĠliĢkin Ġfadeler 

Evet Hayır Kararsızım 

 N         % N          % N        % 

Programımı isteyerek seçtim 134 72,8 37 20,1 13 7,1 

Programımdan memnunum 130 70,7 23 12,5 31 16,8 

Program derslerim iĢ hayatıyla örtüĢmektedir 103 56 44 23,9 37 20,1 

Sağlanan eğitimle diğer MYO mezunlarının önünde olacağıma 

inanıyorum 

68 37 42 22,8 74 40,2 

Bir daha seçme Ģansım olsa yine seçerdim 57 31 58 31,5 69 37,5 

 

Tablo 3‘de araĢtırmaya katılan Çorlu MYO öğrencilerinin programlarına iliĢkin ifadeleri yer 

almaktadır. Bu verilere göre; ilgili öğrencilerin %73‘ü programlarını isteyerek seçmiĢ, %71‘i 

programlarından memnun, %56‘sı program derslerinin iĢ hayatıyla örtüĢtüğünü, %37‘si sağlanan 

eğitim ile diğer MYO mezunlarının önünde olacağına inanmakta ve %31‘i bir daha seçme Ģansı olsa 

yine aynı programı seçeceğini belirtmiĢtir. Sıralamadan da görüldüğü üzere öğrenciler, genel olarak 

programlarına iliĢkin olumlu düĢüncelere sahipler. 

 

Tablo 4: ÇEMYO Öğrencilerinin Kurumsal Memnuniyetlerine ĠliĢkin Ġfadeleri 

Kurumsal Memnuniyete 

ĠliĢkin Ġfadeler 

Kesinlikle 

Katılmıyor

um 

Katılmıyor

um 

Kararsızım Katılıyoru

m 

Kesinlikle  

Katılıyoru

m 

 

    N          %  N         %    N        % N          % N        % Ort SS 

 

Yönetim öğrencilerin sorun ve 

önerilerine karĢı duyarlıdır 

23 11,3 28 13,7 73 35,8 69 33,8 11 5,4 3,08 1,07 

Yönetim öğrencilerin kararlara 

katılımına olanak 

sağlanmaktadır 

27 13,2 30 14,7 55 27 83 40,7 9 4,4 3,08 1,12 

Ġdari personelin öğrencilere 

karĢı tutum ve davranıĢları 

olumludur 

25 12,3 20 9,8 42 20,6 94 46,1 23 11,3 3,34 1,18 

Ġdari personel, öğrenciye 

verdiği sözü zamanında yerine 

getirir 

19 9,3 15 7,4 80 39,2 75 36,8 15 7,4 3,25 1,023 

Ġdari personel, kendi görev 

alanlarına ait prosedüre iliĢkin 

yeterli bir bilgi düzeyine 

sahiptir 

15 7,4 20 9,8 54 26,5 85 41,7 30 14,7 3,47 1,09 
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Ġdari personel, hiçbir zaman 

öğrencilerin isteklerine cevap 

veremeyecek kadar meĢgul 

değildir 

11 5,4 17 8,3 69 33,8 85 41,7 22 10,8 3,44 0,98 

Ġdari birimler, öğrencilere ait 

kayıtları ve bilgileri hatasız ve 

ulaĢılabilir olarak tutmaktadırlar 

17 8,3 14 6,9 49 24 100 49 24 11,8 3,49 1,06 

Öğrencinin bir sorunu 

olduğunda idari personel, 

sorunu çözmek için samimi bir 

Ģekilde ilgi göstermektedir 

19 9,3 23 11,3 49 24 84 41,2 29 14,2 3,40 1,15 

Ġdari personel, öğrencilere 

ayrım gözetmeksizin ve saygılı 

olarak davranmaktadır 

27 13,2 23 11,3 36 17,6 92 45,1 26 12,7 3,33 1,23 

Öğrencilere sunulan bilgisayar 

olanakları yeterlidir 

33 16,2 28 13,7 38 18,6 69 33,8 36 17,6 3,23 1,34 

Üniversitemin öğrenci yurt 

imkanı vardır ve yeterlidir 

37 18,1 38 18,6 39 19,1 57 27,9 33 16,2 3,05 1,36 

Spor tesisleri yeterlidir 84 41,2 37 18,1 33 16,2 30 14,7 20 9,8 2,34 1,39 

Ders araç ve gereçleri yeterlidir 37 18,1 43 21,1 49 24 50 24,5 25 12,3 2,92 1,29 

Yüksekokul binaları yeterlidir 39 19,1 48 23,5 44 21,6 51 25 22 10,8 2,85 1,29 

Yemekler kalitelidir (tadı, 

temizliği, görünümü) 

50 24,5 35 17,2 47 23 47 23 25 12,3 2,81 1,36 

Yemek fiyatları uygundur 39 19,1 30 14,7 32 15,7 69 33,8 34 16,7 3,14 1,38 

Yemekhanenin fiziki koĢulları 

(temizlik, aydınlatma, ısıtma 

vb.) uygundur 

32 15,7 30 14,7 42 20,6 72 35,3 28 13,7 3,17 1,29 

Kantinlerde sunulan ürünler 

kalitelidir 

32 15,7 23 11,3 31 15,2 82 40,2 36 17,6 3,33 1,32 

Kantinin fiziksel ortamı 

uygundur 

37 18,1 22 10,8 36 17,6 74 36,3 35 17,2 3,24 1,35 

Okuldaki tuvalet ve lavabolar 

yeterli sayıdadır 

26 12,7 26 12,7 30 14,7 88 43,1 34 16,7 3,38 1,26 

Tuvalet ve lavabolar temizdir 45 22,1 34 16,7 50 24,5 49 24 26 12,7 2,89 1,34 

Derslikler temizdir 26 12,7 30 14,7 49 24 70 34,3 29 14,2 3,23 1,24 

Derslikler öğrenci kapasitesine 

uygundur 

25 12,3 25 12,3 46 22,5 73 35,8 35 17,2 3,33 1,25 

Kütüphane her türlü kaynak 

açısından zengindir 

28 13,7 20 9,8 73 35,8 59 28,9 24 11,8 3,15 1,18 

Kütüphane olanaklarına 

elektronik ortamda 

ulaĢılmaktadır 

31 15,2 22 10,8 65 31,9 64 31,4 22 10,8 3,12 1,21 

Ders öğretim elemanlarımız 

nicel açıdan yeterlidir 

29 14,2 18 8,8 55 27 78 38,2 24 11,8 3,25 1,21 

Ders öğretim elemanlarımız 

nitel açıdan yeterlidir 

24 11,8 27 13,2 42 20,6 88 43,1 23 11,3 3,29 1,19 

Derslerde öğretim teknolojisi 

etkili olarak (projeksiyon 

cihazı, tepegöz vb.) 

kullanılmaktadır 

23 11,3 21 10,3 39 19,1 75 36,8 46 22,5 3,49 1,26 

Derslere öğrencilerin aktif 

katılımını sağlayan yöntem ve 

teknikler kullanılmaktadır 

31 15,2 27 13,2 39 19,1 81 39,7 26 12,7 3,22 1,27 

Öğrenci - öğretim elemanı 

arasındaki iletiĢim etkili olarak 

sağlanmaktadır 

32 15,7 15 7,4 44 21,6 88 43,1 25 12,3 3,29 1,24 

Öğretim elemanları ders 

saatlerini etkili olarak 

kullanmaktadır 

29 14,2 21 10,3 46 22,5 77 37,7 31 15,2 3,29 1,26 
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Ders dıĢı zamanlarda öğretim 

elemanlarına ulaĢılabilmektedir 

31 15,2 23 11,3 44 21,6 77 37,7 29 14,2 3,25 1,27 

Derslerle ilgili, kitap, ders notu 

gibi basılı ve görsel materyal 

yeterlidir 

24 11,8 22 10,8 64 31,4 70 34,3 24 11,8 3,24 1,16 

Derslerde verilen ödevler 

öğrenmemize katkıda 

bulunmaktadır 

28 13,7 22 10,8 43 21,1 79 38,7 32 15,7 3,32 1,26 

Ölçme ve değerlendirmede 

öğretim elemanları objektif 

davranır 

25 12,3 15 7,4 65 31,9 73 35,8 26 12,7 3,30 1,16 

Dönem baĢında öğrencilere 

ölçme ve değerlendirme 

kriterleri açıklanır 

39 19,1 23 11,3 58 28,4 59 28,9 25 12,3 3,04 1,29 

Her sınavdan sonra, sınav 

sonucu ile ilgili öğrencilere geri 

bildirim verilir 

33 16,2 28 13,7 39 19,1 80 39,2 24 11,8 3,17 1,28 

Değerlendirme yalnız sınavlarla 

değil ödev ve proje gibi baĢka 

çalıĢmalarla da yapılmaktadır 

42 20,6 24 11,8 40 19,6 72 35,3 26 12,7 3,08 1,34 

DanıĢmanım bana gerekli 

zamanı ayırmaktadır 

40 19,6 28 13,7 45 22,1 67 32,8 24 11,8 3,03 1,31 

Revirin sunduğu imkanlar 

yeterlidir 

43 21,1 32 15,7 64 31,4 49 24 16 7,8 2,81 1,24 

Sosyal ve kültürel etkinlikler 

yeterli sayıda gerçekleĢmektedir 

51 25 31 15,2 46 22,5 50 24,5 26 12,7 2,85 1,37 

 

Tablo 4‘te araĢtırmaya katılan ÇEMYO öğrencilerinin kurumsal memnuniyetlerine iliĢkin ifadeleri yer 

almaktadır. Bu verilere göre; ―idari birimler, öğrencilere ait kayıtları ve bilgileri hatasız ve ulaĢılabilir 

olmak tutulmaktadır‖ (3,49); ―Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz 

vb.) kullanılmaktadır‖ (3,49); ―Ġdari personel, kendi görev alanlarına ait prosedüre iliĢkin yeterli bir 

bilgi düzeyine sahiptir‖ (3,46) en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur.―Spor tesisleri 

yeterlidir‖ (2,34); ―revirin sunduğu imkanlar yeterlidir‖ (2,81) ve ―sosyal ve kültürel etkinlikler yeterli 

sayıda gerçekleĢmektedir‖ (2,85) öğrenciler tarafından yeterli bulunmamaktadır. 

Tablo 4‘ün geneli incelendiğinde ÇEMYO öğrencilerinin kurumsal memnuniyetlerinin yönetim, idare 

ve eğitim konularında yüksek olduğu; ancak okulun fiziki yapısının kullanımı ile çeĢitli sosyal ve 

kültürel etkinliklerin azlığı yönündeki memnuniyetleri düĢüktür. 

 

Tablo 5: ÇMYO Öğrencilerinin Kurumsal Memnuniyetlerine ĠliĢkin Ġfadeleri 

Kurumsal Memnuniyete 

ĠliĢkin Ġfadeler Kesinlikle 

Katılmıyoru

m 

Katılmıyor

um 
Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle  

Katılıyor

um 

  

    N          %  N         %    N        % N          % N        % Ort SS 

Yönetim öğrencilerin sorun ve 

önerilerine karĢı duyarlıdır 

28 15,2 22 12 63 34,2 56 30,4 15 8,2 3,04 1,17 

Yönetim öğrencilerin kararlara 

katılımına olanak 

sağlanmaktadır 

15 8,2 35 19 57 31 60 32,6 17 9,2 3,16 1,09 

Ġdari personelin öğrencilere 

karĢı tutum ve davranıĢları 

olumludur 

21 11,4 22 12 37 20,1 88 47,8 16 8,7 3,29 0,99 

Ġdari personel, öğrenciye 

verdiği sözü zamanında yerine 

getirir 

11 6 25 13,6 62 33,7 72 39,1 14 7,6 3,38 1,03 

Ġdari personel, kendi görev 

alanlarına ait prosedüre iliĢkin 

13 7,1 17 9,2 61 33,2 74 40,2 19 10,

3 

3,28 1,15 
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yeterli bir bilgi düzeyine 

sahiptir 

Ġdari personel, hiçbir zaman 

öğrencilerin isteklerine cevap 

veremeyecek kadar meĢgul 

değildir 

21 11,4 20 10,9 48 26,1 76 41,3 19 10,

3 

3,40 1,11 

Ġdari birimler, öğrencilere ait 

kayıtları ve bilgileri hatasız ve 

ulaĢılabilir olarak 

tutmaktadırlar 

16 8,7 20 10,9 45 24,5 81 44 22 12 3,31 1,71 

Öğrencinin bir sorunu 

olduğunda idari personel, 

sorunu çözmek için samimi bir 

Ģekilde ilgi göstermektedir 

14 7,6 35 19 44 23,9 62 33,7 29 15,

8 

3,35 1,14 

Ġdari personel, öğrencilere 

ayrım gözetmeksizin ve 

saygılı olarak davranmaktadır 

16 8,7 26 14,1 44 23,9 74 40,2 24 13 2,92 1,30 

Öğrencilere sunulan bilgisayar 

olanakları yeterlidir 

35 19 39 21,2 34 18,5 57 31 19 10,

3 

2,85 1,20 

Üniversitemin öğrenci yurt 

imkanı vardır ve yeterlidir 

33 17,9 36 19,6 53 28,8 49 26,6 13 7,1 2,12 1,20 

Spor tesisleri yeterlidir 73 39,7 56 30,4 25 13,6 20 10,9 10 5,4 2,82 1,25 

Ders araç ve gereçleri 

yeterlidir 

36 19,6 42 22,8 40 21,7 52 28,3 14 7,6 2,91 1,27 

Yüksekokul binaları yeterlidir 36 19,6 33 17,9 43 23,4 56 30,4 16 8,7 3,01 1,22 

Yemekler kalitelidir (tadı, 

temizliği, görünümü) 

30 16,3 27 14,7 57 31 51 27,7 19 10,

3 

3,09 1,31 

Yemek fiyatları uygundur 33 17,9 28 15,2 35 19 65 35,3 23 12,

5 

3,37 1,61 

Yemekhanenin fiziki koĢulları 

(temizlik, aydınlatma, ısıtma 

vb.) uygundur 

20 10,9 19 10,3 41 22,3 81 44 23 12,

5 

3,55 1,11 

Kantinlerde sunulan ürünler 

kalitelidir 

13 7,1 20 10,9 34 18,5 86 46,7 31 16,

8 

3,37 1,17 

Kantinin fiziksel ortamı 

uygundur 

17 9,2 22 12 36 19,6 79 42,9 30 16,

3 

3,55 1,11 

Okuldaki tuvalet ve lavabolar 

yeterli sayıdadır 

26 14,1 22 12 30 16,3 85 46,2 21 11,

4 

3,45 1,72 

Tuvalet ve lavabolar temizdir 37 20,1 34 18,5 47 25,5 51 27,7 15 8,2 3,29 1,24 

Derslikler temizdir 24 13 27 14,7 39 21,2 72 39,1 22 12 2,85 1,26 

Derslikler öğrenci kapasitesine 

uygundur 

21 11,4 25 13,6 45 24,5 70 38 23 12,

5 

3,22 1,22 

Kütüphane her türlü kaynak 

açısından zengindir 

18 9,8 30 16,3 56 30,4 57 31 23 12,

5 

3,27 1,19 

Kütüphane olanaklarına 

elektronik ortamda 

ulaĢılmaktadır 

22 12 28 15,2 62 33,7 58 31,5 14 7,6 3,20 1,15 

Ders öğretim elemanlarımız 

nicel açıdan yeterlidir 

15 8,2 23 12,5 43 23,4 83 45,1 20 10,

9 

3,08 1,12 

Ders öğretim elemanlarımız 

nitel açıdan yeterlidir 

17 9,2 22 12 48 26,1 78 42,4 19 10,

3 

3,38 1,09 

Derslerde öğretim teknolojisi 

etkili olarak (projeksiyon 

cihazı, tepegöz vb.) 

kullanılmaktadır 

21 11,4 25 13,6 25 13,6 86 46,7 27 14,

7 

3,33 1,11 

Derslere öğrencilerin aktif 

katılımını sağlayan yöntem ve 

teknikler kullanılmaktadır 

22 12 28 15,2 55 29,9 58 31,5 21 11,

4 

3,40 1,22 

Öğrenci - öğretim elemanı 

arasındaki iletiĢim etkili 

olarak sağlanmaktadır 

21 11,4 20 10,9 44 23,9 80 43,5 19 10,

3 

3,30 1,11

5 

Öğretim elemanları ders 

saatlerini etkili olarak 

kullanmaktadır 

19 10,3 14 7,6 41 22,3 75 40,8 35 19 3,51 1,19 
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Ders dıĢı zamanlarda öğretim 

elemanlarına 

ulaĢılabilmektedir 

17 9,2 22 12 44 23,9 71 38,6 30 16,

3 

3,41 1,17 

Derslerle ilgili, kitap, ders 

notu gibi basılı ve görsel 

materyal yeterlidir 

20 10,9 37 20,1 48 26,1 56 30,4 23 12,

5 

3,14 1,19 

Derslerde verilen ödevler 

öğrenmemize katkıda 

bulunmaktadır 

24 13 23 12,5 48 26,1 71 38,6 18 9,8 3,20 1,18 

Ölçme ve değerlendirmede 

öğretim elemanları objektif 

davranır 

19 10,3 29 15,8 48 26,1 67 36,4 21 11,

4 

3,23 1,16 

Dönem baĢında öğrencilere 

ölçme ve değerlendirme 

kriterleri açıklanır 

16 8,7 36 19,6 54 29,3 57 31 21 11,

4 

3,17 1,14 

Her sınavdan sonra, sınav 

sonucu ile ilgili öğrencilere 

geri bildirim verilir 

17 9,2 29 15,8 44 23,9 73 39,7 21 11,

4 

3,29 1,14 

Değerlendirme yalnız 

sınavlarla değil ödev ve proje 

gibi baĢka çalıĢmalarla da 

yapılmaktadır 

18 9,8 29 15,8 49 26,6 69 37,5 19 10,

3 

3,23 1,14 

DanıĢmanım bana gerekli 

zamanı ayırmaktadır 

18 9,8 22 12 48 26,1 70 38 26 14,

1 

3,34 1,16 

Revirin sunduğu imkanlar 

yeterlidir 

27 14,7 37 20,1 56 30,4 46 9,8 18 9,8 2,95 1,19 

Sosyal ve kültürel etkinlikler 

yeterli sayıda 

gerçekleĢmektedir 

35 19 48 26,1 47 25,5 43 23,4 11 6 2,71 1,19 

 

Tablo 5‘te araĢtırmaya katılan ÇMYO öğrencilerinin kurumsal memnuniyetlerine iliĢkin ifadeleri yer 

almaktadır. Bu verilere göre; ―yemekhanenin fiziki koĢulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) 

uygundur‖ (3,55); ―kantinin fiziksel ortamı uygundur‖ (3,55) ve ―öğretim elemanları ders saatlerini 

etkili olarak kullanmaktadır‖ (3,51) en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur. 

―Üniversitemin öğrenci yurt imkanı vardır ve yeterlidir‖ (2,12) ve ―sosyal ve kültürel etkinlikler 

yeterli sayıda gerçekleĢmektedir‖ (2,71) öğrenciler tarafından yeterli bulunmamaktadır. 

Tablo 5‘in geneli incelendiğinde ÇMYO öğrencilerinin kurumsal memnuniyetlerinin meslek 

yüksekokulunun fiziki altyapısı ile yönetim, idare ve eğitim konularında yüksek olduğu; ancak sosyal 

ve kültürel etkinliklerin azlığı yönündeki memnuniyetleri düĢüktür. 

 

Tablo 6: ÇEMYO Öğrencilerinin MYO Faaliyetlerine ĠliĢkin Ġfadeleri 

MYO Faaliyetlerine 

ĠliĢkin Ġfadeler 
Hiç Yeterli 

Değil 

Yeterli 

Değil 
Kararsızım Yeterli 

Kesinlikle  

Yeterli 

  

 N          %  N         %  N        % N          % N        % Ort SS 

Staj süresi 22 10,8 22 10,8 55 27 65 31,9 40 19,6 3,39 1,22 

Kariyer günleri 30 14,7 34 16,7 63 30,9 54 26,5 23 11,3 3,03 1,22 

Ders içerikleri 24 11,8 31 15,2 56 27,5 64 31,4 29 14,2 3,21 1,21 

Yerinde uygulama 

olanakları 

47 23 43 21 51 25 43 21,1 20 9,8 2,74 1,29 

Yurt dıĢı olanakları 81 39,7 45 22,1 42 20,6 25 12,3 11 5,4 2,22 1,24 

Eğlence faaliyetleri 90 44,1 59 24 40 19,6 17 8,3 8 3,9 2,04 1,15 

ġirket gezileri 82 40,2 49 24 42 20,6 24 11,8 7 3,4 2,14 1,17 

Sosyal sorumluluk 

projeleri 

73 35,8 48 23,5 55 27 22 10,8 6 2,9 2,22 1,13 



241 

 

Kulüp faaliyetleri 77 37,7 54 26,5 52 25,5 15 7,4 6 2,9 2,11 1,09 

Sosyal ve kültürel 

faaliyetler 

83 40,7 48 23,5 51 25 15 7,4 7 3,4 2,09 1,12 

Bilimsel araĢtırma 

faaliyetleri 

92 45,1 45 22,1 44 21,6 17 8,3 6 2,9 2,02 1,13 

 

Tablo 6‘da ÇEMYO öğrencilerinin meslek yüksekokulu faaliyetlerine iliĢkin ifadelere verdikleri 

cevaplar yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde ―staj süresi‖ (3,39); ―ders içerikleri‖ (3,21) ve 

―kariyer günleri‖ (3,03) en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur. ―Bilimsel araĢtırma 

faaliyetleri‖ (2,02); ―Eğlence faaliyetleri‖ (2,04) ve ―sosyal ve kültürel faaliyetler‖ (2,09) ÇEMYO 

öğrencileri tarafından yeterli bulunmamaktadır. 

 

Tablo 7: ÇMYO Öğrencilerinin MYO Faaliyetlerine ĠliĢkin Ġfadeleri 

MYO Faaliyetlerine 

ĠliĢkin Ġfadeler 
Hiç Yeterli 

Değil 

Yeterli 

Değil 
Kararsızım Yeterli 

Kesinlikle  

Yeterli 

  

   N       %  N        %  N        % N          % N        % Ort. SS 

Staj süresi 16 8,7 13 7,1 44 23,9 87 47,3 24 13 3,49 1,09 

Kariyer günleri 26 14,1 21 11,4 74 40,2 51 27,7 12 6,5 3,01 1,11 

Ders içerikleri 16 8,7 13 7,1 53 28,8 84 45,7 18 9,8 3,41 1,05 

Yerinde uygulama 

olanakları 

29 15,8 35 19 52 28,3 54 29,3 14 7,6 2,94 1,19 

Yurt dıĢı olanakları 71 38,6 36 19,6 59 32,1 12 6,5 6 3,3 2,16 1,11 

Eğlence faaliyetleri 68 37 44 23,9 45 24,5 21 11,4 6 3,3 2,20 1,15 

ġirket gezileri 54 29,3 49 26,6 54 29,3 19 10,3 8 4,3 2,34 1,13 

Sosyal sorumluluk 

projeleri 

41 22,3 45 24,5 59 32,1 28 15,2 11 6 2,58 1,17 

Kulüp faaliyetleri  48 26,1 46 25 61 33,2 26 14,1 3 1,6 2,40 1,07 

Sosyal ve kültürel 

faaliyetler 

53 28,8 44 23,9 52 28,3 29 15,8 6 3,3 2,41 1,16 

Bilimsel araĢtırma 

faaliyetleri 

48 26,1 51 27,7 55 29,9 24 13 6 3,3 2,40 1,11 

 

Tablo 7‘de ÇMYO öğrencilerinin meslek yüksekokulu faaliyetlerine iliĢkin ifadelere verdikleri 

cevaplar yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde ―staj süresi‖ (3,49); ―ders içerikleri‖ (3,41) ve 

―kariyer günleri‖ (3,01) en yüksek ortalamaya sahip faktörler olarak bulunmuĢtur. ―yurt dıĢı 

olanakları‖ (2,16); ―eğlence faaliyetleri‖ (2,20) ve ―Ģirket gezileri‖ (2,34) ÇMYO öğrencileri 

tarafından yeterli bulunmamaktadır. 

Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde; ÇEMYO ve ÇMYO öğrencilerinin meslek yüksekokulu 

faaliyetlerine iliĢkin yüksek ortalamayla belirledikleri faktörlerin birbirlerini aynı sıra ile izledikleri 

görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere kendilerini ÇEMYO‘da en çok mutlu eden 3 neden ve en çok 

yakındıkları 3 neden de sorulmuĢtur. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde 

kendilerini memnun eden hususlar arasında öğretim elemanlarının yeterliliği ve Ġstanbul‘a yakınlığı 

hususlarını vurguladıkları görülmektedir. Öğrencilerin en çok yakındıkları konular arasında ise sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerin eksikliği gibi konuları vurguladıkları görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilere kendilerini ÇMYO‘da en çok mutlu eden 3 neden ve en çok 

yakındıkları 3 neden de sorulmuĢtur. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde 

kendilerini memnun eden hususlar arasında öğretim elemanlarının yeterliliği ve danıĢmanlarının ilgisi 

hususlarını vurguladıkları görülmektedir. Öğrencilerin en çok yakındıkları konular arasında ise sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerin eksikliği gibi konuları vurguladıkları görülmektedir. 

En çok mutlu eden 3 neden ve en çok yakındıkları 3 neden doğrultusunda ÇEMYO ve ÇMYO 

öğrencilerinin verdikleri cevap ve sıralamaları yine benzer sonuçlar oluĢturmuĢtur. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yükseköğrenim kurumlarında; öğrenci istek ve ihtiyaçlarının iyi araĢtırılması ve bunları en faydalı bir 

Ģekilde; yani kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak temel hedef haline getirilmesi gerekmektedir. Aynı 

üniversiteye bağlı kalite yönetim sistemi belgesi sahibi bir meslek yüksekokulu ile kalite yönetim 

sistemi belgesi sahibi olmayan bir meslek yüksekokulunun öğrencilerinin kurumsal memnuniyetlerini 

ölçmeyi amaçlayan bu çalıĢmada, ilgili meslek yüksekokulları arasında büyük farklar bulunmamıĢtır. 

Ancak kalite yönetim sistem belgesi sahibi meslek yüksekokulunun fiziki yapısının da etkin bir 

Ģekilde kullanıldığı, bunun sonucunda da eğitim ve öğretim kalitesinin yanında öğrencilerin bu 

farkındalığa da sahip olduğu görülmektedir. Her iki meslek yüksekokulunun da öğrencilerinin ortak 

memnuniyetsizliği, ders harici vakitlerini değerlendirecekleri sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin 

yetersiz oluĢu yönündedir. Bu çalıĢmadan hareketle 3 temel baĢlıkta sonuçlar sıralanabilir: (1) Kalite 

yönetim sistem belgesi sahibi MYO‘da tüm süreci iyileĢtirmeli ve geliĢtirmelidir, (2) Kalite yönetim 

sistem belgesi sahibi olmayan MYO biran evvel çalıĢmalara baĢlamalıdır, (3) Bu iki MYO‘nun bağlı 

olduğu üniversite kalite yönetim sistem belgesi çalıĢmaları gerçekleĢtirmelidir. 

Yapılan araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre aĢağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Kaliteli yönetim anlayıĢı geliĢtirilmelidir. 

 Öğrencilerin ilgi, istek, beklenti ve yeteneklerinin odak olarak kabul edildiği bir 

anlayıĢa sahip olunmalıdır. 

 Üniversite ve sektör iĢ bağlantıları yeniden gözden geçirilmelidir. 

 Dünyada üretilen bilgi ve teknoloji değerlerinin transferi için dünya üniversiteleri 

ile iĢbirliği yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin yurt dıĢında aldıkları ve baĢarılı oldukları kredilerin bir 

yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan ve böylece 

öğrenci hareketliliğini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 

uygulanmalıdır. 

 BaĢarı değerlendirme sistemi çağdaĢ sistemlere göre geliĢtirilmelidir. 

 Öğrencilerin disiplinler arası düĢünme ve çalıĢma becerisi kazanmaları 

sağlanmalıdır. 

 Eğitim, araĢtırma ve hizmet etkinliklerinin kaliteli bir biçimde sürdürülmesine 

olanak sağlayan fiziksel altyapı, teknolojik donanım ve laboratuvarlara sahip 

olunmalıdır. 
Yukarıda sıralanan önerilere ek olarak, öğretim elemanlarının hizmeti etkili bir Ģekilde 

sunabilmeleri adına, ilgi duydukları, bilgili ve tecrübe sahibi oldukları konuların açıkça 

belirlenmesi önem taĢımaktadır. Böylece uzmanlık alanı dahilinde daha etkin ve verimli bir bilgi 

aktarımı sağlanabilecektir. 
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Özet 

 
Nitelikli iĢgücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iĢgücüne sahip olmanın yolu 

ise iyi planlanmıĢ mesleki eğitimle mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim bu açıdan geliĢmekte olan 

ekonomiler için hayati önem arz etmektedir. Mesleki eğitimin yükseköğretim basamaklarından birisi 

olan meslek yüksekokulları da, geliĢmekte olan ülke sanayisinde istihdam etmek için nitelikli iĢgücüne 

sahip ara eleman yetiĢtirmekle sorumludurlar. Bu bağlamda bu araĢtırmanın amacı meslek 

yüksekokullarının öğretim kalitesine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. AraĢtırmanın çalıĢma 

grubunu Gaziantep Üniversitesine bağlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri ile bu meslek yüksekokullarında görev yapmakta olan öğretim elemanları 

oluĢturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde ise 

nitel araĢtırma analizlerinde kullanılan betimsel ve içerik analizi yöntemi uygulanmıĢtır. Bu 

araĢtırmada sınavsız geçiĢ sisteminin yükseköğretim kalitesini düĢürdüğü, öğretim elemanlarının 

yeterliklerinin geliĢtirilmesi gerektiği, öğrenci profilinin düĢük olduğu ve bu konuda iyileĢtirmeler 

yapılması gerektiği, yerleĢim yeri ve fiziki Ģartlar bakımında merkez yer alan okulların daha iyi 

konumda olduğu ama plansız bir MYO açılma politikasının olduğu, programların ders içeriklerinin 

sektörel geliĢmelere paralel olarak sürekli güncellenmesi gerektiği ve öğretim elemanlarının yöntem 

ve teknik konusunda mesleki geliĢime ihtiyacı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğretim kalitesi, Faktör. 

 

The Factors Affecting the Quality of Instruction at Vocational Schools of 

Higher Education  

 

Abstract 

 

Qualified manpower is an indispensable element for an efficient economy. Having qualified 

manpower is possible with a well-planned education. In this sense, vocational and technical education 

has become vital for developing economies. Vocational Schools of Higher Education (VSHE), one of 

the phases of vocational education at tertiary level, are responsible for educating qualified mediatory 

manpower to be employed in the industries of developing economies. Therefore, in this research, it 

was aimed to determine the factors which affect the quality of instruction at Vocational Schools of 

Higher Education. The sample of the study comprised of the students studying at Vocational School of 

Technical Sciences, Vocational School of Social Sciences, Vocational School of Health Sciences and 

Vocational School of Tourism and Hotel Management of Gaziantep University and the instructors 

working at these vocational schools. A semi-structured interview form which was developed by the 

researcher was used to gather data from the participants. The obtained data were analyzed using 

descriptive analysis and content analysis methods. It was concluded in the research that open 

admission to the programs decreases the quality of instruction, the qualifications of the instructors 

need to be developed, the student profile is low, and some measures need to be taken to enhance 

student profile. Furthermore, it was found that the schools located in the city center are better than the 

ones far from the city center in terms of the location of the campus and physical infrastructure; 

however, there is an unplanned approach towards opening VSHEs. It was revealed that the content of 
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the program curricula must be revised in accordance with the needs of the sectoral developments and 

that instructor must engage in professional development in terms of instructional methods and 

techniques. 
 

Keywords: Vocational Schools of Higher Education, Quality of Instruction, Factor. 

 
 

GĠRĠġ 
 

Meslek yüksekokulları bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı 

amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumlarıdırlar. Meslek 

yüksekokullarının ortak amacı; meslek alanında sektörün istediği bilgi ve beceriye sahip, çalıĢtığı 

iĢyerlerinde insanlarla kolay diyalog kurabilen, bir yabancı dili temel seviyede bilen, bilgisayar 

kullanabilen, sosyal ve kültürel etkinliklere doğrudan ve dolaylı katkı sağlayabilen ara insan gücünün 

yetiĢtirilmesidir (GörmüĢ ve BektaĢ,2002:2). Bireylerin bu kurumlardan bir mesleğe yönelik her türlü 

bilgiye en iyi Ģekilde kazanmaları ve iĢlevsel bir eğitim almaları bireyin kendisi, bu okullardan mezun 

olacak bireyleri istihdam edecek iĢverenler ve toplum için önem taĢımaktadır. Özellikle endüstriyel 

açıdan geliĢmiĢ ülkeler mesleki eğitimi, iĢgücünü iĢsizliğe karĢı, pazar tarafından talep edilen yeni 

becerilerle donatmak ve sosyal entegrasyonu sağlamak için yaygın bir biçimde uygulamaktadırlar 

(Patiniotis ve Stavroulakis, 1997: 192). Ülkemizdeki mesleki eğitim veren kuruluĢların ve toplumun 

da mesleki eğitimin gerekliliği ve önemi konusunda bilinçlenmesi, söz konusu kuruluĢların eğitim 

programlarını bu doğrultuda daha iĢlevsel ve nitelikli bir hale getirmeleri gerekli görülmektedir. 

Çünkü mesleki eğitim, eğitimin bireyselleĢerek, uygulamalının kaliteli yapılmasının bir bütünüdür. Bu 

nedenle, mesleki eğitimde daha çok bilgi yerine iĢlevsel bilginin öğretilmesi esastır. Üretim 

faktörlerinden emeğin öneminin artıĢıyla birlikte meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin 

nitelikleri önemli hale gelmiĢtir. Piyasa ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında öğrencilerin 

beklentilerine cevap verilebilmesi eğitim kurumlarını belirli çabaları göstermek zorunda bırakmıĢtır. 

Eğitim kurumu tarafından verilen hizmete karĢılık öğrencilerin algıları ve beklentileri değiĢim 

çabalarında ön plana çıkmıĢtır. Bu bağlamda mesleki eğitim sistemi, öğrencilerin daha etkin 

çalıĢabilmeleri için onları yaĢam boyu öğrenme alıĢkanlığı gibi sürdürülebilir yetkinlikler ve 

becerilerle donatmalıdır (Türeli ve Aytar, 2014:4). ÇalıĢanların, ilgili sektörlerin ihtiyacını 

karĢılamaları ve çalıĢma ortamında değiĢen çalıĢma koĢullarına hızlı uyum sağlamaları için gerekli 

kazanımları edinmeleri gerekir. Bunun içindir ki, mesleki eğitim müfredatı çalıĢanların sürdürülebilir 

eğitimini, geliĢen iĢ piyasasının ihtiyaçlarını desteklemek ve güncellemek için daha esnek olmalıdır. 

Özellikle 2002-2003 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya baĢlanan 4702 sayılı sınavsız geçiĢ 

yasası uyarınca meslek yüksekokullarının kapasitesinde çok önemli artıĢlar meydana gelmiĢtir.  Buna 

bağlı olarak, öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısında artıĢlar meydana gelmesi ve meslek 

yüksekokullarının fiziki Ģartlarının birden bire meydana gelen bu öğrenci artıĢlarını kaldırabilecek 

Ģekilde düzenlenmemesi meslek yüksekokullarının öğretim kalitesinde çok ciddi sorunlara yol 

açmıĢtır. Bundan dolayı meslek yüksekokullarında sunulan öğretim kalitesinin objektif olarak 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi daha fazla çaba gerektirmektedir. 

 

ÇalıĢmanın Amacı 

 Bu çalıĢmada, Türkiye'de ara insan gücü açığını kapatarak sektöre doğrudan, nitelikli bireyler 

yetiĢtirmesi beklenen meslek yüksekokullarının varoluĢ misyonlarını gerçekleĢtirirken, öğretim 

kalitelerine etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaca bağlı olarak 

Ģu alt problemlere cevap aranmıĢtır.  

1. Sınavsız geçiĢ sistemi meslek yüksekokullarının öğretim kalitesini etkilemekte midir? 

2. Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlikleri kaliteli bir 

öğretim için yeterli midir?  

3. Meslek yüksekokullarına gelen öğrenci profili kaliteli bir öğretim için yeterli midir?  

4. Meslek yüksekokullarının yerleĢim yeri ve fiziki Ģartları kaliteli bir öğretim için yeterli midir?  

5. Program müfredatlarının içerikleri ve derslerin öğretim yöntem ve teknikleri kaliteli bir 

öğretim için yeterli midir?  
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YÖNTEM 

 
AraĢtırma nitel araĢtırma türündedir. Nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢması desenine 

göre çalıĢılmıĢtır. Durum çalıĢması, bir duruma iliĢkin etkenler bütüncül bir yaklaĢımla araĢtırılması 

ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanır (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2008: 278). AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Gaziantep Üniversitesine bağlı Teknik bilimler 

meslek yüksekokulu, Sosyal bilimler meslek yüksekokulu, Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve 

Turizm ve Otelcilik meslek yüksekokulu öğrencileri ile bu meslek yüksekokullarının bölümlerinden 

mezun olan öğrencileri istihdam eden iĢverenler oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeĢitlilik örneklemesi yöntemi ile belirlenmiĢtir. Bu örnekleme 

yöntemindeki amaç, çeĢitliliği sağlamak yoluyla evrene genelleme yapmak değil, çeĢitlilik arz eden 

durumlar arasında ne tür ortaklıkların ve benzerliklerin var olduğunu bulmaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 

2008: 109). ÇalıĢma grubu belirlenirken, ilk olarak çalıĢma grubunun en iyi Ģekilde temsil edilebilmesi 

ve maksimum çeĢitliliğin olması için dört meslek yüksekokulunun tüm bölümlerinden 2‘Ģer öğrenci 

toplamda 68 öğrenci, her bir bölümden bir öğretim elemanı toplamda 34 öğretim elemanı örnekleme 

dahil edilmiĢtir. Öğrencilerin belirlenmesinde 2. Sınıf olma ölçütü aranırken, öğretim elemanlarının 

belirlenmesinde ise meslek dersi hocası olma ölçütü temel alınmıĢtır. Bu örneklemlerin çalıĢma 

grubunun değerleri hakkında önemli ipuçları vereceği düĢünülmektedir.   

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Veriler görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada bilgi toplama aracı olarak araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formu ile meslek yüksekokullarının öğretim kalitesine etki eden faktörlere iliĢkin detaylı verilere 

ulaĢmak amaçlanmıĢtır. Bu amaçla öğrencilere yönelik üç temel sorudan, öğretim elemanlarına 

yönelik beĢ temel sorudan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir. Veri toplama 

aracının hazırlanmasında alan yazın taraması yapıldıktan sonra alan uzmanlarının ve her bir katılımcı 

grup arasından 5 kiĢinin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Alınan görüĢler doğrultusunda görüĢme 

formunun son Ģekli verilmiĢtir. GörüĢmeler araĢtırmacılar tarafından önceden görüĢmecilerden 

randevular alınarak yapılmıĢtır. GörüĢmeler yaklaĢık 15-20 dakika kadar yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GörüĢme sürecinde görüĢme niteliğini artırıcı etkenlere sadık kalınarak görüĢmeler ses kayıt cihazı 

kullanılarak kaydedilmiĢ ve kısa notlar tutulmuĢtur. Ses kayıtları daha sonra yazıya aktarılmıĢtır. 

AraĢtırmanın güvenilirliğini artırmak için araĢtırma notları katılımcılara verilmiĢ, katılımcılara 

kayıtların yanlıĢsız ve doğru olduğu teyit ettirilmiĢ ve uzman incelemesine baĢvurulmuĢtur. Böylece iç 

geçerlik arttırılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmada nitel bilgilerin sayısallaĢtırılması yapılarak güvenirlik 

artırılmıĢtır. GörüĢme niteliğini artırıcı ortama sadık kalınması ve görüĢmelerin nasıl 

gerçekleĢtirildiğinin belirtilmesi araĢtırmanın dıĢ güvenirliliğini arttırmıĢtır.  Ġç güvenirlik için ise 

görüĢmelerden doğrudan alıntılar alınmıĢ ve birden fazla araĢtırmacının aynı verileri kullanarak 

yaptığı analizlerin karĢılaĢtırılması ve farklılıklarının en aza indirilmesi yoluna gidilmiĢtir. Doğrudan 

alıntılar aktarılırken her bir katılımcıya bir kod verilmiĢtir (SOBÖ:1, TBÖ:2, TOÖ4, SBÖ:3..., 

SOSBÖE:1, TBÖE.2, TOÖE:3, SBÖE:4...). Analiz yapılırken, katılımcıların görüĢlerinin 

sunulmasında,  benzer kodlara/kavramlara değinen katılımcı görüĢlerinin birlikte verilmesine özen 

gösterilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmada güvenirliği arttırma adına kodlamalar iki ayrı araĢtırmacı tarafından 

yapılmıĢ ve yapılan kodlamalar ile ilgili olarak “UzlaĢma Yüzdesi” hesaplanıĢtır. UzlaĢma Yüzdesi(P) 

= GörüĢ Birliği (Na) / (GörüĢ Birliği (Na) + GörüĢ Ayrılığı (Nd)) X 100.Veriler betimsel ve içerik 

analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiĢtir.  Ġçerik analizinde temaların, alt temaların ve kodların 

belirlenmesi teknikleri kullanılmıĢtır. Analiz yapılırken; öncelikle ana temalar ardından bunlara bağlı 

alt temalar ve kodlar oluĢturulmuĢtur. GörüĢme formundaki her bir soru birer tema olarak kabul 

edilerek, verilerden anlamlı birimler bulunmuĢ ve alan yazındaki kavramsal çerçeveye ve verilerden 

elde edilen sonuçlara göre kodlama anahtarı oluĢturulmuĢtur.  

Analiz iki aĢamalı gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada veri seti önce Microsoft Excel 

programının sıralama komutu yardımı ile sayısallaĢtırılıp derinlemesine irdeleme yapmak üzere 

analize hazır hale getirilmiĢ ve benzer ifadeler aynı renk olacak Ģekilde kodlamalar oluĢturulmuĢtur. 

Ġkinci aĢamada ise Atlas.ti 6.0 analiz programı ile güvenirliğinin artması açısından veriler yeniden 

analiz edilmiĢtir.  
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BULGULAR 

 
1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

“Sınavsız geçiĢ sistemi meslek yüksekokullarının öğretim kalitesini etkilemekte midir?” alt problemine 

iliĢkin tema, alt tema ve kodlar Tablo 1‘de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Sınavsız GeçiĢ Sisteminin Öğretim Kalitesine Etkisine ĠliĢkin OluĢturulan  

Temalar ve Kodlar 

Tema Alt Tema Kodlar/Kavramlar 

(Öğretim Elemanı) 

n 

Ö
ğ

re
ti

m
  

K
a

li
te

si
 

S
ın

a
v

sı
z 

G
eç

iĢ
 

S
is

te
m

i 

Amaç ve Hedef olmaması 10 

Alt yapı eksikliği 9 

Ölçme değerlendirme sisteminin olmaması 8 

Ortaöğretim alıĢkanlığının devam ettirilmesi 6 

Sosyo-ekonomik düzey düĢüklüğü 5 

Ġstikrarlı bir eğitim politikasının olmaması 5 

       Kaynak: ―Yazarların kendi hesaplamaları‖ 

 

Tablo 1. incelendiğinde öğretim elemanları sınavsız geçiĢ sisteminin öğretim kalitesine 

etkisine iliĢkin olarak, genelde olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Katılımcıların çoğunluğu (n: 10), 

sınavsız geçiĢin öğrencileri yükseköğretim konusunda amaçsızlaĢtırdığına ve hedefleri olmayan genç 

bireyler yetiĢmesine neden olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Bazı katılımcılar (n: 5),  ise sınavsız geçiĢ ile 

gelen öğrenci kitlesinin sosyo- ekonomik düzeyi düĢük bölgelerden geldiğine bununda vasıflı ara 

eleman yetiĢtirmede büyük sorunlara yol açtığına,  bazı katılımcılar ise (n: 5),  temel eğitimdeki 

istikrarsızlığa dikkat çekmiĢlerdir. Bazı katılımcılar konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢlerdir: 

 “Evet, etkilemektedir. Çünkü herhangi bir sınava tabii tutulmadan alınan öğrencilerin seviyeleri 

belirlenememekte ve alacakları derslere olan yeterlilikleri bilinmemektedir. Buda eğitim kalitesini 

düĢürmektedir.” (TBÖE:17). 

“Evet. MYO‟ların öğretim kalitesini olumsuz etkilemektedir meslek yüksekokullarına gelen öğrenciler 

sosyo- ekonomik düzeyi düĢük bölgelerden geldiğinden dolayı vizyonları da geldikleri bölge kadar 

oluyor. Böyle bir kitleye kaliteli bir öğretim yapmakta zor oluyor.”(TOÖE:2). 

“Evet, olumsuz bir yönde etkilemektedir. Öğrenciler yükseköğretime giriĢte sınav kaygısı 

taĢımadıklarından dolayı, sadece gün öldürmeye vakit harcamaya okula geliyorlar.”(SBÖE:5). 

 

2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

“Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlikleri kaliteli bir öğretim 

için yeterli midir?” alt problemine iliĢkin tema, alt tema ve kodlar Tablo 2‘de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerinin Öğretim Kalitesine Etkisine ĠliĢkin 

OluĢturulan Temalar ve Kodlar 

Tema Alt Tema Kodlar/Kavramlar 

(Öğrenci) 

n Kodlar/Kavramlar 

(Öğretim Elemanı) 

n 

Ö
ğ

re
ti

m
 K

a
li

te
si

 

Ö
ğ

re
ti

m
 E

le
m

a
n

la
rı

n
ın

 M
es

le
k

i 

Y
et

er
li

k
le

ri
 

O
lu

m
lu

 

Deneyim  15 Alınan mesleki eğitim 8 

Alan bilgisi 15 Akademik ilerleme 3 

Akademik ilerleme 5 

Öğrenci profili 2 ĠletiĢim becerisi 4 

Vizyon sahibi olma 2 

O
lu

m
su

z 

Pratik eksikliği  
7 ĠĢe alımlarda mesleki 

standartların olmaması 
7 

ĠletiĢim eksikliği 4 Lisans eğitiminin yetersizliği 5 

Mesleki ilgisizlik 3 Sektörle iç içe olmama 5 

KiĢisel geliĢim sağlamama 

3 

 

 

Mesleki geliĢim eksikliği 3 

Öğrenci profili 2 

Deneyim eksikliği 2 

UzmanlaĢma olmaması 1 

Kaynak: ―Yazarların kendi hesaplamaları‖ 
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Tablo 2. incelendiğinde öğrenci katılımcılar öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerine 

iliĢkin olarak, olumlu ve olumsuz görüĢler bildirmiĢlerdir. Bazı katılımcılar (n: 15)deneyim sahibi 

öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerinin daha iyi olduğuna, bazıları (n: 15)ise alan bilgisi 

açısından donanımlı olduklarına vurgu yapmıĢlardır. Bunun yanı sıra katılımcılar, branĢ dıĢı derslere 

girme (n: 8), mesleki alanlarıyla ilgili pratik uygulama eksikliklerinin olması (n: 7),öğrencilerle yeterli 

iletiĢim kuramama (n: 4), mesleklerini ikinci planda görme (n: 3), kiĢisel geliĢim (n: 3) ve deneyim (n: 

2) eksikliği konularında öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerine iliĢkin olumsuz görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Bazı katılımcılar konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 

“Evet yeterlidir. Çünkü öğretim elemanları kendi alanında gerekli ilgi ve bilgi donanımına sahip 

olduklarından dolayı kaliteli bir öğretim alıyoruz…” (TBÖ:8). 

“Yeterlidir belli bir eğitim, donanım ve deneyime sahip disiplin sahibi kiĢilerdir…”(SBÖ:2). 

―Yeterliler. Gerçek sahaya indiğimde anlatılanların ne kadar uygulamaya dönük ve doğru Ģeyler 

olduğunu görüyorum...” (TOÖ:5). 

“Yeterli değildir. Çünkü branĢı olmadığı halde sırf ders yükünü doldurmak için alan dıĢı hocalar 

derslere girmektedirler…”(SOSBÖ:1). 

“Bence yetersiz çünkü bazı öğretim elemanları dersleri umursamıyor ve dersle ilgileri pek 

yok”(SOSBÖ:8). 

Öğretim elemanlarının mesleki yeterlikleri alt temasına iliĢkin olarak öğretim elemanlarının 

kendileri, meslektaĢlarının mesleki yeterliklerine yönelik olumlu ve olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. 

Olumlu görüĢ bildiren katılımcıların çoğunluğu (n: 8)   hocaların lisansta aldıkları eğitimlerin kendi 

alanları ile ilgili olduğuna, bazıları(n: 2) ise öğretim elemanlarının mevcut öğrenci profili için yeterli 

olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Olumsuz görüĢ bildirenlerin çoğunluğu(n: 7)  ise iĢe alımlarda mesleki 

standartların olmamasının yetersiz bireylerin iĢe alınmasına neden olduğuna dikkat çekerken, bazı 

katılımcılar (n: 2) ise deneyimin mesleki yeterlik için önemli olduğuna ve deneyimsiz hocaların 

öğretim kalitesine olumsuz etki ettiğine vurgu yapmıĢlardır. Bazı katılımcılar konuya iliĢkin 

görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 

“Hocaların yeterli olduğunu düĢünüyorum. Sadece öğrencilerin hedefsiz ve amaçsız olmasının 

hocaları körelmeye ittiğini düĢünüyorum.”(SOSBÖE:3). 

“Yetersiz olduğunu düĢünüyorum. Ama bunun için kurudan kuruya öğretim elemanlarını suçlamak 

kolaycılığa kaçmaktır bence, Çünkü mesleki ve teknik eğitimdeki lisans eğitimlerinin kalitesi de çok iyi 

değil birde hoca iĢe baĢladıktan sonra ona mesleki geliĢim sağlayıcı ortamlar oluĢturulmuyor.” 

(TBÖE:8). 

 “Bazı durumlarda yeterli ya da yetersiz olabiliyor. Çünkü öğrencinin profili bir öğretim görevlisinin 

kalitesini arttırır ya da azaltabilir.”(SBÖE:2). 

 

3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

 “Meslek yüksekokullarına gelen öğrenci profili kaliteli bir öğretim için yeterli midir? ”alt problemine 

iliĢkin tema, alt tema ve kodlar Tablo 3‘de yer almaktadır 

 

Tablo 3. Öğrenci Profilinin Öğretim Kalitesine Etkisine ĠliĢkin OluĢturulan Temalar ve Kodlar 

Tema Alt Tema Kodlar/Kavramlar 

(Öğretim Elemanı) 

n 

Ö
ğ

re
ti

m
 

K
a

li
te

si
 

Ö
ğ

re
n

ci
 

P
ro

fi
li

 

Temel eğitim yetersizliği 18 

Okula kabul sistemi 15 

Amaç ve hedef olmaması 8 

Sosyo-ekonomik düzey 5 

Beceri seviyesinin belirlenmemesi  3 

     Kaynak: ―Yazarların kendi hesaplamaları‖ 

 

Tablo 3. incelendiğinde öğretim elemanı katılımcıların tamamı öğrenci profili alt temasına 

iliĢkin olarak olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (n: 18)temel eğitimin 

yetersizliğine değinerek, iyi oturtulmamıĢ bir alt yapı üzerine daha iyi bir eğitim hayali 

kurulamayacağına değinmiĢlerdir. Katılımcıların bazıları da (n: 3) MYO‘lara gelen öğrencilerin 

mesleki becerilerinin belirlenmesinin sektörel talepleri karĢılayabilecek vasıflı ara elemanın 
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yetiĢtirilmesindeki öneme vurgu yapmıĢlardır.  Bazı katılımcılar konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde 

ifade etmiĢlerdir: 

“Eğitimin bütün aĢamalarında olan düzensizlik yetiĢen yeni nesli olumsuz etkilemektedir. Özellikle 

mesleki ve teknik eğitimin ülkemizdeki genel kalitesini ve durumunu düĢünürsek bize gelen 

öğrencilerinde profilinin düĢük olması kaçınılmaz oluyor.”(SOSBÖE:7). 

“Yeterli değildir Milli Eğitimin öğretim kalitesi yükselmedikçe öğrenci profili yeterli 

olmayacaktır.”(TBÖE:13). 

“Hayır, yeterli değildir. Gelen öğrencilerin tamamına yakını sosyo-ekonomik açıdan toplumun en dar 

gelirli ve eğitimsiz kesiminden gelmektedir.”(TOÖE:2). 

“Meslek Yüksekokullarına gelen öğrenci profiline göre verilen hizmet alınan hizmetten daha fazladır. 

Günümüz Türkiye‟sin de kendini ifade edemeyen öğrenci profili olduğu için verilen hizmet idare 

edilmektedir.”(SBÖE:3). 

 

4. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

“Meslek yüksekokullarının yerleĢim yeri ve fiziki Ģartları kaliteli bir öğretim için yeterli midir? ”alt 

problemine iliĢkin tema, alt tema ve kodlar Tablo 4‘de yer almaktadır. 

 

Tablo 4. YerleĢim yeri ve Fiziki ġartların Öğretim Kalitesine Etkisine ĠliĢkin OluĢturulan Temalar ve 

Kodlar 

Tema Alt Tema Kodlar/Kavramlar 

(Öğrenci) 

 

n Kodlar/Kavramlar 

(Öğretim Elemanı) 

n 

Ö
ğ

re
ti

m
 K

a
li

te
si

 

Y
er

le
Ģi

m
 y

er
i 

v
e 

F
iz

ik
i 

Ģa
r
tl

a
r 

O
lu

m
lu

 Merkezde yer alma 5 

  
Atölye ve laboratuvarların 

yerleĢimi  

 

4 

O
lu

m
su

z 

Atölye ve laboratuvarlar  

eksikliği 

15 
Plansız açılan MYO'lar 12 

DıĢlanma 10 Donanımsal eksiklik 12 

Ġlçede yer alma 10 Mekânsal yetersizlik 10 

Donanımsal eksiklik 
10 

MYO'ların önemsenmemesi 4 

Sanayiden uzak olma 3 

Bütçe yetersizliği 2 

Özel sektörün gerekli 

desteği sağlamaması 
1 

Kalabalık sınıf mevcutları 1 

K
ıs

m
en

 

 4  2 

   Kaynak: ―Yazarların kendi hesaplamaları‖ 

 

Tablo 4. incelendiğinde Meslek yüksekokullarının yerleĢim yeri ve fiziki Ģartları alt temasında 

öğrenci katılımcılar merkez kampüs içerisinde yer alan MYO‘ların daha Ģanslı olduğuna (n: 5) ve 

atölye/laboratuvar imkânlarının daha iyi yapılandırıldığına (n: 4) dikkat çekmiĢlerdir. Bazı katılımcılar 

ise MYO‘ların atölye/laboratuvar Ģartlarının yetersizliğine (n: 15), üniversite yönetimleri tarafından 

dıĢlandığına (n: 10), ilçede yer alan okulların tüm imkânlardan mahrum kaldığına (n: 10) ve sanayiden 

uzak yerlere kurulduğuna (n: 3) vurgu yapmıĢlardır. Bazı katılımcılar ise MYO‘ları yerleĢim yeri 

bakımından iyi ve fiziki Ģartlar bakımından elveriĢsiz ortamlara sahip olduklarından dolayı, kısmen 

yeterli bulmuĢlardır. Bazı katılımcıların konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 
“Merkez kampüs içerisinde yer alan MYO‟lar daha iyi Ģartlara sahip iken, ilçelerde yer alan MYO‟lar 

da durum hiçte iç açıcı değil özellikle donanımsal ve mekânsal eksiklikler çok fazla buda öğretim 

kalitesini olumsuz etkilemektedir” (TBÖ:25). 

“YerleĢim yeri ve fiziki imkânlar olarak bence tam olmamız gereken yerdeyiz. Eğer aldığımız eğitim 

bizi iĢ yaĢantısında iyi bir yere getirebiliyorsa bu fiziki imkanların yeterliğinin bir göstergesidir 

bence…”(TOÖ:3). 
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 “Tamamen yetersizdir. Çünkü fiziki Ģartları yok denecek kadar az çevre düzenlemesi sıfır. Sosyal 

alanlar hiç yok öğrenci böyle bir alanda olduğu için psikolojik olarak batıyor. Sektörün çok gerisinde 

yapılandırılmıĢ atölye ve laboratuvar Ģartları sonrada MYO öğrenci kötü deniliyor bu Ģartlarda 

öğrenci ne yapsın.... ” (TBÖ:20). 

MYO‘ların yerleĢim yeri ve fiziki Ģartları alt temasına iliĢkin olarak öğretim elemanlarının 

tamamı olumsuz görüĢler bildirmiĢlerdir. Öğretim elemanlarının çoğunluğu (n:12) plansız ve istihdam 

göz önüne alınmadan açılan MYO‘ların yerleĢim yeri, fiziki imkânlar ve donanımsal yeterlikler 

açılarından elveriĢsiz olduklarına vurgu yapmıĢlardır. Ayrıca bazı katılımcılar (n:1) MYO‘lara özel 

sektörün gerekli desteği sağlamadığına ve sınavsız geçiĢ ile artan sınıf mevcutlarının olumsuz 

etkilerine dikkat çekmiĢlerdir. Bazı katılımcıların konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢlerdir: 
“Türkiye geneline baktığımızda yerleĢim yeri olarak uygun yerlere kurulmuĢ MYO‟lar olduğu gibi 

sanayiden uzak yerlere kurulmuĢ okullarda bulunmaktadır. Genel olarak Üniversiteler genelinde 

MYO‟lara verilen bütçelerin lisans programı olan fakültelere nazaran düĢük olması, yeterli makine ve 

donanımların sağlanamaması, atölye ve laboratuvar ortamlarının gerçek iĢ dünyasının beklentilerini 

karĢılayacak yapılara dönüĢtürülmemesi öğretimi olumsuz etkilemektedir.”(TOÖE:1).  

 “Merkez kampüs içerisinde yere alan MYO‟lar kısmen yeterli iken, ilçelerde yer alanlar için aynı Ģeyi 

söyleyemeyeceğim. Fiziki alt yapı ve kullanılan donanımlar günümüz teknolojisinin çok gerisindedir. 

Bunun temel nedenlerinden bir tanesinin de üniversite yönetimlerinin MYO‟ları önemsememesi 

gelmektedir. Bence MYO‟ların iĢletmeler tarafından kurulması ve yarı özel nitelikler kazandırılması 

gerekmektedir.”(TOÖE:2). 

 

5. BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

―Program müfredatlarının içerikleri ve derslerin öğretim yöntem ve teknikleri kaliteli bir öğretim için 

yeterli midir? ‖alt problemine iliĢkin tema, alt tema ve kodlar Tablo 5‘de yer almaktadır. 

 
Tablo 5. Müfredat içerikleri ve Öğretim/Yöntem Tekniklerinin Öğretim Kalitesine Etkisine ĠliĢkin 

OluĢturulan Temalar ve Kodlar 

Tema Alt Tema Kodlar/Kavramlar 

(Öğrenci) 

 

n Kodlar/Kavramlar 

(Öğretim Elemanı) 

n 

Ö
ğ

re
ti

m
 K

a
li

te
si

 

M
ü

fr
ed

a
t 

iç
er

ik
le

ri
 v

e 

Ö
ğ

re
ti

m
/Y

ö
n

te
m

 t
ek

n
ik

le
ri

 

O
lu

m
lu

 Amaca uygun ortam 7 Güncel içerik 16 

Yaparak, yaĢayarak öğretim 

7 

Uygulamalı eğitim 

 

8 

 

O
lu

m
su

z 

Güncel olmayan içerik 15 
Sosyal ve iĢ hayatının 

gerisinde olan müfredatlar 
9 

Gereksiz Bilgi 10 
Öğretim ve yöntem ve 

tekniklerindeki yetersizlik 
6 

Yazılı anlatım 10 
Alana uzak hocaların derse 

girmesi 
1 Öğretmen merkezli eğitim 6 

Bilgiyi aktaramama 4 

Kaynak: ―Yazarların kendi hesaplamaları‖ 

 

Tablo 5. Ġncelendiğinde meslek yüksekokullarındaki programların müfredat içerikleri ve 

derslerin öğretim yöntem/teknikleri yeterliği alt temasında öğrenci katılımcılar olumlu ve olumsuz 

görüĢler bildirmiĢlerdir. Öğrenci katılımcıların bazıları (n:7) derslerin amaçlarına uygun olarak 

öğretimin yapıldığına ve yaparak ve yaĢayarak öğretimin gerçekleĢtirildiğine vurgu yapmıĢlardır. 

Olumsuz görüĢ bildiren öğrenci katılımcıların çoğunluğu ise (n:15) program içeriklerinin gerçek iĢ 

yaĢantısında kendilerinden beklenen becerileri ve davranıĢları kazandırmaktan uzak olduğuna ve bazı 

hocaların (n:10) ders anlatım yöntem ve tekniklerinde klasik eğitimin bir parçası olan yazarak ders 

anlatma tutumlarını devam ettirdiklerine dikkat çekmiĢlerdir. Bazı katılımcıların konuya iliĢkin 

görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 



250 

 

“Müfredatın bizim iĢ hayatımızda kullanmayacağımız gereksiz derslerle dolu oluğunu düĢünüyorum. 

Dersler iĢlenirken de gerçek uygulama ortamlarında değil de hocanın ezbere bildiği yöntemle 

iĢleniyor.”(SOSBÖ:1). 

“Açıkçası ben kaliteli bir eğitim-öğretim aldığıma inanmıyorum. Çünkü laboratuvar Ģartlarımız çok 

yetersiz. Her Ģey çok kitabi bilgiye dayanıyor.”(TBÖ:4). 

 “Hayır, yeterli değil kaliteli bir öğretim için yeterli araç gereç yok ve müfredat içerikleri çok uygun 

değil.”(SBÖ:4). 

MYO‘lardaki programların müfredat içerikleri ve derslerin öğretim yöntem ve teknikleri alt 

temasına iliĢkin olarak öğretim elemanları olumlu ve olumsuz görüĢler bildirmiĢlerdir. Olumlu görüĢ 

bildiren öğretim elemanları program derslerinin içerik bakımından güncel geliĢmelere uyumlu 

olduğuna ve eğitimlerin beceri geliĢtirmeye yönelik olarak uygulamalı yapıldığına vurgu yapmıĢlardır. 

Olumsuz görüĢ bildiren öğretim elemanlarının bazıları ise (n:9) ders içeriklerinin sosyal ve iĢ 

yaĢantısında gerekli olan bilgileri içermediğine ve iĢe alımlarda yaĢanan liyakatsiz alımlardan dolayı 

alana uzak hocaların derslere girdiklerini uygun ders anlatım yöntem ve teknikleri kullanmadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bazı katılımcıların konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢlerdir: 
“MYO‟larda devamlılık esastır. Ancak bizde müfredatlar sürekli değiĢiyor. Tam dersleri oturttuk 

derken hemen farklı bir uygulamaya geçiliyor. Tamam ders içerikleri sürekli güncellenmeli buda 

kafamıza göre değil her bir bölümün sektör temsilcilerinin de yer aldığı danıĢma kurulu aracılığıyla 

yapılmalıdır. Buna bağlı olarak ta yeni öğretim teknikleri benimsenmeli hatta öğretim elemanları bu 

konuda yetiĢtirilmelidir.”(SOSBÖE:1). 

“Meslek derslerinin içerikleri ilgili öğretim elemanlarının katkıları ile hazırlandığından dolayı 

yeterlidir. Ancak Üniversitelerin koyduğu zorunlu derslerin fazlalığı nedeniyle meslek derslerine kalan 

ders kredisi yetersizdir. Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda hocalarımızın da yetersiz olduğunu 

düĢünüyorum.”(TBÖE:1). 

“Bence hocaya göre ders uygulaması MYO‟larda çok yaygın. Bir hoca mevcudu koruma yeni Ģeyler 

istemem konusunda ısrarlı davrandığında ona göre uygulamalar yapılıyor. Oysaki hocaların 

isteğinden daha ziyade öğrenci öğrenmesi ve öğretimin kalitesi göz önünde tutulmalıdır.”(TOÖE:1). 

 

TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırma bulgularından elde edilen genel sonuçlara göre, sınavsız geçiĢ sistemi, öğrenci profili, 

öğretim elemanlarının yeterlikleri, yerleĢim yeri/fiziki alt yapı problemleri ve program müfredatlarının 

güncelliği MYO‘ların öğretim kalitesine negatif yönde etki etmektedir. AraĢtırmanın birinci alt 

probleminden elde edilen bulgulara göre sınavsız geçiĢ sistemi ile gelen öğrencilerin yükseköğretime 

ve mezuniyet sonrasına iliĢkin amaç ve hedefleri olmamakla birlikte bu sistemden gelen öğrenciler 

mesleki/genel kültür anlamında alt yapı eksikliğine sahip ve ortaöğretimdeki davranıĢlarını sürdürme 

eğilimindedirler. Ayrıca araĢtırma bulgularına göre MYO‘lara yerleĢimde bir ölçe değerlendirme 

sisteminin olmaması ve temel eğitimde istikrarlı bir eğitim politikası güdülmemesinden dolayı öğretim 

kalitesinin düĢtüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. Nartgün ve Yüksel(2009:201), Karagül ve diğerleri (2011:4) 

de yapmıĢ olduğu çalıĢmalarında mesleki ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına sınavsız 

geçiĢin baĢladığı günden bu güne kadar sistemde bazı olumsuzluklar yaĢandığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Ayrıca Tunç, (2005:80), Yanıkoğlu ve DenktaĢ‘ın (2007) da ifade ettiği gibi 4702 sayılı 

Sınavsız GeçiĢ Eğitim Yasası ile mesleki ve teknik liselere giriĢ özendirilmek istenmiĢ ancak yapılan 

uygulama ile bugün de görüldüğü gibi MYO‘lardaki öğretim ve öğrenci kalitesinde düĢüĢ olmuĢtur. 

Özelliklede meslek liselerinde aynı sınıfta eğitim gören öğrencilerin, meslek yüksekokulunda yine 

aynı sınıfta bulunmaları bu öğrencilerin öğrenme ortamlarında orta öğretimdeki alıĢkanlıklarını 

sürdürme eğiliminde bulunduklarını, ayrıca bu durumun öğrenci baĢarısını olumsuz yönde etkilediğini 

göstermektedir (Yıldız, Sönmez ve ÇiloĢoğlu, 2015: 37). 

Öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerine iliĢkin öğrencilerin deneyim, yeterli alan bilgisine 

sahip,  iletiĢim becerisi yüksek ve mesleki vizyonu olan hocaları yeterli bulduklarını ifade ettikleri 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunun yansıra öğretim elemanlarının pratik beceri eksiklikleri, mesleklerini 

sevmedikleri için ilgisiz davrandıkları ve bazılarının da iletiĢim becerisinin düĢük olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma bulgusuna göre öğretim elemanlarının kendileri de meslektaĢlarını lisans 

eğitiminin yetersizliği, iĢe alımlarda mesleki standartların olmaması, sektöre uzak durma, kendini 

geliĢtirmeme, öğrenci profilinin düĢük olmasından dolayı kendini yeterli görme ve deneyim sahibi 
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olmadan sınıf ortamına girdiklerinden dolayı yetersiz gördükleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma bulgusunu 

destekler nitelikte Vurgun (2008:120) da çalıĢmasında meslek yüksekokullarının öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerinin niteliklerinden ve gelmiĢ oldukları kaynaklardan dolayı sayısız 

sorunlar olduğu ve mevcut meslek yüksekokullarının sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan 

nitelikli ara eleman yetiĢtirebilmesi için öğretim elemanlarının yeniden yapılandırılması ve 

konumlandırılması ihtiyacı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

AraĢtırmada MYO‘lara gelen öğrenci profilinin; temel eğitimdeki eksiklikler, okula kabul 

sistemindeki olumsuzluklar, sistemin öğrencileri amaç ve hedef belirlemeden uzaklaĢtırması, gelen 

öğrenci kitlesinin sosyo-ekonomik düzeyinin düĢük olması ve beceri seviyelerinin 

belirlenmemesinden kaynaklı öğretim kalitesinde düĢüĢler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Güler ve 

Uzun (2005) eğitim, kültür ve sosyal yönden yeterli olmayan öğrencilerden dolayı MYO‘ların 

yapılarının bozulduğunu, öğrencilerin hiç çaba sarf etmeden meslek yüksekokullarına geldikleri için 

kolay mezun olmayı beklediklerini belirtmiĢlerdir. 

AraĢtırmanın dördüncü alt probleminden elde edilen bulgulara göre, MYO‘lar yerleĢim yeri ve 

fiziki Ģartlar bakımından elveriĢsiz konumdadırlar. Özellikle merkez kampüs dıĢında ve gerekli 

mekânsal ve donanımsal Ģartları oluĢturulmamıĢ MYO‘lar öğretim kalitesine olumsuz etki etmektedir. 

Bunun yanı sıra MYO‘lara verilen bütçelerin yetersiz olduğu, özel sektörün gerekli desteği 

sağlamadığı, sınıf mevcutlarının fazla olduğu ve üniversite yönetimlerince hep 2. planda tutuldukları 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Arslanoğlu ‗nun (2006:55) da belirttiği gibi üniversite yönetimlerince MYO ‘ 

lara yeterli ödenek ayrılması ve sınıf baĢına düĢen öğrenci sayısının azaltılması gerekmektedir. 

AraĢtırmada, öğrencilerin MYO‘lardaki programların ders içerikleri ve derslerin öğretim 

yöntem/teknikleri konularında derslerin gerektiğinde sınıf, gerektiğinde ise atölye/laboratuvar gibi 

amaca uygun ortamlarda yapılmadığını ifade ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra ders 

müfredatlarının güncel olmadığının, bazı hocalarının konuyu çok iyi bilse dahi kendilerine 

aktaramamasının öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirttikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Özhavzalı, Bulat ve Kumsel (2010:8) de MYO öğrencilerine yönelik yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında 

dersin teorik olarak yeterliliği ile ilgili ve ders programı ve içeriklerinin güncellenmesi konusunda 

kararsız oldukları sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırma bulgusuna göre, öğretim elemanlarının bazıları 

ders müfredatları içeriklerinin güncel olmasının ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmesinin öğretim 

kalitesini pozitif yönde etkilediği, bazıları ise müfredatların sosyal ve iĢ yaĢantısının gerisinde 

olduğunu, öğretim yöntem ve tekniklerindeki eksikliklerin olduğu ve alan dıĢı hocaların derse 

girmelerinin öğretim kalitesini olumsuz etkilediğini belirttikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Sonuç olarak, MYO‘ların 2012 ERG raporunda da belirtildiği üzere iĢgücü piyasalarının ihtiyacını 

karĢılayacak kalitede mezun vermemektedirler. Bu durum, özellikle yeni üretim teknolojileri kullanan 

ve bunun için nitelikli eleman ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli iĢletmeler için önemli bir sorunlar 

yaratmaktadır. Bundan dolayı MYO‘ların öğretim kalitesini etkileyen faktörler noktasında iyileĢtirme 

yapılabilmesi için; 

 Sınavsız geçiĢ sistemin kaldırılması veya öğrencilerin beceri düzeylerini belirleyerek MYO‘ 

lara kabulün sağlanacağı ölçme değerlendirme sisteminin oluĢturulması, 

 Öğretim elemanı yeterliğinin arttırabilmesi için MYO‘lara özgü öğretim elemanı yetiĢtirme 

programlarının, mesleğe devam eden hocalara yönelik ise mesleki geliĢim programlarının 

oluĢturulması, 

 MYO‘lara gelen öğrenci profilinin iyileĢtirilmesi için temel eğitim düzeyinde iyileĢtirmeler 

yapılması,  

 Mesleki ve teknik eğitime yönelik oluĢan toplumsal algının iyileĢtirilmesi için ortaöğretim 

düzeyinde STK‘lar, Yerel Yönetimler, MEB ve Yükseköğretiminde içerisinde olduğu 

rehberlik ve yönlendirme çalıĢmalarının yapıldığı birimlerin oluĢturulması, 

 Ulusal, bölgesel ve istihdam olanakları göz önüne alınarak MYO‘lar açılması ve açılan 

MYO‘ların kaliteli bir eğitim ve buna bağlı istenilen öğretim çıktılarını öğrenciye 

kazandırabilmesi için yerleĢim yeri ve fiziki Ģartlar planlamasının yapılması ve Ģartlar yerine 

getirildikten sonra programların açılması,  

 Ders içerikleri sektörel geliĢmeler ıĢığında, içerisinde sektör temsilcilerinin de yer alacağı 

danıĢma kurulları aracılığıyla süreklilik sağlayacak Ģekilde yapılandırılabilir. 
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Özet 

 

Amaç: Bu çalıĢma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ġlk ve Acil Yardım programında okuyan 

öğrenciler üzerinde ambulans simülasyon laboratuvarında uygulanan eğitimin beceri düzeyine etkisini 

incelemek amacıyla yapıldı.  

Materyal ve Metot: Yarı deneme modelinde gerçekleĢtirilen çalıĢmaya 2013-2014 öğretim yılında 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ġlk ve Acil Yardım programı birinci sınıfta okuyan 67 öğrenci 

alındı. Veri toplama aracı olarak, araĢtırmacılar tarafından hazırlanan, öğrencilerin tanımlayıcı 

özelliklerini içeren soru formu ve ―Beceri Değerlendirme Formu‖ kullanıldı. Öğrencilerin simülasyon 

eğitimi öncesi ve sonrasında ambulans içerisinde hastaya müdahale amaçlı yaptıkları temel tıbbi 

giriĢimleri ile ilgili beceri düzeyleri,  simülasyon uygulamaları öncesinde ve sonrasında ―Beceri 

Değerlendirme Formu‖ üzerinden değerlendirildi. Simülasyon uygulamaları tekrarlayan aralıklarla üç 

kez ve öğretim elemanı gözetiminde yapıldı. 

Bulgular: ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin %61.2‘si kız, %38.8‘i erkek, yaĢ ortalaması 18.67±1.18 yıl 

idi. Öğrencilerin %85.1‘i sağlık meslek lisesi mezunu ve bu öğrencilerin %68.7‘si ATT okuduğunu, 

%40.3‘ü bir kurumda çalıĢmakta ve çalıĢan öğrencilerin %40.7‘si 112‘de %14.8‘i hastanede ATT 

olarak çalıĢtığını belirtti. Öğrencilerin ―Soluk yolunu açma‖ ve ―Kalp masajını uygulama‖ iĢlem 

basamaklarını doğru yapma oranları karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın  istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu bulunmuĢtur (p<0.05).  

Sonuç: Öğrencilerin temel yaĢam desteği uygulamalarına yönelik iĢlem basamaklarının hepsinde 

doğru yapma oranları simülasyon eğitimi sonrasında artmıĢtır. Sonuç olarak simülasyonla eğitimin 

öğrencilerin beceri düzeylerini artırdığı söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Beceri, eğitim, simülasyon, temel yaĢam desteği uygulamaları 
 

THE EFFECT OF ESSENTIAL SKILLS OF AMBULANCE SIMULATION 

LABORATORY EDUCATION TO THE FIRST AID AND EMERGENCY 

PROGRAM’S STUDENTS 
 

Abstract 

 

Aim: This study was done to evaluate the effect of applied education at skilled level on the students 

into the ambulance simulation laboratory at Health Services Vocational School under Emergency and 

First Aid Program condition.  

Materials and Methods: In the Half experimental model study that conducted in the 2013-2014 

academic year, the emergency and First Aid program were taken of the 67 students were that were 

studying in the first grade at Health Services Vocational School. As the data collection tools, the 

prepared students questionnaires by researchers were used that contained descriptive characteristics 

and "Skills Assessment Form". Students basic medical simulation developments and their skill levels 

were assessed before and after the application of simulation on the "Skills Assessment Form" before 
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and after students education simulation into the ambulance as the intervention for patients aim. The 

application of the simulation was made under the supervision of instructors with repeated three times 

and intervals.  

Results: 61.2% female students, 38.8% male by the mean age about 18.67 ± 1.18 years were 

participated in the study. The 85.1% of the students were the health vocational high school graduates 

and the % 68.7 of the student were studying in ECT, working students and employees in an institution 

that were 40.3% and 14.8% in% 40.7 112 students that worked in the hospital as ECT. The differance 

among the Students as corrected doing of the "opening the pale road" and "CPR application " by 

comparison the differance was found as significant differance as istatistically (p<0.05).  

Discussion: Basic life support applications corrected doing of the process steps was evaluated for 

increasing the rate of students in post-simulation training. It is concluded that students skill levels were 

increased by education as simulation model. 

 

Key Words: Skill, education, simulation, basic life support application. 

 

GĠRĠġ 

 

Temel sağlık eğitimi açısından, anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi çeĢitli temel bilimlerin eğitiminde 

sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanılabilir. Bu bağlamda anlaĢılması oldukça zor olan bazı 

anatomik-patolojik yapılar ile vücutta gerçekleĢen biyokimyasal ve fizyolojik olayların algılanması 

oldukça kolaylaĢtırılabilir. Ayrıca pratik eğitimde de simülatörlerden yararlanılabilir. Diğer yandan 

Noshir Langrana ve ark. tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, kanserli dokuların dıĢtan elle 

muayenesi için bir simülatör oluĢturulmuĢtur. Bu simülatör aracılığıyla günümüzde çeĢitli kanser 

türlerinin muayenesi mümkün olmaktadır (Langrana vd., 1997:541). 

Benzetim olarak da isimlendirilen simülasyon, gerçekte var olan görevlerin, iliĢkilerin, fenomenlerin, 

ekipmanların, davranıĢların ya da bazı biliĢsel aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Mıdık ve Kartal, 2010:389). Issenberg ve ark. (2005:1028) simülasyonu; öğrencilerin gerçek bir 

durum içerisindeymiĢ gibi hareket etmeye ihtiyaç duyacakları bir yol olarak tanımlamıĢtır. Bradley 

(2006:254) sağlık eğitiminde simülasyon yöntemini geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele almıĢ ve sadece 

teknolojik bilgisayar imkanları olarak değil, aynı zamanda önemli derecede insan etkileĢimini içeren 

bir eğitim yelpazesi olarak ifade etmiĢtir. Gaba‘ya (2007:126) göre simülasyon ise; bir rehber 

öncülüğünde gerçek bir ortamı önceden deneyimlemeyi sağlayan bir tekniktir. Bu eğitim modelleri 

çok ileri düzeyde olabilmekte ve gerçek yaĢamda insan psikolojisinin parametrelerini bile taklit 

edebilmektedir (Alinier vd., 2006:359). 

Simülasyonun her tipinde gerçek deneyimleri yansıtan, ―fidelity‖ olarak bilinen ―gerçek yaĢama 

uygunluk‖, diğer bir deyiĢle ―aslına uygunluk‖ özelliği bulunmalıdır. Simülasyon gerçekte var olan 

tüm olası durumları taklit edebilmeli, öğrencinin gerçeğe uygun Ģekilde cevap verebileceği zengin bir 

ortam sağlamalıdır. Simülatör içinde bulunulan durum ve problem değiĢtiğinde ya da gerçek 

dünyadaki gibi net olmayan bir durumla karĢılaĢıldığında, öğrencinin izleyebileceği yolları içerebilme 

ve eylemlerine uygun hareket edebilme özelliklerine sahip olmalıdır. Bu özellikler simülasyon 

sisteminde ne kadar fazla ise öğrenciler öğrendiklerini gerçek durumlara o oranda aktarabilmektedir 

(Maran ve Glavin, 2003:22; Cant ve Cooper, 2009:3). 

Simülatörlerin gerçeğe uygunluk derecesi sadece fiziki yapısı ile ilgili değildir. TaĢıdığı ―psikolojik‖ 

yapı, yani olaylara ve görevlere verdiği yanıtlar, olası durumlar için kurgulanan olası yollar simülatörü 

daha nitelikli kılmaktadır (Maran ve Glavin, 2003:22).  

Sağlık personeli eğitimi, öğrencilere mesleki bilgi yanında bu bilgileri uygulama alanına aktarabilme 

becerisi de kazandırmalıdır. Bu anlamda Resusitasyon dersi bilimsel temellere dayalı bilgi, beceri ve 

davranıĢları öğrencilere öğretildiği mesleki derstir. Bu derste, öğrenciler kuramsal bilgi edinmekte ve 

kuramsal bilgileri beceriye dönüĢtürmektedir (Ulusoy, 1998:52). 

Öğrencilere öğretim elemanlarının gözetiminde yaptırılan maket uygulamaları, hastanelerde Ģahıslar 

üzerinde yapılacak uygulamalara yönelik, beceri kazanma ve alıĢtırmadır. Kazanılan beceri, hastaya 

daha iyi yaklaĢım sağlayacak ve hastayı her türlü yanlıĢ uygulama ve zarardan koruyacaktır (Tel vd., 

2004:27).  

Simülasyon eğitimi ile öğrenciler; hastanın mevcut durumunu yanlıĢ anlama veya baĢarısızlık korkusu 

olmaksızın, güvenli bir ortamda tam bir bakım uygulama yeteneği, teknik beceri, karar verme, 
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değerlendirme, ekip çalıĢması ve yönetim becerisi kazanmaktadır (Alinier, 2003:419; Kathleen, 

2007:46; Cioffi, 2001:477).  

Öğrencilere uygulama sırasında düzenli olarak geri bildirimlerin verilmesi; uygulamaları hakkında 

bilgi sahibi olmaları açısından da önemlidir (Alinier, 2003:419; Moule vd., 2008:790). Öğrenciler 

klinik uygulamalarda tecrübe eksikliğine bağlı korku ve anksiyete yaĢayabilmektedir. Öğrencilerin 

anksiyete seviyesi doğrudan klinik ile iliĢkili karar verme becerilerini ve öğrenmelerini etkilemektedir 

(Rhodes ve Curran, 2005:256). 

Simülasyona dayalı eğitim ile sağlanan sürekli tekrarlar ise öğrencinin performansını ve kendine 

güvenini artırmaktadır (Cioffi, 2001:477; Moule vd., 2008:790; Morgan ve Cleave-Hogg, 2002:534; 

Reilly ve Spratt, 2007:542). Öğrenciler açısından yaptıkları pratik uygulamanın fazla olması 

anksiyetelerinin azalmasını sağlayarak özgüvenlerinin geliĢtirmekte ve yaptıkları iĢin kalitesini 

artırmaktadır (Karaöz, 2003:15). 

Bu bilgiler ıĢığında araĢtırma, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda Ġlk ve Acil Yardım programının örgün ve ikinci öğretiminde 1. sınıfta okuyan, 

Resusitasyon ve Travma derslerini alan öğrencilerin, bu derslerde kazanmaları gereken temel tıbbi 

giriĢimleri, ambulans simülasyon çalıĢmaları ile öğrencilerin beceri düzeyine olan etkilerinin 

değerlendirilmesi açısından incelenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

AraĢtırma, yarı-deneme modelinde tasarlandı. AraĢtırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 

bahar döneminde bir üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ġlk ve Acil Yardım 

programında öğrenim gören, birinci sınıfta olan ve Resusitasyon dersini alan 67 öğrenci oluĢturdu. 

AraĢtırmada örneklem seçimine gidilmedi. Ġlgili dersi alan ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden bütün 

öğrenciler araĢtırmaya dahil edildi. 

Verilerin toplanmasında, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu ve beceri 

değerlendirme formu kullanıldı. Bu formlar; 

Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerini Ġçeren Soru Formu: Öğrencilerin cinsiyeti, yaĢı, sağlık 

çalıĢanı olmayı isteme durumu, daha önce hasta bakım sorumluluğu alma durumu, okul öncesi hastane 

deneyimi yaĢama durumunu sorgulayan sorulardan oluĢmaktadır. 

Beceri Değerlendirme Formu: AraĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen form öğrencinin maket üzerinde 

yaptığı her uygulamanın simülasyon öncesi ve sonrası değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu formda 

öğrencilerin Resusitasyon dersinde kazanması gereken temel tıbbi giriĢimlere (örn: invaziv giriĢimler, 

tansiyon ölçme, nabız ve solunum alma, sabitleme ekipmanlarının kullanılması, CPR uygulamaları 

gibi) iliĢkin iĢlem basamaklarını doğru yapıp yapmadığı değerlendirildi.  

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce öğrencilere araĢtırmanın amacı açıklandı, veri toplama araçları hakkında 

bilgi verildi. AraĢtırmaya katılmaya gönüllü olanlardan sözlü ve yazılı onam alındı. AraĢtırmanın 

yürütülebilmesi için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü‘nden yazılı izin alındı.    

Veri toplama araçları, ―Resusitasyon‖ dersinde, soluk yolunu açma, ekspirasyon havasıyla yetiĢkin 

kiĢiye suni solunum uygulama, kalp masajı  uygulama konusu teorik olarak anlatıldıktan sonra ve 

laboratuar ortamında öğretim elemanı gözetiminde üç (3) simülasyon denemesi yapıldıktan sonra 

uygulandı. Teorik bilgiler öğrencilere dersin iĢlendiği sınıf ortamında anlatıldı. Öğrencilere 

simülasyon uygulamaları laboratuar ortamında gösterildi. Öğrencilere her bir uygulamanın teorik 

bilgileri anlatıldıktan sonra, öğretim elemanı gözetiminde her bir uygulamaya fırsat veren özel 

maketler üzerinde üçer kez denemeleri sağlandı. Öğrencilerin bütün uygulamaları aynı öğretim 

elemanı gözetiminde, anlatılan her bir teorik dersin laboratuar saatinde, her gün bir deneme yaparak, 

haftada üç gün üst üste uygulamaları sağlandı. Uygulama öncesi öğrencilerin beceri düzeyleri ―yaptı‖ 

―yapmadı‖ Ģeklinde değerlendirildi ve pre test olarak kabul edildi. Her gün sonunda simülasyon 

eğitimi sonrası öğrencilerin yapmakta zorlandıkları uygulamalar tekrar anlatıldı. Öğrencilerin üçüncü 

gün son denemelerinden sonraki beceri kontrol listesinde uygulamanın değerlendirilmesi son test 

olarak kabul edildi. Öğrencilerin ilk uygulama öncesi aldıkları ve üçüncü gün sonunda aldıkları 

değerlendirmeler karĢılaĢtırıldı. 

Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programında yapıldı. 

Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak alındı. Verilerin değerlendirilmesinde; öğrencilerin tanımlayıcı 
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özellikleri yüzdelik dağılım, öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası iĢlem basamaklarını doğru 

yapma oranlarının karĢılaĢtırılması X2 analizi ile incelendi.  

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin %61.2‘si kız, %38.8‘i erkek, yaĢ ortalaması 18.67±1.18 yıl idi. 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%98.5) sağlık personeli olmayı istemiĢ ve okudukları 

bölümün kendi tercihleri olduğunu bildirdi. Öğrencilerin %85.1‘i sağlık meslek lisesi mezunu ve bu 

öğrencilerin %68.7‘si ATT okuduğunu ve bu öğrencilerin hepsi daha önce Resusitasyon dersi aldığını 

bildirdi. Öğrencilerin %40.3‘ü bir kurumda çalıĢmakta ve çalıĢan öğrencilerin %40.7‘si 112‘de 

%14.8‘i hastanede ATT olarak çalıĢtığını belirtti. 

 

 

 

 

Tablo 1: Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimi Öncesi Ve Sonrası Solukyolunu Açma ĠĢlem 

Basamaklarını Doğru Yapma Oranlarının KarĢılaĢtırması 

ĠĢlem Basamakları 
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

p değeri 
Sayı % Sayı % 

Soluk almada zorlanan oturur haldeki hastanın, düz bir 

zemine veya sedyeye sırt üstü yatırılması 

Yatar haldeki hastanın, baĢının yastık veya yükseltici varsa 

bunların alınması 

25 37.3 67 100 p<0.001 

Bir el ile hastanın alnına yerleĢtirilirken, diğer el ile ense 

desteklenerek baĢın geriye yatırılması 
25 37.3 67 100 p<0.001 

Bir el ile hastanın alnı desteklenirken ensedeki elin alt çeneye 

getirilmesi 
25 37.3 67 100 p<0.001 

Alt çenedeki elin parmak uçları ile alt çenenin desteklenmesi 25 37.3 67 100 p<0.001 

Alt diĢler ile üst diĢler aynı hizaya gelene kadar, alt çenenin 

öne ve yukarı doğru hareket ettirilmesi 
25 37.3 67 100 p<0.001 

Angulus mandibula ile çene çıkıntısı arasında kalan alt çene 

kemiğinin düz kısmı, yere dik açı oluĢturana kadar çenenin 

yukarı doğru kaldırılması ve baĢın geriye doğru yatırılması 

25 37.3 67 100 p<0.001 

Hastanın ağzının açıklığını sağlamak üzere, baĢ parmakla 

hastanın alt çenesinin geriye (öne) doğru çekilmesi 
25 37.3 67 100 p<0.001 

Travma Olasılığında veya Varlığında      

BaĢı-boynu ve omurgası korunarak, hastanın sırt üstü 

yatırılması 
11 16.4 67 100 p<0.001 

Hastanın baĢ kısmına diz çökerek, dirseklerin yere dayanması 11 16.4 67 100 p<0.001 

Dikkatli ve nazik hareketlerle ellerin hastanın alt çenesine, 

kulak hizasındaki köĢe çıkıntısına (angulus mandibulaya) 

yerleĢtirilmesi 

11 16.4 67 100 p<0.001 

Hastanın baĢının ön kollarda desteklenmesi 11 16.4 67 100 p<0.001 

Ġç kısmındaki parmaklar kullanılarak, alt çenenin köĢelerden 

öne doğru itilmesi 
11 16.4 67 100 p<0.001 

BaĢ parmakla hastanın alt dudağı dıĢa doğru çekilerek, ağzın 

açıklığının sağlanması 
11 16.4 67 100 p<0.001 

*p<0.05  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası solukyolunu açma iĢlem 

basamaklarını doğru yapma oranlarının karĢılaĢtırılması Tablo 1‘de verilmiĢtir. Öğrencilerin bütün 

iĢlem basamaklarını doğru yapma oranları eğitim öncesine göre arttığı ve aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüĢtür (p<0.05). 

 

Tablo 2: Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimi Öncesi Ve Sonrası EriĢkin KiĢiye Ekspirasyon Havasıyla 

Suni Solunum Uygulama ĠĢlem Basamaklarını Doğru Yapma Oranlarının KarĢılaĢtırması 

ĠĢlem Basamakları 
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

p değeri 
Sayı % Sayı % 

Malzemelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması 28 41.8 67 100 p<0.001 
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Hastanın yan tarafında omuzları hizasında durulması 28 41.8 67 100 p<0.001 

BaĢucuna yakın olan el, hastanın alnına yerleĢtirilmesi 28 41.8 67 100 p<0.001 

Alındaki elin baĢ ve iĢaret parmakları serbest bırakılması 28 41.8 67 100 p<0.001 

Diğer el ile, hastanın alt çenesi öne-yukarı doğru çekilmesi 28 41.8 67 100 p<0.001 

Alındaki elin, baĢ ve iĢaret parmaklarıyla, hastanın burun 

delikleri kapatılması 
28 41.8 67 100 p<0.001 

Derin nefes alınması 28 41.8 67 100 p<0.001 

Hastanın dudakları kendi dudaklarınız arasına alınması 28 41.8 67 100 p<0.001 

Ekspirasyon havasıyla, hastanın ağzından 1.5-2.0 sn. süreyle 

inspirasyon yaptırılması 
28 41.8 67 100 p<0.001 

Ġzleyen solunum için baĢ kaldırılır ve hastanın göğüs 

kafesinin ĢiĢip ĢiĢmediği gözlenmesi 
28 41.8 67 100 p<0.001 

Hastanın 3.0-3.5 sn. süreyle ekspirasyon yapmasına izin 

verilmesi 
28 41.8 67 100 p<0.001 

6-7-8-9-10-11. iĢlemleri, dakikada 12 kez olacak Ģekilde 

tekrarlanması 
28 41.8 67 100 p<0.001 

*p<0.05  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Öğrencilerinin simülasyon eğitimi öncesi ve sonrası eriĢkin kiĢiye ekspirasyon havasıyla suni solunum 

uygulama iĢlem basamaklarını doğru yapma oranlarının karĢılaĢtırması incelendiğinde; bütün iĢlem 

basamaklarını doğru yapma oranları eğitim öncesine göre arttığı ve aralarındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüĢtür (p<0.05). 

 

Tablo 3: Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimi Öncesi Ve Sonrası Tek KiĢiyle EriĢkin Kalp Masajı 

Uygulama ĠĢlem Basamaklarını Doğru Yapma Oranlarının KarĢılaĢtırması 

ĠĢlem Basamakları 
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

p değeri 
Sayı % Sayı % 

Malzemelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması 27 40.3 67 100 p<0.001 

Hastanın omuzları hizasında diz çökülmesi 27 40.3 67 100 p<0.001 

Hastanın ayak ucuna doğru olan elin iĢaret ve orta 

parmaklarıyla bulunduğunuz taraftaki arkus kostarium alt 

ucundan baĢlayarak palpe edilmesi 

27 40.3 67 100 p<0.001 

Arkus kostarium palpe edilerek, yukarıya doğru ilerlenir. 

Her iki arkus kostariumun birleĢtiği noktada Ksifoid 

çıkıntıyı hissedilmesi 

27 40.3 67 100 p<0.001 

Orta parmak ksifoid çıkıntı üzerine, iĢaret parmağı 

sternumla ksifoid çıkıntının birleĢtiği yere konulması 
27 40.3 67 100 p<0.001 

Diğer elin topuk kısmı, hastanın orta hattında olacak Ģekilde, 

bu iki parmağın yanına yaklaĢtırılması.  
27 40.3 67 100 p<0.001 

Ksifoid çıkıntıyı bulmak için kullanılan el, sternum alt 

yarısına yerleĢtirilen elin üzerine konulması 
27 40.3 67 100 p<0.001 

Yukarıdan aĢağıya dik bir Ģekilde, dirsekler bükülmeden 

sternumu 4-5 cm. çökertecek Ģekilde kompresyum 

uygulanması 

27 40.3 67 100 p<0.001 

Eller sternum alt yarısı üzerinden kaldırılmadan 

dekompresyum fazına geçilir. Kompresyum, dekompresyum 

sürelerinin eĢit olmasını sağlanması 

27 40.3 67 100 p<0.001 

Dakikada 80-100 ritmik kompresyon uygulanması 27 40.3 67 100 p<0.001 

Hastanın baĢını ekstansiyona getirip, alt çene kemiğini öne 

doğru çekerek, soluk yolu açılır ve 2 ventilasyon 

uygulanması 

28 41.8 67 100 p<0.001 

15 kalp masajı/2 suni solunum olacak Ģekilde 4 siklus iĢlem 

gerçekleĢtirilmesi 
28 41.8 67 100 p<0.001 

A.Karotis‘ten (en fazla 5 sn. süreyle) yeniden nabzı kontrol 

edilmesi 
28 41.8 67 100 p<0.001 

Nabzı yoksa, CPR-a devam edilmesi (15 kalp masajı, suni 

solunumu) 
28 41.8 67 100 p<0.001 

*p<0.05  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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Öğrencilerinin simülasyon eğitimi öncesi ve sonrası tek kiĢiyle eriĢkin kalp masajı uygulama iĢlem 

basamaklarını doğru yapma oranlarının karĢılaĢtırması incelendiğinde; bütün iĢlem basamaklarını 

doğru yapma oranları eğitim öncesine göre arttığı ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüĢtür (p<0.05). 

 

TARTIġMA 

 

Sağlık çalıĢanı yetiĢtiren okullarda okuyan öğrenciler (hemĢirelik, anestezi teknikeri, diyaliz teknikeri 

vs.) derslerde edindikleri bilgileri hastalar üzerinde tam ve eksiksiz uygulamak zorundadır. Bu 

zorunluluğun nedeni yaptıkları iĢin insan sağlığı ve hayatı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle öğrenciler, hasta üzerinde uygulama yapmadan önce derslerde öğrendikleri teorik konuları 

mutlaka laboratuar uygulamalarında pekiĢtirmelidir. 

Psikomotor beceri; bir iĢin yapılması sırasında kullanılan, bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği 

koordineli kas etkinlikleridir. Bilinçli bir zihinsel etkinlik için öğrencinin karĢı karĢıya kaldığı 

problemi nasıl çözmesi gerektiğini merak etmesi, öğrenmesi ve uygulaması gerekir. HemĢirelik 

eğitiminde psikomotor becerilerin öğrenildiği yer mesleksel beceri laboratuvarıdır (Bradley ve 

Postlethwaite, 2003:6; Jeffries vd., 2002:14). Mesleksel beceri laboratuvarı klinik uygulamaya benzer 

ortamlar sağlayarak öğrenciyi kliniğe hazırlar. Mesleksel beceri laboratuvarı öğrencilerin klinik 

anksiyetesinin azalmasına, iletiĢim becerilerinin geliĢmesine, teori ile uygulamanın birleĢtirilmesine 

yardım eder (Du Boulay ve Medway, 1999:185; Freeth ve Fry, 2005:272; Keetsemang vd., 2008:359; 

Morgan, 2006:155).  

Laboratuvarlar hastaya zarar verme korkusu olmaması nedeniyle öğrenciler açısından güvenli bir 

ortamdır ve klinik ortamda öğrenci yeterliliğini arttırır (Peterson ve Bechtel, 2000:43; Wilford ve 

Doyle, 2006:604). Öğrencinin teori ile uygulamayı birleĢtirebilmesi ve klinik ortama iyi 

hazırlanabilmesi için mesleksel beceri laboratuarında psikomotor beceri eğitim sürecinin iyi 

yapılandırılması gereklidir. Öğrencinin belirlenen hedefler doğrultusunda laboratuar öğrenme 

ortamından öğrenmiĢ olarak çıkması son derece önemlidir. Öğrencinin psikomotor beceriyi 

öğrenmesinin koĢulu uygulama fırsatının çok olması ve geri bildirim almasıdır (Baillie ve Curzio, 

2009:61). 

ÇalıĢmamızda yer alan öğrencilerin soluk yolu açma, ekspirasyon havasıyla suni solunum ve kalp 

masajı yapmaya yönelik iĢlem basamaklarının çoğunda doğru yapma oranları simülasyon eğitimi 

sonrasında arttığı belirlenmiĢtir. Sonuç olarak simülasyonla eğitimin öğrencilerin beceri düzeylerini 

artırdığı söylenebilir.  

Literatürde yer alan çalıĢmalarda farklı bilim dalları ve alanlarda okuyan öğrenciler üzerinde 

simülasyon eğitiminin faydaları sınanmıĢtır. Terzioğlu ve arkadaĢlarının (2012:16) yaptığı çalıĢmada, 

öğrenci hemĢirelerin klinik öncesi hazırlıklarının yetersiz olduğu; klinik ortamda kendilerini yetersiz 

ve güvensiz hissettikleri, hastaların ve hemĢirelerin öğrencilere güvenmediği ve uygulama 

yapmalarına izin vermediği, teorikte anlatılanlarla klinikte uygulananlar arasında farklılıkların olduğu 

belirlenmiĢtir. Alinier ve arkadaĢlarının (2006:359) hemĢirelik 2. sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı 

çalıĢmada, bilgisayarlı simülasyon eğitimi alan öğrencilerin objektif olarak yapılandırılmıĢ klinik 

değerlendirme testinden daha yüksek puan aldıkları saptanmıĢtır. Bremner ve arkadaĢlarının 

(2006:170) öğrenci hemĢirelerle yaptığı çalıĢmada ise, öğrenciler bilgisayarlı simülatör ile verilen 

eğitimin hastayı fiziksel değerlendirme becerilerinde kendilerine olan güveni arttırdığını (%61), iyi ve 

mükemmel bir deneyim sağladığı (%91) ve hemĢirelik eğitiminde zorunlu olması gerektiğini (%68) 

ifade etmiĢlerdir. Bambini ve arkadaĢları (2009:79) senaryo/bilgisayarlı simülasyon uygulamasının 

öğrenci hemĢirelerin ilk klinik deneyimine etkisini incelediği çalıĢmada, öğrencilerin tüm öz-yeterlik 

düzeylerinde; iletiĢim, güven ve klinik karar verme alanlarında belirgin bir artıĢ saptamıĢtır. Benzer 

Ģekilde Goldenberg ve arkadaĢları (2005:310) klinik öncesi uygulanan senaryo/bilgisayarlı simülasyon 

eğitiminin kritik durumlarda karar verme ile kognitif, psikomotor, iletiĢim, tartıĢma ve öğretim 

becerilerinde artmaya neden olduğunu saptamıĢtır. 

 

SONUÇ 

 

Temel tıbbi iĢlemlerin maketler üzerinde yapılması ve daha sonra bu iĢlemlerin hastalar üzerinde 

uygulanması ile daha yetenekli sağlık personellerinin yetiĢeceği açıktır. Bunun sonucu olarak; tıbbi 
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hatalar büyük oranda azalacak, iyi yetiĢmiĢ sağlık personelleri tarafından daha etkin bir sağlık hizmeti 

verilecektir. Bu nedenle, eğitimin kalitesini artırmak için maketler etkin bir Ģekilde kullanılmalıdır. 

Acil durumlarda hastaya ilk müdahalede bulunacak olan Ġlk ve Acil Yardım programı öğrencilerinin 

hayati tehlikesi olan hastaya müdahaledeki becerisi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 

çalıĢmanın sonuçları, bu öğrencilerin okullardaki eğitiminin simülasyon üzerinden devam ettirilmesini 

gerekli kılmaktadır. 

Simülatörler ve maketler sağlık eğitimin geleceğinde her branĢta çok büyük yer tutacak eğitim 

cihazlarıdır ve öğrencilerin daha bilgili, yetenekli ve ileri görüĢlü sağlık personelleri olarak 

yetiĢmesine katkı sağlayacaktır. Öğretim üyelerinin üzerine düĢen görev, dünyada birçok çağdaĢ 

eğitim kurumunda kullanılan sistemleri yakından tanımak ve gelecekte birçok konuda vazgeçilmez 

olacak bu sistemleri Türkiye‘de de geliĢtirmektir.  
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Özet 

 

Ülkemizde taĢıma modları içerisinde kara yolu taĢımacılığı önemli bir yer tutmaktadır. Kara yoluna 

verilen önem, kara yollarının alt yapısının iyileĢtirilmesine yönelik son yıllarda yapılan yatırımlarla 

artıĢ göstermiĢtir. Yapılan bu yatırımlar gerek ulusal ve uluslararası ticaretin canlanmasına hizmet 

ettiği gibi nitelik açısından bakıldığında ülkemizde daha çok alt yapı yetersizliğinden dolayı oluĢan 

kazaların azalmasında da etkisini göstermiĢtir. Ancak diğer çeĢitli nedenlere bağlı olarak halen 

ülkemizde çok ciddi trafik kazaları yaĢanmakta olup sonuçlar açısından bakıldığında ise halen AB 

üyesi ülkelerin çok gerilerinde olduğumuz görünmektedir. Ayrıca oluĢan kazalar türsel açıdan 

incelendiğinde artan ticari taĢımacılığa bağlı olarak, bireysel araçlara nazaran yük ve yolcu 

taĢımacılığı yapan ticari araçların neden olduğu kazaların yoğun olarak yaĢandığı görülmektedir. Zira 

bunun en önemli sebebi olarak sürücülerin eğitim eksikliğini ve deneyimsizliğini söyleyebiliriz. Bu 

kapsamda ülkemizde ticari araçların neden olduğu trafik kazalarının azaltılması amacıyla nitelikli, 

insan iliĢkilerini yönetebilen, müĢterilere değer veren, emniyetli ulaĢım için gerekli olan bütün 

kurallara uyma konusunda motive olmuĢ, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma 

becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip hale getirmiĢ otobüs kaptanları 

yetiĢtirmek kaçınılmaz olmuĢtur. 

Bu çalıĢma kapsamında ise; son yıllardaki trafik kaza istatistiklerine kuramsal çerçeveden bakılıp, bu 

istatistiki verilerin yorumlanmasına bağlı olarak otobüs kaptanlığı mesleği eğitiminin önemine vurgu 

yapılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Trafik kazası, otobüs kaptanlığı, eğitimin önemi 

 

Abstract  

 

Land transport has a great value in our country. Importance that is given for roads has increased with 

investments for roads in recent years. With these investments, domestic and international trades were 

revived and traffic accidents related with insufficient road infrastructure were reduced. However there 

are still too many accidents occurring in Turkey due to different reasons and our country are still way 

behind EU member countries. If we analyze types of accidents, accidents caused by private vehicles 

are much less compared to accidents caused by commercial vehicles carrying passengers or freight. 

Main reasons for this are insufficient training and experience. In order to reduce commercial vehicle 

accidents, training of coach captains that are qualified, human relationships capable, customers 

oriented, motivated to comply with all necessary regulations for the safe transport, capable of 

performing the necessary first aid in emergency situations and who accept responsibility and service 

quality as principle.  

The scope of this study is; examining traffic accident statistics through the lens of a theoretical 

framework and interpreting them for stressing importance of vocational training.  

 

Key Words: Traffic Accidents, Coach Captaincy, Importance of Training 
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GĠRĠġ 

 

Bilindiği gibi ülkemiz trafik kazaları ve buna bağlı can kayıpları açısından Avrupa sıralamasında çok 

kötü bir pozisyonda bulunmaktadır. Trafik kazalarının en büyük sebeplerinden birisi insan unsurudur. 

YaĢanan can kayıplarının ve maddi zararların önüne geçilebilmesi için, trafik bilgisi, ulaĢtırma 

mevzuatı, sürücü psikolojisi, iletiĢim, yol bilgisi, kitle ve turizm taĢımacılığı, ilk yardım ve sağlık 

bilgisi konularında eğitim almıĢ insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sadece bölge 

düzeyinde değil ülke genelinde otobüs kaptanlığı mesleğinde iyi yetiĢmiĢ insan kaynağına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Trafik kazalarının azaltılması, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için insan 

faktörünün, yol ve trafik güvenliği konusunda gereği gibi eğitilmesinin önemi oldukça büyüktür. Bu 

çalıĢmada, son yıllarda olan trafik kaza istatistikleri yorumlanacak olup, sonunda ise bu meslekte 

eğitimin önemine yapılan anket sonucunda ulaĢılan bulgular ve sonuçlarla vurgu yapılacaktır. 

Son yıllardaki genel kaza istatistiklerine bakacak olursak; 

Genel Kaza Ġstatistikleri (TUIK, Temmuz 2015) 

    

YILI 
KAZA  

SAYISI 

ÖLÜ  

SAYISI 
YARALI SAYISI 

2005 620.789 4.505 154.086 

2006 728.755 4.633 169.080 

2007 825.561 5.007 189.057 

2008 ** 950.120 4.236 184.468 

2009 ** 1.053.346 4.324 201.380 

2010 ** 1.104.388 4.045 211.496 

2011 ** 1.228.928 3.835 238.074 

2012 ** 1.296.634 3.750 268.079 

2013 ** 1.207.354 3.685 274.829 

2014 ** 1.199.010 3.524 285.059 

(*) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana 

gelen trafik kaza bilgilerini kapsamaktadır. 

Karayolu Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2014 (TUIK, Temmuz 2015) 

 

Ülkemiz karayolu ağında 2014 yılında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana 

gelmiĢtir. Bu kazaların 1 milyon 30 bin 498 adedi maddi hasarlı, 168 bin 512 adedi ise ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının 

%75,1'i yerleĢim yeri içinde, %24,9'u ise yerleĢim yeri dıĢında meydana gelmiĢtir. Türkiye‘de 2014 

yılında meydana gelen 168 bin 512 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda, 3 bin 524 kiĢi 

hayatını kaybederken, 285 bin 59 kiĢi ise yaralanmıĢtır. Ölümlerin %35,3'ü, yaralanmaların %67,2'si 

yerleĢim yeri içinde gerçekleĢirken, ölümlerin %64,7‘si yaralanmaların ise %32,8‘i yerleĢim yeri 

dıĢında olmuĢtur. Ülkemiz karayolu ağında 2014 yılında gerçekleĢen trafik kazalarında ölen kiĢilerin 

%42,7‘si sürücü, %40,3‘ü yolcu, %17'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar 

cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,8‘inin erkek, %23,2‘sinin kadın, yaralananların 

ise %70,2'sinin erkek, %29,8‘inin kadın olduğu görülmüĢtür. Kazaya neden olan kusurlar içinde 

sürücü kusurları %88,6 ile ilk sıradadır. Türkiye‘de 2014 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 

neden olan toplam 193 bin 215 kusura bakıldığında kusurların %88,6'sının sürücü, %9,4'ünün yaya, 

%1'inin yol, %0,6'sının taĢıt ve %0,5'inin yolcu kaynaklı olduğu görülmüĢtür. Ülkemiz karayolu 

ağında 2014 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karıĢan toplam 264 bin 936 taĢıtın %50,6'sı 

otomobil, %16,3‘ü motosiklet, %15,9‘u kamyonet, %3,2‘si minibüs, %3,1‘i kamyon, %2,6‘sı otobüs, 

%2,2'si çekici, %1,1'i traktör ve %5'i diğer taĢıtlardan oluĢmuĢtur.  

 

 

 



263 

 

 

 

Tablo 1: 2014 Yılı Trafik Kaza Bilgileri (TUIK, trafik.gov.tr) 

 

Yıllar 
Toplam 

Kaza Sayısı 

Ölümlü Ve Yaralanmalı Kaza 

Sayısı 
Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

YerleĢim 

Yeri 

YerleĢim 

Yeri DıĢı 
Toplam 

YerleĢi

m Yeri 

YerleĢim 

Yeri DıĢı 

Topla

m 

YerleĢim 

Yeri 
YerleĢim 

Yeri DıĢı 

Topla

m 

2008 950.120 71.567 32.645 104.212 1.433 2.803 4.236 111.064 73.404 184.468 

2009 1.053.346 76.429 34.692 111.121 1.549 2.775 4.324 122.036 79.344 201.380 

2010 1.106.201 80.517 36.287 116.804 1.365 2.680 4.045 129.051 82.445 211.496 

2011 1.228.928 92.443 39.402 131.845 1.346 2.489 3.835 148.786 89.288 238.074 

2012 1.296.634 111.564 41.988 153.552 1.337 2.413 3.750 174.418 93.661 268.079 

2013 1.207.354 120.092 41.214 161.306 1.372 2.313 3.685 183.308 91.521 274.829 

2014 1.199.010
*
 126.537 41.975 168.512 1.243 2.281 3.524 191.653 93.406 285.059 

 

2008 yılından 2014 yılına kadar geçen süre içerisinde, toplam kaza sayısında gözle görülür bir artıĢ 

söz konusudur, ancak 2013 yılına göre 2014 yılında az da olsa yapılan kazalarda azalma olmuĢtur. 

 

Tablo 2: Yıllar Ġtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalardaki Kusur Oranları 

(TUIK) 

Ġnsan faktörü 

Yıllar Sürücü % Yaya % Yolcu % Toplam % Araç % Yol % 

2008 90,53 8,37 0,43 99,33 0,26 0,42 

2009 89,60 9,09 0,41 99,10 0,29 0,61 

2010 89,72 8,97 0,36 99,05 0,33 0,63 

2011 90,20 8,51 0,39 99,10 0,30 0,60 

2012 88,86 9,75 0,44 99,05 0,33 0,62 

2013 88,97 8,91 0,43 98,31 0,92 0,77 

2014 89,12 9,21 0,48 98,81 0,62 0,58 

 

Yıllar itibariyle oluĢan kazalardaki kusur oranlarının 2008 yılında en çok %90.53 lük bir oranla 

sürücülerden meydana geldiğini, ancak 2014 yılında sürücü kusurlarında az da olsa bir azalma söz 

konusudur. Ġstatistiklere göre, trafik kazalarındaki en büyük faktörün insan faktörü olduğu açıkça 

görülmektedir. Tabloya göre, 2008 yılından 2014 yılına kadar meydana gelen kazalardaki kusur 

oranlarının toplamının ortalama %98-99 civarlarında olan kısmını sürücü, yaya ve yolcuların 

oluĢturduğunu görülmektedir. Araç ve yol kusur oranlarına baktığımızda ise, neredeyse yok denecek 

kadar az olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, bu durumda trafik güvenliğinde en etkili faktörün insan 

olduğunu ve kazaların en aza indirgenmesinde trafik güvenliği açısından bilinçli ve eğitimli bir insan 

faktörü gerekliliği kaçınılmaz olacaktır. 

 

Tablo 3: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurlarına Ait 

Bilgiler, 2014 (TUIK) 

 

Sürücüye Ait Kusurlar 

YerleĢim Yeri YerleĢim Yeri DıĢı Toplam 

Kusur 

Sayısı 
% 

Kusur 

Sayısı 
% 

Kusur 

Sayısı 
% 

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği 

Ģartlara uydurmamak 
47.558 37,12 24.750 53,14 72.308 41,39 

KavĢak geçiĢ önceliğine uymamak 20.520 16,01 2.123 4,56 22.643 12,96 

Manevraları düzenleyen genel Ģartlara 

uymamak 
6.111 4,77 6.173 13,25 12.284 7,03 

Arkadan çarpmak 8.584 6,70 3.390 7,28 11.974 6,85 

Doğrultu değiĢtirme (dönüĢ) kurallarına 

uymamak 
9.934 7,75 1.413 3,03 11.347 6,49 



264 

 

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara 

uymamak 
3.646 2,85 1.776 3,81 5.422 3,10 

Kurallara uygun olarak park etmiĢ araçlara 

çarpmak 
5.138 4,01 255 0,55 5.393 3,09 

TaĢıt giremez trafik iĢareti bulunan yere 

girmek 
3.572 2,79 824 1,77 4.396 2,52 

Alkollü olarak araç kullanmak 2.863 2,23 1.404 3,01 4.267 2,44 

Kırmızı ıĢık veya görevlinin dur iĢaretine 

uymamak 
3.188 2,49 257 0,55 3.445 1.97 

ġeride tecavüz etme 2.216 1,73 635 1,36 2.851 1,63 

AĢırı hızlı araç kullanmak 1.567 1,22 840 1,80 2.407 1,38 

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 854 0,67 277 0,59 1.131 0,65 

Yaya ve okul geçitlerinde yavaĢlamamak, 

yayaya geçiĢ hakkı vermemek 
944 0,74 15 0,03 959 0,55 

Hatalı Ģekilde veya yasak olan yerlere park 

etmek 
371 0,29 437 0,94 808 0,46 

Yolcu indirme ve bindirme kurallarına 

uymamak 
532 0,42 13 0,03 545 0,31 

Bisiklet, motorbisiklet ve motorsikletleri 

kurallara uymadan sürmek 
420 0,33 28 0,06 448 0,26 

Eksik, bozuk veya uygun olmayan araç 

donanımıyla araç kullanmak 
186 0,15 244 0,52 430 0,25 

Kaza yerinde durmamak, gerekli tedbirleri 

almamak ve yetkililere haber vermemek 
231 0,18 129 0,28 360 0,21 

Tehlikeli veya aĢırı Ģekilde yükleme yapmak 171 0,13 139 0,30 310 0,18 

Diğer  9.530 7,44 1.450 3,11 10.980 6,28 

Toplam 128.136 100 46.572 100 174.708 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere, sürücüye ait kusurlarla ilgili ifadelerde kusur sayısı toplamının en fazla 

olduğu ifade, araç hızını trafik güvenliğine ve Ģartlarına olması gerektiği gibi yapılmamasıdır. 

 

Karayolu Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2013 

Tablo 4: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurlarına Ait Bilgiler 

 

Yıl 

Toplam 

Kusur 

Total 

Faults 

(%) 

Sürücü 

Kusuru 

Driver 

Faults 

(%) 

Yolcu 

Kusuru 

Pessenger 

Faults 

(%) 

2003 568 364 100,00 551 467 97,03 882 0,16 

2004 640 906 100,00 623 578 97,30 710 0,11 

2005 730 623 100,00 711 572 97,39 769 0,11 

2006 851 150 100,00 834 681 98,07 739 0,09 

2007 922 004 100,00 903 860 98,03 795 0,09 

2008 167 231 100,00 151 386 90,53 713 0,43 

2008 155 982 100,00 139 758 89,60 640 0,41 

2010 157 970 100,00 141 728 89,72 564 0,36 

2011 174 605 100,00 157 494 90,20 677 0,39 

2012 181 266 100,00 161 076 88,86 797 0,44 

2013 183 030 100,00 162 327 88,69 774 0,42 

 

Yıllar itibariyle tabloda da net olarak dikkat çeken önemli nokta;  toplam kusuru oluĢturan sürücü 

kusurunun payının, yolcu kusuruna göre önemli bir yer edinmesidir. 
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Yıl 

Yaya 

Kusuru 

Pedestrian 

Faults 

(%) 

Yol 

Kusuru 

Road 

Faults 

(%) 

TaĢıt 

Kusuru 

Vehicle 

Faults 

(%) 

2003 13 208 2,32  1 255 0,22  1 552 0,27 

2004 13 987 2,18  1 216 0,19 1 415 0,22 

2005 14 882 2,04 1 603 0,22 1 797 0,25 

2006 13 789 1,62 1 100 0,13 841 0,10 

2007 15 086 1,64 994 0,11 1 269 0,14 

2008 13 995 8,37 698 0,42 439 0,26 

2008 14 181 9,09 958 0,61 445 0,29 

2010 14 171 8,97 992 0,63 515 0,33 

2011 14 860 8,51 1 044 0,60 530 0,30 

2012 17 672 9,75 1 124 0,62 597 0,33 

2013 16 458 8,99 1 913 1,05 1 558 0,85 

 

Tablo 4: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurlarına Ait Bilgiler 

(Devamı) 

 

Türkiye‘de geliĢen teknoloji ve altyapı hizmetlerindeki iyileĢme nedeniyle yol kusuru, yine ülkemizde 

artan refah artıĢı nedeniyle taĢıt kusurları ve eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte yaya kusurlarının 

toplam kusurların içindeki payı düĢük seviyede kalmıĢtır. 
 

 

Karayolu Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2012 

Tablo 5: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurlarına Ait 

Bilgiler, 2012 (Trafik Kazaları Özeti-2012, Karayolları Genel Müdürlüğü) 

 

Sürücüye Ait Kusurlar 

 Kaza  

YerleĢim Yeri YerleĢim DıĢı Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Araç hızını yol, hava ve trafiğin 

gerektirdiği Ģartlara uydurmamak 
34.281 31,78 10.818 41,12 45.099 33,61 

Doğrultu değiĢtirme (dönüĢ) kurallarına 

uymamak 
16.770 15,55 3.226 12,26 19.996 14,90 

Arkadan çarpmak 10.043 9,31 3.530 13,42 13.573 10,12 

Kırmızı ıĢık veya görevlinin dur iĢaretine 

uymamak 
3.452 3,20 214 0,81 3.666 2,73 

TaĢıt giremez trafik iĢareti bulunan yere 

girmek 
2.650 2,46 747 2,84 3.397 2,53 

Alkollü araç kullanmak 1.403 1,30 416 1,58 1.819 1,36 

Kurallara uygun olarak park etmiĢ 

araçlara çarpmak 
1.535 1,12 86 0,33 1.621 1,21 

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 944 0,88 167 0,63 1.111 0,83 

Yolcu indirme ve bindirme kurallarına 

uymamak 
536 0,50 16 0,06 552 0,41 

Hatalı Ģekilde veya yasak olan yerlere 

park etmek 
250 0,23 293 1,11 543 0,40 

Diğer  35.999 33,37 6794 25,83 42.793 31,89 

Toplam 107.863 100 26.307 100 134.170 100 

 

Not: Tablodaki bilgiler sadece EGM bölgesinde meydana gelen “Ölümlü + Yaralanmalı” kazalara aittir. Ġster yerleĢim 

yerinde ister yerleĢim yeri dıĢında olsun sürücüye ait kusurlar içinde en yüksek payı araç hızını yol hava ve trafiğin 

gerektirdiği Ģartlara uydurmamak almaktadır. 
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Karayolu Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2011 

Tablo 6: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusurlarına Ait 

Bilgiler, 2011 (Emniyet Genel Müdürlüğü) 

 

Sürücüye Ait Kusurlar 

 Kaza  

YerleĢim Yeri YerleĢim DıĢı Toplam 

Sayı  % Sayı % Sayı % 

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği 

Ģartlara uydurmamak 
29.957 31,51 10.119 41,19 40.076 33,50 

KavĢak, geçit veya kaplamanın dar olduğu 

yerlerde geçiĢ önceliğine uymamak 
18.460 19,42 1.436 5,85 19.896 16,63 

Doğrultu değiĢtirme (dönüĢ) kurallarına 

uymamak 
14.880 15,65 2.980 12,13 17.860 14,93 

Arkadan çarpmak 8.813 9,27 3.146 12,81 11.959 10,00 

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara 

uymamak 
2.461 2,59 1.045 4,25 3.506 2,93 

ġerit ihlali yapmak 4.433 4,66 3.299 13,43 7.732 6,46 

Manevraları düzenleyen genel Ģartlara 

uymamak 
4.893 5,15 435 1,77 5.328 4,45 

Kırmızı ıĢık veya görevlinin dur iĢaretine 

uymamak 
2.993 3,15 191 0,78 3.184 2,66 

TaĢıt giremez trafik iĢareti bulunan yere 

girmek 
2.241 2,36 747 3,04 2.988 2,50 

Alkollü araç kullanmak 1.336 1,41 380 1,55 1.716 1,43 

Kurallara uygun olarak park etmiĢ araçlara 

çarpmak 
1.358 1,43 85 0,35 1.443 1,21 

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 820 0,86 154 0,63 974 0,81 

Hatalı Ģekilde veya yasak olan yerlere park 

etmek 

221 0,23 207 0,84 428 0,36 

Diğer  2.203 2,32 341 1,39 2.544 2,13 

Toplam 95.069 100,00 24.565 100,00 119.634 100,00 

 
Not: Tablodaki bilgiler sadece EGM bölgesinde meydana gelen “Ölümlü + Yaralanmalı” kazalara aittir. Tablo 6‟da, 

değiĢen yol hava ve trafik Ģartlarına göre sürücülerin aracın hızını ayarlayamamaları yanında sürücülerin geçiĢ önceliği ve 

dönüĢ kurallarına uymaması da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında yüksek yüzdeye ait 

kusurlardır. 

Yöntem 

 

Bu çalıĢmada trafik kazaları ile ilgili istatistikler yorumlanmıĢ olup, trafik sistemi ve kazalara sebep 

olan konular hakkında sürücülere sorular sorulmuĢtur. ÇalıĢmada anket tekniği kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın uygulama kısmında Amasya, Samsun ve Tokat il merkez ve ilçelerinde 133 sürücü ile 

anket yapılmıĢtır. Anketlerin değerlendirilmesi bilgisayarda SPSS programında % analizi olarak 

yapılmıĢtır. 

Bulgular ve Sonuç 

 

ÇalıĢmaya katılan kiĢilere ait tanımlayıcı bilgiler Ģu Ģekildedir. Ankete toplam 133 kiĢi katılmıĢtır. 

Ankete katılan 133 kiĢiye ait verilere bakıldığında, katılımcıların % 97‘ si bay, % 3‘ ü da bayandır. 

Katılımcıların yaĢ ortalaması 34-41 aralığında daha baskındır. Katılımcıların eğitim durumuna 

baktığımızda ise; %11,3‘ü ilkokul,  %39,8‘ i ortaokul,    %38,3‘ü lise ve   %10,5‘i üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir. ÇalıĢmaya ait diğer tanımlayıcı bilgiler ise; Tablo 7‘de gösterilmiĢtir. 
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Tablo7: AraĢtırmaya Katılanlara Ait Tanımlayıcı Demografik Ġstatistikler 
 Frekans (n) %  Frekans (n) % 

Cinsiyet 
  ĠĢ Kolundaki Görev 

Süresi
49

 

  

Erkek 129 97 1-5 49 37,1 

Kadın 4 3 6-11 50 37,9 

Medeni Durum   12-17 19 14,4 

Evli 86 66,2 18-23 6 4,5 

Bekâr 44 33,8 24 ve üzeri 8 6,1 

YaĢ   Aylık Gelir Durumu
50

   

18-25 13 9,8 1500-2250 46 34,8 

26-33 29 21,8 2251-3000 69 52,3 

34-41 46 34,6 3001-3750 15 11,4 

42-49 31 23,3 3751-4500 0 0 

50 ve üzeri 14 10,5 4501 ve üzeri 2 1,5 

Aynı firmada 

çalıĢma süresi 

  
Eğitim Durumu 

  

1-5 79 59,8 Ġlkokul 15 11,3 

6-11 32 24,2 Ortaokul 53 39,8 

12-17 13 9,8 Lise 51 38,3 

18-23 3 2,3 Üniversite 14 10,5 

24 ve üzeri 5 3,8    

 

Kural Ġhlal Sebepleri Yol ve Araçla Ġlgili Sonuçlar 

Bu bölümde sürücülerimizden, trafik kazalarının ve kural ihlallerinin sebeplerini, karayollarının 

kalitesini, diğer ulaĢım imkânlarının değerlendirilmesi ve araç bakım ve alımları ile ilgili sorular 

sorulmuĢtur. Konuyla ilgili bazı anket sonuçları Ģöyledir;  

Trafik Kazaları ve Kural Ġhlallerinin Temel Sebebi:  

Sürücülere; kaza ve kural ihlallerinin temel sebebini sorulmuĢtur. ġıklar ve cevaplar Tablo 8‘de 

sunulmuĢtur; 

□ Yetersiz trafik eğitimi                             □ Denetim eksikliği  

□ Bilinçsiz sürücülerin çokluğu                 □ UlaĢımın genelde karayolu ile olması  

□ Araçların aĢırı çoğalması                        □ Hepsi 

 

      Tablo 8: Kaza ve Kural Ġhlalleri Temel Sebepleri  

Tabloda görüldüğü gibi; anketi 

cevaplayanların %5,1‘i yetersiz eğitimi, 

%1,7‘si denetim eksikliğini, %4,2‘si 

bilinçsiz sürücü çokluğunu, %0,8‘i 

ulaĢımın karayolu ile yapılmasını, 

%3,4‘ü araçların aĢırı çoğalmasını, 

%84,9‘u ise hepsi seçeneklerini 

belirtmiĢtir. Burada sürücüler, ―yetersiz 

trafik eğitimi‖, ―bilinçsiz sürücü 

çokluğu‖ ve ―araçların aĢırı 

çoğalmasını‖, ―denetim eksikliğini‖ ve 

―ulaĢımın kara yolu ile yapılmasını‖ ayrı 

ayrı pek etkili görmemiĢlerdir. Bunun 

yanında, diğer Ģıkların birlikte etkili 

olduğunu düĢünen deneklerin çoğunluğu 

tüm Ģıkları kapsayan ―hepsi‖ seçeneğini birlikte iĢaretlemeyi daha uygun bulmuĢlardır. 

 

                                                           
49

 Missing veri 1‘dir. 
50

 Missing veri 1‘dir. 

Kaza ve kural 

ihlallerinin temel 

sebebi nedir? 

Geçerli Oy Yüzde 

% 

Geçerli 

Yüzde 

% 

Yetersiz trafik eğitimi                              6 4,5 5,1 

Denetim eksikliği 2 1,5 1,7 

Bilinçsiz sürücülerin 

çokluğu                  
5 3,8 4,2 

UlaĢımın genelde 

karayolu ile olması 
1 0,8 0,8 

Araçların aĢırı 

çoğalması                         
4 3,0 3,4 

Hepsi                         101 75,9 84,9 

Toplam 119 89,5 100 

Geçersiz 14 10,5  

Genel Toplam 133 100  
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Türkiye’de Karayollarının Kalitesi:  

Sürücülere; ülkemizdeki karayollarının kalitesinin yeterliliği sorulmuĢtur. ġıklar ve cevaplar tablo 

9‘da gösterilmiĢtir;  

□ Evet     □ Hayır 

 

Tablo 9: Karayollarının Kalitesi 
Karayollarının 

Kalitesi Yeterli mi? 

Geçerli Oy Yüzde 

% 

Geçerli 

Yüzde 

% 

Evet (kaliteli) 58 43,61 43,61 

Hayır ( kaliteli değil) 75 56,39 56,39 

Toplam 133 100 100 

Geçersiz 0 0  

Genel Toplam 133 100  

 

Tabloda görüldüğü gibi, trafik sisteminin etkili unsurlarından olan kara yollarının kalitesiz olduğu, 

sürücülerin çok büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir. Birçoğumuz yolda kısmen sürücü 

kısmen de yolculuk yapıp bu yetersizliği devamlı olarak gözlemleyebilmekteyiz. Yolların kaliteli ve 

konforlu bir hale gelmesiyle insanımızın trafik konusundaki eleĢtirilerden bir tanesini beklide en 

önemlisini ortadan kaldıracak olması yanında trafiği denetlemekle görevli olan mekanizmalarının da 

kolay çalıĢmasına imkân tanıyacaktır. 

Araç Kontrolü:  

Sürücülere; araca binmeden önce neleri kontrol ettikleri sorulmuĢtur. ġıklar ve cevaplar Tablo 10 ‘da 

gösterilmiĢtir. 

 Yağı ve suyu  Yağ, su, tekerleri  Her yerini  Pek kontrol etmem 

 

Tablo 10: Araç Kontrolü 
Araca binmeden 

önce neleri 

kontrol 

edersiniz? 

Geçerli 

Oy 

Yüzde 

% 

Geçerli 

Yüzde 

% 

Yağı ve suyu 5 3,8 3,8 

Yağ, su, tekerleri 29 21,8 22,0 

Her yerini 77 57,9 58,3 

Pek kontrol 

etmem 

21 18,8 15,9 

Toplam 132 99,2 100 

Geçersiz 1 0,8  

Genel Toplam 133 100  

 

Tabloda görüldüğü gibi, soruları cevaplayan sürücülerin %18,8 araçlarını kontrol etmemektedir. Diğer 

deneklerin cevapları incelendiğinde katılımcıların büyük bir kısmı gözle görülebilecek ve gerekli olan 

kontrolleri (yağ, su, teker vb.) yapmaktadırlar. Gözle görülebilir kontrollerin yapılması sürüĢ esnasında 

oluĢabilecek muhtemel sorunların oluĢmasını da kendiliğinden engelleyeceği düĢünülmektedir. 

 

Sürücü Kursları Haricinde Trafik Eğitimi:  
Sürücülere, sürücü kursları haricinde, trafik eğitimi alıp almadıkları sorulmuĢtur. ġıklar ve cevaplar 

Okulda 

 Kendi çalıĢmalarım 

 Medyadan 

Diğer 

 Almadım 

 

 

 

 



269 

 

Tablo11: Trafik Eğitimi 
Sürücü 

kursları 

haricinde trafik 

eğitimi aldınız 

mı? 

Geçerli 

Oy 
Yüzde % 

Geçerli 

Yüzde % 

Okulda 8 6,0 6,2 

Kendi 

ÇalıĢmalarım 

100 75,2 77,5 

Medyadan 5 3,8 3,9 

Diğer 3 2,3 2,3 

Almadım 13 9,8 10,1 

Toplam 129 97,0 100 

Geçersiz 4 3,0  

Genel Toplam 133 100  

 

Tabloda görüldüğü gibi, deneklerin çoğunluğu bir Ģekliyle çevreden ve eğitim kurumlarından eğitim 

aldıklarını ifade etmektedirler. Bu eğitimin edilme Ģekline ve kaynağına bakıldığında ise; önemli bir 

farklılık ―kendi çalıĢmalarım‖ seçeneğinde %77,5 olarak dikkati çekmektedir.  AraĢtırmaya katılan 

denekler sürüĢ veya trafiğe dayalı temel eğitimlerini eğitim kurumlarından değil de daha tecrübeli 

birinin deneyim paylaĢımı yoluyla edinmiĢtir. Ancak sürücülerin bu gibi enformel iliĢkiler ve eğitim 

kurumları dıĢında edindikleri bilgiler bilimsel zeminden yoksun olmaktadır. Bu nedenle de sürücülerin 

bilinmesi gereken temel konuları dahi, bilmediklerini birçok defa medyaya, gazetelere ve sosyal 

paylaĢım ortamlarına düĢen haber veya video gibi yüklemelerden yetersiz düzeyde olduklarını 

gözlemlemekteyiz. Bilimsel bir eğitimin olmaması ise, bu konuda yaĢanan en büyük eksiklik olarak 

değerlendirilmektedir (Gökdeniz ve Tolunay, 2002:11).  

Son Bir Haftada Televizyonda Trafik Eğitimi Ġle Ġlgili Yayın: 

Sürücülere, son bir hafta içinde, televizyonda trafik eğitimi ile ilgili bir yayın görüp görmedikleri 

sorulmuĢtur. ġıklar ve cevaplar Tablo12‘de sunulmuĢtur; 

 Evet      Hayır 

 
Tablo 12: TV’de Trafik Eğitimi 

Son 1 hafta içinde 

televizyonda trafik 

eğitimi ile ilgili bir 

yayın gördünüz mü? 

Geçerli Oy 
Yüzde 

% 

Geçerli 

Yüzde 

% 

Evet 35 26,3 26,3 

Hayır 98 73,7 73,7 

Toplam 133 100 100 

Geçersiz 0 0  

Genel Toplam 133 100  

 

Tabloda görüldüğü gibi, sürücülerin %73,7‘si son bir haftada televizyonlarda trafik eğitimi ile ilgili bir 

yayın görmediklerini belirtmektedir. Trafik eğitimleri genelde ―kamu spotu‖ niteliği taĢıdığından 

devlet kanalların aksine özel kanallar bu yayınları yayın akıĢının en sakin olduğu gece saatlerinde 

yayınlanmaktadır. Ancak gece saat; 1-3 arası çok az kiĢi televizyon seyretmektedir. Bu nedenle bu 

sosyal yayınlar amacına ulaĢma noktasında eksik kalmaktadır. Yayınların daha çok izlenme saatlerinin 

yoğun olduğu zamanlarda yayınlanması trafik konusundaki bilinci artıracaktır. Bu nedenle yayın 

kuruluĢları, bu konuya daha çok önem vermelidir.  

 

Yüksek Öğrenimde Trafik-UlaĢtırma ile ilgili bir Bölüm Okumak  
Sürücülere iki yıllık yüksek öğrenim mezunu (Otobüs Kaptanlığı) olan kiĢilerin eğitimli birer ara 

insan unsuru olarak trafikte olmasının trafik kazalarına olan etkisini değerlendirmeleri istenmiĢtir. 

ġıklar ve cevaplar Tablo 13‘de sunulmuĢtur;  

 Evet     Hayır 
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Tablo 13: Yüksek Öğretimde Trafik Eğitimi 
UlaĢtırma Hizmetleri 

Bölümü Otobüs 

Kaptanlığı 

programında okuyan 

öğrencilerin aldığı 

eğitimin trafik 

kazalarına olan etkisi 

olumlu mudur? 

Geçerli 

Oy 

Yüzde 

% 

Geçerli 

Yüzde 

% 

Evet 110 82,7 82,7 

Hayır 23 17,3 17,3 

Toplam 133 100 100 

Genel Toplam 133   

 

Tabloda görüldüğü gibi, deneklerin %82,7‘si, UlaĢtırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı 

programında okuyan öğrencilerin aldığı eğitimin trafik kazalarına olan etkisini pozitif 

değerlendirmektedir. Dolayısıyla eğitimli insan gücünün yollarda olması istemektedir. Toplumun tüm 

katmanları tarafından bilindiği gibi araba sahibi olmak ya da sürücü belgesi almak trafiğe çıkmak için 

yasal olarak yeterlidir. Ancak bireysel kullanımların ötesinde en azından ticari kullanımlarda trafikte 

yaĢanan kazalar ve trafik ihlalleri göz önüne alındığında sürücülerin genel eğitim eksikliği de göz 

önüne alındığında bu eğitimleri kendisinden önce deneyim sahibi olan kiĢilerden öğrenmek yerine 

yüksek öğretimden alması trafiğin daha güvenli bir hale gelmesi için gereklidir.  

 

SONUÇ 

 
ÇalıĢmamızda toplumsal bir sorun olarak her an gündemimizde bulunan trafik kazalarının en aza 

indirilebilmesi için trafikte toplumsal duyarlılığın arttırılması, her yaĢtaki yol kullanıcısının trafik 

olgusuna katılması ve güvenli bir trafik kültürü oluĢturulması hedeflenmektedir. Önceleri trafik 

sorunu, trafik polisinin çözebileceği bir sorun olarak görülmesine karĢın, günümüzde sorunun çözümü 

için herkesin katılımının gerekli olduğu bir gerçektir. Bu paralelde psikolojik ve sosyal yönden 

sağlıklı, topluma saygılı insan sevgisi taĢıyan, özverili, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü, 

demokratik düĢünce gibi değerlere sahip çıkacak, gerektiğinde yurt dıĢında ülkesini temsil edecek 

nitelikte sektör elemanlarının yetiĢtirilmesi esas alınmıĢtır. Bu sürecin en önemli hareket gücünün ise 

eğitim olduğu; sorumlulukların paylaĢılması, kiĢi ve kurumların eğitsel olanaklardan daha fazla 

yararlanmasının gerekliliğini gündeme getirmiĢtir. Ġnsan faktörünün kazalara etkisi ülkemizde %99 

oranında iken, Avrupa ülkelerinde ise %50‘dir. Bu açıdan bakıldığında sürücü, yaya ve yolcu olarak 

insan merkezli bu sorunun çözümlenmesinde eğitimin önemi daha da artmaktadır. Bilinçli, nitelikli, 

sorumluluk sahibi, trafik kültürü oluĢmuĢ sürücü, yaya ve yolcuların yetiĢtirilmesi önemli ölçüde 

eğitimle mümkündür. 
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Özet 

 

Grafik Tasarım; bir ürünün, hizmetin ya da etkinliğin tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir. ―Bir 

diğer deyiĢle grafik sanatlar, görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemek, 

izleyiciye belli bir bildiri iletmek amacıyla oluĢturulmuĢ her türlü tasarımı kapsayan bir sanat dalıdır‖ 

(OdabaĢı, 1996). Bu alanda sektörün gereksinim duyduğu yetiĢmiĢ iĢ gücünün akademik anlamdaki 

eğitimi lisans eğitimi bazında Güzel Sanatlar Fakültelerinin ―Grafik Tasarım‖ bölümlerinde, ön lisans 

eğitimi ise Meslek Yüksekokullarındaki ―Grafik Tasarımı‖ programlarında verilmektedir.  

Bu çalıĢmada Türkiye‘deki Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının genel sorunları ele alınarak, 

2003–2015 yılları arasındaki kontenjan sayıları Yükseköğretim Kurumu‘ndan alınan veriler ıĢığında 

yıllar itibariyle karĢılaĢtırmalı olarak incelenecektir. Ayrıca bu programların bağlı oldukları meslek 

yüksekokullarının internet ortamında yer alan tanıtım siteleri incelenerek sahip oldukları labaratuar, 

atölye, stüdyo vb. gibi fiziki olanakların sayısal dökümü oluĢturulacaktır. UlaĢılan bilgiler grafik 

tasarımı ön lisans eğitimindeki sayısal verileri ve fiziki olanakları ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Böylelikle Grafik Tasarımı Ön Lisans eğitiminde alt yapı bazında yaĢanan sorunların tartıĢmaya 

açılabileceği ön görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarımı eğitimi, Meslek Yüksekokulları, grafik tasarım. 

 

 

Analysis Of The Current State Of Associate Degree Graphic Design Programs 
 

Abstract 

 

Graphic design plays a significant role in introducing a service, a product or an activity. ‗In other 

words, the graphic arts is a field of arts that includes all types of design formed to impress the 

audience and deliver a message by combining visual elements and lettering (OdabaĢı, 1996). The 

undergraduate education of the qualified labor needed by the industry is provided by‗Graphic Design‘ 

departments of the Faculties of Fine Arts and the associate degree education is provided by the 

‗Graphic Design‘ programs of Vocational Schools.  

In this study, both common problems of associate degree graphic design programs in Turkey will be 

addressed and quotas of these programs will be analyzed in a comparative manner in the light of data 

obtained from Higher Education Council. Also the web sites of the vocational schools that provide 

associate degree graphic design programs will be examined and the physical facilities like laboratories, 

workshops and studios of these schools will be evaluated with quantitative analysis. The information 

obtained by this research aims to reveal numeric data and physical facilities of associate degree 

graphic design programs. Thus, this study is expected to bring infrastructural problems of associate 

degree graphic design programs for discussion in view of the fact that they are getting more popular 

and in greater demand. 

 

Keywords: Graphic design education, vocational schools, graphic design. 
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GĠRĠġ 

 

Grafik Tasarımı Eğitimine Genel BakıĢ 

Teknolojinin geliĢiminden doğrudan etkilenen iletiĢim çeĢitlilik ve hız anlamında her geçen gün güç 

kazanmaktadır. ĠletiĢimin türlerinden biri olarak kabul edilen görsel iletiĢim de önemini giderek 

artırmaktadır. Günümüzde kullanılan interaktif medyalar ve mobil iletiĢim araçlarının yaygınlığı bu 

önemin artmasındaki etkenlerden biri olarak kabul edilebilir. Bunun yanı sıra ekonomik geliĢmelerin 

hızlılığı, artan ticaret hacmi ve rekabet ortamları ile Ģirketlerin pazar paylarını büyütmeye yönelik 

çabaları nedeniyle reklamın ya da görünürlüğün önemi de bu artıĢın diğer etkenleri olarak 

düĢünülebilir.  Bu etkileĢime bağlı olarak görsel iletiĢime ve dolayısıyla grafik tasarıma olan talep 

çoğalmaktadır. Pazarlama, tanıtım, halkla iliĢkiler, eğitim grafik tasarıma gereksinim duyan 

sektörlerden sadece bazılarıdır.  

 ―Grafik tasarım, görsel bir iletiĢim sanatıdır. Birinci iĢlevi de, bir mesajı iletmek, bir ürün ya da 

hizmeti tanıtmaktır‖ (Becer, 1997: 33). Grafik tasarım; bir ürünün, hizmetin ya da etkinliğin 

tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir. ―Daha kapsamlı bir ifadeyle sanatçının elinden özgün 

biçimlendirmeyle çıkan eserin, bilgi iletmek, basılmak, kitle iletiĢim araçlarında kullanılmak amacıyla 

hazırlanan; çizgi, yazı, resim ve bunların düzenlemeleriyle ilgili tasarımları kapsar‖ (Tepecik, 2002: 

17). Grafik tasarım; ambalajdan görsel kimlik yapılandırmasına, sayfa tasarımından yönlendirme iĢaret 

ve levhalarına, afiĢ, broĢür ve davetiyelerden web sayfalarına değin oldukça geniĢ bir yelpazede 

ürünlerin ortaya konulduğu bir tasarım alanıdır. Kısacası ―grafik tasarım günümüzün yorgun ve dalgın 

izleyicisinin mesaja ilgisini çekebilecek, yeni ve denenmemiĢ yollar araĢtırma ve bulma sürecidir‖ 

(Becer, 1997: 49). 

Türkiye‘de akademik anlamdaki Grafik Tasarımı eğitimi lisans eğitimi bazında Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin ―Grafik/ Grafik Tasarım Bölümleri‖nde, ön lisans eğitimi ise Meslek 

Yüksekokullarındaki ―Grafik Tasarımı‖ programlarında verilmektedir. Grafik Tasarımı mezunlarının 

çalıĢma ortamları olarak reklam ajansları, tasarım ofisleri, yayıncılık sektörünün bölümleri, web 

tasarım ofisleri, Ģirketlerin kendi bünyelerinde yer alan reklam birimleri, televizyon ve post-

prodüksiyon Ģirketleri ile e-alıĢveriĢ siteleri Ģeklinde sıralanabilir.  

Grafik Tasarımın önem kazandığı sektörel alanların gereksinim duyduğu yetiĢmiĢ iĢ gücünün rolü ve 

nitelikleri geliĢen teknoloji ile değiĢmektedir. Bu alanda çalıĢacak iĢ gücünün yetiĢmesinde katkısı 

olan, onlara mesleki anlamda bilgi ve beceri kazandıran eğitim ortamlarının rolü ve niteliği de doğal 

olarak önem kazanmaktadır. Mezunların aldığı eğitimin yeterliliği ya da kalitesi sektördeki üretim 

kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Ancak Grafik Tasarımı eğitimi diğer birçok eğitim alanına 

göre maliyeti yüksek olan bir eğitim alanıdır. Çünkü eğitim süreci içerisinde özellikle uygulamalı 

derslerde kalite anlamında yüksek donanımlı laboratuar ve atölyelere gereksinim duyulmaktadır. 

Dolayısıyla bu programlar için gereken bilgisayar laboratuarları ve atölyelerin kurulması, geliĢen 

teknolojiye bağlı olarak da aralıklarla yenilenmesi gereklidir. Türkiye‘de Grafik Tasarımı ön lisans 

eğitimi veren programların pek çoğunda uygun atölye ve laboratuar koĢullarının mevcut olmadığı ön 

görülmektedir. 

2003 – 20015 arasındaki 13 yıla ait verilerin incelendiği bu çalıĢmada: Türkiye‘deki Grafik Tasarımı 

ön lisans programlarında genel olarak karĢılaĢılan sorunlar, kontenjanlara ait sayısal veriler ile 

programların bağlı olduğu meslek yüksekokullarının internet sitelerinde ulaĢılabilen fiziki 

yeterliklerinin irdelenmesi hedeflenmiĢtir. Ayrıca Grafik Tasarımı ön lisans programlarının 

sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulmuĢtur.  

 

Türkiye’deki Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Genel Sorunları  

 

Meslek Yüksekokullarında Teknik Programlar arasında yer alan ve son yıllardaki düzenleme ile 

(Yükseköğretim Yürütme Kurulu‘nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı 

Kanun‘un 2880 sayılı Kanun‘la değiĢik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca) ―Tasarım‖ Bölümlerine 

bağlı olan Grafik Tasarımı Programlarının genel sorunları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 

 

1- Mesleki Alan Olarak Tasarım: Türkiye‘de tasarım alanındaki yeterliklerin tanımlanması, 

standartların belirlenmesi ve benzeri konularda geç kalındığı görülmektedir. Çünkü ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluĢu olan Mesleki Yeterlilik KuruluĢunca ―Tasarımcılığın bir meslek 
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statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalıĢma ve düzenlemelerin yapılması ile ilgili çalıĢmanın 

görüĢüldüğü toplantının tarihi 17 Kasım 2015‘tir‖   

(http://www.tasarimkonseyi.gov.tr/konsey/haber_detay.jsp?id=2). Tasarım alanında mesleki yeterliliği 

belirleyecek standartların 2015 gibi çok yakın bir geçmiĢte henüz ele alınıyor olması bile tasarım 

alanlarından biri olan Grafik Tasarımı eğitiminde yaĢanan; program adları, programların bağlı 

oldukları bölümler, bu programlara alınacak öğrencilerin mezuniyet alanları ve nitelikleri, program 

mezunlarının statüleri  gibi konularda yaĢanan kavram kargaĢasındaki önemli etkenlerden biri olarak 

düĢünülebilir. 

 

2- Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Kategorisi: Türkiye‘deki Meslek Yüksekokullarına 

genel olarak bakıldığında ―Teknik Programlar‖ ve ―Sosyal Programlar‖ olarak ana gruplara ayrıldığı 

ve bu gruplar altında yapılanan bölümlerden oluĢtuğu görülmektedir. Grafik Tasarımı ön lisans 

programları teknik programlar grubunda yer almaktadır. Oysa ki Elektrik, Otomotiv, Tekstil, Kimya, 

vb. teknik programların üst eğitiminin, (lisans düzeyindeki eğitimine bakıldığında) mühendislik 

fakültelerinde yer alan bölümler ya da programlar olduğu görülür. Grafik Tasarımın lisans eğitiminin 

ise Güzel sanatlar Fakültelerinde verildiği dikkate alındığında Grafik Tasarımı ön lisans 

programlarının konumu tartıĢmaya açık bir durum ortaya koymaktadır.     

 

3- Eğitim HiyerarĢisi: Ön lisans grafik tasarımı eğitimini tamamlayan öğrenciler de dikey geçiĢ 

sınavlarını kazanmaları halinde ―Güzel Sanatlar Fakültesi‖, ―Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi‖, 

―Sanat ve Tasarım Fakültesi‖ ve ―Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi‖ gibi benzer ama 

birbirinden farklı isimlerdeki fakültelerin ilgili bölümlerinde üst eğitimlerine devam edebilmektedir. 

Sözü edilen fakülte isimleri ―ÖSYM Tercih Kılavuzundaki ―Tablo-4. Merkezi YerleĢtirme Ġle Öğrenci 

Alan Yükseköğretim Lisans Programları‖ listeden alınmıĢtır ve bu tabloda yer alan programlar ―Özel 

Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardır‖ 

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf). 

Mesleki düzenlemeler ve akademik süreklilik anlamında bakıldığında lisans eğitiminin yetenek sınavı 

ile öğrenci alması, ön lisans eğitimi için ise yetenek değerlendirmesi yapılmadan öğrencilerin merkezi 

yerleĢtirme ile hatta sınavsız geçiĢle Grafik Tasarımı programlarına yönlendirilmesi baĢlı baĢına bir 

tezatlık ya da tutarsızlık oluĢturmaktadır. Teknik anlamda düĢünüldüğünde lisans eğitiminde yetenek 

gerekirken ön lisans eğitiminde yetenek gereksiz mi görülmektedir?  

 

4- Alan DıĢından Öğrenci Kabulü: ÖSYM‘nin ilgili kararı olan ―2547 Sayılı Kanun‘un 45. 

Maddesine 4702 Sayılı Kanun‘la eklenen e bendi uyarınca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 

hangi alanlarından mezun olanların ön lisans programlarından hangilerine Sınavsız GeçiĢle 

yerleĢtirilecekleri gösterilmiĢtir‖ açıklaması ile ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız YerleĢebilecekleri Ön Lisans Programlarının yer 

aldığı TABLO 6 - C den (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57884/h/tablo-6c.pdf) alıntılanan verilerle 

hazırlanan Tablo 1‘de Grafik Tasarımı ön lisans programlarına sınavsız geçiĢ hakkı verilen Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının alanları yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarına Sınavsız GeçiĢ Hakkı Verilen Mesleki Ve Teknik 

Ortaöğretim Kurumu Alanları 
3559-Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı) 4841-Uçak Bakım (Uçak Elektroniği) 

1259- Cilt ve Serigrafi/ Ciltleme ve Serigrafi 2927-Uçak Bakımı Tekn. ve Elektroniği 

1422-Dizgi 3701-Konfeksiyon Mak. Bakım ve Onarım 

1609-Fotoğraf ve KliĢe 1987-Makine 

3805-Fotoğrafçılık 4369-Makine Teknolojisi 

4271-Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik 2048-Metal ĠĢleri 

1684-Grafik / Grafik Sanatlar 4375-Metal Teknolojisi 

3978-Grafik Tasarım 2054-Metalurji/ Metalurji Teknolojisi 

3057-Klasik Ciltçilik 2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 

2012- Matbaa / Matbaacılık/ Matbaa Teknolojisi 2075- Mikroteknik 

2185-Ofset Baskı 2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) 

2185-Ofset Baskı Serigrafi 4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi 

2274-Reprodüksiyon ve KliĢe 3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 
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3565-Tasarım Teknolojisi / Tasarım ve Teknolojisi 4416-Otomotiv Teknolojisi 

2207-Tipo Baskı 4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği) 

2207-Tipo Baskı Serigrafi 2666-Tesviye 

3036-Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) 4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

4746-Denizcilik (Makine Zabitliği) 4725-Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haber.) 

3785-Endüstriyel Elektronik 4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu) 

4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1491-Elektrik 

1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 1505-Elektrik-Elektronik  

3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine) 4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

1636-Gemi Makineleri 4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü 

3214-Hidrolik ve Pnömatik 1526-Elektromekanik TaĢıyıcılar 

3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 1511-Elektronik 

1808-ĠĢ Makineleri/ ĠĢ Makineleri Bakım ve Onarım 1568-Endüstriyel Elektronik 

1808-ĠĢ Makineleri Operatörlüğü 3785-Endüstriyel Mekanik 

1835-Kalıp / Kalıpçılık 3978-Grafik Tasarım 

1621-Gemi Elektroniği ve HaberleĢme 3565-Tasarım ve Teknolojisi /Tasarım Tekno. 

2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 3805-Fotoğrafçılık 

3915-Mekatronik 4271-Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf ve Grafik 

2211-Otomatik Kumanda 1684-Grafik /Grafik sanatlar 

4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniği) 2749-Resim (Anadolu Kız Mes.L./ Kız Mes.L. 

2603-Telekomünikasyon 4443-Sanat ve Tasarım 

2672-Tıp Elektroniği  

Kaynak:  Yazar tarafından düzenlenmiĢtir 

 

Tablo 1‘deki programlar incelendiğinde ―Baskı‖, ―Cilt‖, ―Fotoğrafçılık‖ gibi Grafik Tasarımı alanına 

yakın alanların yer aldığı görülürken ―Denizcilik‖, ―Tesviye‖, ―Metal ĠĢleri‖ ve ―Elektrik‖ gibi Grafik 

Tasarımı alanıyla bağlantısı ya da yakınlığı tartıĢmalı programların da yer aldığı görülmektedir. Bu 

durum yeteneğin sorgulanması gerekliliğinden söz edilen yukarıdaki maddeye ek olarak ―alan dıĢı alt 

eğitimin kabulü‖ olarak görülebilecek olan yeni bir sorunu daha ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca 

örneklenen motor, metal vb. alan öğrencilerine tanınan bu hakkın lise eğitiminde Grafik Tasarımı 

eğitimi alan öğrencilere tanınmaması da araĢtırılması ve sorgulanması gereken bir durumdur.  

 

5- Müfredat Farklılıkları: Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının müfredatları incelendiğinde 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Çevre koĢulları, okulların olanakları gibi Ģartlar program 

müfredatlarının yapılandırılmasında dikkate alınması gereken Ģartlar olarak görülse de aynı türdeki 

mesleki programlar arasında çok sayıda ders farklılıkların olması gerek öğrenci hareketliliği gerekse 

eğitimde birlik anlamlarında olumsuzluk olarak düĢünülebilir. ―09 Haziran 2008‘de uygulanmaya 

baĢlanıp, 08 Haziran 2010‘da sona eren ve 2 yıllık bir proje olan ĠKMEP (Ġnsan Kaynaklarının 

Mesleki Eğitim Yoluyla GeliĢtirilmesi Projesi)‖ 

(http://ikmep.meb.gov.tr/tr/dosyalar/sss/30_soruda_%C4%B0KMEP.pdf) ile ön lisans programlarında 

ders müfredatlarının ortaklaĢtırılması adına olumlu çabalar oluĢmuĢtur. Ancak ĠKMEP‘te yer alan 

Grafik Tasarımı Programları ders müfredatlarının yeterlilik ya da uygunluğu tartıĢmaya açıktır. 

ĠĢletme Yönetimi, Çevre Koruma ve Ġlk Yardım gibi mesleki alana uygunluğu göreceli olan dersler 

programda yer alırken, Grafik Tasarımı eğitiminde mutlaka olması gereken Tipografi derslerinin yer 

almaması ve Tipografi konularına baĢka meslek dersleri içerisinde birkaç modül olarak yer verilmesi 

bu tartıĢma konusuna verilebilecek örneklerden sadece biridir.  

 

6- Eğitim Kalitesi ve Eğitimde Rekabet KoĢulları: ÇalıĢmanın ikinci bölümündeki Tablo 3‘te yer alan 

veriler incelendiğinde devlete bağlı Grafik Tasarımı ön lisans programlarının; laboratuar, baskı 

atölyesi, fotoğraf stüdyosu gibi fiziki olanaklar yönünden vakıf üniversitelerine bağlı Grafik Tasarımı 

ön lisans programlarının gerisinde kaldığı görülmektedir.  

ÖSYM‘nin kontenjan tabloları incelendiğinde bazı vakıf üniversitelerinde 2012 yılından bu yana 

uzaktan eğitimle grafik tasarımı eğitimi verildiği anlaĢılmaktadır. Eğitimde kalite ve standartlar 

açısından bakıldığında; uygulama ağırlıklı ve birebir eğitimi gerektiren alanlardan biri olan grafik 

tasarımı eğitiminde izlenen bu yöntem tartıĢmaya açık bir yöntemdir.  
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Yine eğitimde kalite ve rekabet koĢulları açısından üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise 

Meslek Yüksekokullarının bulundukları yerleĢim yerleridir.  Metropol Ģehirlerde ya da büyük 

yerleĢkelerde yer alan Meslek Yüksekokulları ile küçük yerleĢim birimlerinde yapılanan okulların 

Grafik Tasarımı ön lisans programı öğrencilerinin; kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere olan 

uzaklığı önem oluĢturmaktadır. Çünkü gözlem, inceleme, sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip etme 

gibi tasarım eğitiminin olmazsa olmazlarından olarak kabul gören ders dıĢı etkinliklerinden uzaklık, 

küçük yerleĢim yerlerindeki öğrenciler açısından bir olumsuzluk oluĢturmaktadır.  

 

7- Ġstihdam Sorunları: Grafik tasarımı ön lisans eğitimi alarak mezun olan öğrencilerin sektörel 

istihdamda kısa süreli mesleki eğitim verilen kurs mezunları ile rekabet etme durumuna getirilmeleri 

ise olumsuzluk olarak düĢünülebilir. Özel meslek edindirme kursları ya da Halk Eğitim Merkezlerince 

3 ay, 6 ay gibi kısa sürelerde verilen Grafik Tasarımı eğitimlerinin yeterliliği ve kalitesi tartıĢmalıdır. 

Özellikle büyük Ģehirlerde sayıları hızla artan kursların programları incelendiğinde Tasarım 

eğitiminden çok Grafik Tasarımda kullanılan bilgisayar programlarının kullanımına yönelik eğitim 

verildiği görülmektedir. Tasarım eğitiminin uzun süreli bir uğraĢla verilebileceği gerçeği bile bu 

türdeki kursların Grafik Tasarımı alanında yetiĢmiĢ iĢ gücü için alternatif olup olamayacağı 

tartıĢmasını beraberinde getirmektedir. Bu anlamda düĢünüldüğünde sektördeki zorlu rekabetin 

mesleki itibarı da zedelediği görülebilir.  

Devlet memuru olarak atanabilme açısından bakıldığında da Grafik Tasarımı ön lisans mezunlarının 

çok Ģanslı olmadığı devlete ait kurumlarda istihdam edilen Grafik Teknikeri sayısının yok denecek 

kadar az olduğu öngörülmektedir.   

   

2003–2015 Yılları Arasındaki Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Kontenjanları 

 

2003-2014 yılları arasındaki ÖSYM tercih kılavuzları incelenerek Grafik Tasarımı ön lisans 

programlarına üniversite sayısı ve kontenjan olarak bakıldığında Tablo 2‘de yer alan verilere 

ulaĢılmaktadır. 

 

Tablo 2: 2003–2015 Yılları Arasındaki Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Kontenjanları 
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I.Ö 

 

 

 

II.Ö 

 

 

 

TOP. 

2003 11 4 15 160 250 410 90 160 250 660 

2004 12 2 14 190 230 420 80 40 120 540 

2005 10 3 13 150 210 360 135 - 135 495 

2006 12 4 16 240 210 450 183 - 183 633 

2007 13 5 18 270 250 520 265 - 265 785 

2008 15 8 23 355 250 605 465 181 646 1251 

2009 20 10 30 585 340 925 626 271 897 1822 

2010 24 12 36 770 430 1200 752 314 1066 2266 

2011 27 16 43 875 430 1305 722 260 982 2287 

2012 29 18 47 985 500 1485 937 240 1177 2662 

2013 32 26 58 1140 645 1785 1130* 442 1572 3357 

2014 35 28 63 1245 740 1985 1108** 414 1522 3507 

2015 36 30 66 1497 714 2211 1349 423 1772 3983 

  * 98 kontenjan bir vakıf üniversitesinin Uzaktan Eğitim kontenjanıdır. 

** 92 kontenjan bir vakıf üniversitesinin Uzaktan Eğitim kontenjanıdır. 

 Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 
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Tablo 2‘den anlaĢılacağı üzere Grafik Tasarımı ön lisans programlarında 2003 – 2008 yılları arasında 

fazla bir artıĢ görülmezken 2009 yılından itibaren bu programların sayılarında hızlı bir artıĢ 

gözlenmektedir.  

2003 – 2008 yılları arasında devlet üniversitelerindeki öğrenci kontenjanları vakıf üniversitelerinden 

fazlayken 2009 yılından itibaren vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının devlet üniversitelerine 

yaklaĢtığı görülmektedir.  

2003 yılında 660 olan kontenjanın 2015 yılında 3983‘e ulaĢması Grafik Tasarımı ön lisans 

programlarının tercih edilen hatta diğer birçok programa göre popülerleĢen bir program olduğunu 

düĢündürmektedir. Ancak kontenjanlarda ki bu artıĢın yakın gelecekte doygunluk yaratacağını da 

dikkate almak gerekmektedir. Çünkü devlet üniversitelerine bağlı bazı Grafik Tasarımı ön lisans 

programlarında özellikle II. Öğretim kontenjanlarında Ģimdiden düĢüĢ saptanmıĢtır.  Meslek 

yüksekokullarında, geçmiĢte popüler olan ve yerleĢme oranı yüksek programların zaman içerisinde 

tercih edilmemem nedeniyle kapandığı da bilinen bir durumdur. 

 

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Fiziki Olanakları 

 

2015 Tercih kılavuzunda yer alan Meslek Yüksekokulları Grafik Tasarımı ön lisans programlarının 

(uzaktan eğitim verenler haricindeki) 64‘ünün web siteleri incelendiğinde 33 programın fiziki 

olanakları ile ilgili bilgiye ulaĢılırken, 31 programda gerekli olan bilgiye ulaĢılamamıĢtır.  Bilgilere 

ulaĢılabilen Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı ön lisans programlarının fiziki olanakları Tablo 3‘te 

yer almaktadır. 

 

Tablo 3: Programların Fiziki Olanakları 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Ġncelenen fiziki olanaklar açısından genel olarak Ģu çıkarımlara varılabilir: Meslek yüksekokullarının 

web sitelerinde okulların genel fiziki Ģartlarına bir çoğunda yer verilmemiĢ, verilenlerin bazılarında ise 

bölüm/program bazında ayrım yapılmamıĢtır. Grafik Tasarımı eğitiminin kalitesinde önemli olan mac 

bilgisayar laboratuarları, fotoğraf ve baskı atölyeleri sayıca yetersizdir.  

Meslek Yüksekokullarının günümüz koĢullarında önemi yüksek olan web sitelerinin 

yapılandırılmasına gerekli özen ya da önemi göstermemeleri fiziki olanaklarına sitelerinde yer 

vermemeleri bu araĢtırmada ulaĢılması hedeflenen bulgulardan bazılarına ulaĢımı güçleĢtirmiĢtir.  

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak varılan sonuçlar Ģunlardır:  

Grafik Tasarımı Ön Lisans Programlarının Genel Sorunları ülke genelindeki meslek yüksekokulları, 

ÖSYM ve YÖK koordinatörlüğünde yapılacak çalıĢmalarla belirlenmeli ve çözümler üretilmelidir. 

Özellikle alan dıĢından öğrenci alımı tartıĢılmalı ve bu durum yeniden yapılandırılmalıdır.  

Kontenjanlardaki hızlı artıĢın uzun vadede yaratacağı doygunluk gibi olumsuzluklar için önlemler 

alınmalı, kontenjanlarda gerekirse sınırlanmaya gidilmelidir.  

Teknolojik geliĢmelerin hızla yansıdığı ve rekabetin yoğun olduğu grafik tasarımının sektörel 

alanlarında kalite iĢ gücünün yer alabilmesi için verilen eğitimin niteliği ve kalitesi de önem 

kazanmaktadır. Eğitimde kalitenin artırılabilmesi gerekenlerden biri ise teknolojik yeniliklere uygun 

eğitim araç ve gereçleridir.  Uygulamanın önemli olduğu grafik tasarımı ön lisans programlarında 

atölye, laboratuar gibi gerekli fiziki olanakların artırılması için çalıĢmalar yapılmalıdır. Bu programlar 

için gereken bilgisayar laboratuarları ve atölyelerin kurulması, geliĢen teknolojiye bağlı olarak da 

aralıklarla yenilenmesi, meslek yüksekokullarına bunun sağlanabilmesi için gereken mali anlamda 

Olanaklar   Sayı 

En az Bir Ps Labaratuvarı Olan 29 

En az Bir Mac Labaratuvarı Olan 11 

Fotoğraf Atölyesi / Stüdyosu Olan 8 

Grafik /Çizim/Desen Atölyesi Olan 16 

Baskı atölyesi Olan 6 
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desteklenmesi gerekmektedir. Vakıf üniversitelerinde yer alan grafik tasarımı programları ile devlete 

bağlı grafik tasarımı ön lisans programları arasındaki fiziki donanım farklılıklarının da bu destekle 

giderilebileceği dikkate alınmalıdır. Yeni program açma önerilerine fiziki koĢullar açısından daha 

özenli yaptırımlar uygulanmalıdır.    

Grafik tasarımı ön lisans mezunlarının istihdamına yönelik araĢtırmalar ve çabalar desteklenmeli, 

sektör eğitim kurumu iĢbirliğine yönelik çabalarla istihdam olanakları artırılmalıdır.  

Tercih edilmede belirleyicilik anlamında kurumların web siteleri oldukça önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Bu nedenle Meslek Yüksekokullarının web görünürlüğünü dikkate almaları ve 

fiziki olanaklarına sitelerinde yer vermeleri aday öğrenciler açısından yararlı olacaktır. 

 

KAYNAKLAR 

 

TEPECĠK, A. (2002). Grafik Sanatlar (tarih-tasarım-teknoloji) Ankara: Detay&Sistem Ofset. 

BECER, E. (1997). ĠletiĢim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi. 

http://www.tasarimkonseyi.gov.tr/konsey/haber_detay.jsp?id=2 adresinden 10 Mart 2016 tarihinde 

alınmıĢtır 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf 

adresinden 23 ġubat 2016 tarihinde alınmıĢtır 

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57884/h/tablo-6c.pdf adresinden 25 ġubat 2016 tarihinde alınmıĢtır 

http://ikmep.meb.gov.tr/tr/dosyalar/sss/30_soruda_%C4%B0KMEP.pdf adresinden 03 Martt 2016 

tarihinde alınmıĢtır 

http://www.osym.gov.tr/belge/1-12669/gecmis-yillara-ait-kilavuzlar.html adresinden 23 ġubat 2016 

tarihinde alınmıĢtır 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%20

18626 adresinden 01 Mart 2016 tarihinde alınmıĢtır 

 

 

 
 

 

 



278 

 

 

Üniversite Ġdari Personelinin TükenmiĢlik Düzeyi Üzerine Bir AraĢtırma 
 
                               Ece ARMAĞAN                        Çağrı KÖROĞLU 

Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye    Yrd. Doç. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

     ecearmagan@hotmail.com    cagrikoroglu@hotmail.com 

 

   Hatice GÖĞEBAKAN     Beril TAġDEMĠR 

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye              Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

gogebakanhati@gmail.com        beril_tasdemir@hotmail.com 

 
ÖZET 

ÇalıĢma hayatının neden olduğu stres, çalıĢanları ve çevresindeki insanları olumsuz 

etkilemektedir. TükenmiĢlik; bireyler ve örgütler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle önemli 

bir çalıĢma alanıdır.  

AraĢtırma kapsamında; idari personelin tükenmiĢlik düzeyinin ortaya konması ve sosyo-

demografik özelliklere göre tükenmiĢlik düzeylerindeki farklılaĢmaların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Ele alınan sosyo-demografik özelliklerin baĢlıcaları yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

hizmet yılıdır. AraĢtırmada Adnan Menderes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde görev 

yapmakta olan idari personel ele alınmıĢtır.  

Yapılan çalıĢmada Maslach TükenmiĢlik Ölçeği kullanılmıĢ, veriler anket ile toplanmıĢtır. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 programından yararlanılarak frekans, ki-kare ve ANOVA 

testleri yapılmıĢtır. Bazı sosyo-demografik özelliklere göre tükenmiĢlik düzeyinde farklılıklar olduğu 

ortaya konmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: TükenmiĢlik, Maslach TükenmiĢlik Envanteri, Üniversite Ġdari Personelinde 

TükenmiĢlik 

 

A Research On Burnout Level Of Unıversıty Admınıstratıve Staff 
 

Caused by the stress of working life, workers and the people around him are negatively 

affected. Burnout is an important study area because of the negative effects on individuals and 

organizations.  

Scope of research is aimed to demonstrate the level of administrative staff burnout. It will also 

be determined by socio-demographic variations in the levels of burnout. The main socio-demographic 

characteristics are age, sex, marital status, years of service. Adnan Menderes University Faculty of 

Economics and Administrative Sciences administrative staff were investigated. 

In this study, Maslach Burnout Inventory was used. Data were collected by questionnaire. 

SPSS 15 software was used for the evaluation of data. Frequency analyses, ANOVA and chi-square 

tests were performed. Some socio- demographic characteristics based on the burnout levels have been 

demonstrated to be different. 

Key words: Burnout, Maslach Burnout Inventory, Burnout on University Administrative Staff 

 

1.GĠRĠġ 
 

Bireyler iĢ hayatında birçok zorlukla karĢılaĢabilmekte ve bunun sonucunda da özellikle 

hizmete dayalı çalıĢma ortamlarında bireyler iĢ için kendilerinde yeterli enerjiyi bulamamaktadırlar. 

ÇalıĢanların giderek stresli bir yaĢam Ģekline sahip olduğu görülmektedir. GeliĢen teknoloji, 

beklentilerin artması, daha iyi yaĢam isteği,  yaĢadığımız çağa ayak uydurma çabası ve statü kaygısı, 

yapılan iĢin fazlalığı, sorumluluğunun fazlalığı, iyileĢtirme, hep daha ileriye gitme isteği yükü, yapılan 

iĢi sevmeme ve soğuma, mutlu olmama gibi bileĢenler stres olarak geri dönmektedir.  ÇalıĢma 

hayatının neden olduğu stres, çalıĢanları ve çevresindeki insanları olumsuz etkilemektedir. Bireyler en 

yakın çevrelerinden baĢlayarak, çalıĢtığı örgütünde ve her alanda bir takım sorunlar yaĢamakta ve bu 

sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Daha önceleri tükenmiĢliğin kiĢinin 

kendi özelliklerinden kaynaklandığı ve sadece kiĢiyi etkilediği düĢünülmekteydi, fakat sonraları örgüt 

yapısının da bundan etkilendiği düĢüncesi sonucu kiĢinin ruh ve beden sağlığı ile örgütün baĢarısının 
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doğru orantılı gittiğini kabul etmektedirler. Tüm kurumlar gibi kamu kurumları da bilmelidir ki, 

kiĢilerin performansı ve verimliliği örgüte katılımlarıyla da ilgilidir. Sonuç olarak örgüte katılımın 

artmasıyla tükenmiĢlik düzeyinin de düĢmesi beklenmektedir (GüneĢ vd. 2009:482).  

Bu bağlamda kiĢinin örgütle uyumluluğunu da etkileyen tükenmiĢlik düzeyi önem 

kazanmaktadır. TükenmiĢlik kavramının kelime anlamı, kiĢinin enerji kaynaklarının yoğun talep 

sonucu azalması, yorulma ve baĢarısız olma Ģeklinde açıklanmaktadır. Mesleki bir hastalık olarak 

tükenmiĢlik, kiĢilerin duygusal olarak tükenmeleri sonucunda, kendilerini kiĢisel olarak baĢarısız 

hissettiği ve baĢkaları ile iliĢkilerini kesme kararı alarak acı çektiği psikolojik bir durum olarak 

tanımlanmıĢtır (Barutçu ve Serinkan, 2008:545). Bir baĢka tanıma göre tükenmiĢlik fiziksel 

rahatsızlıklarla karakterize olan değiĢmeden kalan iĢe iliĢkin kronikleĢmiĢ stres durumlarından sonra 

geliĢen ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumu için kullanılan popüler bir terimdir (Sürgevil, 

2005:8). Dolayısıyla çalıĢma yaĢamına bağlı tükenmiĢlik durumu kiĢinin sorumluluklarını yerine 

getirmekte zorlanmasına ve hayatının her aĢamasında olumsuzluklarla karĢılaĢmasına sebep 

olmaktadır. Buna bağlı olarak da verimliliğin azalması ve iĢlerin aksaması gibi sonuçlar meydana 

getirmektedir. Maslach ve Jackson (1986) tükenmiĢliği (duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel 

baĢarıda düĢme) Ģeklinde oluĢan üç boyutlu psikolojik bir sendrom olarak ifade etmiĢtir.  

TükenmiĢliği bireysel ve örgütsel özellikler etkilemektedir. Bu çalıĢmada çalıĢanların, balıca 

sosyo-demografik özelliklerinin Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliĢtirilen tükenmiĢliğin 

boyutları ile iliĢkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla ilk önce tükenmiĢlik ve tükenmiĢliğin 

alt boyutlarına iliĢkin kavramlar üzerinde durulmuĢtur. Daha sonra, tükenmiĢliği etkileyen sosyo-

demografik özelliklerle ilgili bilgiler verilmiĢtir. ÇalıĢmanın son kısmında ise bu özellikler ile 

tükenmiĢlik sendromu arasındaki iliĢki çeĢitli analiz hesaplama yöntemleri yapılarak belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
 

2.TÜKENMĠġLĠK KAVRAMI VE TÜKENMĠġLĠK SENDROMU 
 

TükenmiĢlik kavramının tanımını ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger ―tatmin 

edilemeyen istekler ile kiĢinin enerji ve güç kaynaklarının azalması sonucu yıpranması, baĢarısız 

olması ve bireyin içsel olarak yaĢadığı tükenme durumudur‖ Ģeklinde yapmıĢtır (Ardıç ve Polatcı, 

2009: 22). Fakat tükenmiĢlik üzerine yapılan birçok çalıĢma sonucunda tükenmiĢlik kavramının tanımı 

geliĢtirilmiĢ ve Maslach TükenmiĢlik Envanteri (MTE)nin de kendi adıyla anıldığı Christina Maslach 

tarafından en yaygın tanımı yapılmıĢtır.  Bu tanıma göre tükenmiĢlik,  yüz yüze çalıĢma zorunluluğu 

olan insanların yoğun taleplere maruz kalıp, fiziksel olarak yorgun, bitkin ve kendilerini mutsuz 

hissetmelerine, hayata, yaptığı iĢe ve hizmet verdiği diğer kiĢilere yönelik olumsuz tavırlar 

sergilemeleriyle ortaya çıkan bir sendromdur. 

BaĢlangıçta tükenmiĢlik insanların yüz yüze çalıĢmak durumunda olduğu hemĢirelik, 

doktorluk, bankacılık gibi meslek mensuplarında incelenmeye baĢlanmıĢtır. Fakat ilerleyen yıllarda 

yapılan çalıĢmalar sonucunda tükenmiĢliğin sadece yüz yüze çalıĢılan meslek çalıĢanlarında 

yaĢanmadığı tüm meslek alanlarında çalıĢanlarda da meydana gelebileceği düĢüncesi hakim olmuĢtur. 

Bunun sonucunda MTE diğer meslek gruplarında da kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢ ve Maslach 

TükenmiĢlik Envanteri-Genel Formu (MTE-GF) ortaya çıkmıĢtır. Orijinal Maslach TükenmiĢlik 

Ölçeğine göre üç boyutlu olarak tanımlanan tükenmiĢlik sendromunun boyutları alt baĢlıklarda 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (Çapri vd, 2011: 134-147). 

- Duygusal TükenmiĢlik,  

- DuyarsızlaĢma,  

- KiĢisel BaĢarıda DüĢme 
 

2.1 Duygusal TükenmiĢlik 

En önemli bileĢen olarak tükenmiĢliğin ilk evresi olan duygusal tükenmiĢlik görülmektedir. 

KiĢiye olması gerekenden sayıca fazla iĢ yüklemek bu bileĢenin en önemli nedenidir. AĢırı iĢ yüküyle 

duygusal tükenmiĢlik doğrudan iliĢkilidir. Bu durumda tükenmiĢliğin stres boyutunu yaĢayan kiĢi 

kendini duygusal ve fiziksel olarak aĢırı bitkin ve yıpranmıĢ hisseder. Sonuç olarak birey iĢe eskisi 

kadar odaklanamamakta ve kendisini iĢe karĢı sorumlu hissedememektedir. Bu bağlamda nitelik ve 

nicelik yönünden eksik olan bireyler arası etkileĢim duygusal tükenmiĢlik düzeyini arttırmaktadır 

(Sağlam, 2011: 408). Ayrıca duygusal tükenmiĢlik yaĢayan kiĢilerde yorgunluk, sabahları 
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uyandıklarında uyumadan önceki yoğunluğuyla hala devam etmektedir. Bu yüzden bu kiĢilerin yeni 

bir proje veya hizmet için enerjileri yoktur  (Dağlı, 2006: 87). 
 

2.2  DuyarsızlaĢma 

Maslach ve Jackson (1981)‘ e göre duyarsızlaĢma,  hizmet ve bakımını yaptığı kiĢilere karĢı 

onların birey olduğunu görmezden gelip, duygudan yoksun olarak davranılmasıdır (Ertürk ve 

Keçecioğlu, 2012:44). Duygusal tükenmiĢliğin bir sonucu olarak geliĢen duyarsızlaĢma, aĢırı iĢ yükü 

sonucunda yetersiz kalan bireyin, meydana gelen sorunlar karĢısında kendini çaresiz hissedip bu 

durumun üstesinden gelebilmek için makine gibi davranmaya baĢlaması Ģeklinde gözlemlenmektedir 

(Sağlam, 2011: 409). Bunun sonucunda bütün hayatının baĢkaları tarafından ele geçirildiğini düĢünen 

birey, savunma mekanizması olarak, insanlara karĢı olan iliĢkilerine sınırlar koyarak, tek baĢına 

kalmak istemekte ve giderek toplumdan uzaklaĢmaktadır. Böylece meydana gelen duyarsızlaĢma 

sonucu, kiĢiyle iĢ yapma isteği arasında duygusal olarak kalkan oluĢturmaktadır (Ardıç ve Polatcı, 

2009: 23). 
 

2.3 KiĢisel BaĢarıda DüĢme 

KiĢisel baĢarı, sürekli insanlarla yüz yüze etkileĢim halinde çalıĢan kiĢinin kendisini yeterli 

görüp her Ģeyin üstesinden baĢarıyla gelmesi olarak tanımlanmaktadır. KiĢisel baĢarıda düĢme ise 

bireylerin takdir edilmediklerini düĢündüklerinde meydana gelen bir durumdur (Sağlam, 2011: 407). 

KiĢi hizmet verdiği kiĢilere karĢı daha önceki davranıĢlarıyla, Ģimdiki duyarsız davranıĢları arasındaki 

farkı görüp, bu tutumlarının kuruma ve topluma katkılarını sınırladığını düĢünmektedir (Ardıç ve 

Polatcı, 2009: 23). Hizmet verdiği kiĢilere karĢı sergilediği bu mesafeli ve olumsuz davranıĢlar kiĢinin 

kendisi hakkında negatif düĢünmesine neden olmaktadır. Bu durumda birey bu düĢünce tarzı ve 

tutumlarından dolayı kendisini suçlu hissederek, kendisi için baĢarısız olduğu kanısına varır. Bu 

düĢüncelere kapılan bireyin iĢe karĢı motivasyonu düĢer ve suçluluk duygusu baĢarı için gerekli 

davranıĢları yapmasına engel olur (Tümkaya, vd. 2009: 387). Takdir edilmeyen ve duyarsız 

davranıĢları sonucunda bu davranıĢlarını fark edip ve bakım ve hizmet verdiği müĢterilerine karĢı 

kendisini sürekli yetersiz görmesi ve bunun sonucunda sürekli kendisini olumsuz olarak 

değerlendirme durumu kiĢisel baĢarı boyutunda tanımlanmaktadır (Ardıç ve Polatcı, 2009: 23). 

 

3.TÜKENMĠġLĠĞĠ ETKĠLEYEN ETKENLER 
 

TükenmiĢliği etkileyen faktörler kiĢisel özellikler ile ilgili ayrıntılı bilgiler çalıĢmanın bu kısmında 

alt baĢlıklarda Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:  

ÇalıĢanların tükenmiĢlik yaĢama olasılıklarında kiĢilik yapılarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

KiĢilik olarak kaybetmekten hoĢlanmayan, mükemmeliyetçi, kendilerini baĢkalarının yerine 

koyamayan,  beklentileri çok olan veya öfkeli bir yapıya sahip olan bireyler daha fazla olasılıkla 

tükenmiĢlik sendromu yaĢama riski altındadırlar (Ardıç ve Polatcı, 2009: 23). 

Diğer bir taraftan sosyo-demografik özelliklerdeki farklılıklarda da, tükenmiĢlik sendromu 

üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. YaĢ, medeni durum, cinsiyet, mesleki görev süresi, çalıĢma 

ünvanı, gibi özellikler kiĢisel özelliklerdir (Küçüksüleymanoğlu, 2007:102). Örneğin yapılan bazı 

araĢtırmalara göre aynı Ģartlar altında kadınların erkeklerden daha fazla tükendikleri görülmüĢtür. Yeni 

iĢe baĢlayan kiĢilerin daha fazla enerji harcayarak kısa sürede büyük baĢarı elde etme çabaları, 

amaçlarına ulaĢamadıklarında sonuçları kabullenmeyip hedeflerini düĢürmediklerinde tükenmiĢliğe 

dönüĢmektedir. Kısaca aynı Ģartlarda olsa bile farklı kiĢisel özelliklerinden dolayı bazı bireyler farklı 

tükenmiĢlik boyutları yaĢarken bazı bireylerinde tükenmiĢlik boyutlarını yaĢamadığı 

gözlemlenmektedir. (Ardıç ve Polatcı, 2009: 24). 

 

4.TÜKENMĠġLĠK SENDROMUYLA BAġ ETME YOLLARI 
 

TükenmiĢlik ile baĢ etmede önerilebilecek bazı çözüm yolları Ģu Ģekildedir. Buna göre, iĢ 

tanımlarının açık ve net bir Ģekilde hazırlanıp kiĢiye bildirilmesi (Kaçmaz,2005), iĢ ile kiĢinin iĢe 

uyumu konusunda hassasiyetin gösterilmesi, iĢ ile ilgili eğitimin verilmesi (Izgar,H. 2000:37-38), 

görevde belirli aralıklarla rotasyonun yapılması, iĢ yoğunluğu olan bölümler için gerekli çalıĢmaların 

yapılması, iĢe yeni baĢlayanlar için gerekli eğitimin verilmesi, esnek iĢ saatlerinin uygulanması, 

ödüllendirmenin sık sık ve adil yapılması (Almer ve Kaplan, 2002: 1), tükenmiĢliği önleme konusunda 

yapılabilecek çalıĢmalardan bir kısmı olarak düĢünülebilir (Arı ve Bal, 2008: 142-143). 
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TükenmiĢlikle baĢ etmede bireylere düĢen bir takım görevler bulunmaktadır. Bu aĢamada 

bireyin tükenmiĢlik sendromu konusunda bilgi sahibi olması gerekliliği söz konusudur. Bu da bireyin 

yaĢadığı durumu fark etmesine ve çözüm yolları aramasına olanak sağlayacaktır. KiĢilerin kendilerine 

daha gerçekçi hedefler koymaları, iĢ dıĢında sosyal etkinliklerini arttırmaları tükenmiĢlikle baĢ 

etmelerini kolaylaĢtırmaktadır (Arı ve Bal, 2008: 142-143). 

TükenmiĢlik sendromu ile baĢ etmeye yönelik yukarıda açıklanan yöntemleri kısaca Ģu Ģekilde 

açıklayabiliriz ( Ġraz ve Ganiyusufoğlu, 2011: 455); 

 Gerçekçi hedefler ve beklentiler belirlemek 

 Bireyin kendisini ve iĢ ortamını tanıması 

 Nelere ihtiyaçlarının olduğunu bilmesi 

 Zamanın nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olmak 

 KiĢinin gerektiğinde iĢe ara vermesi ve görev değiĢikliği yapması 

 Bireylere serbest karar verme imkanı sağlamak ve kararlara katılımı sağlamak 

 Ödül dağılımını adil yapmak, kiĢisel geliĢim ve dinlenme süreleri artırmak 

 Zor iĢleri eĢit olarak dağıtarak iĢ yükünün dağıtılmasını sağlamak 

 Kurumun geliĢmesine ve büyümesine paralel olarak personel sayısını artırmak 

  
5.YÖNTEM 

 

5.1 AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Üniversitelerde görev yapan idari personel özellikle son yıllarda birtakım sorunlar 

yaĢamaktadır. Üniversitelerin yönetsel ve örgütsel sorunları, idari personelin yönetimde yerinin az 

olması, özel sektördeki bazı cazip seçenekler gibi nedenler üniversitelerin cazibesinin azalmasına yol 

açmaktadır. Bu durumda üniversitelerin bazı önlemler alması ve öncelikle idari personelin tükenmiĢlik 

düzeyini konusunda bilgi sahibi olması ve bir takım çalıĢmalar yapması gerekmektedir 

(Küçüksüleymanoğlu, 2007: 102). Bu çalıĢma ile çalıĢanların stres kaynaklarını azaltıp, 

motivasyonlarını artırmak amaçlanmaktadır. 

5.2 ÇalıĢmanın Hipotezleri 

H1: KiĢisel özellikler ile tükenmiĢlik arasında iliĢki vardır. 
H2: Örgütsel özellikler ile tükenmiĢlik arasında iliĢki vardır. 

5.3 AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın örneklemini, 2015-2016 yılı ADÜ NĠĠBF‘ de görev yapan idari personel 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada evrenin tümüne ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ ve analizler 27 idari personele 

MTE uygulanmıĢtır. Buna göre uygulama aĢamasında toplam 27 anket elden dağıtılmıĢtır ve 27 tanesi 

geriye dönmüĢ ve değerlendirmeye alınmıĢtır. 

5.4 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veriler ―ADÜ NĠĠBF idari personelin TükenmiĢlik Düzeylerini Belirleme Ölçeği‖ 

ile toplanmıĢtır. Veri aracı iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çalıĢanların tükenmiĢlik düzeyleri 

üzerine etkili olabileceği düĢünülen cinsiyet, medeni durum, yaĢ, üniversitede çalıĢma süreleri, unvanı 

gibi toplam 15 madde yer almaktadır. Aracın ikinci bölümünde ise ―Maslach TükenmiĢlik Ölçeği‖ yer 

almaktadır. Maslach ve Jackson tarafından (1981) geliĢtirilip Ergin (1993) tarafından Türkiye için 

uyarlaması ve geçerlik güvenirlik çalıĢması yapılan ölçek Likert tipinde toplam 22 maddeden 

oluĢmaktadır. Üç alt ölçekten oluĢan ölçeğin ―DT‖  alt ölçeği, 9, ―D‖ alt ölçeği 5,―KB‖ alt ölçeği ise 8 

maddeden oluĢmaktadır. ―Maslach TükenmiĢlik Ölçeği‖ puanlama anahtarına göre ölçeğin 

puanlanması yapılmıĢtır. 

 

5.5 Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizi çalıĢanların tükenmiĢlik düzeyleri yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

ücret cazipliği, hizmet yılı, görevde yükselme, takdir edilme gibi demeografik değiĢkenler üzerindeki 

etkilerini ortaya koyacak bir model içinde incelenmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 

programından yararlanılarak Frekans, Ki-Kare ve ANOVA testleri analiz edilmiĢtir.  
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5.6 AraĢtırmada  Kullanılan  Ölçeklerin  Güvenilirlik  Analizi  

Tablo.1 Güvenilirlik Analizi 

Anket Verileri Soru Sayısı Alfa Katsayısı(α) 

DeğiĢkenler 22 0.776 

0.60≤  α ≤0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

Alfa Katsayısı 0,60 dan büyük olduğu için, anketin güvenilir olduğu kabul edilebilir. 

5.7 Bulgular ve Değerlendirme 

5.7.1 Frekans Analizleri 

Tablo.2 KiĢisel Özelliklere Yönelik Frekans Analizleri 
Sorular DeğiĢkenler Sayı Yüzde % 

Cinsiyet 
Erkek 14 51 

Bayan 13 49 

YaĢ 

20-30 yaĢ 7 25.9 

31-40 yaĢ 6 22.2 

41-50 yaĢ 13 48.1 

51-60  yaĢ 1 3.7 

61 ve üzeri 0 0 

Medeni Durum 

Bekar 3 11.1 

Evli 23 85.2 

BoĢanmıĢ 1 3.7 

Ek Gelir 
Evet 6 22.2 

Hayır 21 77.8 

Mezuniyet 

Ġlköğretim 3 11,1 

ortaöğretim 3 11,1 

lise  8 29,7 

önlisans  4 14,8 

lisans        9 33,3 

lisansüstü  0 0 

 

Tablo-2‘de ankete katılanların kiĢisel özelliklerine ait frekans tablosu yer almaktadır. Buna 

göre, ankete katılanların, %51‘i erkek ve %49‘u bayan ; %25,9‘u 20-30 yaĢ, %22,2‘i 31-40 yaĢ, 

%48,1‘i 41-50 yaĢ, %3,7‘si 51-60 yaĢ; %11,1‘i bekar, %85,2‘si evli ve %3,7‘si boĢanmıĢ; %22,2‘sinin 

ek geliri var, %77,8‘inin ek geliri yoktur. Ayrıca,  ankete katılanların %11,1‘i ilköğretim, %11,1‘i orta 

öğretim, %29,7‘si lise, %14,8‘i ön lisans ve %33,3‘ü lisans mezuniyet derecesine sahiptir. 

Tablo.3 Örgütsel Özelliklere Yönelik Frekans Analizi 

Sorular DeğiĢkenler Sayı 

Yüzde 

% Sorular DeğiĢkenler Sayı 

Yüzde 

% 

Görev Süresi 

1-5 yıl 10 37 

ÇalıĢma Ünvanınız 

Fakülte Sek. 1 3.7 

6-10 yıl 3 11.1 Memur 9 33.3 

11-15 yıl 3 11.1 ġef 1 3.7 

16-20 yıl 4 14.8 Bil ĠĢletmeni 5 18.5 

21-25 yıl 6 22.2 Teknik Hizm 2 7.4 

26 ve üzeri 1 3.7 Hizmetli 5 18.5 

Meslekteki görev 

süreniz 

1-5 yıl 6 22.2 ġirket personeli 3 11.1 

6-10 yıl 4 14.8 Diğer 1 3.7 

11-15 yıl 3 11.1 Yöneticilik göreviniz 

var mı 

Evet 2 7.4 

16-20 yıl 6 22.2 Hayır 25 92.6 

21-25 yıl 6 22.2 
ġu anda yapmakta 

old iĢten memnun 

musunuz 

Evet 21 77.8 

26 ve üzeri 2 7.4 Hayır 6 22.2 

Daha Önce BaĢka 

Kurumda ÇalıĢma 

Durumunuz 

Evet 13 49 Aldığınız ücretten 

memnun musunuz 

Evet 13 49 

Hayır 14 51 Hayır 14 51 

    ÇalıĢmalarınızdan Dolayı taktir ediliyor 

musunuz 

Evet 8 29.6 

    Hayır 19 70.4 
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Tablo-3‘de ankete katılanların örgütsel özelliklerine ait frekans tablosu yer almaktadır. Buna 

göre, ankete katılanların, %37‘si 1-5 yıl ve %11,1‘i 6-10 yıl, %11,1‘i 11-15 yıl, %14,8‘ i 16-20 yıl, 

%22,2‘ si 21-25 yıl, %3,7‘ si 26 ve üzeri görev süresine sahip; %22,2‘ si 1-5 yıl, %14,8‘ i 6-10 yıl, 

%11,1‘i 11-15 yıl, %22,2‘si 16-20 yıl, %22,2‘si 21-25 yıl, %7,4‘ü 26 ve üzeri meslekteki görev 

süresine sahip; %49‘u daha önce baĢka kurumda çalıĢma durumu mevcut, %51‘i de daha önce baĢka 

kurumda çalıĢmamıĢ; %3,7‘si fakülte sekreteri, %33,3‘ü memur, %3,7‘si Ģef, %18,5‘i bilgisayar 

iĢletmeni, %7,4‘ü teknik hizmetler, %18,5‘i hizmetli, %11,1‘i Ģirket personeli, %3,7‘si de diğer 

çalıĢma unvanına sahip; %7,4‘ü yöneticilik görevine sahip, %92,6‘sı nın da yöneticilik görevi yok; 

%77,8‘i Ģu anda yapmakta olduğu iĢten memnun, %22,2‘si de Ģu anda yapmakta olduğu iĢten memnun 

değil; % 49‘u aldığı ücretten memnun, %51‘i aldığı ücretten memnun değil; %29,6‘sı çalıĢmalarından 

dolayı takdir edildiğini, %70,4‘ü de takdir edilmediğini düĢünmektedir. 

Tablo.4 Ortalama ve Standart Sapma 

DeğiĢkenler Sorular Ortalama Stan.Sapma 

D
u
y
g
u
sa

l 
T

ü
k
en

m
iĢ

li
k
 

ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum  2,3600 1,03602 

ĠĢ günü sonunda kendimi tükenmiĢ hissediyorum  2,8000 0,81650 

Sabah kalkıp, yeni bir iĢ gününe baĢlamak zorunda olduğum zaman, 

yorgunluk hissediyorum  2,4800 1,08474 

Gün boyu insanlarla birlikte çalıĢmak, beni gerçekten geriyor  2,0800 1,07703  

ĠĢimden dolayı tükendiğimi hissediyorum  2,1600 1,02794  

ĠĢimin beni kısıtladığını düĢünüyorum  2,6000 1,22474 

ĠĢ yerinde çok yoğun çalıĢtığımı düĢünüyorum  3,8000 1,25831  

Ġnsanlarla doğrudan birlikte çalıĢmak bende çok fazla stres yaratıyor  2,3600 1,15036  

Sabrımın tükendiğini hissediyorum.  2,5600 1,00333 

D
u
y
ar

sı
zl

aĢ
m

a
 

Bu iĢe girdiğimden beri, insanlara karĢı daha duyarsız oldum  1,5600 0,76811  

Bu iĢin, beni duygusal olarak körelttiğinden endiĢe ediyorum.  2,2000 1,25831  

Hizmet verdiğim bazı kiĢilere karĢı soğuk ve ilgisiz davrandığımı 

hissediyorum  2,2400 1,16476  

Hizmet verdiğim bazı kiĢilere ne olup ne olmadığı beni gerçekten 

ilgilendirmiyor  1,8800 0,92736  

Hizmet verdiğim kiĢilerin, bazı sorunları yüzünden, beni suçladıklarını 

hissediyorum  2,4400 1,08321  

K
iĢ

is
el

 B
aĢ

ar
ıd

a 
D

ü
Ģm

e
 

Hizmet verdiğim kiĢilerin, olaylarla ilgili neler hissettiğini çok kolay 

anlayabiliyorum  3,9200 0,86217  

Hizmet verdiğim kiĢilerin sorunlarını çok etkili bir Ģekilde ele alıyorum.  3,6800 1,21518  

Yaptığım iĢ ile baĢkalarının hayatını olumlu etkilediğimi düĢünüyorum  3,6800 1,21518  

Kendimi çok enerjik hissediyorum  38000 1,8012  

Hizmet verdiğim kiĢilerle birlikte, kolaylıkla rahat bir ortam 

oluĢturabiliyorum  4,0400 0,88882  

Hizmet verdiğim kiĢilerle yakından ilgilendikten sonra kendimi canlanmıĢ 

hissederim  3,9200 1,07703  

ĠĢimde birçok önemli Ģey yaptım  3,8800 0,88129  

ĠĢimde, duygusal sorunlara soğukkanlılıkla yaklaĢırım  3,9600 0,78951  

 

Tablo-4‘de ankete katılanların tükenmiĢliğin alt boyutlarına yönelik ortalama ve standart 

sapma verileri yer almaktadır. Anket formunda 5‘li likert ölçeği kullanıldığı için formda 1 den 5 e 

kadar değerler verilmiĢtir. TükenmiĢlik konusunda en çok göze çarpan değiĢken iĢ yerinde yoğun bir 

çalıĢma ortamının olduğunun düĢünülmesidir. Ayrıca insanlara karĢı duyarsız olmanın da en düĢük 

öneme sahip olan değiĢken olduğu göze çarpmaktadır. 
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Ankete katılanların çoğunun hizmet verdiği kiĢilerle birlikte rahat bir ortama ayak uydurduğu 

görülmektedir. Buna karĢın hizmet verilen kiĢilerin durumları hakkında meydana gelen değiĢimlere 

duyarsız kalmanın ise önem derecesi bakımından en düĢük paya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo.5 Demografik Özellikler ile TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkiler 
D
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KiĢisel Özellik / TükenmiĢlik Cinsiyet YaĢ 

Medeni 

Durum 

Ek 

Gelir Mezuniyet 

ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum  0,033*  0,683 0,710   0,672 0,053 * 

ĠĢ günü sonunda kendimi tükenmiĢ hissediyorum 0,233   0,927 0,438 0,752  0,446  

Sabah kalkıp, yeni bir iĢ gününe baĢlamak zorunda 

olduğum zaman, yorgunluk hissediyorum  0,000* 0,222  0,705 0,150  0,186  

Gün boyu insanlarla birlikte çalıĢmak, beni 

gerçekten geriyor.  0,116  0,349 0,520  0,882  0,185  

ĠĢimden dolayı tükendiğimi hissediyorum  0,101  0,373  0,408  0,180  0,078  

ĠĢimin beni kısıtladığını düĢünüyorum  0,001*  0,878  0,438 0,107  0,267  

ĠĢ yerinde çok yoğun çalıĢtığımı düĢünüyorum  0,818 0,921  0,043 * 0,024 * 0,276  

Ġnsanlarla doğrudan birlikte çalıĢmak bende çok 

fazla stres yaratıyor  0,658 0,438 0,849  0,464  0,008 * 

Sabrımın tükendiğini hissediyorum.  0,080 0,420   0,276 0,460  0,530  

D
u
y
ar

sı
zl

aĢ
m

a
 

Bu iĢe girdiğimden beri, insanlara karĢı daha 

duyarsız oldum  0,141  0,406  0,096 0,172  0,244  

Bu iĢin, beni duygusal olarak körelttiğinden endiĢe 

ediyorum. 0,187   0,562  0,243 0,271  0,555  

Hizmet verdiğim bazı kiĢilere karĢı soğuk ve ilgisiz 

davrandığımı hissediyorum  0,148 0,627  0,751   0,740  0,113 

Hizmet verdiğim bazı kiĢilere ne olup ne olmadığı 

beni gerçekten ilgilendirmiyor  0,083  0,412  0,265  0,557  0,232 

Hizmet verdiğim kiĢilerin, bazı sorunları yüzünden, 

beni suçladıklarını hissediyorum  0,409  0,313  0,615  0,104  0,149 

K
iĢ
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Hizmet verdiğim kiĢilerin, olaylarla ilgili neler 

hissettiğini çok kolay anlayabiliyorum  0,692  0,038*  0,053*  0,448  0,019* 

Hizmet verdiğim kiĢilerin sorunlarını çok etkili bir 

Ģekilde ele alıyorum.  0,457  0,623  0,453  0,642  0,199 

Yaptığım iĢ ile baĢkalarının hayatını olumlu 

etkilediğimi düĢünüyorum  0,580  0,385  0,051*  0,264  0,105 

Kendimi çok enerjik hissediyorum  0,000*  0,515  0,738  0,035*  0,205 

Hizmet verdiğim kiĢilerle birlikte, kolaylıkla rahat 

bir ortam oluĢturabiliyorum  0,324 0,902   0,359  0,717  0,009* 

Hizmet verdiğim kiĢilerle yakından ilgilendikten 

sonra kendimi canlanmıĢ hissederim  0,315  0,263  0,692  0,856  0,294 

ĠĢimde birçok önemli Ģey yaptım  0,216  0,280  0,079  0,303 0,784  

ĠĢimde, duygusal sorunlara soğukkanlılıkla 

yaklaĢırım  0,572  0,304  0,428  0,240  0,239 

 

Tablo 5‘ de tükenmiĢlik ile kiĢisel özellikler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını test etmek amacıyla ki-kare analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. Buna göre; cinsiyet ile 

iĢinden soğumanın, iĢe gelmede yorgunluğun, iĢinin kendisini kısıtladığı düĢünme konusunda anlamlı 

bir iliĢki mevcuttur. Ayrıca mezuniyet ile iĢinden soğuduğunu hissetme arasında da anlamlı bir iliĢki 

söz konusudur. Cinsiyet ile kiĢinin kendini enerjik hissetmesi, medeni durum ile hizmet verilen 

kiĢilerin kendini olaylar karĢısında nasıl hissettiğini anlayabilme konusunda, ek gelir ile kiĢinin 

kendisini enerjik hissetmesi konusunda istatistiksel bakımdan anlamlı bir iliĢkinin olduğu söylenebilir. 
Tablo.6 Örgütsel Özellikler ile TükenmiĢlik Arasındaki ĠliĢkiler 
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ĠĢimden soğuduğumu 

hissediyorum 0,675   0,896  0,754  0,015* 0,888 0,017* 0,340 0,673 0,342 

ĠĢ günü sonunda kendimi 

tükenmiĢ hissediyorum  0,729  0,816  0,564  0,421 0,686 0,022* 0,246 0,202 0,259 
Sabah kalkıp, yeni bir iĢ gününe 

baĢlamak zorunda olduğum zaman, 

yorgunluk hissediyorum  0,263  0,172  0,179  0,001* 0,175 0,070 0,878 0,907 0,841 

Gün boyu insanlarla birlikte 

çalıĢmak, beni gerçekten geriyor.  0,939  0,740  0,072  0,003* 0,001* 0,041 0,672 0,722 0,284 

ĠĢimden dolayı tükendiğimi 

hissediyorum  0,668  0,209  0,637  0,142 0,299 0,026* 0,269 0,664 0,518 

ĠĢimin beni kısıtladığını 

düĢünüyorum  0,872  0,827  0,143  0,020* 0,696 0,033* 0,706 0,111 0,091 

ĠĢ yerinde çok yoğun 

çalıĢtığımı düĢünüyorum  0,768  0,680  0,748  0,522 0,109 0,420 0,292 0,365 0,819 

Ġnsanlarla doğrudan birlikte 

çalıĢmak bende çok fazla 

stres yaratıyor  0,765  0,478  0,031*  0,602 0,090 0,144 0,147 0,410 0,775 

Sabrımın tükendiğini 

hissediyorum.  0,356  0,901  0,756  0,001* 0,928 0,070 0,677 0,695 0,066 
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Bu iĢe girdiğimden beri, 

insanlara karĢı daha 

duyarsız oldum  0,358  0,473  0,219  0,426 0,023* 0,001* 1,000 0,675 0,675 

Bu iĢin, beni duygusal 

olarak körelttiğinden endiĢe 

ediyorum.  0,611  0,347  0,062  0,431 0,310 0,010* 0,815 0,439 0,664 
Hizmet verdiğim bazı kiĢilere 

karĢı soğuk ve ilgisiz 

davrandığımı hissediyorum  0,878  0,569  0,135  0,232  0,006* 0,157 0,695 0,796 0,291 
Hizmet verdiğim bazı kiĢilere 

ne olup ne olmadığı beni 

gerçekten ilgilendirmiyor  0,426  0,802  0,583  0,659  0,229 0,730 0,228 0,642 0,447 
Hizmet verdiğim kiĢilerin, bazı 
sorunları yüzünden, beni 

suçladıklarını hissediyorum  0,762  0,473  0,095  0,468  0,023* 0,706 0,231 0,918 0,168 
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Hizmet verdiğim kiĢilerin, 
olaylarla ilgili neler hissettiğini 

çok kolay anlayabiliyorum  0,165  0,083  0,609  0,217  0,741 0,100 0,238 0,102 0,043* 

Hizmet verdiğim kiĢilerin 

sorunlarını çok etkili bir 

Ģekilde ele alıyorum.  0,674  0,493  0,510  0,116  0,782 0,848 0,460 0,943 0,943 

Yaptığım iĢ ile baĢkalarının 

hayatını olumlu 

etkilediğimi düĢünüyorum  0,563  0,715  0,743  0,553  0,399 0,681 0,339 0,377 0,300 

Kendimi çok enerjik 

hissediyorum  0,096  0,237  0,621  0,069  0,829 0,085 0,021* 0,769 0,460 

Hizmet verdiğim kiĢilerle 

birlikte, kolaylıkla rahat bir 

ortam oluĢturabiliyorum  0,399  0,641  0,324  0,270  0,056* 0,104 0,217 0,518 0,879 
Hizmet verdiğim kiĢilerle 

yakından ilgilendikten sonra 

kendimi canlanmıĢ hissederim  0,057*  0,109  0,767  0,734  0,299 0,379 0,620 0,282 0,176 

ĠĢimde birçok önemli Ģey 

yaptım  0,949  0,927  0,897  0,639  0,686 0,440 0,198 0,159 0,719 

ĠĢimde, duygusal sorunlara 

soğukkanlılıkla yaklaĢırım  0,653  0,866  0,693  0,526  0,163 0,631 0,711 0,585 0,418 

 
Tablo 6‘ da örgütsel özellikler ile tükenmiĢlik arasındaki iliĢki ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Buna 

göre kiĢinin daha önce baĢka bir kurumda çalıĢma durumu ile insanlarla birlikte çalıĢmanın stres 
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yaratması konusunda, çalıĢma unvanı ile kiĢinin iĢe geldiğinde yorgun hissetmesi ve insanlarla 

çalıĢmanın kiĢiyi germesi arasında anlamlı bir iliĢki söz konusudur. Ayrıca çalıĢma unvanı ile kiĢinin 

iĢ konusunda kısıtlandığı ve sabrının tükendiği konusunda anlamlı bir iliĢki söz konusudur. 

Buna ek olarak yöneticilik görevleri, yapmakta olduğu iĢten memnuniyet gibi konular da 

tükenmiĢlik konusunda etkileĢim halinde olunduğunu göstermektedir. 

Ayrıca; 

 Kurumdaki görev süresi ile kiĢinin baĢka kiĢilerle ilgilenmesi sonucunda kendisini 

canlı hissetmesi, 

 Yöneticilik görevinin olup olmamasıyla kiĢinin hizmet verdiği kiĢilere soğuk, 

rahat ve karĢı taraf tarafından suçlanıldığı hisleri arasında, 

 Aldığı ücretten memnuniyet düzeyi ile kendisini enerjik hissetmesi arasında, 

 Görevde yükselme imkanının olup olmaması ile karĢı tarafı kolay anlayabilme 

arasında anlamlı iliĢkilerin olduğu görülmektedir. 
5.7.2 Anova (Varyans)  Analizi 

Yapılan çalıĢmayla kiĢisel özellikler ile örgütsel özellik arasında fark olup olmadığını test 

edebilmek için varyans analizinden yararlanılmıĢtır. 

H0: YaĢ ile örgütsel özellikler arasında fark yoktur. 

H1: YaĢ ile kiĢisel özellikler arasında fark vardır. 

Tablo.7 YaĢa Göre Varyans Analiz Sonuçları 

Veriler F Anlam Değeri 

Bulunduğunuz Kurumdaki Görev Süreniz  6,594  0,002 * 

Meslekteki Görev Süreniz  14,282  0,000 * 

Daha Önce BaĢka Kurumda ÇalıĢma Durumunuz  1,033  0,397 

ÇalıĢma Unvanı   0,214  0,886 

Yöneticilik göreviniz var mı  0,306  0,821 

ġu anda yapmakta olduğunuz iĢten memnun musunuz?  0,713  0,555 

Aldığınız ücretten memnun musunuz?   1,489  0,246 

ÇalıĢmalarınızdan dolayı takdir ediliyor musunuz?  0,936  0,440 

Görevde yükselme imkanları yeterli mi?  0,266  0,849 

P<0,05 

Tablo 7‘ de yaĢ ile kurumdaki görev süresi, meslekteki görev süresi arasında istatistiksel 

bakımdan anlamlı bir iliĢki söz konusudur. BaĢka bir değiĢle kiĢilerin yaĢları değiĢtikçe kurumdaki ve 

meslekteki görev süreleri arasında farklılıklar oluĢmaktadır. 

 

6.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 27 idari personelin tamamı anket sorularını cevaplandırmıĢtır.  

 AraĢtırmaya katılanların çoğunluğunu lisans mezunu olup 41-50 yaĢ aralığındadır. 

 Kurumdaki görev sürelerine bakıldığında, 1-5 yıl arası çalıĢanların oranının daha fazla 

olduğu görülmektedir. 

 AraĢtırmaya katılanların cinsiyeti ile tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢkiye 

bakıldığında, kadın çalıĢanlarla erkek çalıĢanlar arasında herhangi bir farkın olmadığı 

görülmüĢtür. 

 AraĢtırmaya katılanların unvanlarına göre bakıldığında yönetici vasfında olan idari 

personelin diğer personele oranla daha az sorun yaĢadıkları ve daha az oranla 

tükenmiĢ oldukları görülmüĢtür. Bunun nedeni amir pozisyonunda olmalarından ve 

inisiyatif kullanabilmelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

 TükenmiĢlik konusunda en çok göze çarpan değiĢken iĢ yerinde yoğun bir çalıĢma 

ortamının olduğunun düĢünülmesidir. Ayrıca insanlara karĢı duyarsız olmanın da en 

düĢük öneme sahip olan değiĢken olduğu göze çarpmaktadır. 
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 Ankete katılanların çoğunun hizmet verdiği kiĢilerle birlikte rahat bir ortama ayak 

uydurduğu görülmektedir. Buna karĢın hizmet verilen kiĢilerin durumları hakkında 

meydana gelen değiĢimlere duyarsız kalmanın ise önem derecesi bakımından en düĢük 

paya sahip olduğu görülmektedir. 

 ĠĢ yerinde yoğun bir çalıĢma ortamının, iĢ arkadaĢlarının, muhatap olunan insanların 

tükenmiĢliği tetiklediği öte yandan alınılan ücretin yüksekliğine göre çalıĢma Ģeklinin 

iĢi sevmenin arttığı bulgularına ulaĢılmıĢtır. 
ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, tükenmiĢlikle baĢ etme aĢağıdaki önerilerde bulunulmuĢtur;  

 ÇalıĢanların hizmet içi eğitimle tükenmiĢlik konusunda bilinç düzeyleri artırılmalı. 

 Adaletli ödüllendirme ve takdir yöntemleri kulanılarak çalıĢanların tükenmiĢlikleri 

azaltılmalı. 

 ÇalıĢanların hizmet içi eğitimle tükenmiĢlikle baĢ etmeye yönelik iletiĢim becerileri 

güçlendirilmeli. 
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ÖZET 

 

 Ülkemizin önemli sektörlerinden birisi konumunda bulunan eğitim sektöründe kurumsal 

yönetim anlayıĢının yerleĢmesi, bu anlayıĢın etkinliğinin arttırılması için de kurumsal yönetim 

ilkelerine sahip olunması önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı, Atça Meslek Yüksek Okulu‘nda 

eğitimlerini sürdüren öğrencilerin, gerek okul yönetimi gerekse de eğitim veren ders hocalarının 

kurumsal yönetim anlayıĢına uygun davranıp davranmadıkları konusundaki algı düzeylerini ölçmektir. 

ÇalıĢmada öncelikle kurumsal yönetim anlayıĢı ve ilkeleri gerek yerli gerekse de yabancı literatür 

kapsamında inceleme konusu yapılmıĢtır. Uygulama bölümünde ise, Atça Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerine anket çalıĢması yapılarak elde edilen sonuçlar, SPSS ortamında analiz edilmiĢtir. Elde 

edilen analiz sonuçlarına göre; öğrencilerde, kurumda çalıĢan gerek yönetim gerekse de ders eğitimi 

veren kiĢilerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun davrandıkları izlenimi doğmuĢtur.   

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Kurumsal Yönetim, Eğitim Sektörü 

 

ABSTRACT 

 

 THE CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTIONS OF THE STUDENTS AT THE 

VOCATĠONAL HIGH SCHOOLS: ATÇA VOCATIONAL HIGH SCHOOL SAMPLE   

The establishment of  corporate governance is important for education sector which is one of 

the most important sectors for the country. In order to reinforce governance, intitutions should 

embrace corporate governance principles. The purpose of this study is to assess the perceptions of the 

students at the Atça Vocational High School about the compatibility of the behaviors of the school 

management and the faculty with the corporate governance. After the review of the national and the 

international literatüre on corporate governance, a survey was applied to students at Atça Vocational 

High School. The results were analyzed using SPSS. The results of the study indicate that the 

management and the instructors of the school seem to act in accordance with corporate governance 

principles. 

Key Words: Education, Corporate Governance, Education Sector. 

     

YÜKSEK ÖĞRETĠMDE KURUMSAL YÖNETĠM 

 

Yüksek öğrenim kurumlarının yenilikçi olmaları ve çok çeĢitli hedef ve amaçlarına 

ulaĢabilmeleri için kurumsal yönetim ve liderlik yetkinliklerini geliĢtirmeleri beklenmektedir 

(European University Association, 2005). Kurumsal yönetim bir kurumun karar verme süreç ve yapısı, 

bir kurumun iĢleyiĢini yönlendiren politikaların oluĢturulması ve kurumla ilgili olan diğer kiĢi ve 

kurumların çıkarlarının korumasına dönük düzenlemeler olarak tanımlanabilir (McCaffery, 2010: 38). 

Özellikle vekalet problemi bağlamında ele alınmıĢ olan kurumsal yönetimin temel çıkıĢ noktası firma 

sahibi olan asillerle onlar adına hareket eden vekiller(yöneticiler) arasındaki çıkar çatıĢması ve 

sahiplerin çıkarlarının korunması için kontrol mekanizmalarının geliĢtirilmesidir (Christopher, 2012: 

337).  

mailto:cagrikoroglu@hotmail.com
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Yüksek öğretimde kurumsal yönetim yüksek öğretim kurumlarının iĢleyiĢine iliĢkin 

politikaların  hem ulusal hem de kurumsal düzeyde belirlendiği, uygulandığı ve gözden geçirildiği 

yapı,iliĢki ve süreçleri kapsamaktadır. Yüksek öğretimde kurumsal yönetim üniversitelerin idaresine 

iliĢkin mevzuat, kurumların kendilerine özgü özellikleri, eğitim sistemi içindeki yerleri, finansal 

kaynakların kurumlar arasında dağıtılması ve bu kaynakların harcanmasında hesap verebilmeden  

davranıĢ ve iĢleyiĢ tarzını belirleyen resmi olmayan yapı ve iliĢkilere kadar uzanan   çok karmaĢık ve 

geniĢ bir iliĢkiler ve etkileĢimler ağını kapsar (OECD, 2008:  68).  Akademik alanda kurumsal 

yönetim eğitim, öğretim ve araĢtırma faaliyetleriyle ilgilidir (Carnegie ve Tuck, 2010: 436) .  

EtkileĢim halinde ve karĢılıklı olarak bağımlı olan çok sayıda  unsur arasında  hassas dengelerin  

gözetilmesini  gerektiren kurumsal yönetim konusunun ele alınması ve hayata geçirilmesi ilgili 

kurumun yasal statüsüne göre yani  kurumun özel ya da kamu kuruluĢu olmasına göre , kar amaçlı 

olup olmamasına göre ve kuruluĢ amacına göre değiĢmektedir (Braun vd., 2015 ; McCaffery, 2010; 

Carey, 2013).     

Yeni Kamu Yönetimi ve neo-liberal akımlar üniversitelere verilen kamusal kaynakların 

azaltılarak üniversitelerin mümkün oldukça kendi ayakları üzerinde durmasını ve bu bağlamda 

etkinlik, verimlilik ilkeleriyle çalıĢmalarını, bu bağlamda kurumsal performans, kaynak yönetimi ve 

risk yönetimi gibi konuları da üniversitelerdeki kurumsal yönetim kapsamında düĢünmektedir. Buna 

göre yüksek öğretim kurumlarının alıĢılagelmiĢ bürokratik yapılanma yerine daha adem-i merkezi bir  

yapıyla, gelirleri artırmak gibi  çıktıya dayalı yönetim  tarzlarıyla idare edilmesi gerektiği öne 

sürülmektedir  (Christopher, 2012:340; Carnegie ve Tuck, 2010: 437; Santiago vd., 2015 ). Bu görüĢü 

destekler nitelikte  ticari bir Ģirketin kurumsal yönetim anlayıĢıyla yönetilen yüksek öğretim 

kurumlarının göreli olarak daha baĢarılı kurumlar olduğu, üniversitelerin  stratejik düĢünüp stratejik 

hareket ederek uzun dönemli planlar ve kararlar verebilmesi için tam bir otonomiye sahip olması 

gerektiği ileri sürülmektedir. Yüksek öğretim kurumları yeterince özerk olamadıklarında kurumsal 

performansı ve baĢarıları sağlayacak, değiĢime ve geliĢmelere uyum sağlamaların temin edecek 

stratejik kararları almak yerine, sadece vaziyeti idare edecek,  geliĢmelere tepkisel kararlar vermekle 

yetinmiĢ olacaklardır (Bratianu ve Pinzaru,2015). Buna karĢın üniversiteler gerçek anlamda bir iĢletme 

değildir, onların öncelikli amacı karlılık olan özel sektör iĢletmeleriyle kıyaslanması pek doğru 

olmayacaktır (Carnegie ve Tuck, 2010: 430). Öncelikle devlete ait  yüksek öğretim kurumlarında 

devlet yüksek öğretim kurumlarının kurumsal yönetim anlayıĢını Ģekillendiren önemli bir unsur olarak 

ortaya çıkmaktadır (Christopher, 2012). Türkiye'deki yüksek öğretimi düzenleyen mevzuat 

incelendiğinde sistemin kamu üniversitelerin sahibi olan devlet ile onları devlet adına idare eden 

üniversite yönetimleri  arasındaki vekalet problemini yani doğabilecek çıkar çatıĢmalarını engellemek 

ya da azaltmak üzerinde durduğu gözlemlenmektedir. Bu argümanlara ilave olarak akademik 

kurumların karlılık, kaynak kullanımında verimlilik gibi  iĢletme ve finans amaçlarının ötesinde bilgi 

üretme, araĢtırma geliĢtirme çabaları içinde olması gerekmektedir. Yüksek öğretim kurumlarının 

mevcut ve gelecek öğrenciler, devlet, toplum ve iĢ dünyası gibi aralarında etkileĢim olan çok farklı 

grupların ihtiyaçlarını karĢılamak gibi bir sorumluğu vardır (Carnegie ve Tuck, 2010: 436-437). 

Ayrıca, üniversitelerin idari kurullarının yapısı da onların bir Ģirket yönetim kurulları gibi iĢlemesinin 

önündeki bir engeldir. Üniversitelerdeki kurumsal yönetim anlayıĢının merkezinde güçlü bir akademik 

yapının olduğu söylenebilir. Üniversitelerde kurumsal yönetim anlayıĢının en öncelikli amaçlarından 

biri kurum içindeki değiĢik seviyelerdeki akademik kurulların ve senatoların en iyi Ģekilde 

çalıĢtırılmasıdır (Santiago, 2015; McCaffery, 2010).  

Gerek yüksek öğretimde gerekse iĢ dünyasında dengeli ve etkin bir kurumsal yönetim yapısı 

oluĢturmak için bir takım ilkeler vardır.  Kurumsal yönetim ilkeleri   kararların alınmasında, 

uygulanmasında ve açıklanmasında   göz önünde tutulması gereken temel kural ve perspektifleri ifade 

etmektedir.   Kurumsal yönetimin etkin bir Ģekilde uygulanabilmesindeki  dört temel ilke Ģeffaflık, 

hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluktur. ġeffaflık kurum ile ilgili bilgilerin dürüst,eriĢilebilir, açık, 

somut olması, ilgili taraflarla zamanlı ve doğru olarak  paylaĢılmasıdır. Adillik kurumun  tüm 

paydaĢlara eĢit ve hakkaniyete uygun davranmasını ifade etmektedir. Hesapverebilirlik,  kurumlardaki  

karar vericilerin ve faaliyet gösterenlerin   kararların ve  yaptıkları iĢlerin gerekçelerini, faaliyetler  

sonrasında elde edilen sonuçları nesnel olarak açıklayabilmeleridir.Sorumluluk kurumun 

faaliyetlerinin ilgili mevzuata, kurum içi  düzenlemelere,  ahlaki norm ve kriterlere   uygun olarak 

yürütülmesinin sağlanması ve denetlenmesidir (Abdioğlu, 2007: 19-23; Demir ve Sezgin,2014: 209-

211; Pamukçu, 2011: 134-135).  
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Yüksek öğretimde kurumsal yönetim ilkelerinin üniversitelere değer kattığı ve onların  hareket 

alanlarını geniĢlettiği ileri sürülebilir. Özellikle yüksek performans gösteren yüksek öğretim 

kurumlarında örgütsel amaçların kolektif olarak belirlendiği ve ortak bir bilincin varlığı 

gözlemlenebilmektedir. Yönetimler de  her zaman iĢlerin ve iĢleyiĢin   yakın takipçisi olup, çok açık 

bir yönetim ve yönlendirme anlayıĢına sahiptir.Ġyi performans gösteren yüksek öğretim kurumlarında 

yönetimler örgüt içinde  güven oluĢturabilmekte ve kararlarının gerekçelerini ilgililere açıklamaya 

hazır durumdadırlar. Akademik personel ise kendilerini  güçlendirilmiĢ ve özerk hissetmektedir. 

Yüksek öğretimde  akademik personelin , öğrencilerin ve diğer tüm ilgililerin alınan kararlar ve 

iĢleyiĢle ilgili  bilgilendirilmesi ,  sık kullanılan  ve formelleĢtirilmiĢ  iletiĢim kanallarının olması, 

karar verme organlarının iĢleyiĢinin  Ģeffaf olması üniversitelerde  akademik üretim ve eğitimin 

kalitesini artıracak, daha isabetli ve bilgiye dayalı  kararların verilmesini mümkün kılabilecektir  

(Meyer, 2007; Kok ve McDonald, 2015; Carey, 2013; Planas vd., 2013).    

MESLEKĠ EĞĠTĠMĠN DÜN, BUGÜNÜ VE GELECEĞĠ 

Türkiye‘de Mesleki ve Teknik Eğitim, ortaöğretim (lise) düzeyinde baĢlamaktadır. Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim, Milli Eğitim Bakanlığı‘nın (MEB) bünyesinde bulunmaktadır. Meslek 

Yüksekokulları, 3547 Sayılı Kanun ile 1981 yılında üniversitelerin bünyesine dahil edilmiĢtir. 

Bilindiği üzere, MYO önlisans düzeyinde (2 yıllık) eğitim vermektedir. 2547 sayılı Kanuna göre 

Meslek Yüksekokulu, ―belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiĢtirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık 

eğitim ve öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur‖. Meslek Yüksekokulu ilk olarak 1974-75 

öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılmıĢ, daha sonra 1981 yılında üniversitelere 

bağlanarak YÖK bünyesine dahil edilmiĢtir. 

Mesleki ve teknik eğitim, Türk eğitim sisteminin en önemli alanlarından biridir. Mesleki 

eğitimin temel amacı, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine nitelikli ara eleman yetiĢtirmektir. Bu 

iĢlevleri nedeniyle mesleki eğitime, sanayi ve endüstrinin can damarı olarak bakabiliriz. Bugünkü iĢ 

dünyası, yetiĢtirilmiĢ, iĢ deneyimi olan elemanlar istemektedir. Mesleki eğitimin gerek ortaöğretim, 

gerekse yükseköğretim çıktılarında, iĢ dünyasının taleplerine uygunluk açısından büyük sorun 

yaĢandığı, gençlerin mesleki eğitime yönelmede isteksiz olduğu bilinmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerle 

kıyaslandığında, Türkiye‘de mesleki eğitimin, nitelik ve nicelik bakımından istenilen yerde 

bulunduğunu söyleyemeyiz. Mesleki eğitimin istenilen düzeye yükseltilmesi için, sorunun asıl 

kaynaklarına inilerek gerçekçi çözümler gündeme getirilmelidir. Bunun yeri, siyasi tartıĢma ortamları 

değil, akademik tartıĢma ortamlarıdır. Üniversite-iĢ dünyası iĢbirliğidir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye‘de Mesleki Eğitim ve Öğretim 2010-

2013 strateji raporunda Türk mesleki eğitim ve öğretiminin özel ihtiyaçlarına yanıt veren 24 stretejik 

amaç tanımlanmıĢ ve tüm Avrupa mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için ortak olan altı genel ilke 

altında yeniden gruplandırılmıĢtır. Bunlar: 

-Ġstihdama uygunluğun güçlendirilmesi,  

-Kalitenin arttırılması 

-Mesleki eğitim ve öğretimin statüsünün geliĢtirilmesi 

-Sosyal katılımın desteklenmesi 

-Mesleki eğitim ve öğretimin finansmanı için kaynakların seferber edilmesi 

-Verimliliğin arttırılması için yerinden yönetime geçilmesi  

Ülkeler, sanayinin ihtiyaç duyduğu iĢgücü gereksinimini, uluslararası deneyimlerden de 

yararlanarak kendi dinamiklerine göre oluĢturdukları mesleki teknik eğitim yöntemleri ile 

karĢılamaktadır. Dünyada bu amaçla üç farklı sistem uygulanmaktadır. Bunlar; okul-iĢyeri temeline 

dayalı eğitim uygulayanlar, sadece okula dayalı eğitim uygulayanlar ve her iki anlayıĢı da benimseyen 

ama sürekli arayıĢlar içerisinde olan ülkelerdir.Genç ve dinamik nüfus yapısıyla Türkiye geliĢmiĢ 

ülkelere göre önemli bir avantaja sahiptir. Bu yüzden, Türkiye‘de de yukarıda belirtilen her iki 

anlayıĢta benimsenmiĢ yeni arayıĢlar mevcuttur. Bu bağlamda bireylere, ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda eğitim olanakları sunarak ekonomide etkin katılımlarının sağlanması On Altıncı Milli 

Eğitim ġurası‘nda alınan kararlar arasındadır. (On Altıncı Milli Eğitim ġura Kararları, 1999) 

TC Hükümeti ile AB arasında imzalanan “Türkiye‟de Mesleki Eğitim Sisteminin 

Güçlendirilmesi” projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanan ―YeĢil Belge‖ çok önemli bir doküman 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim konusundaki sorumluluk ―hayat boyu 

öğrenme‖ yaklaĢımı ile birlikte, MEB ve YÖK‘ün yanında, artık iĢverenin, çalıĢanın ve ilgili meslek 

örgütlerinin paylaĢacağı bir sorumluluk alanı olmaktadır. “Artık aradığımız nitelikte insan 
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bulamıyoruz” diye Ģikayette bulunmak yerine,  meslek lisesi, MYO mezunu ve lisans eğitimli 

gençlerde hangi nitelikleri aradığımızı belirlemek ve bu doğrultuda bir eğitim öğrenim programı 

uygulanmasını sağlamak ve takipçisi olmak zorundayız. 

Son dönemde özellikle Avrupa Birliği fonları kullanılarak geliĢtirilen projelerle Mesleki Teknik 

eğitimin modernizasyonu konusunda çalıĢmalar yürütülmektedir. Bunun yanında genel bütçe 

kaynakları kullanılarak mesleki teknik eğitime kaynak aktarılmaktadır. Türkiye‘de genel bütçeden 

eğitime ayrılan payın OECD ülkeleri ortalamasının yarısı kadar olduğu dikkate alınınca aktarılan 

kaynakların yetersizliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 2006 verilerine göre, OECD ülkelerinin 

kamudan eğitime ayırdıkları payın ortalaması yüzde 5.9 iken, ülkemizde bu oran yüzde 3,7‘dir 

(OECD, 2006). Türkiye‘nin GSMH‘ sinin geliĢmiĢ ülkelere göre daha düĢük, ancak nüfus artıĢ 

oranının ise daha yüksek olduğu da hesaba katılırsa, eğitime ayrılan yüzde 3,7‘lik payın ne kadar 

yetersiz olduğu anlaĢılmaktadır (ġahin ve ark.2007 ). Bu durum, hem genel eğitimin hem de mesleki 

teknik eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir parametredir.  

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SORUNLARI 

Yükseköğretim alanında, mesleki eğitimin ilk basamağı olan MYO‘lara yönelik temel eleĢtiri iĢ 

dünyasının beklentilerini karĢılayacak insan gücü yetiĢtirilmesindeki yetersizliktir. ĠĢ dünyasının 

taleplerine tatmin edici düzeyde yanıt verebilen sürdürülebilir bir mesleki eğitim sistemi 

kurulamamıĢtır.1980‘lerin ilk yarısından beri MYO‘ların geliĢtirilmesine yönelik projeler 

uygulanmıĢtır. Bu projeler pilot projelerdi. Giderek büyüyen MYO sisteminin hacmi yanında yetersiz 

kalmanın yanı sıra projelerin uygulandığı MYO‘larında bile sürekli ve kalıcı bir sistem kurulamamıĢ 

ve bir mesleki eğitim geleneği oluĢturulamamıĢtır. 

Mesleki eğitimde yaĢanan belli baĢlı sorunları Ģu baĢlıklar altında inceleyebiliriz: 

 

         -Mesleki Yönlendirmede YaĢanan Olumsuzluklar       

Bireyin ilgi ve yetenekleri ile iĢin gerektirdiği özellikler arasındaki uyum, bireyin iĢe karĢı 

motivasyonunda ve iĢteki baĢarısında da etkili olan faktördür. Meslek seçiminin isabetli olması,  

bireyin kendi ilgi ve yetenekleri ile iĢin gerektirdiği nitelikleri tanıması ile mümkündür. 

Ülkemizde mesleki yönlendirmede bireyin yeteneklerinden ziyade ailenin talepleri ve çevresel 

faktörler belirleyici olmaktadır. Çocuğunun üniversite okumasını isteyen aileler, üniversiteye giriĢ 

sınavında göreceli olarak dezavantaja sahip olan meslek okullarına yönelmemektedirler. ―Çocuğum 

üniversitede okusun‖ düĢüncesi ile öğrencilerin enerjisi yıllarca dershane yollarında tüketilmektedir. 

Mevcut sistem ve rehberlik hizmetindeki eksikliklerden dolayı bilinçli bir mesleki yönlendirme 

yapılamamakta bu ise zaten ortaöğretimde büyük bir krizin içine yuvarlanmıĢ olan mesleki eğitimi 

yükseköğretim aĢamasında da yok etme noktasına getirmektedir. 

-Eğitim Programlarından Kaynaklanan Sorunlar 

Orta ve yükseköğretimde mesleki eğitim programlarında teknolojik geliĢmenin zorlamasıyla 

bazı geliĢmeler olsa da, programlar geleneksel mesleklere dönük ve güncelliğini yitirmiĢ durumdadır. 

Programlar kurumsal bir yaklaĢımla güncellenmemekte öğretim elemanının bireysel uğraĢları ile 

güncellenmektedir.Gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde adları farklı olan, fakat içerikleri 

aynı olan programlar açılmaktadır. Bu durum, birbirinin tekrarı olan programları ortaya çıkarmaktadır. 

Bu da, kaynakların verimli olarak kullanılmasını önlemekte, mezunların farklı yeterlikler kazanmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca uygulanan programlar çevre ihtiyaçları ile tutarlı olmamakta, istihdam 

olanağı sınırlı olan alanlar için gereğinden fazla eleman yetiĢtirilmektedir. 

-Yetersiz Altyapı ve Eski Teknoloji  

Ülkemizdeki orta ve yükseköğretim kademesindeki mesleki teknik eğitim kurumları gerek 

altyapı, gerekse de mesleki donanım olarak büyük sıkıntılarla mücadele etmektedir. Öncelikle fiziki 

altyapı yani bina, sosyal faaliyet alanları, laboratuar gibi bileĢenlerin üniversite kimliğine yakıĢır 

Ģekilde olması kaliteli eğitim için gereklidir. Özellikle yerleĢkelerin dıĢındaki MYO‘larda bu konu 

oldukça önemlidir. Ġlkokul veya liselerden bozma binalarda eğitim yapılması hem öğrenciler, hem de 

öğretim elemanlarının üniversite kimliğini yakalayamamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu 

durumdaki birçok öğrenci üniversite kimliğini yakalayamadan üniversite mezunu olmaktadır.  Ġdari ve 

akademik kadrolarda, mali kaynakların dağıtılmasında, üniversite imkanlarınınkullanılması gibi 

konularda eĢit davranılması MYO‘ların kaliteli eğitim vermesi için elzemdir. Tüm bu olumsuzluklara 

rağmen yürütülmeye çalıĢılan eğitim, var olan atölye ve laboratuar teknolojilerinin çoğunlukla günün 
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teknolojik ihtiyaçlarını karĢılamaktan uzak olması nedeniyle aksamaktadır. MYO‘ların piyasanın 

teknolojik ihtiyaçlarını karĢılamaktan uzak mezunları, sektörel talepleri karĢılayamaz hale gelmiĢtir. 

-Sınavsız GeçiĢ Hakkı  

Meslek lisesi mezunları 4702 Sayılı Yasa ile Meslek Yüksek Okullarına sınavsız Ģekilde kayıt 

yaptırabilmekte ise de öğrenci kapasitesi, öğretim elemanı ve eğitim materyalleri gibi altyapı 

eksiklikleri nedeniyle, öğrenci niteliğinin artması yerine ancak ―beklentiler‖ artmıĢtır. Bu uygulama ile 

iĢ piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücü ihtiyacı karĢılamak hedeflenmektedir. Uygulamanın 

hayata geçirildiği 2002 yılında öğrencisi sayısı %159 artmıĢ, daha sonraki yıllarda da bu artıĢ eğilimi 

devam etmiĢtir.  MYO‘ların yetersizliği ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanımız, ―……Ve meslek 

yüksekokullarına sınavsız geçiĢ meselesi, meslek yüksekokullarını adeta katletmiĢtir. Oradaki kaliteyi 

dibe vurmuĢtur. Birçok yerde meslek yüksek okulları, bizim endüstri meslek liseleri ve diğer meslek 

liseleri bünyesinde eğitim yapmaktadır‖ diyerek, niteliksizliğin boyutlarını ortaya koymuĢtur.  

MYO‘lardaki bu büyük öğrenci artıĢına karĢın bu kurumların alt yapı, fiziksel mekan, donanım 

ve öğretim elemanı ihtiyaçları aynı oranda karĢılanmamıĢtır. Bunun sonucunda uygulama, MYO‘ların 

eğitim kalitesini düĢürmüĢ ve deyim yerindeyse sistem felç olmuĢtur. MYO‘lara ciddi ve bilimsel 

kriterlere dayanmadan yapılan öğrenci alımları sonucunda MYO‘lar iĢ piyasasının kalifiye eleman 

ihtiyacını karĢıladığı eğitim merkezleri olmaktan çıkmıĢ,  baĢarısız öğrencilerin eğitimde son durağı 

haline gelmiĢtir. 

-Öğretim Elemanları ve Yöneticiler 
MYO öğretim elemanları ve yöneticileri yeterli piyasa deneyimlerini sürekli yenileme 

imkanlarınayeterince sahip değildirler. Öğretim elemanlarının deneyimlerini geliĢtirebilecekleri 

sektörel iliĢkiler yeterince kurulamamıĢtır. Programların niteliğine uygun ve yeterli sayıda öğretim 

elemanı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısının fazlalığı 

nedeniyle, uygulamalı eğitim istenilen düzeyde yapılamamaktadır. MYO‘ların yaĢadığı öğretim 

elemanı sorununu rakamlarda ortaya koymaktadır: 2005-2006 verilerine göre, ülkemizde MYO‘larda 

öğretim elemanı baĢına 68.07 öğrenci düĢerken, bu rakam Almanya‘da 5, Japonya‘da 9, Belçika‘da 

10‘dur. (EĢme, 2007) Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri konusunda, YÖK‘ün yaptırdığı bir anket 

çalıĢmasında, mesleki dersleri okutan öğretim elemanlarının sektördeki deneyimlerinin yeterliliği 

konusundaki soruya, ankete katılanların % 72‘si olumlu yanıt vermiĢtir. Öğretim elemanlarının 

sayısının yeterli olduğunu belirtenlerin oranı %38, bilgi teknolojilerini kullanabildiklerini kabul 

edenlerin oranı % 87, yeterli düzeyde yabancı dil bildiklerini söyleyenlerin oranı % 41 olmuĢtur. 

-Yatay ve Dikey GeçiĢler  
Aynı programlar arasındaki yatay geçiĢlerde ders isimleri ve müfredat uyumsuzlukları nedeni 

ile yatay geçiĢ sorunları yaĢanmaktadır. Fakülteler arasında verilen dikey geçiĢ kontenjanları 

yetersizdir. Bazı programların isimlerinde, meslek tanımları ve standartları göz ardı edilmiĢtir. Bu 

programların lisans düzeyinde karĢılıkları bulunmadığı için öğrencilerin dikey geçiĢinde problemler 

yaĢanmaktadır.  

-Kalite ve Akreditasyon  

Yeterlilik ve kaliteye ulaĢmak hiç süphesiz her seviyedeki eğitimin olduğu gibi, meslek 

yüksekokullarındaki eğitimin de en baĢta gelen amaçlarındandır. Mesleki ara eleman ihtiyacı 

her yıl artan mezun sayıları ile bu okullarca karĢılanmaktadır. Ekonominin geliĢme sürecine 

meslek yüksekokulu mezunlarının dinamik bir katkıları olacağı beklenmektedir. Bu nedenle 

her meslek yüksekokulu mezunu almıĢ olduğu eğitimle, çağdaĢ insan kaynakları piyasasının 

beklentilerine uygun mesleki yeterlilikte olmalıdır. Bununla birlikte, meslek yüksekokulu 

mezunlarının; bilgi birikimleri, uyumları ve uygulama tecrübeleriyle, gelecekte de potansiyel 

insan kaynakları yeteneği olarak değerlendirilebilecek kalite güvenceleri de olmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, geliĢmekte olan ülkelerin ekonomilerinin kalkınma süreçlerini 

hızlandıracak en etkili unsurlardan biri de mesleki ara elemanlardır.  
-Değer Alanı, Ġtibar ve Saygınlık Sorunu  
  Mesleki eğitim öğrenci ve öğretim elemanları, giriĢ sisteminde yaĢanan sorunlar, katsayı 

sorunu, mesleki eğitimdeki zafiyet dolayısıyla mezunlardaki nitelik zafiyetlerinin oluĢturduğu itibar ve 

saygınlık eksikliği sözkonusudur. Öğrenciler kendilerini ―ikincil statüde‖ algılamaktadırlar. Mesleki 

eğitime yeniden saygınlık kazandırılmalıdır. Ekonominin omurgasını mesleki eğitim teĢkil eder. Bir 

toplumun ekonomik gücü bir insanın bünyesi gibidir. Öncelikle sağlıklı bünyeye sahip olmak gerekir.  
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Mezun ettiği bireylerin memnuniyeti ve iĢ dünyasındaki baĢarıları ile yükseköğretim 

kurumlarının saygınlığı arasında yakın bir iliĢki kurulan günümüzde bu durum, baĢta mezunlar olmak 

üzere üniversiteler, öğretim elemanları, diğer bütün ilgililerde rahatsızlık meydana getirmektedir 

(Akpınar, 2005). 

Öneriler 

Yapılan çalıĢma kapsamında ifade edilen sorunların çözümü, Türkiye‘nin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli iĢgücünün yetiĢmesine katkı sağlayacak, bu ise beraberinde verimlilik artıĢını gündeme 

getirecektir. Bu doğrultuda yapılması gerekenlerle ilgili olarak aĢağıdaki çözüm önerileri sunulabilir: 

-Yeni Meslek Yüksekokulları bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda açılmalıdır. Bu 

konuda ciddi bir planlama politikasına ihtĠyaç olduğu açıktır. Mesleki Yükseköğretimi iç siyaset 

malzemesi olmaktan kurtaracak bağlayıcı kamu politikaları gündeme gelmelidir. 

-Mesleki alanlar bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmeli, bu çerçevede geliĢen 

teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerle ilgili çalıĢmalar yapılmalıdır. 

-GeliĢen teknolojik ihtiyaçları karĢılayabilmek için, teknolojik geliĢmelere hızla ayak 

uydurabilecek, daha esnek bir mesleki eğitim yapısı oluĢturulmalıdır. 

-MYO‘ların üniversitelere bağlı biçimde çalıĢması ve bu okullara sınavsız geçiĢ uygulamasının 

gerek fiziki gerekse de öğretim elemanı sorunu çözülerek yürütülmesi sorunları azaltacaktır. 

-Öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısını çağdaĢ ülkeler düzeyine getirebilmek için 

öğretmen ve öğretim elemanı sayısı arttırılmalıdır. 

-Popülist yaklaĢımlar terk edilerek, meslek yüksekokulları prensip olarak büyük yerleĢim 

birimlerinin sanayi, hizmet ve ticaret bölgelerinde veya bu bölgelere çok yakın mekanlarda kurulmalı. 

Öğrencilerinin sanayi, hizmet ve ticaret bölgelerinde çok yoğun bir pratik eğitim yapabilmeleri, 

bilgisayar ve yabancı dil öğrenme imkanları dikkate alınmalıdır. 

-Meslek yüksekokullarında uygulanan programlar yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve becerileri 

harmanlayarak öğrencilerine aktaracak, onları çağın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek 

zenginlikte programlar olmalıdır. Bu programlar ―Eğitimde Program GeliĢtirme‖ tekniğine göre 

sürekli geliĢtirilip dinamik ve çağdaĢ tutulmalıdır. 

-Bu okullar çağdaĢ dünyada olduğu gibi, ülkemize çok yararlı hizmetler verebilecek birer eğitim 

modelidir. Meslek yüksekokullarının üniversite kampusleri içerisine alınmaya çalıĢılması, en azından 

teorik derslerin üniversite kampus alanı içerisinde yapılmasına imkan tanıyacaktır. Unutulmamalıdır 

ki, 1952-74 yılları arasında faaliyet gösteren tekniker ve yüksek tekniker okulları, ortaöğretim 

düzeyindeki mesleki teknik okulların ortamı içerisinde kuruldukları ve üniversite kavramından yoksun 

kaldıkları için, iĢlevlerini yerine getiremeyip kapandılar. 

-Meslek yüksekokulu eğitimiyle ilgili YÖK‘e de önemli görevler düĢmektedir. YÖK‘te bu 

okullar ile ilgili bir koordinasyon birimi kurulmalıdır. Bu birimin görevi, araĢtırmalarla bu okulların 

sorunlarını saptamak, çözümlerine yardımcı olmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde birlik, beraberlik 

sağlamak, bunları bilimsel ölçütlerle denetlemek olmalıdır.  

-Kalite güvence standartlarına sahip MYO‘lara teĢvik verilmelidir. Akredite olmuĢ programlar 

ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilmelidir. 

-Sanayi-üniversite iĢbirliği doğrultusunda sanayide çalıĢan uzmanların üniversiteye 

kazandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Özellikle küçük yerleĢim birimlerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarında öğrencilere 

boĢ zamanlarını değerlendirebilecek ortamlar hazırlanmalıdır. 

-Mevcut meslek yüksekokullarına ―Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi‖ uygulanarak kalite 

standartlaĢtırılmalı ve yeni, kaliteden yoksun meslek yüksekokulları açmak yerine, mevcut olanların 

kontenjanları kalite standardı ile birlikte arttırılmalıdır. 

-Meslek elemanı-tekniker tanımlarına uygun statüdeki kadrolar, kamu ve özel sektör 

organizasyonlarında yer almalıdır. 

-Meslek yüksekokullarının çevredeki itibarlarını arttıracak; tanıtım, üretim ve hizmet sektörü ile 

iĢbirliği, mezunların mesleki geliĢimlerinin iĢ ortamında da okul tarafından izlenmelerine yönelik 

faaliyetler, önceden alınacak stratejik kararlar doğrultusunda ve sistematik bir Ģekilde yürütülmelidir.  

-ĠĢ piyasasındaki arz talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat veren bir 

mesleki ve teknik eğitim sistemi geliĢtirilmelidir. 
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-Mesleki eğitime nitelikli öğrenci akıĢı için çözüm, bu eğitimin, iĢ dünyasının eğilimleri ve 

dünyadaki geliĢmeler doğrultusunda daha büyük kaynak desteği ile iyileĢtirilerek cazip hale 

getirilmesidir.  

-MYO‘da meslekleri tanıtmak, meslek edindirmek ve iĢ dünyası hakkında bilgiler vermek ve 

kariyer imkanları konusunda öğrencileri yönlendirmek üzere ―Mesleki ve Teknik Eğitim Rehberliği‖ 

sağlanmalıdır. 

 

Sonuç 

 

GeliĢmiĢ ülkelerin, mesleki eğitim alanında ileri seviyedeki ülkeler olması veya mesleki eğitimde ileri 

ülkelerin aynı zamanda sanayileĢmiĢ ülkeler olması, bir tesadüf değil, bir sonuçtur. Yüzde 65 mesleki 

eğitim düzeyi hedefi bulunan ülkemizde bugün bu oranın yüzde 30‘lar düzeyinde kalması uygulanan 

kesintisiz yanlıĢların bir sonucudur. Bu çarpıklık; Türk mesleki eğitiminin önündeki en büyük engeli 

teĢkil etmektedir. 

Bu okulların fonksiyonları anlaĢılıp, çağdaĢ dünyadaki gibi, bir cazibe merkezi haline getirilememiĢtir. 

Ülkemizde meslek yüksekokullarına yöneliĢ, çağdaĢ dünyadaki önlisans okullarına ilgi gibi sağlıklı 

değildir. Okulun bileĢenlerinde dahi ciddi bir isteksizlik sözkonusudur. Genel olarak bu okullar, 

üniversite yönetimleri tarafından kampus alanı dıĢında tutulmaktadır. Bu durum ise meslek 

yüksekokullarına ―üniversite‖nin bir bölümü denmesini, öğrencilerinin de ―üniversite havası‖ nı 

soluyup onu yaĢamasını engellemektedir. Meslek yüksekokulu eğitiminde okul,bina,atölye, ders araç-

gereç ve iç donanımıyla ilgili sorunlar had safhadadır.Öğretim elemanı temini, bunların nicelik ve 

nitelik sorunları yaĢanmaktadır. Okul ve ders programlarının çağdaĢ beklenti ve ihtiyaçları karĢılaması 

ve dinamik tutulması çok önemli bir sorundur. Mezunlarının sosyal statü, istihdam ve özlük haklarına 

yönelik sorunlar yıllardan beri çözülememektedir. ĠĢ dünyasının beklenti ve tutumları tahlil edilerek 

gerekli dersler çıkartılamamıĢtır. Sıralanan sorunların, bugüne kadar izlenen popülist ve kısa dönemli 

politik atılımlarla çözüleceği yönündeki kanı, iĢi daha da karmaĢık hale getirmektedir.  

Ülkemizde kalifiye insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duyulması ve uluslararası pazarlarda rekabet 

üstünlüğü sağlanabilmesi için, Türkiye‘de mesleki eğitimin kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması zorunlu hale gelmiĢtir. Mesleki eğitim sisteminin, iĢ piyasasının gereksinimlerini 

karĢılayacak yeterlilikte olabilmesi için, sanayi okul iĢbirliğinin yaygınlaĢtırılması, iĢletmelerin 

mesleki eğitime katılımlarının sağlanması, mesleki eğitim sistemlerinin uygulandığı ülkelerle bilgi 

alıĢveriĢi sağlanarak programların yenilenmesi, çeĢitlendirilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitimde, 

okul sanayi iĢbirliği geliĢtirilemediğinden okullardaki eğitim teoride kalmakta, uygulamada baĢarılı 

sonuçlar elde edilememektedir. 

Mesleki eğitimin baĢarılı sonuç verebilmesi için standartlara uygun meslek yüksekokullarının 

sayılarının ve bu okullarda görev yapacak öğretim elemanı sayılarının arttırılması gerekmektedir. 

Mesleki eğitim sisteminin, iĢ piyasasının gereksinimlerini karĢılayacak kalitede olabilmesi için; 

sanayi-okul iĢbirliğinin yaygınlaĢtırılması, iĢletmelerin mesleki eğitime katılımlarının sağlanması, 

mesleki eğitimin de iĢletmelerin geliĢen ve farklılaĢan gereksinimlerine yanıt verebilecek Ģekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan mesleki eğitim veren geliĢmiĢ ülkelerle bilgi alıĢveriĢi 

sağlanarak programların yenilenmesi ve iĢ piyasasının koĢullarına göre çeĢitlendirilmesi zorunluluk 

taĢımaktadır. 
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Özet 

 

Ġnsanlığın geliĢmesinde önemli etkenlerden bir tanesi olan iletiĢim, teknolojinin geliĢmesiyle birlikte 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Geldiğimiz noktada insanlar sanal ortamda birbirleriyle iletiĢim kurmaya 

baĢlamıĢ ve sosyal ağların geliĢmesini sağlamıĢlardır. Sosyal ağlar artık, paylaĢım ihtiyacı, sosyal 

yetkinlik, sosyal izolasyon gibi birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada Meslek 

Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin sosyal medya kullanımına iliĢkin tutumları araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma 

gurubu Türkiye‘nin Ege Bölgesinde bulunan 3 farklı Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 463 

öğrenciden oluĢmaktadır. Okullardan birisi özel üniversite, biri Ģehir merkezi diğeri kırsal alanda 

bulunan iki farklı devlet üniversitesidir. 

AraĢtırmada öğrencilerin sosyal medyaya olan tutumları araĢtırılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak Otrar 

ve Argın (2013) tarafından geliĢtirilen, 23 maddeden oluĢan ―Sosyal Medya Tutum Ölçeği‖ 

kullanılmıĢtır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları daha önceden yapılmıĢ olup, Cronbach alfa 

değeri 0.85 olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği Kolmogorov-

Smirnov testi ile tespit edilmiĢ, bu durum sonucunda da analizlerde non-parametrik testlerden olan 

Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri kullanılmıĢtır. Analizler sonucunda cinsiyete, öğrenim 

görülen okula ve internete eriĢim için kullanılan araca bağlı olarak öğrenci puanları arasında anlamlı 

farklılıklar gözlenmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Tutumu, Meslek Yüksekokulu, Öğrenci tutumları 
 

Attitudes of Vocational School Students on Social Media 
 

Abstract 
 

Communication, one of the important factors in the development of humanity, has begun to change 

with the development of technology. At this moment people began to communicate with each other in 

virtual environment and they have enabled the development of social networks. Social networks are 

used for many different purposes, such as sharing necessity, social competence and social isolation. In 

this study, attitudes toward social media use in the Vocational School students are investigated. The 

working group of 463 students is consisted of 3 different vocational schools in Turkey's Aegean region 

one of which is private and the two are public.  

In this study, the impact on students' attitudes towards social media usage habits of internet and social 

media is investigated. "Social Media Attitude Scale", consisting of 23 items, that has been developed 

by Otrar and Argın (2013) is used as the data collection tool. The validity and reliability studies of the 

scale has been made previously, Cronbach‘s alpha reliability value was calculated as 0.85. 

Kolmogorov-Smirnov test results reveals that the data is not normally distributed. That is why non-

parametric Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests are used. Considering gender, school and 

internet access tool, there are significant differences between student scores. 
 

Keywords: Social media attitude, Vocational school, Student attitudes 

 

GĠRĠġ 

 

Ġnsanlığın geliĢmesinde önemli etkenlerden bir tanesi olan iletiĢim, teknolojinin geliĢmesiyle birlikte 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Özellikle internet ve web 2.0 araçları ile birlikte iletiĢim büyük oranda 
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bilgisayar ve mobil cihazlar üzerine taĢınmıĢtır. Geldiğimiz noktada insanlar birbirleriyle iletiĢimlerini 

sanal ortama taĢıyarak sosyal ağların geliĢmesini sağlamıĢlardır.  

(Boyd & Ellison, 2007) sosyal medya sitelerini, kullanıcılarına sınırlı bir sistem içinde açık veya yarı 

açık profil oluĢturma, paylaĢımda bulunulan diğer kullanıcıların listesini ifade etme, diğerlerinin 

bağlantı listelerini ve yaptıklarını karĢılıklı olarak görüntüleme ve geçiĢ yapma imkanları tanıyan web 

tabanlı servisler olarak tanımlamaktadır. Günümüzde sosyal medya, Web 2.0 üzerinde ideolojik ve 

teknolojik içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli bir Ģekilde üretilmesine ve geliĢtirilmesine 

izin veren internet tabanlı uygulamaların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Kaplan & Haenlin, 2010). 

Sosyal ağlar, kullanıcılarına sağladıkları geniĢ olanaklar sayesinde oldukça hızlı yayılmıĢlar ve 

milyonları aĢan kullanıcı sayılarına ulaĢmıĢlardır. Dünyada bu kadar geniĢ kullanıcı sayısına ulaĢan 

sosyal ağlar reklam, pazarlama, eğitim gibi birçok imkânı da beraberinde getirmiĢtir.  

Sosyal ağların kullanım amaçlarının kiĢiler arasında farklılık göstermesi, bu konuda çok sayıda bilim 

insanının çalıĢma yapmasına sebep olmuĢtur.  Alan yazında sosyal ağlarla ilgili ölçek geliĢtirme 

çalıĢmaları (Usluel, Demir, & Çınar, 2014), (Karal & Kokoç, 2010), (Otrar & Argın, 2015), (Arslan & 

Kırık, 2013) ve tutum ölçme çalıĢmalarına (Aksüt, AteĢ, Balaban, & Çelikkanat, 2012), (Otrar & 

Argın, 2014),  (Alican & Saban, 2013) rastlanmaktadır. Ayrıca sosyal ağların kullanım amaçlarını 

belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmaların (Özkan, 2013), (Bilen, Ercan, & Gülmez, 2014), (ġiĢman 

Eren, 2014), (TektaĢ, 2014) yanı sıra eğitimde kullanımına yönelik çalıĢmalar da (IĢık, 2013), (Manca 

& Ranieri, 2016), (Sarsar, BaĢbay, & BaĢbay, 2015), (Mao, 2014), (ElitaĢ, 2015), (Özmen, Aküzüm, 

Sünkür, & Baysal, 2011), (Ekici & Kıyıcı, 2012), (Kalafat & GöktaĢ, 2011), (Kelleci Öztürk & Tetik, 

2015), (Sobaih, Moustafa, Ghandforoush, & Khan, 2016), (Genç, 2010) bulunmaktadır. 
 

AraĢtırmanın Amacı 

Türkiye‘nin Ege Bölgesi‘nde yer alan 3 farklı meslek yüksekokulunda eğitimine devam eden 

öğrenciler arasından rastgele seçilen toplam 463 öğrencinin Sosyal Medyaya iliĢkin tutumlarını ve 

bununla ilgili olabilecek demografik değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi belirlemek araĢtırmanın temel 

amacını oluĢturmaktadır. 
 

Problem Cümlesi 

GiriĢ kısmında verilen bilgiler ıĢığında ve belirtilen temel amaca bağlı olarak aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır: 

Problem: Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin sosyal medyaya iliĢkin tutumları 

nasıldır? 

Alt Problemler: 

 Sosyal medyaya iliĢkin tutumlar öğrenim görülen okula göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

 Sosyal medyaya iliĢkin tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

 Sosyal medyaya iliĢkin tutumlar internete bağlanmak için kullanılan araca göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 
 

AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu araĢtırma, 2015-2016 öğretim yılında Ege Bölgesinde bulunan 3 farklı Meslek Yüksekokulu‘nda 

öğrenime devam eden öğrenciler ve kullanılan ölçek ile sınırlıdır. 

 

Yöntem 
 

AraĢtırmanın Modeli 

Ege bölgesinde 3 farklı meslek yüksekokulunda öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin sosyal 

medyaya iliĢkin tutumlarının hangi yönde ve ne düzeyde olduğunun belirlenmesinin yanı sıra 

öğrencilerin tutumuna çeĢitli değiĢkenlerin (cinsiyet, öğrenim görülen okul, internete eriĢim aracı) 

etkilerini belirlemeye yönelik yapılan bu araĢtırma tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. 
 

AraĢtırma Gurubu 

AraĢtırmanın gurubunu, 2015-2016 öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi KöprübaĢı MYO, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Ġzmir MYO ve YaĢar Üniversitesi YaĢar MYO‘da öğrenimine devam öğrenciler 

arasından rastgele seçilen 463 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet 

dağılımları Tablo 1‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 1 Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımları 

 N Yüzde (%) 

Erkek 269 58,1 

Kadın 194 41,9 

Toplam 463 100,0 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında bireylerin 269‘u (%58,1) erkek, 

194‘ü (%41,9) kadındır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri okullara göre dağılımı Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. 
 

Tablo 2 Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Okullara Göre Dağılımı 

 N Yüzde (%) 

Ġzmir MYO 219 47,3 

KöprübaĢı MYO 171 36,9 

YaĢar MYO 73 15,8 

Toplam 463 100,0 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin 219‘u (%47,3) Ġzmir MYO, 171‘i (%36,9) KöprübaĢı MYO ve 73‘ü 

(%15,8) YaĢar MYO öğrencisinden oluĢmaktadır. Öğrencilerin internete eriĢim için kullandıkları 

araca göre dağılımları da Tablo 3‘te verilmiĢtir. 
 

Tablo 3 Öğrencilerin Ġnternete EriĢim Ġçin Kullandıkları Araca Göre Dağılımı 

 N Yüzde (%) 

Dizüstü bilgisayar 95 20,5 

Masaüstü bilgisayar 45 9,7 

Mobil cihazlar (Cep telefonu, Tablet vb.) 323 69,8 

Toplam 463 100,0 

Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 

 

AraĢtırma grubuna katılan bireylerin 95‘i (%20,5) internete dizüstü bilgisayar, 45‘i (%9,7) masaüstü 

bilgisayar ve 323‘ü (%69,8) mobil cihazlar aracılığıyla bağlanmaktadır. 
 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın (2013) tarafından geliĢtirilen ―Sosyal Medya 

Tutum Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. 4 alt boyut ve toplamda 23 maddeden oluĢan ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları daha önceden yapılmıĢ, Cronbach alfa değeri .85 olarak hesaplanmıĢ ve 

faktörler toplam varyansın %52.65‘ini oluĢturmaktadır. Ölçeğin; 8 maddeden oluĢan (4, 5, 6, 12 13, 

15, 17, 21) ―PaylaĢım Ġhtiyacı‖, 6 maddeden oluĢan (1, 2, 8, 16, 18, 20) ―Sosyal Yetkinlik‖, 6 

maddeden oluĢan (3, 7, 11, 14, 22, 23) ―Sosyal Ġzolasyon‖ ve 3 maddeden oluĢan (9, 10, 19) 

―Öğretmenlerle ĠliĢki‖ alt boyutları bulunmaktadır. 
 

Verilerin Analizi 

4 alt boyuttan oluĢan Sosyal Medya Tutum Ölçeğinden toplanan verilerin her bir alt boyutunun ve 

ölçeğin genel toplam puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov 

normallik testi ile analiz edilmiĢ ve ölçeğin hem tüm alt boyutlarda hem de ölçeğin tümünden alınan 

puanların normal dağılım göstermediği gözlenmiĢtir (p<.05). Parametrik test uygulayabilmek için 

gerekli olan varsayımlar karĢılanmadığından dolayı analizlerde non-parametrik testlerden 

faydalanılmıĢtır. Cinsiyete bağlı olarak ölçeğin alt boyutlarından ve tamamından alınan puanlar 

arasında anlamlı farklılık Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiĢtir. Öğrenim görülen okul ve 

internete eriĢim aracına bağlı olarak farklılıklar ise Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ ve anlamlı 

farklılık gözlenen grupların belirlenmesi için Dunn testi uygulanmıĢtır.   
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Bulgular 

Bu bölümde, veriler ve problem doğrultusunda, ilgili istatistiksel iĢlemler sonucu elde edilen bulgular 

tablolar kullanılarak belirtilmiĢtir.  
 

Tablo 4 MYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Cinsiyete Bağlı Olarak Farklılığını Gösteren Mann Whitney U 

Analizi 

*p<.05 Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

Tablo 4‘e göre MYO öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak Sosyal Medya Tutumları ölçeğin tüm alt 

boyutlarından ve ölçeğin tamamından alınan puanlar için hesaplanmıĢ ve anlamlı farklılık sadece 

―PaylaĢım Ġhtiyacı‖ alt boyutunda gözlenmiĢtir (p<.05). Bu durum, kadınların sosyal medyayı 

kullanma amaçlarında, paylaĢım ihtiyaçlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu Ģekliyle de 

açıklanabilir. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri okula bağlı olarak sosyal medya tutumları 

arasındaki farklılıklar tüm alt boyutlarda ve toplam puan için hesaplanmıĢ ve analiz sonuçları Tablo 

5‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 5 MYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Öğrenim Gördükleri Okula Bağlı Olarak Farklılığını Gösteren 

Kruskal Wallis Analizi 

Boyut Öğrenim Görülen Okul N Ortalama Sıra X
2
 df p 

PaylaĢım Ġhtiyacı 

Ġzmir MYO 193 181.30 

25.039 2 .000* 
KöprübaĢı MYO 151 209.26 

YaĢar MYO 65 265.49 

Toplam 409  

Sosyal Yetkinlik 

Ġzmir MYO 195 196.13 

5.266 2 .072 
KöprübaĢı MYO 155 225.24 

YaĢar MYO 65 202.48 

Toplam 415  

Sosyal Ġzolasyon 

Ġzmir MYO 198 221.16 

8.173 2 .017* 
KöprübaĢı MYO 152 186.88 

YaĢar MYO 67 223.25 

Toplam 417  

Öğretmenlerle ĠliĢki 

Ġzmir MYO 207 189.47 

21.078 2 .000* 
KöprübaĢı MYO 156 249.34 

YaĢar MYO 70 226.34 

Toplam 433  

Genel Toplam 

Ġzmir MYO 219 208.44 

15.989 2 .000* 
KöprübaĢı MYO 171 243.31 

YaĢar MYO 73 276.19 

Toplam 463  

*p<.05 Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

Boyut Cinsiyet N Sıra Ortalaması Z p 

PaylaĢım Ġhtiyacı Erkek 235 193.70 
-2.249 .025* 

Kadın 174 220.26 

Sosyal Yetkinlik Erkek 243 217.62 
-1.945 .052 

Kadın 172 194.41 

Sosyal Ġzolasyon Erkek 243 204.29 
-.948 .343 

Kadın 174 215.57 

Öğretmenlerle 

ĠliĢki 
Erkek 247 209.88 

-1.372 .170 
Kadın 186 226.45 

Genel Toplam Erkek 269 225.64 
-1.205 .228 

Kadın 194 240.82 
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Tablo 5‘e göre ―PaylaĢım Ġhtiyacı‖, ―Sosyal Ġzolasyon‖, ―Öğretmenlerle ĠliĢki‖ alt boyutlarında ve 

ölçeğin tamamından alınan puanlarda anlamlı farklılık gözlenmiĢtir. Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğu, söz konusu farklılıkların gözlendiği alt boyutlar ve toplam puan için Dunn testi ile 

belirlenmiĢtir.  

Analiz sonuçlarına göre ―PaylaĢım Ġhtiyacı‖ alt boyutundaki farklılığın Ġzmir MYO ile YaĢar MYO ve 

KöprübaĢı MYO ile YaĢar MYO arasında olduğu saptanmıĢtır. Bu durum YaĢar MYO öğrencilerinin 

paylaĢım ihtiyaçlarının diğer MYO öğrencilerine göre anlamlı derecede fazla olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

―Sosyal Ġzolasyon‖ alt boyutundaki farklılığın ise sadece KöprübaĢı MYO ile Ġzmir MYO öğrencileri 

arasında olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu durum; KöprübaĢı MYO öğrencilerinin sosyal medyanın kendilerini 

aile ya da arkadaĢ ortamlarından izole ettiği fikrinin Ġzmir MYO öğrencilerine göre anlamlı derecede 

düĢük olduğunu göstermektedir Ģeklinde yorumlanabilir. 

―Öğretmenlerle ĠliĢki‖ alt boyutundaki anlamlı farklılık da Ġzmir MYO ile KöprübaĢı MYO öğrencileri 

arasındadır. Bu durum; KöprübaĢı MYO öğrencilerinin sosyal medya kullanarak öğretmenleri ile iliĢki 

kurma konusunda Ġzmir MYO öğrencilerine göre daha yüksek tutum puanına sahip olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

―Genel Toplam‖ puanlar arasındaki anlamlı farklılığın kaynağını ise Ġzmir MYO ile KöprübaĢı MYO 

ve Ġzmir MYO ile YaĢar MYO arasındaki farklılıklar oluĢturmaktadır. Bu durum da; Ġzmir MYO 

öğrencilerinin genel anlamda sosyal medya tutumlarının diğer iki okuldaki öğrencilere göre anlamlı 

derecede daha düĢük olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının internete eriĢim araçlarına bağlı olarak 

farklılığını gözlemlemek için yapılan Kruskal Wallis analizi sonuçları Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 
Tablo 6 MYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Ġnternete EriĢim Araçlarına Bağlı Olarak Farklılığını Gösteren 

Kruskal Wallis Analizi 

Boyut Öğrenim Görülen Okul N Ortalama Sıra X
2
 df P 

PaylaĢım Ġhtiyacı 

Dizüstü Bilgisayar 84 178.14 

7.845 2 .020* 
Masaüstü Bilgisayar 40 185.00 

Mobil Cihazlar 285 215.72 

Toplam 409  

Sosyal Yetkinlik 

Dizüstü Bilgisayar 84 204.85 

1.770 2 .413 
Masaüstü Bilgisayar 42 186.31 

Mobil Cihazlar 289 212.07 

Toplam 415  

Sosyal Ġzolasyon 

Dizüstü Bilgisayar 88 218.44 

1.840 2 .398 
Masaüstü Bilgisayar 42 224.96 

Mobil Cihazlar 287 203.77 

Toplam 417  

Öğretmenlerle ĠliĢki 

Dizüstü Bilgisayar 90 202.48 

3.292 2 .193 
Masaüstü Bilgisayar 41 196.74 

Mobil Cihazlar 302 224.08 

Toplam 433  

Genel Toplam 

Dizüstü Bilgisayar 95 217.06 

4.250 2 .119 
Masaüstü Bilgisayar 45 204.83 

Mobil Cihazlar 323 240.18 

Toplam 463  

*p<.05 Kaynak: Yazarların kendi hesaplamaları 
 

Tablo 6‘ya göre öğrencilerin internete eriĢim için kullandıkları araca bağlı olarak sosyal medya 

tutumları arasındaki farklılıklar tüm alt boyutlarda ve toplam puan için hesaplanmıĢ ve sadece 

PaylaĢım Ġhtiyacı alt boyutunda anlamlı farklılık gözlenmiĢtir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunun belirlenmesi için Dunn testi yapılmıĢ ve farklılığın Dizüstü bilgisayar kullananlar ile Mobil 

cihaz kullananlar arasında olduğu görülmüĢtür. Bu durum Mobil Cihaz kullananların paylaĢım 
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ihtiyaçlarının dizüstü bilgisayar kullananlara göre daha yüksek olduğu Ģeklinde de açıklanabilir. Diğer 

tüm alt boyutlarda ve toplam puanda internete eriĢim aracı bakımından anlamlı farklılık 

gözlenmemiĢtir. 

 

SONUÇ 

 

4 alt boyuttan oluĢan Sosyal Medya Tutum Ölçeği kullanılarak Türkiye‘nin Ege Bölgesinde bulunan 3 

farklı Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 463 öğrenciden toplanan veriler incelenmiĢ ve analizler 

sonucunda cinsiyete, öğrenim görülen okula ve internete eriĢim için kullanılan araca bağlı olarak 

öğrenci puanları arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiĢtir.  

Cinsiyete bağlı olarak Sosyal Medya Tutumları arasındaki anlamlı farklılığa bakıldığında, sadece 

―PaylaĢım Ġhtiyacı‖ alt boyutunda anlamlı farklılık görülmüĢtür. Bu durum, kadınların sosyal medyayı 

kullanma amaçlarında, paylaĢım ihtiyaçlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu Ģekliyle de 

açıklanabilir. Bu bulgu günlük hayatta kadınların yaĢadıkları duygu ve durumları erkeklere göre daha 

fazla kiĢiyle paylaĢma eğiliminde olma durumlarıyla örtüĢmektedir. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri okula bağlı olarak sosyal medya tutumları 

arasındaki farklılıklar incelendiğinde, ―PaylaĢım Ġhtiyacı‖, ―Sosyal Ġzolasyon‖, ―Öğretmenlerle ĠliĢki‖ 

alt boyutlarında ve ölçeğin tamamından alınan puanlarda anlamlı farklılıklar gözlenmiĢtir. Tablo 5‘te 

verilen analiz sonuçlarına bakılarak, YaĢar MYO öğrencilerinin paylaĢım ihtiyaçlarının diğer MYO 

öğrencilerine göre anlamlı derecede fazla olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. Bu bulgu Özel üniversitede 

öğrenim gören öğrencilerin sosyal çevrelerinin daha geniĢ olması ve sosyoekonomik düzeylerinin 

daha yüksek olması durumundan kaynaklandığı düĢünülebilir. ―Sosyal Ġzolasyon‖ alt boyutundaki 

farklılığa bakıldığında, KöprübaĢı MYO öğrencilerinin sosyal medyanın kendilerini aile ya da arkadaĢ 

ortamlarından izole ettiği fikrinin Ġzmir MYO öğrencilerine göre anlamlı derecede düĢük olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durum öğrenim görülen okulun yer aldığı yerleĢim biriminin kırsal olması 

sebebiyle günlük sosyal aktiviteler çok fazla değildir. Dolayısıyla öğrenciler ancak sosyal medya 

üzerinden iletiĢim kurma yolunu seçmektedirler. Bu durumda sosyal medyanın kendilerini izole etmek 

yerine tam tersine sosyalleĢtirdiğini düĢünmektedirler. ―Öğretmenlerle ĠliĢki‖ alt boyutundaki anlamlı 

farklılık incelendiğinde KöprübaĢı MYO öğrencilerinin sosyal medya kullanarak öğretmenleri ile iliĢki 

kurma konusunda Ġzmir MYO öğrencilerine göre daha yüksek tutum puanına sahip olduğu 

görülmektedir. Bu bulgu, öğretim elemanı sayısının az olduğu MYO‘larda öğrencilerin öğretim 

elemanları ile iletiĢimlerini sosyal medya üzerinden de kurabildikleri Ģeklinde yorumlanabilir. ―Genel 

Toplam‖ puanlar arasındaki anlamlı farklılık incelendiğinde, Ġzmir MYO öğrencilerinin genel anlamda 

sosyal medya tutumlarının diğer iki okuldaki öğrencilere göre anlamlı derecede daha düĢük olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir. Bu durum öğrenci sayısının fazla olduğu ve büyük kampüse sahip 

MYO‘larda öğrenciler iletiĢimlerini sosyal medya yerine birebir görüĢme yoluyla sağlamaktadır 

Ģeklinde açıklanabilir. 

Öğrencilerin internete eriĢim için kullandıkları araca bağlı olarak sosyal medya tutumları arasındaki 

farklılık incelendiğinde sadece ―PaylaĢım Ġhtiyacı‖ alt boyutunda anlamlı farklılık gözlenmiĢtir. Bu 

farklılığın Dizüstü bilgisayar kullananlar ile Mobil cihaz kullananlar arasında olduğu görülmüĢtür. Bu 

durum Mobil Cihaz kullananların paylaĢım ihtiyaçlarının dizüstü bilgisayar kullananlara göre daha 

yüksek olduğu Ģeklinde de açıklanabilir. Bu durum da mobil cihazla sosyal medyaya ulaĢımın dizüstü 

bilgisayara göre daha kolay olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir.   
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Özet 
 

Bireylerin sahip oldukları duygusal zekanın, onların çeĢitli örgütsel davranıĢ unsurları üzerindeki 

etkisini inceleyen birçok ampirik çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmaların bir kısmında ise duygusal 

zekanın örgütsel bağlılık düzeyi üzerinde etkisi, çeĢitli sektörlerde yapılmıĢ ampirik çalıĢmalarla 

incelenmiĢtir. Az sayıdaki çalıĢmada ise, bu iliĢki eğitimciler üzerinde incelenmiĢtir. Bu araĢtırma, 

eğitimcilerin sahip oldukları yüksek duygusal zekanın, örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkisinin 

olacağı varsayımıyla oluĢturulmuĢtur. Bu varsayımdan hareketle araĢtırmanın temel sorusu, ―Meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının duygusal zeka düzeyleriyle örgütsel bağlılıkları 

arasındaki iliĢki nedir?‖ olarak belirlenmiĢtir. Bu soru temelinde araĢtırmanın temel amacı; duygusal 

zekanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. AraĢtırmanın evrenini, Konya ilinde 

bulunan iki devlet üniversitesinin (Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi) meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmada basit tesadüfi 

örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi ise, bu iki üniversitenin meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları arasından rastlantısal olarak seçilen katılımcılardan 

oluĢmuĢtur (n=178). Veriler, yüzyüze görüĢme yöntemiyle uygulanan anketler ile toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda duygusal zeka ve örgütsel bağlılık arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve 

pozitif bir iliĢki bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca duygusal zeka boyutlarına iliĢkin kombinasyonun 

örgütsel bağlılığa ait varyansı %20,3 oranında açıkladığı bulgulanmıĢtır. Duygusal zekanın boyutları 

açısından inceleme yapıldığında, örgütsel bağlılık üzerinde en çok etkiye sahip olan duygusal zeka 

boyutunun iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi olduğu, duyguların değerlendirilmesi ve duyguların 

kullanımı boyutlarının örgütsel bağlılığı açıklamada katkı yapmadığı tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, örgütsel bağlılık, meslek yüksekokulları, öğretim elemanları. 
 

Is Emotional Intelligence Effective On Organizational Commitment?   

A Research On Instructors Working at Vocational Schools  
 

Abstract 
 

There are many empirical studies examining the influence of emotional intelligence on organisational 

behaviour of individuals. Some of these studies consist of empirical studies conducted among different 

sectors to evaluate the effects of emotional intelligence on organisational behaviour whereas only a 

few studies are conducted on educationalists. This study was implemented on the educationalists with 

the presumption that the high emotional intelligence of individuals shall have a positive effect on 

organisational behaviour. Based on this presumption, the main question of the study was determined 

as ―what is the relationship between the level of emotional intelligence of educationalists in vocational 

schools with their organisational loyalty?‖ Based on this question, the main objective of this study was 

determined as the evaluation of the effect of emotional intelligence on organisational loyalty.  

The population of the study was made up of the educationalists serving in vocational schools of two 

state universities in Konya (Selcuk University and Necmettin Erbakan University). Simple random 

sampling method was used in the study. The sampling was carried out by choosing random 

participants among the educationalists serving in the vocational school in these two universities 

(n=178). Data was collected through surveys performed in face-to-face meetings. The result of the 

study showed that statistically there is a meaningful and positive interaction between the emotional 
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intelligence and organisational loyalty. Furthermore, the variance of the combination of emotional 

intelligence types pertaining to the organisational loyalty is observed as 20.3%. When the evaluation is 

made in terms of emotional intelligence types, it is determined that the emotional intelligence type 

which has the most influence on organisational loyalty is optimism mood and that the evaluation and 

use of the emotions has no contribution to the explanation of organisational loyalty.  

Key Words: Emotional intelligence, organizational commitment, vocational schools, instructors. 

 

1. GĠRĠġ 

Örgüt üyelerinin duygusal zeka seviyesinin bazı örgütsel davranıĢ unsurları üzerindeki etkisi çeĢitli 

araĢtırmalara konu olmuĢtur. Literatürde duygusal zeka kavramıyla iliĢkilendirilen örgütsel davranıĢ 

konularından biri de örgütsel bağlılıktır. ―BaĢarılı olmak isteyen örgütler için yapılması gereken en 

önemli gerekliliklerden biri, duygusal zeka seviyesi yüksek çalıĢanların örgüte olan bağlılıklarının 

sağlanması‖  (Arslan vd., 2013: 173) olduğuna göre, bu iki kavram arasındaki iliĢki, örgütlerin baĢarısı 

açısından incelenmesi gereken bir konudur. 

Örgüt üyeleri arasında duygusal zeka seviyesi yüksek olanların iletiĢim sorunlarıyla karĢılaĢma 

olasılığı azalmakta ve çevreleriyle iliĢkileri uyumlulaĢmaktadır. Böylece yüksek duygusal zekaya 

sahip bir örgüt üyesi, örgüt içinde karĢılaĢtığı problemleri çözebilme yeterliliğine sahip olmakta ve 

duygularını örgüt lehine yönetebilmektedir. Bu durum, çalıĢanın örgüte olan bağlılığının artmasını da 

olumlu etkilemektedir (Arslan vd., 2013: 173). Öte yandan duygusal zeka seviyesi yüksek olan 

çalıĢanların örgütsel kural ve normları anlayıĢla karĢılayıp örgüt içerisinde kendisinden beklenen 

davranıĢlara karĢı duyarlılık gösterebileceğini söyleyebiliriz (Çarıkçı vd., 2010: 45). Bu duyarlılık, 

çalıĢanın örgütüne karĢı bağlılık düzeyinin yükselmesine de önemli ölçüde katkı sağlayabilir. 

Örgüt üyelerinin duygusal zeka düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢki sağlık çalıĢanları 

(Aghabozorgi et al., 2014; Arslan vd., 2013; Güleryüz vd., 2008), kamu çalıĢanları (Johar and Shah, 

2014; Aghdasi vd, 2011), ilkokul öğretmenleri (AteĢ ve Buluç, 2015), özel sektör çalıĢanları (Kishan 

and Sebastian, 2014) gibi çeĢitli örneklemler üzerinde yapılan araĢtırmalarda inceleme konusu 

olmuĢtur. Ancak duygusal zeka ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki iliĢkinin akademisyenler 

örnekleminde incelenmesi oldukça sınırlıdır. 

Duygusal zeka ve örgütsel bağlılık iliĢkisini inceleme konusu yapan bu araĢtırmaların bulgularından 

yola çıkarak araĢtırmamızda aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir. 

H1. Duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır. 

H1 hipotezi, duygusal zeka ölçeğinin ayrıldığı boyutlar esas alınarak alt hipotezlere ayrılmıĢtır.  

H1a. Ġyimserlik/Ruh halinin düzenlenmesinin, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır. 

H1b. Duyguların değerlendirilmesinin, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır. 

H1c. Duyguların kullanımının, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır. 

Yukarıda tanımlanmıĢ hipotezlerden yola çıkarak araĢtırmanın modeli ġekil 1‘deki gibi 

oluĢturulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli 

 
Duygusal Zeka Örgütsel Bağlılık 

İyimserlik / Ruh 

Halinin Düzenlenmesi 

Duyguların 

Değerlendirilmesi 

Duyguların 

Kullanımı 

Duygusal 

Bağlılık 

Devam 

Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık 
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2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. AraĢtırmanın Deseni 

Nicel araĢtırma yaklaĢımının benimsendiği bu araĢtırmada, deneysel olmayan araĢtırma desenlerinden 

iliĢkisel yöntem kullanılmıĢtır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araĢtırmanın evrenini, Konya ilinde bulunan iki devlet üniversitesinin (Selçuk Üniversitesi ve 

Necmettin Erbakan Üniversitesi) meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Bu doğrultuda 

araĢtırmanın örneklemi, bu iki üniversitenin meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim 

elemanları arasından rastlantısal olarak seçilen katılımcılardan oluĢmuĢtur. Veriler, yüzyüze görüĢme 

yöntemiyle uygulanan anketler ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada, Konya‘da bulunan iki devlet 

üniversitesinin meslek yüksekokullarında görev yapan 264 öğretim elemanından toplanan veriler 

kullanılarak analizler yapılmıĢtır. Analizler, ulaĢılabilen 178 öğretim elemanının anketlere verdiği 

yanıtlar üzerinden yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan örneklemin demografik özelliklerine iliĢkin bulgular Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Buna göre, katılımcıların çoğunluğunun erkek olduğu, yarıdan fazlasının öğretim görevlisi ve 

araĢtırma görevlisi olduğu, yarıdan fazlasının 30-49 yaĢ aralığında olduğu, yaklaĢık yarısının 3990 

TL‘den fazla gelire sahip olduğu ve %42,7‘sinin 12 yıl ve üzerinde akademik deneyime sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 1. Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Özellikler (n = 178) 

Demografik DeğiĢken Frekans Oran (%) 

Cinsiyet 
Erkek 131 73,6 

Kadın 47 26,4 

Akademik Unvan 

Profesör 13 7,3 

Doçent 14 7,9 

Yardımcı Doçent 22 12,4 

Doktor Öğretim Görevlisi 16 9,0 

Öğretim Görevlisi 103 57,8 

Okutman 10 5,6 

YaĢ 

18-29 arası 50 28,1 

30-49 arası 101 56,7 

50-65 arası 27 15,2 

Gelir Durumu 
1300-3990 TL arası 92 51,7 

3991 TL ve üzeri 86 48,3 

Deneyim 

1 yıldan az 7 3,9 

1-3 yıl 39 21,9 

4-7 yıl 35 19,7 

8-11 yıl 21 11,8 

12 yıl ve üzeri   76 42,7 

 

 

2.3. AraĢtırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

AraĢtırmada kullanılan anket formunun birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine 

yönelik 5 madde bulunmaktadır. Ġkinci bölümde, katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmeye 

yönelik Allen ve Meyer (1990) tarafından geliĢtirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinden 

faydalanılmıĢtır. 18 maddeden oluĢan örgütsel bağlılık ölçeğinde ilk 6 madde duygusal bağlılığı, ikinci 

6 madde devamlılık bağlılığını ve üçüncü 6 madde normatif bağlılığı ölçmeye yöneliktir. Anketin 

üçüncü ve son bölümünde ise katılımcıların duygusal zeka düzeylerini ölçmeye yönelik olarak Schutte 

ve arkadaĢları (1998) tarafından geliĢtirilen, Austin ve arkadaĢları (2004) tarafından 41 madde olarak 

yeniden düzenlenen ve Tatar ve arkadaĢları (2011) tarafından Türkçe‘ye uyarlaması yapılan 41 

maddel k Schutte Duygusal Zeka Ölçeğ  kullanılmıĢtır. 
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AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini test edebilmek için öncelikle açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi 
 Schutte Duygusal 

Zeka Ölçeği 

Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği 

Kaiser Meyer Olkin Örneklem Yeterliliği Testi    0,882 0,846 

Bartlett Küresellik Testi 

YaklaĢık Ki-kare (ᵡ
2
) 4246,502 1247,690 

Serbestlik Derecesi (df)   820 153 

P   0,000 0,000 

Örgütsel bağlılık ölçeği için toplam varyans açıklama oranı %52,507 

Schutte duygusal zeka ölçeği için toplam varyans açıklama oranı %47,685 

 

Veri setinin uygunluğuna iliĢkin yapılan KMO testi sonucu Schutte duygusal zeka ölçeği için 0,882 ve 

örgütsel bağlılık ölçeği için 0,846 olarak belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar, kabul edilebilir değerlerin 

üzerindedir. Bartlett testi sonucu ise, her iki ölçek için sıfır hipotezlerinin reddedildiğini 

göstermektedir. Açıklayıcı faktör analizi, duygusal zeka bileĢenlerinin üç boyutta ve örgütsel bağlılık 

bileĢenlerinin üç boyutta incelenebileceğini ortaya koymuĢtur. BileĢenlere yapılan ayrımlar ve bu 

bileĢenlere soruların yüklenimi, orijinal ölçeklerden elde edilen sonuçları desteklemektedir. Örgütsel 

bağlılık ölçeği toplam varyansın %52,507‘sini açıklarken Schutte duygusal zeka ölçeği toplam 

varyansın %47,685‘ini açıklamaktadır. Ayrıca literatürdeki kullanımlarından genel kabul gördüğü 

anlaĢılan bu ölçeklerin doğrulayıcı yapı geçerliliğini test edebilmek için doğrulayıcı faktör analizi 

AMOS Programı aracılığıyla yapılmıĢtır. Analiz sonucunda elde edilen değerlerin, ölçekleri geçerli 

kabul edilebilecek seviyede olduğu tespit edilmiĢtir (Örneğin Schutte duygusal zeka ölçeği için Ġyi 

Uyum Ġndeksi 0,82; DüzeltilmiĢ Ġyi Uyum Ġndeksi 0,80; Tahminin Ortalama Karekök Hatası 0,06). 

 

2.4. Veri Analizi 

AraĢtırma kapsamında elde edilen veriler, SPSS 21.0 paket programı aracılığıyla çözümlenmiĢtir. 

Değerlendirmelerde merkezi eğilim ölçüleri, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. 

 

3. BULGULAR 

 

Ankette yer alan ölçeklerin güvenilirliğini incelemek için Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıĢ ve 

Tablo 3‘te gösterilmiĢtir. Bunun yanısıra ölçeklere ait ortalama ve standart sapma değerleri ile 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi incelemek için yapılan Pearson korelasyon analizi bulguları Tablo 3‘te 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3. DeğiĢkenlerin Ortalama, Standart Sapma, Cronbach Alfa ve Korelasyon Değerleri 
ÖLÇEKLER Ort. S.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1-Duygusal Zeka 3,1919 0,55081 (0,915) 
  

     

2-Ġyimserlik/Ruh 

Halinin 

Düzenlenmesi 

2,9314 0,88761 0,918** (0,953) 
 

     

3-Duyguların 

Değerlendirilmesi 
3,6618 0,62622 0,544** 0,223** (0,864)      

4-Duyguların 

Kullanımı 
3,1019 0,60403 0,245** 0,170* 0,130* (0,623)     

5-Örgütsel 

Bağlılık 
3,0949 0,58587 0,441** 0,441** 0,185* 0,153* (0,740)    

6-Duygusal 

Bağlılık 
3,0360 0,97201 0,438** 0,487** 0,134* 0,027* 0,809** (0,857)   

7-Devam 

Bağlılığı 
3,1798 0,91329 0,343** 0,350** 0,120* 0,160* 0,853** 0,635** (0,587)  

8-Normatif 

Bağlılık 
3,0691 0,70283 0,087** 0,162* 0,122* 0,114* 0,273** 0,187* 0,115* (0,628) 

NOT: Cronbach alfa güvenirlik katsayıları parantez içinde verilmiĢtir. 

**p<0,001 ; * p<0,005 
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Tablo 3‘te yer alan Cronbach alfa değerleri incelendiğinde her iki ölçeğin ve ölçeklere ait boyutların 

yeterli düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca analiz sonuçlarına göre, 

katılımcıların orta düzeyde duygusal zeka ve orta düzeyde örgütsel bağlılığa sahip oldukları 

görülmektedir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, duygusal zeka ve örgütsel bağlılık 

arasında (istatistiksel olarak anlamlı) pozitif iliĢki tespit edilmiĢtir (r=0,441; p=0,000). Bununla 

birlikte ölçeklerin boyutları arasında uygun düzeylerde korelasyon olduğu bulgulanmıĢtır.  

Duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini inceleyebilmek için, duygusal zeka boyutları ile 

örgütsel bağlılık arasında çoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları Tablo 4‘te 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4. Duygusal Zeka Boyutları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 
R

2
 Bağımsız DeğiĢken B 

Std. 

Hata 
t P F 

Örgütsel 

Bağlılık 
0,203 

Ġyimserlik/Ruh Halinin 

Düzenlenmesi 
,277 ,046 6,026 ,000 

14,796 
Duyguların 

Değerlendirilmesi 
,085 ,065 1,316 ,190 

Duyguların Kullanımı ,023 ,066 ,346 ,730 

R= 0,451 ; p= 0,000 

 

Tablo 4 incelendiğinde, duygusal zeka boyutlarına iliĢkin kombinasyonun örgütsel bağlılığa ait 

varyansı %20,3 oranında açıkladığı, baĢka bir deyiĢle örgütsel bağlılığın %20,3 oranında çalıĢanların 

duygusal zekalarına bağlı olduğu anlaĢılmaktadır. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki F(3, 174)=14,796; 

p<0,05 Ģeklindeki denkleme dönüĢtürülebilir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler incelenirken duygusal 

zekanın boyutları açısından bir değerlendirme yapılırsa, örgütsel bağlılık üzerinde en çok etkiye sahip 

olan duygusal zeka boyutunun iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi olduğu görülmektedir. Duyguların 

değerlendirilmesi ve duyguların kullanımı boyutlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi, model 

açısından açıklayıcı değildir (p>0,05). 

 

4. SONUÇ 

 

―Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının duygusal zeka düzeyleriyle örgütsel 

bağlılıkları arasındaki iliĢki nedir?‖ temel sorusunu esas alarak kurgulanan bu çalıĢmanın temel amacı; 

duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. Bu bağlamda Konya ilinde 

bulunan iki devlet üniversitesinin (Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi) meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları üzerinde anket uygulaması yapılmıĢtır. 

AraĢtırmadan elde edilen verilere iliĢkin tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında, katılımcıların orta 

düzeyde duygusal zeka ve orta düzeyde örgütsel bağlılığa sahip oldukları görülmektedir. DeğiĢkenler 

arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, duygusal zeka ve örgütsel bağlılık arasında istatistiksel bakımdan 

anlamlı ve pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada, duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini inceleyebilmek için, duygusal zeka 

boyutları ile örgütsel bağlılık arasında çoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, 

duygusal zeka boyutlarına iliĢkin kombinasyonun örgütsel bağlılığa ait varyansı %20,3 oranında 

açıkladığı, baĢka bir deyiĢle örgütsel bağlılığın %20,3 oranında çalıĢanların duygusal zekalarına bağlı 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bu kapsamda oluĢturulan ―H1. Duygusal zekanın örgütsel bağlılık üzerinde 

etkisi vardır.‖ hipotezi kabul edilmiĢtir.  

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler incelenirken duygusal zekanın boyutları açısından bir değerlendirme 

yapıldığında, örgütsel bağlılık üzerinde en çok etkiye sahip olan duygusal zeka boyutunun 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi olduğu, duyguların değerlendirilmesi ve duyguların kullanımı 

boyutlarının örgütsel bağlılığı açıklamada katkısının olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda ana 

hipotez ekseninde oluĢturulan alt hipotezlerden ―H1a. Ġyimserlik/Ruh halinin düzenlenmesinin, 

örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır.‖ Hipotezi kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte diğer alt hipotezler 



308 

 

olan ―H1b. Duyguların değerlendirilmesinin, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır.‖ ve ―H1c. 

Duyguların kullanımının, örgütsel bağlılık üzerinde etkisi vardır.‖ hipotezleri reddedilmiĢtir. 

AraĢtırmanın Konya‘da bulunan iki devlet üniversitesindeki meslek yüksekokullarından bazılarında 

uygulanmıĢ olması, örneklemin rastlantısal olarak seçilebilmiĢ olması, sadece ankete katılmayı kabul 

eden öğretim elemanlarına uygulanabilmiĢ olması gibi çeĢitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Sonraki 

çalıĢmalarda örneklem geniĢletilerek daha çok sayıda meslek yüksekokulu ve öğretim elemanına 

uygulama yapmak suretiyle sonuçların karĢılaĢtırılması mümkün hale getirilebilir. Ayrıca fakültelerde 

yapılacak uygulamalardan elde edilecek sonuçlarla, meslek yüksekokulu öğretim elemanları 

örneklemindeki uygulama sonuçlarının karĢılaĢtırılması da sonraki çalıĢmalar da değerlendirilebilir. 
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Özet 

 

ĠĢletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının yetiĢtirilmesi için açılan Meslek Yüksekokulu 

Ġktisadi ve Ġdari Programları, ticaret hayatında önemli bir ihtiyacı karĢılamaktadırlar. Ancak, bu 

okulların ne ölçüde amaçlarına ulaĢabildikleri konusunda fazlaca akademik çalıĢma bulunmamaktadır. 

Bu nedenle çalıĢmada, Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlar öğrencilerinin ne kadarının 

eğitim gördüğü alanda kariyer yapmayı amaçladıklarını, mesleklerini seçerken etkili olan faktörlerin 

neler olduğunu ve faktörler açısından öğrenciler arasında farklılıklar olup olmadığını ortaya koymak 

amaç edinilmiĢtir. Bu amaçla, çalıĢmada Ġktisadi ve Ġdari Programlara kayıtlı olan ikinci sınıf 

öğrencilerine yüz yüze görüĢme tekniğine dayalı anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi SPSS-15 programında yapılmıĢ ve istatistiki metotlarla analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, 

Meslek Yüksekokulları Ġktisadi ve Ġdari Programlarda okuyan öğrencilerin meslek seçimlerine yönelik 

sonuçlar açıklanmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, kariyer planlaması, meslek yüksekokulu 

 

Identıfyıng The Entrepreneurial Personality Characteristics Of Vocational 

Schools Students:The Case Of Elmalı Vocational School, Akdeniz Unıversıty 
 

Abstract 

 

Business human resources needed by the Vocational School of Economics and Administrative 

Programs to train opened, they meet an important need in life trade. However, there is more academic 

studies on the what extent they achieve their goal of these schools. Therefore the study, Vocational 

School of Economics and Administrative Programs students how many of them, that they intended to 

pursue a career in the area of study, what are the effective factors when choosing their profession and 

the factors that have been obtained in order to determine whether there are differences in terms of 

students. For this purpose, in this study questionnaire was applied based on face to face interviews 

registered in the second year students of the Economics and Administrative Programs. The evaluation 

of the data obtained were analyzed by SPSS-15 program and the statistical method. In the study, 

results are presented for the choice of profession the students studying at the Vocational School of 

Economics and Administrative Programs. 

 

Keywords: Choice of profession, career planning, vocational schools. 
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GĠRĠġ 

 

Tüm iĢletmeler için nitelikli ara insan gücü önemli bir ihtiyaçtır. ĠĢletmelerin bu ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla, meslek yüksekokullarına (MYO) önem verilmeye baĢlanmıĢtır. Dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de, ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü, sayıları bir hayli artmıĢ olan meslek yüksek 

okulları aracılığı ile yetiĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  Bu okulların temel amacı, farklı alanlarda ihtiyaç 

duyulan nitelikli ara elemanların yetiĢtirilmesini sağlamaktır. ĠĢletmelere, alanında ihtiyaç duyulan ara 

eleman gücünün yetiĢtirilmesi için kurulan meslek yüksekokullarının önemi gün geçtikçe daha iyi 

anlaĢılmaktadır (Dinç, 2008: 91).  

Türkiye‘de, 1992 yılında kurulan yirmi bir yeni üniversite ile gerek üniversiteye girmek isteyen 

öğrencilerin bu taleplerinin karĢılanması, gerek eğitimli insan gücü ihtiyacının karĢılanması amacıyla 

açılan fakültelerle birlikte çok sayıda meslek yüksekokulu da açılmıĢtır. Yeni kurulan ve genellikle il 

dıĢında açılan meslek yüksekokulları bölge yöneticileri ve halkın desteği ile kurulmuĢ okullardır 

(Elmacı ve ark., 1999: 119). Meslek yüksekokullarının örgün eğitim içerisindeki payı % 28, 4, toplam 

içerisindeki payı ise % 18, 4‘tür. Bu oran ABD‘de % 55, Ġsviçre‘de % 47, Singapur‘da % 59 

düzeyindedir. Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı sayısı açısından da olumsuz bir durum söz 

konusudur. Öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısı; Almanya‘da 5, Ġngiltere‘de 20, Japonya‘da 9, 

ABD‘de 21 iken Türkiye‘de 59‘dur (Anonim, 2005: 80-85). Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması 

dıĢında; meslek derslerine giren öğretim elemanlarının sektör deneyimlerinin bulunmaması, yabancı 

dil bilgilerinin yetersiz ve proje gerçekleĢtirme motivasyonlarının düĢük olması da Meslek 

yüksekokullarının diğer önemli sorunlarındandır (Karamustafa, 2006: 77-78). MYO‘larda eğitim 

veren öğretim elemanlarının %51‘inin yüksek lisans ve doktora düzeyinde olması ve bu oranın giderek 

artmasının beklentisi ise eğitim kadrosunun mesleki yeterliliği açısından olumlu bir geliĢmedir 

(Anonim, 2005: 83).  Meslek yüksekokullarının gün geçtikçe artan ve değiĢen sorunları yanında, 

zamanla verdikleri eğitimin kalitesi ve yeterliliği de sorgulanmaya baĢlanmıĢtır (Gençtürk ve ark., 

2008: 211). Meslek yüksekokullara verilen önemin yanında, eğitim gören öğrencilerin bu amaca ne 

kadar hizmet ettikleri tartıĢmalıdır. Bu nedenle, bu çalıĢmada, meslek yüksekokulu öğrencilerinin ne 

kadarının eğitim gördüğü meslek dalında kariyer yapmayı amaçladıklarını, mesleklerini seçerken etkili 

olan faktörlerin ne olduğunu, bu faktörlerden en çok hangilerinin dikkate alındığını ve faktörler 

açısından öğrenciler arasında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaç edinilmiĢtir.  

Bu amaçla, çalıĢmada meslek yüksekokulu iktisadi ve idari programlardaki ikinci sınıf öğrencileri 

örnek kütle olarak alınmıĢtır. Bunun nedeni olarak, ikinci sınıf öğrencilerinin temel eğitimlerini 

tamamlamıĢ olmaları nedeniyle meslekleri ile ilgili yargılarının oluĢmuĢ olması düĢünülmektedir. 

Ancak ülke genelindeki tüm okullara ulaĢmanın maliyet ve zaman açısından imkansız olması 

sebebiyle bu çalıĢma sadece Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu‘nda yapılmıĢ ve 

tamamlanmıĢtır. ÇalıĢmada araĢtırmanın amacına yönelik olarak ikinci sınıf öğrencilerinin kariyer 

alanı olarak eğitimini aldıkları alana yönelik mesleği düĢünüp düĢünmedikleri, bu düĢüncelerin 

öğrencilerin cinsiyet ve akademik baĢarılarına göre değiĢip değiĢmediği ortaya konduktan sonra, 

kariyer seçiminde etkili olabilecek unsurlar faktör analizine tabi tutulmuĢtur. Analiz sonucunda tespit 

edilen faktörlerin öğrencilerin kariyer seçiminde ne derece etkili olduğu bağımsız örneklem t-testi ile 

test edilmiĢtir.   

 

MATERYAL YÖNTEM 

  

Meslek yüksekokulu programlarının kuruluĢ amacı, iĢletmelerin ihtiyaç duydukları ara elemanları 

yetiĢtirmektir.  Bu programlardan mezun olan öğrencilerin ne oranda mesleği seçtiklerinin bilinmesi, 

programların amaca hizmet edip etmediklerini belirlemede önemlidir. Ayrıca, bu öğrencilerin 

okudukları alanı meslek olarak benimseyip benimsemediklerinin ve bu seçimde etkili olan faktörlerin 

bilinmesi, bu eğitim kurumlarının amaçlarına ulaĢmasında yardımcı olacaktır. Bu çalıĢmanın amacı, 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleğine olan bakıĢ açılarını ortaya koymak ve mesleğini 

seçmede etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu amaçla, çalıĢmanın hipotezi aĢağıdaki gibi 

geliĢtirilmiĢtir;  

H1: Meslek Seçiminde Etkili Faktörler açısından, alanı ile ilgili mesleğini düĢünen öğrenciler ile 

düĢünmeyen öğrenciler arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık vardır.  
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Bu araĢtırmada kullanılan veriler, anket yolu ile toplanmıĢtır. Bu amaçla, demografik özelliklerle ilgili 

5 adet soru ve ayrıca 5‘li likert ölçeğine göre düzenlenmiĢ meslek seçmede etkili olabilecek faktörlerle 

ilgili 23 adet sorudan oluĢan bir anket formu hazırlanmıĢtır.  Meslek seçmede etkili olabilecek 

faktörlerle ilgili soruların oluĢtuğu bölüm Dinç (2008) tarafından ―Meslek Seçiminde Etkili 

Faktörlerin Ġncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir 

AraĢtırma‖ isimli çalıĢması için oluĢturulan anket formundan alınmıĢtır.  Anket formu, 3 farklı 

programda, toplam 62 öğrenci üzerinde uygulanmıĢtır. AraĢtırma,  2016 yılı 0cak–ġubat aylarında 

meslek yüksekokulunun iktisadi ve idari programlarında öğrenim gören 2. sınıf öğrencileri üzerinde 

uygulanmıĢtır. Bunun nedeni, mezun olma durumundaki öğrencilerin hangi mesleği seçeceğine yüksek 

oranda karar vermiĢ olduğunun düĢünülmesidir. AraĢtırmada ilk olarak, meslek seçiminde etkili 23 

adet faktörün tek tek analiz edilmesi çok uzun süreceği için, bu etmenler faktör analizine tabii 

tutularak meslek seçiminde etkili faktör grupları belirlenmiĢtir. Belirlenen bu faktörlerin aritmetik 

ortalamaları alınarak yeni bir veri seti oluĢturulmuĢ ve bu yeni veri seti üzerinden bağımsız t-testi 

uygulanmıĢtır. Bağımsız örneklem t-testi‘nde belirlenen faktör grupları açısından öğrenim gördüğü 

alanla ilgili meslek seçmeyi düĢünen öğrenciler ile düĢünmeyen öğrenciler arasında önemli düzeyde 

farklılık olup olmadığı ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.   

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılarak, tablolar 

yardımıyla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Özellikler Ġle Ġlgili Bulgular  

  

Ankete katılan meslek yüksek okulundan toplam 62 öğrencinin %50, 0‘si erkek, %50, 0‘si kadındır. 

Aynı öğrenci grubunun baĢarı durumu incelendiğinde %9, 7‘sinin düĢük baĢarılı öğrencilerden 

oluĢtuğu, %22, 6‘sının yüksek baĢarılı öğrenci olduğu geri kalan %67, 8‘lik bölümün ise orta 

düzeyde öğrencilerden oluĢtuğu görülmüĢtür. Anket katılan öğrencilerin %58,1‘I 17-21 yaĢ 

aralığında, %40,3‘ü 22-26 yaĢ aralığında, %1,6‘sı da 32-36 yaĢ aralığında yer almaktadır. 

Öğrencilerin %46, 8‘i ĠĢletme Yönetimi, %43, 5‘i Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %9, 7‘si de 

Pazaralama Programında öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %43, 5‘i ikinci öğretim ve %56, 5‘i 

normal öğretim müfredatına tabidir. Öğrencilerin %43,5‘i Düz Lise, %35,5‘I Meslek Lisesi, %9,7‘si 

Anadolu Meslek Lisesi, %8,1‘I Anadolu Lisesi ve %3,2‘si Çok Programlı Lise‘den mezun olduğunu 

belirtmiĢtir.  

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenin Gördüğü Alanla Ġlgili Meslek Tercih Durumu   

Ankete katılan meslek yüksek okulu öğrencilerinin, mezun olduktan sonra mesleğini yapmayı tercih 

edip etmeyeceği hususunda sorulan sorulara, öğrencilerin %69, 4‘ü tercih edecekleri yönünde cevap 

vermiĢlerdir.  

Tablo 1: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Alanla Ġlgili Meslek Tercih 

DüĢünceleri 

Tercih Durumu Frekans  %  

Tercih Eden  43 69,4 

Tercih Etmeyen  19 30,6 

Toplam   62 100,0  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Ankete katılan meslek yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim görmekte oldukları program bazında 

mezun olduktan sonra mesleğini yapmayı tercih edip etmeyeceği belirtenler incelendiğinde ise, 

ĠĢletme Yönetimi Programı öğrencilerinin %75,9‘u, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 

öğrencilerinin %63,0‘ü ve Pazarlama Programı öğrencilerinin ise %66,7‘si tercih edecekleri yönünde 

cevap vermiĢlerdir.  
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Tablo 2: Ġktisadi ve Ġdari Programlar Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Alanla Ġlgili Meslek Tercih 

DüĢünceleri 

Programlar Tercih Durumu Ferekans % 

ĠĢletme Yönetimi Tercih Eden 22 75,9 

 Tercih Etmeyen 7 24,1 

 Toplam 29 100,0 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Tercih Eden 17 63,0 

 Tercih Etmeyen 10 37,0 

 Toplam 27 100,0 

Pazarlama Tercih Eden 4 66,7 

 Tercih Etmeyen 2 33,3 

 Toplam 6 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

Ġktisadi ve Ġdari Programlar Öğrencilerinin Kariyer Seçimi Ġle Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki  

Tablo 3 incelendiğinde, iĢletme yönetimi programı öğrencilerinden erkeklerin %61,53‘ünün, 

kadınların %87,5‘sinin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinden erkeklerin 

%50,0‘sinin, kadınların %76,92‘sinin ve Pazarlama Programı öğrencilerinden erkeklerin %50‘sinin, 

kadınların %66,67‘sinin mesleğini kariyer alanı olarak düĢündükleri görülmektedir. Bu oranlar 

incelendiğinde, erkekler ile kızların mesleğini kariyer alanı olarak tercih düĢüncelerinin aynı ya da 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

  

Tablo 3: Ġktisadi ve Ġdari Programlar Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Alanla Ġlgili Mesleği Seçip 

Seçmeme DüĢüncesi ile Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki  

Programlar Cinsiyet Tercih 

Eden 

% Tercih 

Etmeyen 

% Toplam % 

ĠĢletme Yönetimi Erkek 8 61,53 5 38,46 13 100,0 

Kadın 14 87,50 2 12,50 16 100,0 

Toplam 22 75,86 7 24,14 29 100,0 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

Erkek 7 50,00 7 50,00 14 100,0 

Kadın 10 76,92 3 23,08 13 100,0 

Toplam 17 62,96 10 37,04 27 100,0 

Pazarlama Erkek 2 50,00 2 50,00 4 100,0 

Kadın  2 100,00 0  2  

Toplam 4 66,67 2 33,33 6 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Veriler, ki-kare testine tabi tutulduğunda, iĢletme yönetimi programındaki öğrencilerden mesleğini 

seçmede, erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında bir farklılığın olmadığı görülmektedir (Ki kare; 

2,640, p: 0,104). Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinden mesleğini seçmede, erkek 

öğrenciler ile kız öğrenciler arasında bir farklılığın olmadığı görülmektedir (Ki kare; 2,095, p: 0,148). 

Pazarlama programından mesleğini seçmede, erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir (Ki kare; 1,500, p: 0,221). Bir baĢka deyiĢle kız öğrenciler ile erkek 

öğrencilerin mesleğe girip girmeme konusunda benzer düĢüncelere sahip oldukları söylenebilir.    

Ġktisadi ve Ġdari Programlar Öğrencilerinin Kariyer Seçimi ile BaĢarı Durumu Arasındaki ĠliĢki  

Tablo 4‘deki veriler incelendiğinde, iĢletme yönetimi programında akademik ortalaması 3, 00-3, 49 

arasında olan ve baĢarılı olduğu kabul edilen öğrencilerden %80, 00 mezun olduktan sonra mesleğini 

yapmayı düĢünmediğini belirtmiĢtir. Bunun yanında aynı not ortalamasına sahip muhasebe ve vergi 

uygulamaları programı ile pazarlama programı öğrencilerinin ise mezun olduktan sonra mesleğini 

yapmayı düĢündüğü görülmektedir.  
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Tablo 4: Ġktisadi ve Ġdari Programlar Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Alanla Ġlgili Mesleği Seçip 

Seçmeme DüĢüncesi ile BaĢarı Durumu Arasındaki ĠliĢki   

Programlar BaĢarı 

Durumu 

Tercih 

Eden 

% Tercih 

Etmeyen 

% Toplam % 

ĠĢletme Yönetimi 2,00-2,49 8 72,73 3 27,27 11 100,0 

2,50-2,99 12 100,0   12 100,0 

3,00-3,49 1 20,00 4 80,00 5 100,0 

3,50-4,00 1 100,0   1 100,0 

Toplam 22 75,86 7 24,14 29 100,0 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

2,00‘nin altı 1 20,00 4 80,00 5 100,0 

2,00-2,49 5 62,50 3 37,50 8 100,0 

2,50-2,99 6 85,71 1 14,29 7 100,0 

3,00-3,49 4 66,67 2 33,33 6 100,0 

3,50-4,00 1 100,0   1 100,0 

Toplam 17 62,96 10 37,04 27 100,0 

Pazarlama 2,00‘nin altı   1 100,0 1 100,0 

2,00-2,49 1 50,00 1 50,00 2 100,0 

2,50-2,99 2 100,0   2 100,0 

3,00-3,49 1 100,0   1 100,0 

Toplam 4 66,67 2 33,33 6 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Ancak, Tablo 4‘deki veriler ki-kare testine tabi tutulduğunda, iĢletme yönetimi programı 

öğrencilerinin baĢarı durumu ile mesleğini seçip seçmeme düĢüncesi arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir iliĢki olduğu görülürken (ki-kare:12,716; p:0,005), muhasebe ve vergi uygulamaları programı 

öğrencilerinin baĢarı durumu ile mesleğini seçip seçmeme düĢüncesi arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir iliĢki olmadığı (ki-kare:6,136; p:0,189), pazarlama programı öğrencilerinin baĢarı durumu ile 

mesleğini seçip seçmeme düĢüncesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı görülmüĢtür 

(ki-kare:3,750; p:0,290). Tüm örneklem açısından ise, baĢarı durumu ile eğitim alınan alanla ilgili 

olarak meslek seçip seçmeme düĢüncesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür 

(ki-kare: 17,526; p: 0,002).   

Faktör Analizi Sonuçları 

Ankette, meslek tercihlerini etkileyen faktörlerle ilgili 23 soru hazırlanmıĢtır. Bu soruların her birinin 

ayrı ayrı analize tabi tutulması hem gereksiz hem de anlaĢılması zor karıĢık sonuçlara neden 

olacağından, bu tür durumlarda toplam değiĢkenlerin içerdiği bilgiyi maksimum düzeyde 

açıklayabilecek daha az sayıdaki boyuta indirgemek daha uygun olmaktadır. Bu doğrultuda 

çalıĢmadaki değiĢkenlere faktör analizi uygulanarak ana bileĢenler elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada ana 

bileĢenler faktör analizi kullanılmıĢtır. Faktör analizi, diğer istatistiksel yöntemlerde değiĢken olarak 

kullanılacak faktörlerin skor değerlerinin hesaplanmasında kullanılmıĢ (Mc Daniel ve Gates, 1996: 

612) ve bu skor değerleri de diğer analizlerde kullanılacak değiĢkenler olarak ele alınmıĢtır (Wang ve 

Du, 2000). DeğiĢkenler arasındaki iliĢkilerin zayıf olması durumunda faktör analizinin baĢarısız sonuç 

verdiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, örnek kütlenin faktör analizi için uygunluğunun 

belirlenmesinde KMO (Kaiser Meyer Olkin) ve Bartlett‘s testinden yararlanılmıĢtır. Faktör sayısının 

tespitinde öz değerleri 1‘in üzerinde olan faktörler seçilmiĢtir. Faktör bileĢenlerinin kavramsal 

anlamlılığını sağlayabilmek için varimax döndürme tekniği kullanılmıĢtır (Flury, 1997; 79-81). Faktör 

analizi sonuçları aĢağıdaki Tablo 5‘de gösterilmektedir. Faktör analizine tabi tutulacak değiĢkenlerin 

normal dağılıma uygunluğuna bakmak amacıyla verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri gözden 

geçirilmiĢ ve değerlerin yaklaĢık olarak +1,5 -1,5 arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir. Bu sonuçların 

normal dağılımdan sapmayı gerektirmediğine karar verilmiĢtir. Faktör analizinde faktör yükleri 0,50 

ve daha büyük olan değerler dikkate alınmıĢtır. Bunun nedeni, 0,50 den daha düĢük yüklerin analize 

uygun olmamasıdır (Dunteman, 1989: 16). AĢağıdaki tablo 5‘de görüldüğü üzere, bu 23 yargı, faktör 

analizi sonucunda 7 faktör altında toplanmıĢtır. 
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Tablo 5: Faktör Analizi Sonuçları (Meslek Seçimini Etkileyen Faktör Yükleri) 
Yargılar F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

YaĢam tarzıma uygun bir meslek olması 0,831     

   

  

Her zaman ihtiyaç duyulan bir meslek olması 0,737   

     Kariyer yapmaya imkân tanıyan bir iĢ olması 0,713   

    

  

Gelecekte geçerliliğini koruyacak bir meslek 

olması 0,625   

   

    

Yaratıcılığımı öne çıkaracak bir iĢ olması 0,605 

      Toplumda saygınlığı olan bir iĢ olması 0,582 

      ArkadaĢlarımın etkisi 

 

0,919   

   

  

Akrabalarımın etkisi   0,825   

   

  

Disiplinli ve düzenli çalıĢmayı gerektiren bir iĢ 

olması     0,907         

Sorumluluk almayı gerektiren bir iĢ olması     0,767 

  

    

Güven esasına dayalı bir iĢ olması 

 

  0,694     

 

  

Kazancı yüksek bir meslek olması 

  

0,522 

  

  

 Bu alanda staj yapmıĢ olmam   

 

  0,561 

   Bu mesleği yapan çevremin etkisi 

   

-0,525 

 

  

 Önceki iĢ tecrübelerimin etkisi 

 

  

 

0,496   

  Diğer mesleklere girmemi kolaylaĢtıracak bilgi ve 

beceriyi kazandıracağını düĢünmem     

  

-0,881     

Bu mesleği yapacak yeteneğimin olduğunu 

düĢünmem 

    

-0,700     

Belli bir sosyal statüye sahip insanların tercih 

ettiği bir iĢ olması   

 

      0,904   

Hareketli ve dinamik bir iĢ olması 

    

  0,424 

 Bağımsız çalıĢmaya uygun bir iĢ olması 

  

        -0,790 

Ailemin etkisi 

  

  

   

-0,682 

Bu alanda katılmıĢ olduğum seminer ve 

konferanslar   

  

  

  

-0,518 

Okul ve eğitimin etkisi 

     

  -0,385 

Faktördeki DeğiĢken Sayısı  6 2 4 3 2 2 4 

Öz Değer  4,619 2,840 2,076 2,049 1,821 1,806 1,562 

Açıklanan Varyans % 20,083 12,346 9,028 8,907 7,918 7,852 6,789 

Kümülatif Varyans % 20,083 32,429 41,457 50,364 58,283 66,135 72,924 

KMO Yeterlilik Ölçütü 0,738 

Barlett‘s Testi X2 = 794,130 sd:253 p: 0,000 

Tüm DeğiĢgenlerin Cronbach Alphası 0,899 

Faktörlerin Gronbach Alphası 0,900 0,782 0,791 0,519 0,767 0,721 0,718 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 5, araĢtırma kapsamında elde edilen veri setine iliĢkin mesleği etkileyen faktörlerin, analiz 

sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre öz değeri 1,0‘ın üzerinde olan yedi faktör 

belirlenmiĢtir (F1 YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk, F2 Yakın Çevre Etkisi, F3 Sorumluluk ve 

Kazanç Beklentisi, F4 Mesleki Tecrübe, F5 Mesleki Bilgi ve Beceri, F6 Sosyal Statü Beklentisi, F7 

Eğitim Çevresi). Bu yedi faktör toplam varyansın %72,92‘sini açıklamaktadır. Tüm modelin KMO 

yeterlilik ölçüsü, 0,738‘dir. Bu ölçü, değiĢkenlerin kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüklerini 

karĢılaĢtırmak için kullanılan bir endekstir (Norusis, 1993; 52-53). KMO ölçüsünün küçük olması 

değiĢkenlerin faktör analizine uygun olmadığının göstergesidir. Değerin 0,50‘nin altına düĢmesi ise 

değiĢkenlerin analize uygun olmadığını ifade eder (Kaiser, 1974). Bu çalıĢmadaki değiĢkenlerle ilgili, 

bulunan 0,738 değeri, değiĢkenlerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bartlett‘s 

istatistik değerine göre model anlamlıdır (X
2
=794,130, sd:253, p:0,000). Ayrıca, tüm değiĢkenlerin 

güvenilirlik analizi için alfa katsayısı da 0,899 olarak hesaplanmıĢtır. Faktörlerde yer alan 

değiĢkenlerin güvenilirlik katsayıları ise, sırasıyla 0,900; 0,782; 0,791; 0,519; 0,767; 0,721 ve 

0,718‘dir.  

Meslek Seçimine etki eden faktörler, analiz sonucunda aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir. Bu faktörler 

Dinç (2008) tarafından yapılan ―Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin Ġncelenmesi: Meslek Yüksek 
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Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma‖ isimli çalıĢmanın sonuçları il 

paralellik göstermektedir. 

F1: YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk: Her zaman ihtiyaç duyulan meslek olması 

sebebiyle öğrencilerin rahat iĢ bulma ümidinin olmasını ve bu sebeple kariyerlerini bu meslekte 

devam ettirme isteklerini ifade eder.   

F2: Yakın Çevre Etkisi: Yakın ve uzak aile bireylerinin yönlendirmesinin, öğrencileri bu mesleğe 

çekebileceğini ifade eder. 

F3: Sorumluluk ve Kazanç Beklentisi: Mesleğinin, sorumluluk almayı gerektiren, hareketli ve 

dinamik, aynı zamanda disiplin isteyen bir meslek olduğunu ve bu özelliklere paralel olarak da 

kazancının yüksek olacağı beklentisini ifade eder. Mesleği düĢünen kiĢiler, muhasebeyi, sorumluluğu 

yüksek ve dinamik bir meslek olarak görmekte, bu sebeple de kazancının da aynı ölçüde yüksek 

olacağı beklentisi içine girmektedirler. 

F4: Mesleki Tecrübe: Meslekle ilgili yapılan staj ve benzeri çalıĢmaların öğrencileri bu mesleğe 

yöneltebileceğini ifade eder.   

F5: Mesleki Bilgi ve Beceri: Derslerde elde edilen bilgi ve becerinin öğrencileri bu mesleğe 

yöneltebileceğini ifade eder.  

F6: Sosyal Statü Beklentisi: Mesleğin saygın ve bağımsız davranabilme özelliği sebebiyle öğrencilerin 

sosyal statü sahibi olma beklentisini ifade eder.   

F7: Eğitim Çevresi: Meslek seçiminde okuldaki eğitim-öğretim ile eğiticilerin öğrenciler üzerinde 

etkili olduğunu ifade eder.   

 

Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin, Öğrencilerin Mesleğe Yönelmelerindeki Etkisinin 

Ġncelenmesi  

Meslek seçiminde etkili faktörler, aritmetik ortalamalarına göre aĢağıda Tablo 6‘da sıralanmıĢtır.  
    

Tablo 6: Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Önem Sırası 

Faktörler  Ortalama  St.sapma  

F3: Sorumluluk ve Kazanç Beklentisi 4,1855 0,6982 

F1: YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk 4,1720 0,8715 

F6: Sosyal Statü Beklentisi 4,0242 0,8269 

F5: Mesleki Bilgi ve Beceri 3,9113 1,0846 

F7: Eğitim Çevresi 3,3992 1,0707 

F4: Mesleki Tecrübe 3,2258 1,0759 

F2: Yakın Çevre Etkisi 1,9435 1,1384 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 6‘e göre, meslek seçiminde en önemli olan faktör 3 (Sorumluluk ve Kazanç Beklentisi) dir (ort: 

3, 19). Ġkinci sırada faktör 1 (YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk) 4, 17 ortalama ile, üçüncü 

sırada faktör 6 (sosyal statü beklentisi) 4, 02 ortalama ile ve dördüncü sırada ise faktör 4 (mesleki bilgi 

ve beceri) 3, 91 ortalama ile sıralanmaktadır. Elde edilen bulgular, Sorumluluk ve Kazanç Beklentisi, 

YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk, Sosyal Statü Beklentisi, Mesleki Bilgi ve Beceri 

faktörlerinin öğrenciler tarafından meslek seçiminde önemli olduklarını ortaya koymaktadır.  

Tablo 7‘da ise sözkonusu meslek seçimini etkileyen faktörler açısından muhasebe mesleğini 

düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında önemli bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiĢtir.  
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Tablo 7: Meslek Tercihi ile ilgili Bağımsız T Testi Sonuçları 
                 

  

 Faktörler /DüĢünceler 

Mesleği 

DüĢünen 

(ortalama) 

Mesleği 

DüĢünmeyen 

(ortalama) 

Mesleği 

DüĢünen 

(st.sapma) 

Mesleği 

DüĢünmeyen 

 (st.sapma) 

t-value Sig.   

level 

F1 YaĢam Tarzına ve 

Beklentilere Uygunluk 

4,3023 3,8772 0,87155 0,81809 1,803 0,076 

F2 Yakın Çevre Etkisi 2,0349 1,7368 1,23151 0,88770 0,950 0,346 

F3 Sorumluluk ve Kazanç 

Beklentisi 

4,2558 4,0263 0,71023 0,66089 1,197 0,236 

F4 Mesleki Tecrübe 3,4496 2,7193 1,04624 0,98922 2,575 0,013 

F5 Mesleki Bilgi ve Beceri 4,0233 3,6579 1,11245 1,00073 1,228 0,224 

F6 Sosyal Statü Beklentisi 4,1279 3,7895 0,88029 0,65226 1,501 0,139 

F7 Eğitim Çevresi 3,6279 2,8816 0,99309 1,08451 2,653 0,010 

 Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 
Öğrencilerin eğitimini aldıkları program doğrultusunda mesleğini seçmeyi düĢünen öğrenciler ile 

düĢünmeyen öğrenciler arasında meslek seçiminde etki eden faktörler açısından önemli bir farklılık 

olup olmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem t testi kullanılabilmektedir (Kalaycı, 2006, 

74). Bu yüzden, faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör gruplarının herbiri için değiĢkenlerin 

aritmetik ortalamaları hesaplanmıĢtır (Maksimum değer 5‘dir). Bu ortalamalar üzerinden bağımsız t 

testi uygulanmıĢtır. Tablo 7, bu faktör ortalamalarını ve t-testi sonuçlarını göstermektedir.  Buna göre 

mesleki tecrübe faktörü açısından (F4) eğitimini aldığı mesleği düĢünen öğrencilerin ortalama 

skorunun 3,450, eğitimini aldığı mesleği düĢünmeyen öğrencilerin ortalama skorunun ise 2,719 olduğu 

görülmektedir. Yapılan t-testi analizine göre, eğitimini aldığı mesleği düĢünenler ile düĢünmeyenler 

arasında mesleki tecrübe açısından istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmuĢtur (p: 0,013). Bu 

sonuç, mesleği düĢünen öğrencilerin düĢünmeyen öğrencilere göre mesleki tecrübe ve staj yapmanın 

mesleği seçmede daha fazla etkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Dinç (2008)‘in yapmıĢ olduğu 

araĢtırmanın sonuçları ile örtüĢmektedir. Tablo 7‘nin son satırında ise eğitim çevresi açısından mesleği 

düĢünenler ile düĢünmeyenler arasında bir farklılık olup olmadığı test edilmiĢtir. Yapılan t-testi 

sonucunda mesleği düĢünen öğrenciler ile düĢünmeyen öğrenciler arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir fark ortaya çıkmıĢtır (p: 0,010). Test sonuçları, mesleği düĢünen öğrencilerin, düĢünmeyen 

öğrencilere göre, meslek seçiminde okuldaki eğitim-öğretim ile eğiticilerden daha fazla etkilendiğini 

ortaya koymaktadır.  

 

SONUÇ 

 

Meslek yüksekokulunda yapılan araĢtırma sonucunda ankete katılan öğrencilerin %69,0‘unun 

eğitimini aldıkları alanla ilgili olarak meslek düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır.  Öğrencilere,  meslek 

seçiminde etkili olduğu düĢünülen 23 yargıya katılıp katılmadıkları sorulmuĢtur. Ankette yer alan 23 

yargı faktör analizine tabi tutulmuĢ ve meslek seçiminde etkili olabilecek 7 ana faktör belirlenmiĢtir. 

Bunlar; F1 YaĢam Tarzına ve Beklentilere Uygunluk, F2 Yakın Çevre Etkisi, F3 Sorumluluk ve 

Kazanç Beklentisi, F4 Mesleki Tecrübe, F5 Mesleki Bilgi ve Beceri, F6 Sosyal Statü Beklentisi, F7 

Eğitim Çevresi‘dir. Belirlenen her bir ana faktörün, grup ortalama skorları tespit edilerek yeni veriler 

elde edilmiĢtir. Belirlenen faktörler açısından, eğitimini aldığı alanda meslek seçimini düĢünenler ile 

düĢünmeyenler arasında bir farklılık olup olmadığı bağımsız t-testi ile test edilmiĢ, analiz sonucunda 2 

faktörde anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. Buna göre,  mesleki tecrübe ve eğitim çevresi eğitim 

alınan alanla ilgili meslek seçiminde meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde etkili olduğu 

sonucunun ortaya çıktığı söylenebilir. Bunun yanında, YaĢam Tarzına-Beklentilere Uygunluk, Yakın 

Çevre Etkisi, Sorumluluk ve Kazanç Beklentisi, Mesleki Bilgi-Beceri ve Eğitim Çevresinin ise meslek 

seçiminde öğrenciler üzerinde etkili olmadığını söylemek mümkündür. Ayrıca meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin cinsiyetinin ve akademik baĢarı durumunun meslek seçmede etkili olmadığına yönelik 

yapılan ki-kare testinde, cinsiyetin kariyer seçiminde önemli etkiye sahip olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıĢtır.  Bunun yanında tüm örneklem açısından, baĢarı durumu ile eğitim alınan alanla ilgili olarak 

meslek seçip seçmeme düĢüncesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (ki-

kare:17,526; p:0,002).   
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Özet 

 

YaĢadığımız çağın gereksinimleri doğrultusunda, üniversitelerde eğitim alan yetiĢkinlerin 

yeterliliklerini biçimlendirmede sanatın rolü vazgeçilemez bir unsurdur. Yaratıcılığın geliĢtirilmesi 

için sanat eğitiminin önemini tüm kesimlerce kabul edilmektedir. Gençlerin yaratıcılıklarını geliĢtirme 

potansiyellerini arttırmak için gözle görülür bir ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde sanat adına verilen 

eğitim ve öğretim programlarında temel yeterlilikler arasında kültürel farkındalık ve yaratıcılığın 

ortaya çıkarılması için çabalar harcanmaktadır. Eğitim sistemleri çocukların yaratıcılığını 

geliĢtirmenin ne denli önemli olduğunu ve kültürel eğitime katkı sağlamanın önemini her geçen gün 

daha fazla hissetmektedir. 

Günümüz toplumlarında, kendi kültürünü ve diğer kültürlerin değer, gelenek, görenek ve 

inançlarındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilme ve takdir edebilme yeteneği olan sanat ve kültür 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan küreselleĢmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde, bir iletiĢim 

aracı olarak sanat eğitimi, toplumlar ve kültürler arasında köprü oluĢturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, kültür, eğitim, kültürel farkındalık. 

 

Artistic And Cultural Awareness Training Students Of The Turkey Higher 

Education Institutions 
 

Abstract 

 

In accordance with the requirements of our era, the role of art in shaping the competence of adult 

education in universities is an indispensable element. The entire circumference of arts education for 

the development of creativity that we recognize the importance. To increase the potential of young 

people opting for creativity development is seen there is a need. Visibly to increase the potential of 

developing young people's creativity, there is a need. In our country, the basic qualifications in the 

name of art education and training programs in efforts to uncover the cultural awareness and creativity 

are spent. What educational systems of developing children‘s creativity are so important and the 

importance of contributing to cultural education is felt more with each passing day. 

In today's society, the value of their own culture and other cultures, traditions, customs holds and 

understand the similarities and differences in belief and ability who can appreciate art and culture an 

important place. In this regard, today's globalization is inevitable, arts education as a means of 

communication, building bridges between societies and cultures 

 

Key Words: Art education, culture, education, cultural awareness. 

 

GĠRĠġ 

 

KüreselleĢmenin hızla yayılmakta olduğu günümüzde, tarih öncesi dönemlerden beri pek çok 

medeniyetin kurulduğu, farklı kültürlerin bir araya geldiği ülkemiz toprakları, kültürel miras açısından 

dünyanın en önemli coğrafyaları arasındadır. Kültür; tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem 

sistemidir. Farklı gruplarda ve statülerdeki insanların bireysel ve toplumsal yaĢamlarını anlamada, 

düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. Tarihsel, toplumsal 

geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 

mailto:sdilay@kmu.edu.tr
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bütünüdür. Toplumda kültür bilincinin artmasıyla, tarih bilgisi, yaratıcılık, çevreye duyarlılık, sosyal 

sorumluluk gibi konularda bireylerin kendini geliĢtirmesi ve toplumun bütünleĢmesiyle mümkün 

olmaktadır. Kültür, toplumların kimlikleridir, kiĢilikleridir. Kültürel olarak ortaya çıkan tüm eserler de 

toplumun kiĢilik özelliklerini yansıtmaktadır. Toplumlar için maddi ve ya manevi değer taĢıyan tüm 

eserler kültür varlığı olarak tanımlanmaktadır. Kültür varlıklarının korunması ve toplumun 

bilinçlenmesi konuları ele alındığında, toplumun eğitim ve kültür düzeyi, sosyal ve ekonomik durumu, 

kitle iletiĢim araçlarının kullanımı gibi pek çok konunun da etken olduğu görülmektedir.  

Kültür, bir birikim olmasından dolayı, sosyolojik olarak toplumsal bir mirastır. Kültürel kavramların 

bu denli çeĢitli ve zengin olması, onların korunarak tanıtılması ve gelecek kuĢaklara aktarılması 

konusunda, ülkede yaĢayan herkese daha fazla sorumluluk yüklemektedir. GeçmiĢ kültürlerin ürünleri 

olan bu mirastan gelecek kuĢakların da faydalanabilmesi için, toplumun genelinde farkındalık düzeyini 

arttırarak, kültürlerini koruma bilincinin yaygınlaĢması ve bunun devamlılığının sağlanması 

gerekmektedir. Bu devamlılığı sağlamak ve kalıcılığını artırmak hem bireylerin hem de toplumların 

ortak ve birincil görevidir. Ġnsanların kendisine ve toplumların geliĢmesine faydası olduğunu herkesin 

bilmesi gerekmektedir. Toplumların kültürlerinin ortaya çıkmasında en önemli etkiler arasında sanat, 

gelenek ve görenekler gelmektedir. Sanat ise, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün 

ifadesi olarak anlaĢılır. Sanat faaliyetlerinin öncelikli amaçları arasında kendimizi ifade edebilme 

becerisi kazandırmaya, hem geçmiĢ kültürümüzü korumayı ve sahip çıkarak, kültürel farkındalık 

düzeyini arttırmayı hedefler. 

 

ÜLKEMĠZDE SANATIN GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

Tarih öncesi çağlardan itibaren insanoğlu iletiĢim kurabilmek adına resim ve çizgileri kullanmıĢ, farklı 

seslerle ya da hareketlerin oluĢturduğu danslarla kendilerini ifade etmeye ve birbirlerini anlamaya 

çabalamıĢlardır. Günümüzde de toplumlar arasındaki tek ortak noktanın, bir iletiĢim ve anlatım aracı 

olarak sanat olduğu bir gerçektir. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yeni kuĢaklara aktarılmasında kitle 

iletiĢim araçlarından en üst düzeyde faydalanabilmek için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Anadolu toprakları yüzyıllar boyunca çok önemli uygarlıklara kucak açmıĢtır. Gelen her toplum 

kendine özgü sanat ve kültür değerlerini barındıran eserler bırakarak, bölgenin değerine değer 

kazandırmıĢtır. Cumhuriyet Dönemiyle birlikte daha da etkin hale gelmiĢ ve pek çok alanda önemli 

eserler vermeye baĢlamıĢtır. 1970'lerde beri, bilgi alanındaki geliĢmeler, eğitimin amaç ve 

değerlerindeki değiĢmeler, toplumun sanata ve sanatçıya yaklaĢımındaki farklılıklar; ekonomik, 

politik, toplumsal gereksinimler, bilimsel ve teknolojik geliĢme. Tarihi ve kültürel mirasımızın 

aktarılmasında etkili olabilecek belgesel, yayın ve tanıtım programlarının yapılması konusunda destek 

sağlanacaktır. 

Sanatsal etkinliklerin bir disiplin olarak eğitim programlarında yer alması görüĢü gün geçtikçe 

güçlenmektedir. Programların amacı, herhangi bir sanat dalında öğrenciye derinleĢme olanağı 

vermesidir. Bu program; öğrencilerin, dört yıllık lisans eğitiminden sonra bir üst öğrenime devam 

edebilmesine olanak sağlamıĢtır (KırıĢoğlu,1994; ġahin,2011). 

Evrensel olan Ģeyler, insan veya sanatın kendisi hakkında farklı kavramlar anlatır. Sanat aynı zamanda 

bir bilgi tarzıdır ve sanat dünyası, bilim ya da felsefe dünyasındaki bilgiler kadar değerli, insana 

yararlı bilgilerdir. Onu, öteki bilgi tarzlarıyla paralel tuttuğumuzda durum budur, fakat insanın 

çevresini anlamasında bu bilginin insanlık tarihinde tuttuğu yer ötekilere göre bambaĢkadır. Sanatta, 

kültürel oluĢumların vazgeçilemez faaliyetlerinden biridir. Tüm bu kavramlar bütünü kültürü 

oluĢturur. Kültür, bireyler doğduklarında onların birer özellikleri olarak yaĢamlarına dâhil olur ve 

onların bir parçası olarak varlıklarını sürdürürler. Hatta bireylerin ömürleri son bulsa bile kültür 

gelecek nesillerle birlikte varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenlerle kültürel bilinç ve 

farkındalık düzeyi hayati önem taĢımaktadır. Kültür, kıtalar, toplumlar, bireyler, zamanlar, düĢünceler 

ve duygular arasındaki büyük köprüler konumundadır. 

 

TOPLUMSAL AÇIDAN GENÇLERĠN ÖNEMĠ 

 

Kesintisiz bir değiĢim ve geliĢim göstermekte olan günümüz toplumları, özellikle genç nüfusun 

katkıları ile bu sürece daha da hız kazandırmaktadır. Bilinçli, geçmiĢini anlayan ve ona sahip çıkan, 

geleceği için çaba sarf eden, bir nesil olma vasfına koruyabilen gençlerin özellikle de üniversitelerde 
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eğitim gören kesimin toplumsal geliĢimde katkılarına son derece gereksinim vardır. Gençlerin 

yaratıcılıklarını geliĢtirme potansiyellerini arttırmak için gözle görülür bir ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ülkemizde sanat adına verilen eğitim ve öğretim programlarında temel yeterlilikler arasında kültürel 

farkındalık ve yaratıcılığın ortaya çıkarılması için çabalar harcanmaktadır. ―Gençlere yapılacak 

yatırım, geleceğe yapılmıĢ sayılır‖ mantığından hareketle, gelecek nesilleri güvence altına almak, 

gelecek kuĢakları sürekli kaliteli ve aktif tutmak modern toplumlar için vazgeçilmez bir Ģarttır. 

Gençliğinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit edip onlara çözüm üretemeyen, gençlerine yeterli fırsat ve 

imkânları sunamayan, gençler arasında ortak bir kimlik ve kiĢilik duygusu geliĢtiremeyen bir devletin, 

geleceğe ümitle bakması mümkün değildir. Bu yönüyle, toplumun temel dinamiğini oluĢturan gençlik, 

değiĢim sürecinin ve geleceği inĢa etmenin en önemli toplumsal kesim olabilme potansiyeline sahiptir.  

Bu söz konusu potansiyele sahip ülkelerin baĢında Türkiye gelmektedir. Çünkü Türkiye, çok az 

ülkenin sahip olduğu büyük ve dinamik bir genç nüfusa sahiptir. Bu durum, toplumumuz için önemli 

bir imkân, kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu imkânı en doğru Ģekilde değerlendirmek, yüksek öğretim 

kurumları olan üniversitelerin elindedir. Bu konuda üst düzey eğitim ve bilim kurumu olan 

üniversitelerin iĢlevi oldukça önemlidir. Üniversiteler toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik, 

sosyal ve kültürel geliĢmelerinde önemli rol oynamaktadır. Üniversite; toplumsal ve bireysel yaĢam 

kalitesini iyileĢtirmek için bilimsel ve teknik bilgi ile mesleki becerileri sağlayan dinamik bir kurum 

olarak toplumsal katmanlar arasında geçiĢ sağlamaktadır (Scott, 2002). Üniversite yaĢamı, akademik, 

sosyal,  beĢeri iliĢkileri içinde barındırdığı uzun bir süreçtir. Türkiye‘de üniversite öğrencileri 

okudukları bölümü farklı gerekçelerle seçmek durumunda kalırlar. Üniversitelere girmenin 

zorluklarından dolayı öğrencilerin önemli bir kısmı açıkta kalmamak, bir meslek edinmek, yaĢamını 

güvenceye almak için gerçekten ilgi duydukları bölümleri tercih etmek yerine, daha az ilgi duydukları 

ya da hiç ilgi duymadıkları bölümleri tercih etmek zorunda kalmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, gençlerin 

temel hedeflerinden birinin üniversiteyi kazanmak; üniversiteye giren öğrencilerin ise girdikleri 

bölümden doyum alarak baĢarıyla mezun olmak ve yaĢam beklentilerini gerçekleĢtirmeye çalıĢmak 

olduğu düĢünülürse, bu konunun hem kendileri hem de toplumsal yaĢam açısından ne kadar önemli 

olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun yanı sıra son dönemlerde, üniversite seçim tercihlerinde gençler 

arasında sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ve faaliyetlerinin varlığıyla niteliği de etkin rol 

oynamaktadır. Zira üniversite, gerçek bir sosyal hayata geçiĢin ilk adımıdır. 

 

SANATSAL VE KÜLTÜREL FARKINDALIK 

 

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluĢturan fertlerin sanatsal faaliyetlere 

ilgisi ve kültürel değerlerine duyarlılığı; sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. 

Ülkemizin bu yapıya ulaĢmasını sağlamanın yolu ise gençlerden geçmektedir. Sanata ve kültürel 

değerlerimize duyarlı bir gençliğin yetiĢtirilmesi, ülkemizin yarınlarına güvenle bakabilmesinin 

teminatlarındandır. 

Anlama, anladığını yorumlayabilme, eleĢtirebilme ve yeni fikirler üretebilme becerisi insanların en 

verimli oldukları gençlik evresinde gerçekleĢmektedir. Gençlik, bir toplumun en dinamik unsurudur. 

En çok kullanılan tanımlamayla da toplumların geleceği ve umududur. Bu nedenle dünyanın her 

yerinde, her ülkenin ve ulusun kendi ulusal bakıĢ açıları içinde kendi eğitim-öğretim planlamaları ve 

toplumsal idealleri arasında genç kesim önemli bir yer tutar. Geleceği oluĢturan en önemli gücün 

gençliği olduğu bilinci yeterince geliĢmeyen, çeĢitli düĢünce ve amaç kargaĢası içinde kaybolan, 

düĢünsel ve duygusal ilerleme kaydedemeyen genç kesimin ne kendine ne de toplumuna fayda 

sağlayabileceği söylenemez.  

Yeni nesil geçlere açısından üniversiteler, sosyal hayat anlamına geldiğinden, eğitim gördükleri süre 

boyunca farklı sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yakından ilgi duymakta, hatta yetenek ve 

yatkınlıklarına göre amatörce bile olsa sanatın herhangi bir dalı ile uğraĢma gereksinimi duymaktadır. 

Bu nedenlerden ötürü, herhangi bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görecek öğrencilerin 

üniversitelere yerleĢirken göz önünde bulundurdukları noktalardan birisi de sanatsal ve kültürel 

aktivitelerin olup, olmadığıdır. Öğrencilerinin üniversiteden çeĢitli düzeylerde akademik, sosyal, 

kültürel, sportif ve sanatsal vb. beklentileri vardır. Üniversite öğrencilerinin beklentilerine uygun ve 

amaçlarını karĢılayan nitelikli bir eğitim sürecinden geçerek mezun olmaları, aynı zamanda toplumun 

gereksinim ve beklentilerinin karĢılanmasına da hizmet edebilir. 
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Bir toplumun sosyal ve kültür öğeleri; o toplumu yaĢatan, geliĢtiren ve bir arada tutan temel taĢlarıdır. 

Üniversite; eğitim görevinin yanında, kültürün yaĢatılması, üniversite gençliğine benimsetilmesi, 

araĢtırılması ve geliĢtirilmesinde çalıĢmalar yapmak durumundadır. Öğrencilerin ders dıĢındaki 

zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmesini amaçlamak durumunda olan üniversiteler, yıl boyunca 

çok sayıda ve çeĢitlilikte sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlik düzenlenmektedir. Örneğin, 

hemen hemen tüm üniversitelerde genellikle Mayıs ayında düzenlenen bahar Ģenlikleri, sanatsal 

faaliyetler için bir örnek teĢkil etmektedir. Öğrenciler, gerçekleĢtirilen konferans, sempozyum ve 

seminerler ile akademik bilgi birikimlerine sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile elde edilen 

birikimlerini de ekleyebilmektedir. Bu sayede üniversite öğrencileri, bir kampüs üniversitesinde 

okuyor olmanın avantajlarını yaĢayarak, üniversiteden sadece mesleki alanlarında güçlü bilgi 

donanımına sahip kiĢiler olarak değil; kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan da geliĢmiĢ bireyler olarak da 

mezun olmaktadırlar. 

Teknolojik geliĢmeye paralel olarak çalıĢma saatlerinin giderek azalması içinde insanların bir hayli 

boĢ zamanlarının olacağını göstermektedir. BoĢ zaman değerlendirme ile etkinliklerin fazla olması, 

boĢ zaman değerlendirme eğitiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. BoĢ zaman, çalıĢılmayan zaman 

dilimini içermektedir. Eğitim ve okul dıĢındaki aktivitelerin boĢ zaman değerlendirme için 

uyarlanmalıdır. Sanatsal ve kültürel değerlendirme etkinlikleri kiĢiden kiĢiye göre farklılık 

göstermektedir. Gottman ve Glikson‘a göre ―insan zihninin tazelenmesi, yaĢamının canlandırılmasıdır. 

Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere katılarak bireyin yenilenmesi, biriken arzuların açığa çıkarılmasıdır. 

Bireylerin sanatsal ve kültürel farkındalıklarının oluĢturmak, kiĢinin kendini tatmin ve bilinçlenme için 

yaptığı uğraĢılardır. Verimli çalıĢmak dileğinin yerine getirilmesi, olumsuz çevre koĢulları nedeniyle 

oluĢan sıkıntı ve stresin atılarak sanat ve kültürel faaliyetlerle ruhumuzu beslemek için yapılan planlı 

faaliyetler olarak da görülmektedir. (Gümrah, 2002) 

Etkinlikler düzenlenirken aktiviteleri toplumsal manevi değerler gibi sosyal ve kültürel olayları içeren 

ders dıĢı faaliyetler olarak da tanımlanabilir. Ġlgi alanı bireyin dürtü ve motivasyonuna bağlı olarak 

belirlenebilir. Ġyi bir Ģekilde planlandığı ve sunulduğu zaman, demokratik sosyal yaĢantı Ģekillerini her 

yaĢtan insana öğretmenin, vatandaĢlık duygusunu ve karakter olgusunu oluĢturur. Böylece de insan 

topluluklarını ev sahiplerine, ailelere ve iĢ yatırımcılarına özendirerek gençlerin olumsuz ve 

istenmeyen yönlere kaymasını engelleyip, onların kontrol ederek, suç oranını azaltmanın insan 

kaynaklarını korumanın ve hayat standardını yükseltmenin yollarından birisidir. BoĢ zaman 

faaliyetleri kendi felsefesini oluĢturmalı, psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak sahip olduğu değerlere 

destek sağlamalıdır. Ġnsanların uğraĢ alanı içindeki yaĢam biçimini etkileyen çabaları da içermeli, 

onların toplumun içinde yer alan bireyler olmasına yardım etmeli ve birlikte yaĢamı güzelleĢtirmelidir. 

Üniversite öğrenimi, yıllar boyu devam edecek davranıĢ biçimlerinin oluĢtuğu en önemli süreçtir. Bu 

süreçte elde edilecek her pozitif davranıĢ bireyi mutluluğa taĢımada bir adım daha ileriye götürecektir. 

Bu nedenlerle, üniversite öğrencileri için akademik eğitimin bir parçası olarak yer almalı ve boĢ 

zamanı değerlendirme eğitiminin kendi hayatlarındaki önemini tespit etmelidirler. Aslında, bireyler 

için farklı bir dünya oluĢturan ve karĢılaĢılan zorlukları yenmek için çeĢitli deneyimler kazandıran 

faaliyetleri içirir. KiĢilerin ilgi ve eğitimlerini belirlemeye yönelik sürekli çalıĢmalar yapmak, yaĢ, 

kalıtım, eğitim süreci gibi faktörler doğru bir program için göz önünde bulundurmak çok önemli 

görülmektedir. Çünkü serbest zaman, yaĢam içinde çocukluktan yaĢlılığa kadar sürekli bireyle birlikte 

var olacak, yaĢamın her safhasında, insana psikolojik, sosyal ve fiziksel faydaları olacak deneyimler 

yükleyecektir. Bu nedenle temel sanatsal ve kültürel eğitimin bir parçası olarak desteklenmesi gerekir. 

Ayrıca eğitimin ana unsuru olarak kabul edilmelidir. Serbest zaman felsefesi, planlama, yönetim, tesis, 

faaliyet ve iĢlevini içerir. Bu anlamda programlama bir sanat olarak, yetenek ve pratikle de 

birleĢtirilmelidir. Günümüzde kültür sanatın güçlendirilmesi gittikçe artan manevi bir değer olarak 

görülmektedir. Üniversitelerdeki eğitim programlarının üniversite gençliği üzerinde çok ciddi bir rolü 

ve önemi vardır. Etkinlik ve faaliyetler de okul yaĢamının bir parçasıdır Bugün zamanın büyük 

çoğunluğunu sınıflarda, laboratuvarlarda ya da çalıĢma masalarında geçiren her öğrencinin rekreatif 

etkinliklere katılım ihtiyacı vardır. Bu nedenle üniversitelerin faaliyet programları, rekreasyon ve 

dinlenme için fırsatlar sağlamalı, modern yaĢamın ve okul çalıĢmalarının verdiği yoğunluğu 

öğrencinin üzerinden atmalıdır. Bunun için gerekli çaba, planlama ve programlama yapılmalıdır. Buna 

dayanarak yapılacak çalıĢmanın amaçları: Türkiye‘deki üniversite öğrencilerin faaliyetlere katılım 

düzeylerini belirlemek; üniversitelerdeki faaliyetlerin yeniden yapılanmasına yardım ve katkıda 

bulunmak; üniversite öğrencilerinin boĢ zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini anlamak; bu alanda 
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yapılmıĢ olan çalıĢmalara katkıda bulunmak; ayırdıkları ve katıldıkları organizasyonları belirlemektir. 

Çünkü sanatsal ve kültürel farkındalığın artması ve bu bilincin kazandırılması için gençlerin bu tür 

faaliyetlerle uğraĢıp, ilgilenmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, ders ve eğitim dıĢında kalan vakitlerini 

bu Ģekilde geçirmeleri de önemli bir etkendir. 

Ġnsanın kendine özgü yaĢam amaçlarının olması, hem doğasının hem de sahip olduğu toplumsal ve 

kültürel konumunun gereğidir. Ġnsanın yaĢamında özel yetenek ve eğilimlerini kullanma, yaratıcı 

olma, para kazanma, yardımlaĢma ve paylaĢım gibi farklı amaçları olabilir. 

Eğitiminin amacı, bireyi sosyal konular içinde yaĢadığı toplumla ilgili olarak bilinçlendirmek ve 

bireye sorumluluk yüklemektir. Aynı zamanda, bireyin toplum içerisindeki farkındalığını artırmak, 

yaĢamını en iyi biçimde sürdürüp bireye kendini geliĢtirme olanakları sunmak, bireyin doğanın 

sunduğu tüm olanaklardan yararlanmasını, kendisinde bulunan potansiyel üretme gücünü harekete 

geçirmesini, kendini iyi biçimde ifade etmesini sağlamaktır. Sanat eğitimi genel anlamda, okul içi ve 

dıĢı yaratıcı sanatsal eğitim olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin ya da gençlerin görsel anlamda kiĢilik 

geliĢimini sağlaması, duyu algılarını geliĢtirmesi, yeni formlar oluĢturması, olaylar arasında iliĢkiler 

kurması ve bu iliĢkileri belli ilkeler doğrultusunda düzenlemesi, sorunlara farklı yaklaĢımlarda 

bulunmalarını ve çözüm yolları geliĢtirmelerini amaçlanmaktadır. Bireylerin yaratıcılığını 

geliĢtirmesinin yanı sıra, üretilen imgelere estetik açıdan değer kazandırarak, öğrencinin estetik üretim 

duyarlılığını çalıĢmalarına yansıtabilmesini amaçlar. Üretken düĢünmeyi geliĢtirdiği ve ön plâna 

çıkardığı, daha yaratıcı iĢler üretmeyi sağladığı yönünde görüĢler öne çıkmıĢtır (Gümrah, 2002). 

Yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin alansal eğitimleri ve uzmanlık alanlarını 

destekleyen, sosyal düzeylerini arttırmalarını hedefleyen, yaratıcı bireyler olarak eğitim ve öğretimini 

tamamlamalarını ve kültürel farkındalığa ulaĢmayı ilke edinmiĢtir. Amaç sadece teknik bilgilerin 

verildiği eğitim-öğretim değil, yapısı gereği görsel algı, düĢünce, estetik canlandırma, benzetim 

yönteminin zihinsel yapılaĢması, buluĢ-esin kaynağı ve yaratıcılık süreci, el-göz-beyin yeteneklerinin 

geliĢtirilip arttırılması, düĢ gücü, hayal dünyası ve sezgisel güçlerinin etkinleĢtirilmesi eğitimi ve 

öğretimidir. Bu tür bir sürecin sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliĢtirdiği yönünde görüĢler 

elde edilmesi olumlu bir sonuçtur. Aynı zamanda bireysel farklılıkların ortaya çıkarıldığı, buna iliĢkin 

farkındalıklarının geliĢtiği, öz güven sağladığı, hayal gücünü geliĢtiği yönündeki görüĢlerin de önemli 

olduğu düĢünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin uzmanlık alanları ne olursa olsun, kültürel, sanatsal 

ve tarihi geçmiĢlerini bilmeleri, kavramaları, bir iletiĢim aracı olarak kullanmaları ve devamlılığını 

sağlamaları toplumsal geliĢim yönünden yadsınamayacak bir öneme sahiptir. 

Ülkemizde sanatsal faaliyetler, zaman içerisinde büyük değiĢimler kaydetmiĢtir. Süreç içerisinde 

otoriteler, uzmanlar ve sanat bilimciler; sanatsal öğrenmenin, büyümenin doğal bir sonucu olmadığını 

savunmuĢlardır. Bu ancak eğitim ve öğretimle gerçekleĢir. Görme, çizme baĢlı baĢına bir yaratıcılıktır. 

Sanat da diğer alanlar gibi bir düĢünme ürünü, niteliksel anlamda bir problem çözmedir. ―Sanat 

Eğitiminin baĢlangıcında, çocuğun bir bütün olarak eğitilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Barkan 

(1962)‘ a göre, sanatı öğrenmek için, kiĢi bir sanatçı, bir sanat eleĢtirmeni, bir sanat tarihçisi gibi 

davranmalıdır. Barkan,(1962) bu görüĢler ıĢığında sanat eğitimi bu kez "öğrenci merkezli" sanat 

eğitimi görüĢünden, "disiplin merkezli" görüĢe kaymıĢtır. Bu yaklaĢımın istediği öğretmen tipi ise, 

öncelikle eğitimci/sanatçıdır (Altınkurt, 2005). 

Sanatsal ve kültürel farkındalık, içinde bulunduğu toplumun kültürünü anlayabilen, öğrenmeye 

çalıĢan, koruyan, tanıyan ve tanıtabilen nesiller yetiĢtirmeyi hedefleyerek, yenilikçi ve üretici bireyleri, 

görsel algılama ve çevresel gözlemleme yardımıyla yetiĢtirmek anlamına gelir. Yeni nesil gençlerin 

çocukluklarından itibaren toplumsal değerlerini koruyan, sahip çıkan bir eğitim anlayıĢı içerisinde 

yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Hayatın tüm alanlarında, her yaĢa hitap edebilecek uygun programlarla 

sanat eğitiminin yerini alması son derece önemlidir. Hele ki çağımızda teknolojinin bu denli hızla 

ilerlemesi, gençlere kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilmelerine yardımcı olması üretkenlik ve 

yüksek farkındalık düzeyi kazandırmaktadır. Sanatsal ve kültürel farkındalığın artması, gençlere daha 

manevi bir kiĢilik kazandıracak değerlere saygılı, bilinçli bir nesil yetiĢmesinde etkili olacaktır. 
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SONUÇ 

 

Türkiye‘de sanatsal farkındalık alanında zaman içerisinde umut verici uygulamalar 

gerçekleĢtirilmektedir. Hatta bunun yanı sıra sanat, eğitimin temeli olan okul öncesi dönemden 

itibaren baĢlayarak bireylere çocukluklarından itibaren özgüven ve bilinç kazandırmaktadır. Tüm 

Eğitim-öğretim sürecinde üniversitelere kadar sanat eğitimi politikaları, plan ve programları; 

üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer eğitim kurumlarının temsilcilerinin katkıları ile 

Türkiye de milli bir kültü sanat bilincinin hızla yayılması sosyal sorumluluk projelerinin arttırılarak, 

bu konu ile ilgili politikaların oluĢturulması gerekmektedir. ―sanatsal ve kültürel farkındalık‖ 

kavramını öğretilmesini zorunlu kılmak, sanatsal eğitimler ile ilgili son dönemde yapılan araĢtırmalar 

gözden geçirilerek, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri incelenmelidir. Bu alana dönük yapılacak 

araĢtırmalarda sanat eğitimi yöntemlerine dönük deneysel uygulamaların artırılması ve bunların 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanat eğitimi veren kurumlarda program ve içeriklerin 

geliĢtirilmesine, ders sürelerinin artırılmasına, gerekli mekân ve donanım gereksinimlerinin 

giderilmesine dönük çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı, televizyon, internet, bilgisayar,  film, gibi medyalardan yararlanarak resim 

yapan sanatçıların bu resim yapma yöntemlerinin hangi toplumsal, politik, sosyolojik, bilimsel, felsefi 

düĢüncelerin etkisiyle ortaya çıktığını araĢtırılması; sanatçıların bu teknolojik geliĢmeleri eserlerinde 

nasıl kullandıklarının, geliĢim ve dönüĢümlerinin incelenmesi, geçmiĢte yapılan çalıĢmaların 

günümüzdeki farklı yöntemlerle oluĢturulan ifade biçimleriyle uygulamadaki karĢılığı ve olanaklarının 

araĢtırılarak çağdaĢ sanata katkıları amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın ilk aĢamasında konu hakkında literatür taraması yapılmıĢtır. Ġnternet, Türkiye‘deki resmi 

ve özel kütüphanelerden kaynaklar taranmıĢ, özel ve resmi müzelerdeki eserler incelenmiĢtir. Ġkinci 

aĢamasında bu kaynaklarda eleme yapılmıĢ; hangisinin çalıĢmada kullanılacağına karar verilmiĢtir. 

Son olarak da yazım sürecine geçilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda; batı resminde yaĢanan teknolojik geliĢmelerin resim sanatçısının gerçeklik 

algısının değiĢtirdiği, Ģeyleri (doğayı, nesneleri, insanları) artık doğrudan değil, dolaylı olarak 

televizyon, internet, bilgisayar, film gibi medyalar üzerinden algıladığı görülmüĢtür. Ayrıca 

sanatçıların bu medyaları yaratıcı süreçlerinde eskiz defteri (taslak), resmin konusunun merkezi gibi 

konumlandırdığını görmekteyiz.  

 

Anahtar Kelimeler: Resim, ekran, internet, dijital, imaj, görsel. 

 

The Usage of Screen Aesthetic in Painting 
 

Abstract 

 

The aim of this study is to search which social, politicial, sociological, scientific, philosophical 

thoughts affect the artists; methods of drawing pictures in the west and in Turkey by taking the 

advantage of  the pres like television, internet, film; to examine the way the artists used these 

technological improvements in their pieces, their development and transform; and furthermore the 

contribution to the modern art is aimed by investigating the practical equivalent and opportunities of  

the studies that were held in the past with the explanadum that is made with current different methods.  

At  the first stage of the subject literature search was done about the issue. The sources from internet 

and the private and official libraries in Turkey were searched, the pieces in private and official 

museums were inspected.  At the second stage of the study, elimination was done among these 

sources, which one would be used in thesis was decided. In the further stage, I went on to the editing 

process. And finally writing process of the study was accomplished.  

In the result of the study, with the technological developments in the western drawing the items like 

things (nature, objects, people) that are changed by the artist reality perception no longer perceived 

directly; nevertheless they are perceived indirectly by means of the media such as television, internet 

and films. Besides we see that the artists locate these medias or in their creative process as sketchbook 

(outline) and the center of the pictures; theme. 

 

Keywords: Resim, ekran, internet, dijital, imaj, görsel. Painting, screen, internet, digital, image, 

visual. 
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GĠRĠġ 

 

Sanat her zaman teknolojiyle içiçe olmuĢtur. Teknolojinin resim sanatıyla iliĢkisi ise Antik ve 

Ortaçağ‘da sanat eserlerinin çoğaltılması amacıyla bronz döküm ve tahta baskı gibi tekniklerle 

baĢlamıĢtır. Yine matbaanın geliĢmesiyle Albrecht Dürer gibi ressamların eserlerinin ahĢap baskı, 

gravür gibi yöntemlerle kitap resimlemesinde kullanıldığını görmekteyiz. 1789 Fransız Ġhtilali 

sonucunda burjuvazinin güçlenmesi ve 19.yy. daki Sanayi Devrimi‘yle beraber daha da artmıĢtır.  

Teknoloji ve resim pratiği arasındaki bu etkileĢimin, 1839‘da fotoğrafın icadı ile farklı bir mecrada 

geliĢtiğine tanık oluyoruz. Bu yeni medyumun icadı ile beraber resmin ne‘liği gibi konularda 

tartıĢmalar yaĢanmaya baĢlandığını görmekteyiz. 

YaĢanan bu tartıĢmalar sonucunda resim,  kendini yeniden tanımlama sürecine girdi. Fotoğrafın 

gerçekliği taklit etmekteki baĢarısı karĢısında temsili resim sorgulanmaya baĢlandı. Bununla birlikte 

ressamların temsili resim yapmaktan vazgeçmeyip anlam üretmede fotoğraf medyumunu kimi zaman 

eserlerini yapma sürecinde bir ‗eskiz defteri‘ olarak yararlandıklarını, kimi zaman da fotoğrafı resmin 

konusunun merkezine oturtup amaç olarak kullandıklarını görmekteyiz. 

Fotoğrafın icadından sonra Edward Muybridge gibi kiĢiler hareketi bir yüzey üzerinde gösterme 

denemelerine giriĢti. Örneğin Muybridge, bir atın koĢarkenki saniyelik hareketlerinin fotoğraflarını 

çekerek fotoğrafları yan yana ya da üst üste çakıĢtırmak yöntemiyle hareketli görüntü oluĢturmaya 

çalıĢtı, böylece filmin ilk prototipleri ortaya çıktı. 

Hareketli görüntü oluĢturma isteğinin resim sanatında Marcel Duchamp‘ın eserlerinde somutlaĢtığını 

görmekteyiz. Bu eğilim 1975‘lerden sonra film, video teknolojisinin geliĢmesiyle nihayet bulmuĢtur.  

Günümüzde ise sanatçılar resim gibi görünüĢte durağan ama kendi içinde devingen bir sanatla 

hareketli görüntü olan filmin birleĢmesinin örneklerini vermektedirler. Bu sanat Ģeklinin tipik 

örneklerinden biri de Johannes Kahrs‘tır. Sanatçı; televizyon, film vb. medyalardan aldığı görüntüleri 

resminin konusu yapmıĢtır. Görüntülerin yapısal özelliklerinden biri olan parazit (noise) gibi unsurları 

dıĢlamayarak hatta daha da belirginleĢtirerek görüntüleri resimlerinde kullanılmıĢtır. 

Yine bu medyaları resimlerinde kullanan sanatçılardan biri de Gerhard Richter‘dir. Richter, tuval vb. 

yüzeyler üzerine boyadığı resimlerinin üzerinden kurumadan önce yassı, büyük ve temiz bir fırçayla 

yatay bir Ģekilde geçmektedir. Sanatçı böylece ekran üzerinden akan görüntü hissini izleyiciye 

vermektedir.  

1975‘lerde emekleme sürecini yaĢayan bilgisayar teknolojisi 1990‘larda bu süreci tamamladı. 

Sanatçıların bilgisayarı ve dijital dünyayı estetik alanda bir ortam, mecra olarak keĢfetmeleri uzun 

sürmedi. Sanatçılar, bilgisayarın sayısal veri iĢleme sistemini ve fotoğrafı birlikte kullanarak 

görüntüler elde ederek photoshop gibi grafik yazılım programlarının da geliĢmesiyle piksel ve vektörel 

tabanlı çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢmalar fotoğraf görüntüsünün sayısal değerlere 

(piksellere) dönüĢtürülmesi olduğu gibi direkt bilgisayar üzerinde fırça ve kalem gibi kullanılan grafik 

tabletler aracılığıyla elektronik sinyallerin monitörde renk ve çizgiye dönüĢmesiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Miha Strukelj piksel, Peter Stanick ise vektör mantığını boya resimlerinde 

kullanmıĢlardır. 

Ġnternetin geliĢimiyle beraber sanatçılar, birbirine benzer görüntülere maruz kalarak, bunun sonucunda 

da birbirlerine benzer iĢler üretmiĢlerdir. Facebook, Msn, Twitter vb. sosyal paylaĢım sitelerinin ve 

Windows XP gibi iĢletim sistemlerinin kullandığı imgeleri Carlo Zanni gibi ressamlar boya ile tuval 

yüzeyinde yeniden ürettiklerine tanık olmaktayız.  

Bewerly Fishman, biyolojik sistemlerden yola çıkarak bilgisayarın elektronik sinyallerini sembolik 

olarak resimlemeye giriĢirken Jeff Koons, medyadan temin ettiği birbiriyle ilgisiz imgeleri grafik 

yazılım programları aracılığıyla birleĢtirerek, renklerini değiĢtirerek, çizgileri eğip bükerek; homojen 

bir yapı haline getirdiğini görüyoruz. 

Animasyon mantığıyla resim pratiğini birleĢtiren sanatçılardan birisi olan Julien Opie, indirgeyici bir 

üslupla bilgisayar üzerinde oluĢturduğu görüntüleri tuval yüzeyine kimi zaman boyayla kimi zamanda 

dijital baskı aracılığıyla aktarmıĢtır. 

Kısa bir Ģekilde anlatım Ģemasını verdiğimiz bu çalıĢmamızda; hayatımızın her alanında varlık 

gösteren televizyon, film, internet, bilgisayar ve video gibi medyaların resim sanatında geliĢim süreci; 
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ressamların gerçek dünyadan direkt olarak resim yapmak yerine model olarak ressamların bu imajları 

nasıl ve niçin tuvallerine aktardıkları irdelenmiĢtir.  

 

II. BÖLÜM: FĠLMDEN RESME; JOHANNES KAHRS VE GERHARD RĠCHTER 

ÖRNEKLERĠ 

 

Resim çerçevesi bize uzayı baĢka bir açıdan gösterir. Doğal uzayın tersine, bize aktif deneyimlerimiz 

ve onun dıĢ sınırlarını sunar. Teknik bir olgu olarak ele alındığında, ekranın dıĢ kenarlarının, film 

görüntüsü çerçevesi niteliğinde olmadığını anlarız. Onlar gerçekliğin sadece bir bölümünü içine alan 

kenarlardır. Resim çerçevesi uzayı içe doğru kutuplaĢtırır. Tersine olarak, ekran bize evrenin içine 

uzatılan belirsizliğin bir parçasını sunar. Çerçeve merkezcil, ekran ise merkezkaçtır. Eğer resimsel 

oluĢumu tersine çevirirsek ve ekranı, resim çerçevesinin içine yerleĢtirirsek, böylece resmin bir 

bölümünü, ekranın üzerinde görmüĢ oluruz (Dorukkaya, 2003:14). 

Sinemanın ortaya çıkıĢ sürecinde diğer sanatların özellikle resmin önemli bir katkısı vardır. Resmin 

kompozisyonu vb. diğer özelliklerinden sinema yararlanmıĢtır. Bununla beraber de resimde sinemadan 

ve filmden faydalanmaktadır. Sinema gerçek yaĢama ait kimi devinimleri ya da mitolojik bir evren 

yaratmayı önermektedir. Öyleyse bu noktada benzer amaçlara sahip daha eski sanatlarla karĢılaĢması 

ve benzerlikler göstermesi doğaldır (Mitry, 1989:35). 

Resim ve sinema iliĢkisini resminde vurgulayan JohannesKahrs; film görüntülerindeki hatalar, 

efektler, ıĢık-gölgenin oluĢturduğu soyutlamaya yakın görüntülerden yararlanır. Örneğin bir film 

karesindeki ya da televizyon ekranının kaydındaki bozulmadan dolayı görüntüde beliren çizikleri, 

piksellerin dalgalanması gibi bozuklukları resimlerinde vurgular.  

Kahrs‘ ın çalıĢmalarında, geleneksel malzemeler; karakalem, füzen, yağlı boya gibi malzemeleri 

kullanılmaktadır. Bu malzemeleri genelde beraber kullanmaktadır.Sanatçının belki de karakalem ve 

füzen gibi malzemeleri seçmesinin bilinçli bir gerekçesi vardır. Çünkü karakalem gibi bir malzeme 

büyük boyuttaki yüzeylere uygulandığında resimdeki detayların yok olmasına yol açar. Yine 

malzemenin niteliğinden dolayı resimdeki ıĢık etkisi daha keskin olur yani açık- koyu arasında sert 

geçiĢler meydana gelir. Bu da resimde detayların yok olmasına ve resimde büyük açık ve koyu 

bölgelerin, planların oluĢur. Sonuçta açık –koyu değerlerinden oluĢan ve imajın giderek belirsizleĢtiği 

bir soyutlamaya varır resim.  

Hangi görselin resmini yapacağına karar verirken yalnızca görüntünün Ģekilsel, kompozisyonel 

özelliklerine göre değil aynı zamanda içeriğinde var olan duygusunu da göz önünde tutar. 

Filmlerden aldığı kareler, filmlerin en can alıcı ve filmi özetleyenlerindendir. Bu film kareleri, filmin 

hikayesinin ipuçlarını bize verir.Kahrs, görüntüleri araĢtırmayı, keĢfetmeyi ve onlarla oynamayı sever. 

Medyadan, sinema tarihinden, gazetelerden ve bir çok kaynaktan elde ettiği görüntüleri keser, biçer, 

renklerini, kompozisyonlarını değiĢtirir, kopyalar üretir, içeriğindeki bazı unsurları yok eder veya 

vurgular ve izleyiciye farklı bir Ģekilde tekrar sunar. Görüntüleri kaynağından soyutlayıp anonim hale 

getirir. Tıpkı Richter‘in Jacqueline Kennedy‘nin üzüntülü fotoğrafını gazeteden, gazetedeki yazının 

içeriğini yok ederek bu figürü anonimleĢtirip herhangi bir nedenden dolayı hüzünlenebilen toplumdan 

bir kadın imgesi yaratması gibi… Johannes Kahrs‘da da Richter ve Warhol‘da olduğu gibi belli 

içerikleri olan ve belli kaynaklara gönderme yapan görüntüleri anonim hale getirme düĢüncesi yatar. 

Sanatçı,  görüntüleri kaynaklarını aldığı içeriklerinden (konteks) soyutladığında anonimleĢir, 

belirsizleĢir.  

Johannes Kahrs‘ın iĢlediği imajlar için Ģehir alanları ne ise, sergideki sahne, podyum, tanımlanmayan 

yer içinde bu aynısıdır. 1997‘ de Voor Hedendaagse Kunst müzesindeki bir çalıĢma için böyle 

tanımsız bir yer yaratıldı: lamel duvarlar, halı, birkaç sandalye, aynı Ģekilde tanımsız, monoton zaman 

(olay yok) odanın dıĢındaki bir duvarda Robert De Niro‘yu, Taxi Driver filminde gösteren bir imaj ile 

iliĢkilendiren fırtınadan önceki sessizliği anımsatan bir bekleme odası gibi. Bir albümdeki baĢarılı 

seslerin ritmi, durumu akustik olarak doldurur. Bekleyen umutlar… Ses her yerdedir ve görüntü (imaj) 

hafızaya kendini kazır. BoĢ yerler kendisi olmaktan çıkıp bir olay olarak imaj ve sese bürünür. Diğer 

sergilerde boĢ satıhlar ve sahneler (örneğin 1998‘de Almine Rech Galerisinde, 1998‘de Gesellschaft 

für Aktuelle Kunst) ziyaretçileri ve davranıĢlarını çalıĢma ile aynı seviyede buluĢturur. Sahne, bir 

iĢaret, bir kaide, aynı zamanda bir iĢaretçi gibidir.  
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IĢık, imaj, sahne ve ses üçgeni de bir diğer önemli unsurdur. Spotlar, hiçbir Ģeyi aydınlatmadan ıĢık 

huzmelerini gönderirler. Gent‘deki bekleme odasına benzer Ģekilde, olmayan veya hemen (yakında) 

olacak olan bir olayı zihinde canlandıracak bir atmosfer yaratırlar (Johennes ve Schmidt, 1999:8). 

Taxi Driver filminin karesi gibi kült sinemasal öykülerin en doruğa çıktığı sahnelerini yakalayarak 

resimlerini yaptığı film kareleri de vardır. Örneğin; Alfred Hitchcock‘ un ‗Adam Çok ġey Biliyordu 

(The Man Who Knew Too Much)‘da Doris da Fassbinder‘in ‗Bayan R.Amok Niçin Ağladı. (Warum 

läuft Herr R.Amok)‘ da Kurt Raab buradaki kontekslerinden ayrıldıklarında sahne ile ilgili hiçbir 

ipucu vermezler.  Fakat onlar seçilmiĢlerdir, çünkü radikal bir kesinti anında filmin özünü temsil 

etmektedirler. Zaten tek bir görüntüyü ortaya çıkarmak için bir filmin akıĢını durdurma düĢüncesi 

vahĢettir (Dorukkaya, 2003:25). 

Sanatçı, bu imajları sergilemek için geleneksel sunum tekniklerinden farklı bir yöntem dener. Resmi, 

duvarın içinde bir oyuğa yerleĢtirir. Resim ön tarafında camdan bir panelle izleyiciden ayrılır. Panel 

içindeki resim çerçeveye gerilmiĢ kumaĢ tuval bezi ile bezin dokusu ve yağlı boya tekniğiyle yapılmıĢ 

olması nedeniyle geleneksel resim anlayıĢı (çerçeve) ve ekran anlayıĢının iç içe geçmesinin bir 

örneğidir. Bir anlamda ne resim ne de film görüntüsüdür; ikisi artık ortak yaĢam formudur.  

Kahrs, bu iĢi Kurt Raab‘ın bir birinin neredeyse aynı fotoğrafından yapılmıĢ iki resminden oluĢur. 

Birbirine benzer Ģekilde boyanmıĢ bu resimler TaxiDriver‘de olduğu gibi bir cinnet anından önceki 

sahnedir. Raab, bu sahneden önce hayal kırıklığı, aĢağılanma durumunu yaĢayan bir kiĢiyi 

oynamaktadır ve bu sahneyle beraber bu duruma reaksiyon verecektir. Kahrs, her zaman ki gibi yine 

bu sahneyi konteksinden çıkarmıĢ içi boĢaltılmıĢ bir görüntüye çevirmiĢtir.  

Kahrs, bu çalıĢmasında hareketli bir görüntünün iki boyutlu resim yüzeyinde dondurulmuĢ 

durağanlığının yarattığı gerilim etkisini resmetmiĢtir. Fakat yine de bu çalıĢmalar ne resim ne de 

filmdir artık. kendine ait gerçekliği olan görüntülerdir sadece… Ġzleyici iki resim arasındaki cinnetin 

getireceği durumun tespitini yapmak için oradadır.  

Sanatçının imajları ele alıĢ tarzı soyuta varan biçimlemeye ulaĢır. Bu soyut etkisi resimlerin içeriğinde 

var olan duygusal yoğunluğu ortaya çıkarır. 

Kahrs‘ın ele aldığı karelerdeki kadın imajlarında da bu duygusal yoğunluk hissedilir. 1995-96 

yıllarında boyamıĢ olduğu, 111x165 cm boyutlarındaki ‗Acı‘ isimli yağlı boya resmindeki duygusallık 

resmin izleyicideki etkisini artırır. 

Johannes Kahrs, yine filmlerden aldığı karelerle oluĢturduğu bir resim serisi olan Franck ve Schulte 

adlı galeride sergilediği ‗AteĢ ve Boya (Shot and Painted)‘ adlı sergisinde büyük ebatlı (200x300 cm) 

yağlı boya resimleri büyük ilgi görmüĢtür. 

Kahrs‘ın yukarıda çalıĢmalarından bahsettiğimiz Alman sanatçı Gerhard Richter‘in iĢleriyle 

benzerlikleri görülür. Kahrs‘ın özellikle Richter‘in ‗Ema‘ (Merdivendeki Çıplak), ‗Horst ve Köpeği‘, 

‗Rudi Amca‘ ve ‗ġemsiyeli Kadın‘ adlı çalıĢmalarından etkilendiği anlaĢılır. Kahrs, kendine has 

tekniğiyle yaptığı bu çalıĢmalarında Richter‘de olduğu gibi hareketli görüntüyü resim yüzeyinde 

yansıtmaya çalıĢmıĢtır.  

Richter‘de de Kahrs‘taki gibi görüntüyü soyut biçeme dönüĢtürme tavrı ağır basar. Her iki sanatçının 

da fotoğraf, film, basılı yayın vb. gibi medyalardan yararlandığı düĢünülürse iĢlerinde birbirine yakın 

sonuçlara ulaĢması gayet doğaldır.  

 

III. BÖLÜM: ĠNTERNETĠN SANATA ETKĠSĠ 

 

Ġnternetin bu imkanlarından elbette ki sanatçılar da yararlandılar. Ücretsiz bloglar, dünya çapında 

bilinen galerilerin internet sayfalarında sanatçılara ayrılan alanlar sayesinde sanatçılar iĢerini bütün 

dünyayla paylaĢma imkanı buldular.  

Her ne kadar internetteki görüntülerin bolluğundan bahsedilse de bu görüntülerin bir modelin çeĢitli 

varyasyonları olduğunu söyleyebiliriz. Görüntülerin kadrajları, içerikleri birbirlerine benzerler. Grafik 

yazılım programlarındaki filtreler, efektler de bu benzeyiĢi kuvvetlendirmektedirler. Bunun sonucu 

olarak sanatçıların iĢleri bir birlik göstermekte; resimlerde geniĢ renk alanları, keskin kenarlı çizimler 

ve grafik dilin anlatımıyla oluĢturulmuĢ kompozisyonlar yer almaktadır. 

Artık sanatçı dünyayı ekran, monitör üzerinden algılamakta, Tanyıldızı‘nın tezinde vurguladığı üzere 

(Tanyıldızı, 2008: 15) sanatçı, dijital görüntüyü manipule edip resme dönüĢtürerek bireyselleĢtirmekte, 

internetteki milyonlarca görüntü arasından benzer ve nitelikli olanları seçen sanatçılar, aynı resimsel 

üslup duyarlılığını benimsemekte; küresel bir sanatsal dil oluĢturmaktadırlar.  
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IV. BÖLÜM: DĠJĠTAL MEDYANIN RESĠM SANATINDA KULLANIMI 

 

Teknolojik geliĢmelerle sanatın, insanlığın ilk zamanlarından beri kol kola yürüdüğünü söyleyebiliriz. 

Eski çağ dönemlerinde Mayalar, Antik Yunan Uygarlıkları gibi toplumlarda  görülen, daha sonraları 

ise Rönesans dönemiyle devam eden bir süreçte matematik, astronomi ve bilimlerde gerçekleĢen 

yeniliklerle sanatın yapılıĢı, sunuluĢu ve ne‘liği konularında sanatta birtakım farklılaĢmaların 

gerçekleĢtiği aĢikardır (Wands, 2006:20). Ġlerleyen zamanlarda özellikle sanayi alanında teknolojik 

geliĢmelerde artıĢın gözlendiği 19.yy.‘da fotoğrafın icadı ve baskı teknikleri gibi mekanik geliĢmeler 

sonucunda sanat; özellikle de resim farklı yönlerde evrilmeye baĢladı.  

―1834‘te Charles Babbage, bugünkü bilgisayarların hemen her yönünü önceleyen otomatik 

hesaplamalar için uygun, elle çalıĢtırılan, mekanik bir makine olan Analitik Motor‘u tasarladı.‖ 

(Wands, 2006:20). Daha sonra bu geliĢmeleri telgraf (bilgisayarda var olan ikili-0,1-sistemin ilkel bir 

örneği), mors alfabesi, 1876 Alexander Graham Bell‘in telefon,  1888 George Eastman‘ın Kodak 

kamerası ve film makarası ve bu geliĢmelerin etkisiyle 1895‘de George Méliès‘in animasyonu 

uygarlığa kazandırması izledi (Wands, 2006:20). 

Bilindiği üzere bilim ve teknolojinin hızını almasında, silah endüstrisi için geliĢtirilen sistemlerin 

etkisi vardır. GeliĢtirilen bu sistemler savaĢlardan sonra (bilhassa Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan Sonra) 

belli dönüĢümlerden geçtikten sonra toplumun hizmetine sunuldu. Bu sistemlerin etkisiyle 

oluĢturulmuĢ bir icad olan Elektronik Sayısal Tamamlayıcı ve Bilgisayar (ENIAC) 1946 yılında 

Pennsylvania Üniversitesi‘nde kuruldu. Dijital çağın baĢlangıcının ilk iĢaretlerini veren bu geliĢme 

bilgisayarların matematiksel hesaplama özelliklerinin yanında bilgisayarlardan estetik idealler uğrunda 

da yararlanma imkanını vermiĢtir (Wands, 2006:24). 

―Bu imkanları ilk kullananlardan birisi de Ben Laposky‘di. 1950‘li yılların baĢlarında askiloskop (bir 

floresanlı ekran üstüne elektrik akımının görsel kaydını çıkarmak için katot ıĢını tüpü kullanan bir 

cihaz) üstüne dalga formlarından elektronik görüntüler yaratmıĢ, daha sonra da bunları fotoğraflamıĢtı. 

Bunlar, insan eliyle de çizilebilecek olan karmaĢık, matematiksel verilere dayalı Ģablonlardı.‖ (Wands, 

2006: 24). 

Bir on yıl sonra sanatçıların bilgisayarda üretilen sanata ilgi duyması neticesinde 1966‘da Leon 

Harmon ve Ken Knowlton adlı sanatçılar ‗Algı ÇalıĢması‘nı (Study in Perception) meydana getirdi  

(Wands, 2006: 24). 

―Bu nü çalıĢması, bir Stromberg Carlson 4020 mikrofilm baskı aygıtı (‗Characton‘ tüpü ve vektörleri 

sayesinde karakter üreten bir makine) kullanılarak 35.mm‘ lik 8 kare mikrofilmden yaratılmıĢtı. 

Kareler daha sonra yazıcıda basılmıĢ ve yeniden fotoğraflandırılarak büyütülmüĢtür.‖ (Wands, 2006: 

22).  

Birçok bilgisayar teknolojisiyle bağlantılı sanat eserinin boy gösterdiği sergiler 1960‘lı yıllarda 

yoğunlaĢtı. Almanya‘da Studiengalerie gibi galerilerde bilgisayar sanatı sergileri açıldı. Mühendisler 

ve sanatçılar arasında iĢbirliğini geliĢtirmek için 1966 yılında Andy Warhol, Billy Klüver, John Cage, 

Robert Whitman ve Robert Rouschenberg gibi sanatçılardan oluĢan Sanat ve Teknolojide Deneyler 

(EAT) kuruldu. 1968‘de ise Londra‘daki ÇağdaĢ Sanatlar Enstitüsü‘ nde (ICA) Cybernetic Serendipity 

sergisinin sonucunda Britanya Bilgisayar Sanatları Derneği kuruldu (Wands, 2006: 24).   

1970‘li yıllar bilgisayar destekli sergilerin, galerilerin; elektronik, dijital ve grafik yazılımların 

geliĢmesine destek veren kurumların arttığı bir dönem oldu. 1979‘da Avusturya‘da Ars Electronica ve 

1973‘te kurulan Special Interest Groupfor Graphics (SIGGRAPH) bunlara birer örnektir (Wands, 

2006: 24).   

1980‘li yıllar ise kiĢisel bilgisayarların piyasaya sürüldüğü bir dönem oldu. Renkler ve çözünürlük 

yönünden sınırlı bir palete sahip IBM tarafından üretilen Paintbrush adlı bir program sayesinde 

insanlar kiĢisel bilgisayarlarında oluĢturdukları dijital görüntüleri slâyt ve baskılarla somutlaĢtırdılar 

(Dijital ortamda görüntü oluĢturmada kullanılan ilk program). 1985 yılında dijital ortamda rengin ve 

görüntünün oluĢmasında kullanılan grafik kartların piyasaya sürülmesiyle fotoğrafik çözünürlüğü 

aratmayacak biçimde bir görünüm gerçekleĢti. Adobe Systems firmasının ürettiği Photoshop 

(photoshop, grafikleri ve fotografları‗ Ģekillendirebileceğiniz‘ bir resim editörüdür. Dijital ortamdaki 

herhangi bir sabit görüntüyle ilgili renk, boyut, form gibi özelliklerin ayarlarını değiĢtirebileceğiniz 

programıdır) adlı grafik yazılım programının sayesinde resim oluĢturma ve fotoğraf iĢleme iĢlemleri 

gerçekleĢti (Tanyıldızı, 2008: 4). 
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Görüntü teknolojisi üzerinde yaĢanan bu kadar geliĢme sonucunda sanatçılar, bilgisayarda birçok 

deneylere giriĢtiler, yeni görüntü olanaklarını keĢfetmeye baĢladılar. Kimi sanatçılar bilgisayar ve 

bilgisayar grafik yazılımlarından çalıĢmalarını gerçekleĢtirmede eskiz olarak yararlanırken kimileri de 

bilgisayar grafiğinin yapaylığının, yeni sanatın görüntü estetiğinin oluĢmasında oynadığı rolden 

esinlendiler.  

90‘lı yıllarda internetin geliĢmesiyle beraber insanlar arasında bilgi ve görüntü alıĢveriĢi yaygınlaĢtı. 

Ġnternet adeta enformasyon bombardımanına maruz kaldı. Bu enformasyondaki görüntülerin sanatçılar 

tarafından iĢlerinde kullanmaları bir çeĢit sanatsal dil birliğini sağladı, birbirine benzer iĢlerin 

üretilmesi sonucunu doğurdu. 

Bir çok ressamın eserlerini oluĢturmakta kullandığı görüntüleri medyadan toplayıp arĢivlemesinden 

söz etmiĢtik. Bu arĢivlerde basılı medyadan görüntüler olduğu gibi film, video, animasyon, internetten 

alınma görüntüler gibi dijital görseller de yer alır. Dijital görüntülerin çoğunlukla internette iĢ yapan 

firmalar tarafından internete yüklenmesi ve bu yükleme esnasında görüntülerin çok yer kaplamaması 

için çözünürlüğünün düĢürülerek  konulması görüntülerin kalitesinde sorunlar oluĢturmaktadır. Basılı 

medyada özellikle analog (mekanik) fotoğrafta görülen ve fotoğraf görselinin defalarca 

kopyalanmasıyla etkisini daha çok hissettiren kusurları (parazitleri, noise) sanatçılar iĢlerinde yaratıcı 

bir bakıĢ açısıyla yorumlamıĢlardır. Rauschenberg, Warhol ipek baskılarında; Richter, bu görüntüleri 

bulanıklaĢtırıp fotoğrafın atmosferik etkisini ortaya çıkarttığı tuvallerinde bu düĢük kaliteli yaratım 

sürecinde görselleri kullanır (www.culturemachine.tees.ac.uk.). 

Dijital görüntülerde de bu parazit etkisine benzer bir durum gözlenir. Görsellerin internete 

sıkıĢtırılarak konmasından dolayı piksellerin sayısı azalacağından ton geçiĢlerinde kalite kaybı oluĢur. 

Bu bozulmalar çözünürlüğü düĢük dijital fotoğraf ve web kameralarında da görülür. Sanal uzayda iki 

boyutlu matris formunda ve maddi varlığı olmayan görüntüler, resme dönüĢtüğünde maddi bir varlığa 

kavuĢur, izlenimcilik akımının bir kolu olan noktacılıktaki (puantilizm) gibi bir etki yapar. 

Seurat‘ ın ‗Grand-JatteAdası‘nnda Pazar, Öğle (Sunday Afternoon on the Island of the Grand-Jatte)‘ 

adlı resminde piksellerin görünümüne benzer bir etki görülmektedir. Tanyıldızı tezinde bu durumu 

Ģöyle yorumlamaktadır: ―bu bağlamdan bakarsak, dijital fotoğrafları resimsel etkiler sunan görsel bilgi 

soyutlayan proto-resimler olarak görebiliriz. Yine benzer bir davranıĢ ile bu görüntülere yakınlaĢabilir, 

bir resim yüzeyine yaklaĢırmıĢ gibi bir deneyim yaĢayabilir ve bu yanılsamanın nasıl yaratıldığını 

görebiliriz.‖ (Tanyıldızı, 2008: 25).  

Dijital görüntülerdeki bu bozulmayı resimsel üslubunda yaratıcı bir form olarak kullanan sanatçılardan 

birisi Dan Hays‘dir. Sanatçı iĢlerinde manipule edilmiĢ, internet medyasından aldığı imgeleri 

kullanmaktadır. Web sitelerinden bulduğu görsellerin çözünürlüklerini düĢürüp grafik yazılım 

programları gibi medyumların aracılığıyla renkleri vb. gibi özellikleriyle oynayarak kusurlu hale 

dönüĢtürmektedir. Colorado Ġzlenimleri 10a (Colorado Ġmpressions 10a) adlı resimlerinde dağlık 

manzaraları dönüĢtürerek hem soyut hem de gerçekçi bir görünüm yakalamıĢtır. 

Sanatçının orijinal görüntüye sadık kalarak tuval yüzeyinde gerçekleĢtirdiği resimleri sanatçının 

vurguladığı gibi; Cezanne‘ın St. Victoire Dağı resimlerinin 21.yy.‘daki varyasyonlarından biridir. 

Sonuç olarak sanatçının çalıĢmaları Cezanne‘ninkilere çok benzer (www. culturemachine.tees.ac.uk., 

06.04.2009). Sanatçının resimleri yüzeysellik içerir. Sanatçı Ġzlenimcilik-Sonrası akımın temsilcisi 

gibi durmaktadır (Tanyıldızı, 2008: 47). 

Sanatçı;  Gerhard Richter, Roy Lichtenstein ve PatrickCaulfield gibi sanatçıların elektronik 

reprodüksiyonu iĢlerinde kullanmalarından doğan sonuçlardan etkilenmiĢtir. Bilgisayarda üç boyutlu 

modelleme yöntemini kullandığı, 90‘lı yıllarda resimlediği kobay kafesleri iĢlerinde bu etkilenmenin 

izleri görülür. 1997 yılında resimlediği ‗Unut (Forget)‘ adlı resim buna örnek olup bilgisayar 

yazılımlarının araç kullanılması bakımından da önemlidir. Sanatçının resimlerinde piksellerin göze 

sokarmıĢ gibi betimlenmesinden dolayı hissedilen elektronik yapı Miha Strukelj gibi sanatçılarda da 

görülür (Tanyıldızı, 2008: 48). 

Miha Strukelj,  resimlerinde Hays‘den farklı olarak imgeyi bozmadan kullanır. Sanatçı, direkt olarak 

bilgisayarda tasarlanmıĢ, doğadan ya da gerçek dünyadan alınmamıĢ görüntülerin yanında gerçek 

dünyanın iyiden iyiye dijitalize edilmiĢ, adeta simulakrum etkisi uyandıran, orjinaline göndermenin 

azaldığı kopyaları iĢlerinde medium olarak kullanır. Sanatçı, insan iç organlarından, röntgen filmine, 

Çernobil Felaketi‘nden Körfez SavaĢı imajlarına kadar bir çok görüntüyü resmeder. Genelde basından 

aldığı görüntülerden aldığı Körfez SavaĢı görüntülerini bilgisayar oyunu görselleriyle beraber 

resmetmiĢtir. Bu resimler, gerçek ve kurgusal olan arasındaki ayrımın flulaĢtığı iĢlerdir.   
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Zabel‘in yorumuyla bu resimler: ―Körfez SavaĢı ‗sanal‘ bir savaĢ durumunun ilk örneği olarak kabul 

edilmektedir. ĠĢlemler teknoloji vasıtası ile uzaktan sözde monitörler üzerinden yürütülmüĢtür. Aynı 

zamanda her biri gerçek zamanlı olarak tüm dünyada izleyenler için hazır olmuĢtur. En azından bu 

savaĢın algılanıĢına dair genel bakıĢ böyledir. Ancak tüm olay yine de gerçek bir yerde, fiziksel bir 

biçimde cereyan etmiĢtir. ĠĢte Strukelj‘in resimleri de görsel çekiciliklerinin yanında bu sarsıcı gerçeği 

teĢhir etmektedir.‖ (Zabel, 2004: 314). Sanatçı geçirdiği ağır bir kazadan sonra çektirdiği kafatası 

taramalarını resme dönüĢtürerek, bu görüntüleri estetik bir nesneye dönüĢtürmüĢtür. Bu tip resimlerde 

olduğu gibi Çernobil Felaketi ve Körfez SavaĢı gibi tarihsel görüntülerin de resmedildiği an acı dolu 

içeriğinin yerini bakıldıkça estetik bir haz alınan, fetiĢ bir nesneye bıraktığı görülür (Tanyıldızı, 2008: 

37). ―Strukelj aslında sıklıkla dijital resimlerden özellikle de onların mozaik yapılarından yararlanmıĢ, 

bunları görsel olarak çekici ‗resimsel‘ etkiler elde etmek için kullanmıĢtır. Dahası bu görüntü 

sanatçının kendi var oluĢundan, yaĢam ve ölüm arasında bulunan bir çizgiden söz etmektedir.‖  

Resim sanatında önemli bir yer tutan insan bedenini kendisine tema edinen Strukelj insanın bedeninin 

içinin görüntülerini resmederken, Bewerly Fishman ise insanın biyolojik faaliyetlerinin dijital ortamda 

titreĢimlerini resim yüzeyinde tespit etmeye çalıĢmaktadır. ―Elestirmen Dona Haraway‘in 1985 yılında 

yazdığı A Cyborg Manifesto (Bir Siber-Organizma Manifestosu) denemesinde belirttiği gibi, dijital 

çağda ‗Hiçbir nesne, mekan ya da beden kendi içinde kutsal değildir; her türlü bileĢen eğer doğru 

standart, doğru kod ortak dilde sinyal iĢlemek için kurulabilirse, herhangi bir diğeri ile ara yüz haline 

getirilebilir.‖ (Haraway, 1992: 149-181).   

―Parlak resimlerinde Beverly Fishman bu dile görsel form katmakta, dijital ve biyolojik olan 

arasındaki iletiĢimi grafiksel olarak ortaya koymaktadır. Soyut terimlerle artık aramızda yasayan 

karmaĢık sinyalleri tasvir etmektedir. Nörolojik süreçlerin yer Ģeklini metaforu olarak kullanırken 

Fishman postdijital (dijital sonrası) bedeni atmosferik Ģekilde resimlemek için paralel bir sistem 

bulmaktadır; grafik olaylar bir dizi yatay panel boyunca ortaya konulmaktadır. Dikey olarak 

yerleĢtirilmiĢ biçimde hem bilincin çoklu alanlarına hem de hiper-araçlı online bir ortamdaki kendi var 

oluĢumuzu karakterize eden simültaneliğe göndermeler içermektedir. Bu ruhsal pencereler içinde, 

doğrusal Ģekiller görülmekte ve açıklanamayan bazı kodların yazılım sürecindeki resim alanında kendi 

yollarını örmektedirler.‖ (Tanyıldızı, 2008: 44). 

Sanatçı, reklam sektöründe kullanılan arkası yapıĢkan bir madde ile kaplı, çeĢitli renklerde ve 

tabakalarda, plastik bir malzeme olan vinilleri; plotter (bilgisayarda tasarlanan grafik ve yazıların 

ucunda iğneye benzer bir bıçak olan yazıcıya benzer bir makine) aracılığıyla kestikten sonra ilk baĢta 

pudraladığı alüminyum plakalar üzerine yapıĢtırır (Tanyıldızı, 2008: 44). 

―Soyut plastik formları mekanik olarak üretilse de metal üzerine elle uygulanmakta ve sürece hafif 

ancak belirgin bir insan değiĢkeni katmaktadırlar. Çağımıza uygun bir temsil aracı ararken Fishman 

resmin dilini reklam, tasarım ve masa üstü pencerenin estetiği ile formalist soyutlamanın geleneğini 

güçlendirerek yeniden yorumlamaktadır. Kısmen eleĢtirel kısmen övgüsel biçimdeki imgeleri Kod 

denen yeni haz kaynağı ile fiziksel ve psikolojik birlikteliğimizi somutlaĢtırmaktadır.‖ (Tanyıldızı, 

2008: 44). 

Piksel, vektörel ya da elektronik titreĢimlerin resim sanatına uyarlanmasının yanında bilgisayar 

ekranında, monitörde görmeye alıĢtığımız dijital Ģekiller, ikonlar, simgelerden oluĢan bir imaj bolluğu 

da dijital kültürümüzde yer teĢkil etmekte ve bunları da ressamların iĢlerinde kullanmaya baĢladığı 

görülecektir. 

Bu sanatçılardan birisi olan Carlo Zanni, bilgisayarda ve internetteki ‗sembolik görüntüleri (icon)‘ 

tuvallerinde yeniden üretmektedir. Dijital ortamda gezinirken görmeye alıĢtığımız, bilindik imajlar 

olan ikonları, portreleri, manzara resimlerini, firmaların logolarını geleneksel yöntemlerden birisi olan 

yağlı boya tekniği ile resimlemektedir.  

Sanatçı, Facebook, Twitter, Msn gibi sosyal paylaĢım siteleri ve ortamlarında bireylerin kendilerini 

tanımlamak için seçtikleri sembolik görüntülerden olan portreleri bağlamından kopartarak betimler. 

Bu portreler grafiksel dile çevrilmiĢ, renkler ve çizgiler indirgenmiĢtir. Portre fotoğrafından bir iĢaret 

ve metafora dönüĢmüĢtür ve kiĢinin o an ki yüz ifadesini veren bir özelliği vardır. Bunlar bilgisayarda 

bir dosyanın açılması veya webde bir bağlantıya (link) tıklandığında kullanıcının baĢka bir web sitesi 

vb. ortama yönlendirmesine aracı olmak gibi bir özelliği vardır. 

Bu durumun resimle bağlantısını Valentina Tanni bir röportajında Ģöyle ifade eder: ―Bağlantının, 

bağlantı yapılan kelimeye farklı bir anlam kattığı her an ayrıca tanımlanmıĢ ufku içerisinde yeni bir 

nokta daha belirmektedir. Bildiğimiz gibi bir resim de bağlantı içerebilmekte ve bizi yeni bir 
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‗tıklamaya‘ davet etmektedir. ‗Ġkon Portreler (Icon Portraits)‘ ile her bir surat bu role girebilmektedir.‖  

(Tanyıldızı, 2008: 30). 

Sanatçının Windows XP iĢletim sisteminin masa üstü görsellerinde (duvar kağıtları) var olan ‗kar, 

manzara gökyüzü‘ gibi görüntüleri orjinaline bağlı kalarak fotogerçekçiliklerin boyama tavrına benzer 

Ģekilde en ince ayrıntısına kadar resmeder. Sanatçı daha önce üzerinde durduğumuz portre resimleri ve 

bu manzara resimleri ile geleneksel ‗portre ve manzara‘ resmine göndermeye yapar. Milyonlarca 

bilgisayar kullanıcısının masa üstünde bulunan manzara görseli artık geleneksel manzara resminin 

yerini almıĢtır. Tanyıldızı tezinde (Tanyıldızı, 2008: 31) bunu Rönesans portre ve manzara resmine 

gönderme yapıldığı Ģeklinde yorumlar.  

Sanatçının firmaların logolarını (Napster, Java, Linux, Jpg, Adobe Illustrator vb. gibi) yine yağlı boya 

tekniğinde tuvale aktardığını görmekteyiz. Sanatçı, firmaların sanat tarihinden aldığı ikonik 

görüntüleri de iĢlerinde kullanmasıdır. Sanatçı, bunlardan kamuda, ticari sektörde imajının çokça 

kullanıldığı Sandro Boticelli‘nin ‗Venüs‘ün DoğuĢu‘ adlı eserini Tanyıldızı‘nın ifadesiyle sanatçı bu 

ikonu seçimiyle: ―Venüs‘ün geçmiĢten gelen değerini ve klasik sanatın ustalık gerektiren estetiğini 

taĢımaktadır. Zanni, illustratör çalıĢmasında bu ticari logoyu tekrardan ödünç alıyor, firmanın 

Venüs‘ün niteliğinden kazandığı değerleri kendi çalıĢmasına transfer etmeye çalıĢıyor.‖ (Tanyıldızı, 

2008: 34). 

Bilgisayar, internet ve özetle ekranın estetiği artık bütün kültür hayatımızda hissedilmektedir. Hayatı 

fragmanlar halinde algılamakta; dört bir yandan manalı manasız, bölük börçük akan; kolaj niteliğinde 

birbiriyle ilgisiz görüntülere maruz kalmaktayız. Televizyonda bölünmüĢ ekran, kayan görüntü ve 

yazılar, bilgisayar ile nette boĢlukta açılan pencereler (Windows penceresi) görüntü dünyamızı 

oluĢturmaktadır.  

Ekran mantığının resimsel düzende yeniden-üretimi bağlamında eserler veren Philip Argent‘in 

resimleri hakkında Joe Houston, ‗Dijital Sonrası Resim‘ adlı makalesinde (Houston, 2003: 16) Ģunları 

söyler: ―Sanatçı Resim alanını görüntünün internetten rastgele indirildiği (download edildiği) bir 

boĢluk olarak görmektedir. Doku ve Ģekillerden oluĢan pencereleri (Windows) basamaklandırırken 

sanatçı ‗resimsel olanın‘ modern estetiğini World WideWeb‘in teknolojik terimleri ile yeniden 

düzenlemektedir.‖ 

Argent‘in resimleri yatay ve dikeylerin hakim olduğu soyut formlara benzemekte, akrilik tekniğiyle 

yapılmıĢ düz ve kalın boyamalar tuvalde kendini tekrar etmektedir. Bilgisayar ekranında boĢluk 

duygusunun hissedildiği; bir anda ortaya çıkan, nerden geldiği belli olmayan Windows pencerelerinin 

grafik tarzı soyutlamalarla sembolize edildiği bu resimlerde; rastgele fırça vuruĢlarına benzer düzensiz 

dokularda olsa keskin hatlı geometrik Ģekiller hakimdir.  

Gerçek görüntülerden yola çıkarak bunları bilgisayar monitörü ikonlarına indirgeyerek  resimlerini 

yapan bir sanatçı olan Julian Opie, video oyunlarından aldığı görüntüleri de dijital ortamda 

dönüĢtürerek kullanır. Opie, portrelerini gerçekleĢtirirken canlı figürü videoya çeker. Videoya çekilen 

görüntülerde figür sigara içme, göz kırpma gibi basit eylemleri yapmaktadır. Daha sonra sanatçı bir 

dijital görüntüleme mühendisi yardımıyla bu görüntüleri basitleĢtirir; (indirger) göz artık bir nokta, 

ağız ise bir çizgiden oluĢmaktadır. BasitleĢtirmeye rağmen figürler kiĢilik özelliklerinden bir Ģey 

kaybetmezler. Sanatçı bu eylemini Ģöyle açıklar: ―Ġlk çizimler son derece basitti ancak üzerinde 

ilerleyebileceğim bir dil yaratmamı sağladılar. Önce siyah ve beyaz olarak baĢladılar, parametreleri 

yontulmuĢtu – ağız sadece düz bir çizgiydi örneğin – ve adım adım bu oluĢturulan sekil ile gerçek 

birisi arasındaki doğru dengeyi yakalayana kadar her birini ayarladım.‖ ( www.julianopie.com., 

22.07.2010). 

Opie, manzaralarını yine bilgisayar aracılığı ile indirgeyerek yapar. Araba yolculuğu esnasında 

etrafımızı seyrederken gördüğümüz görüntülerin bir panoramasını yapar, envanterini çıkartır. 

Otoyollar, yol çizgileri, yol levhaları gibi görüntüler bizi adeta bir iĢaretler evrenine götürür. Yol 

kenarındaki ağaçlar ve doğa görüntüleri de bu iĢaret evrenine grafiksel bir anlatım arcılığıyla dahil 

olur. 

Opie resimlerinin yanı sıra led teknolojisini kullanarak resimlerini hareketlendirmek ve onlara ses 

katmayı denemiĢtir. Japon sanatındaki estamplara benzer manzaralarında dalga, martı sesi gibi sesleri 

ve rüzgarda sallanan çalı ve ağaçları; çalıĢmalarının animasyon kategorisini oluĢtururlar.   

 

 

 

http://www.julianopie.com.,/
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SONUÇ 

 

Medya, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sonucunda geliĢen kitle iletiĢim araçlarının yaĢamımıza 

kattığı bir unsurdur. Medya kavramını bütün özellikleriyle ifade edersek; medyanın çok kiĢiye 

ulaĢabilen her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri (kitaplar, gazeteler, dergiler, 

broĢürler, fotoğraflar, billboard‘lar, radyo, film, televizyon, internet gibi) içeren geniĢ bir kapsama 

sahip olduğunu görürüz. Bütün bunların yanında ‗yeni medyalar‘ olarak; bilgisayar oyunları, sanal 

gerçeklik ortamları, multimedya (çok ortamlı; ses, video, interaktif platformlar, animasyon, metin v.b) 

CD-ROM'lar, yazılım ,web siteleri (blog'lar, wiki'ler de dahil olmak üzere) , e-posta, elektronik 

kiosklar, interaktif televizyon , mobil medya,  podcast, hypertext edebiyatı, blog gibi medyaları 

sayabiliriz. 

Plastik sanatlarda görsel medyumların kullanımı ilk kez 1839‘da fotoğrafın icadıyla olmuĢtur. 

Sanatçılar, çalıĢmalarında fotoğrafın yerini bir bellek taĢıyıcısı ya da konularının merkezi olarak 

konumlandırmıĢladır.  

1960‘lı ve 70‘li yıllara gelindiğinde ise sanatçıların çalıĢmalarında ekran malzemesini konu olarak 

seçmelerinin nedenlerinin; tüketim toplumunu eleĢtirmek, medyadaki kiĢiliksiz imajları kendilerine 

mal ederek onlara öznellik kazandırmak olduğu saptanmıĢtır. Richter, Kahrs, Warhol gibi sanatçılar,  

fotoğrafın ve filmin iç ıĢığının etkisiyle oluĢan kompozisyonu tek rengin varyasyonlarıyla resim 

düzlemine taĢımıĢlardır. 

1975 ve özellikle 1990‘larda bilgisayar ile internet teknolojilerinin geliĢmesinin resim sanatına iki 

yönden yansıdığı görülmüĢtür. Sanatçılar, photoshop gibi grafik yazılım programlarından iĢlerinin 

gerçekleĢtirilme sürecinde yararlanırken, diğer yandan bu dijital araçlarla değiĢen dünyamızın algısını 

resimlerine yansıtmıĢlardır. Miha Strukelj ve Julien Opie adlı sanatçıların yapıtlarında gördüğümüz, 

program estetiği diye de diyebileceğimiz bu resimler insan elinin ve farklı malzemelerin kullanımına 

bağlı olarak yeni bir biçimlendirme dilinin ortaya çıkmasına yol açmıĢlardır.  

Bu çalıĢmada medya teknolojileri olarak film, internet, bilgisayar ekran estetiğinin batı resim 

sanatındaki yeri ve geliĢim sürecinde görülen yansımaları irdelenmiĢ; sanatçıların, bu medyaları kendi 

resimlerini oluĢturma sürecinde bir araç ve resimlerinin konusunun merkezi olarak gördükleri 

saptanmıĢtır. Günümüzde çoğu sanatçı internet, bilgisayar görsellerini çalıĢmalarında kullanmaktadır. 

Ayrıca sanatçılar, grafik tablet gibi araçlarla bilgisayar monitöründe çizim yapma imkanına 

kavuĢmuĢlardır. Sanatçıların eserlerini oluĢtururken sözü edilen bu iki medyaya olan eğilim sanat 

dünyasında ortak bir dilin oluĢmasına yol açmıĢtır.  
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Özet 

 

Günümüzde hem tüketiciler hem de yatırımcılar için oldukça cazip mekânlar olan AVM‘ler ülkenin 

istihdamına da önemli bir katkı sağlamaktadır. AVM‘lerde istihdam edilen personel arasında en çok 

―satıĢ elemanları‖ yer almaktadır. SatıĢ elemanları üstlendiği misyon nedeniyle mağaza baĢarısında 

kritik bir öneme sahiptir. Bu önemine rağmen yapılan araĢtırmalarda ve yayınlanan istatistiki verilerde 

hem genel olarak perakende mağazalarında hem de AVM‘lerde satıĢ elemanı devir hızının oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca kalifiye eleman azlığı, elemanların eğitimi, satıĢ elemanlarının 

teknolojik geliĢmelere ayak uyduramaması gibi pek çok sorun da bu hızla geliĢen sektörü 

etkilemektedir. 

Bu araĢtırmada AVM‘lerde istihdam edilen satıĢ elemanlarının profili belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve 

MYO pazarlama bölümlerinde okuyan öğrencilerin bu profile uygun olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma Ġzmir ilinde orta, küçük ve özellikli grubuna giren toplam 11 AVM‘de yer alan mağazalarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Hem satıĢ elemanları hem de mağaza müdürlerinin bakıĢ açısıyla bu personelin 

profili çıkartılmaya ve sorunları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırmada nitel araĢtırma tekniklerinden ―derinlemesine mülakat‖ tekniği kullanılmıĢtır. Tekniğe 

uygun olarak bir görüĢme formu hazırlanmıĢ, formda yer alan sorular ―amaçlı örnekleme‖ 

yöntemlerinden ―maksimum çeĢitlilik örneklemesine‖ göre belirlenen 30 satıĢ elemanı ve 30 mağaza 

müdürü ile yüz yüze görüĢülerek cevaplandırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: AVM, SatıĢ ve Pazarlama Eğitimi, SatıĢ Elemanı Ġstihdamı 

 

An Alternative Area Of Employement For The Students Of Marketing And 

Sales Managment Program At Vocational Schools Of Higher Education: 

Shopping Centers 

 
The SC‘s, which are highly attractive places for both the consumers as well as the investors, nowadays 

make an important contribution to employment in the country. Majority of the personnel employed at 

SC‘s are the ―Sales staff‖. Due to the mission they have undertaken, sales staff have a critical role in 

the success of the outlet store. It has been established by research and the published statistical data that 

both in the general retail industry and in the SC‘s the sales staff turnover rates are considerably high, 

despite their importance. Additionally, many problems such as lack off qualified staff, education of 

staff, sales staff not being able to keep up with technological developments also have an impact on this 

fast developing sector.  

Subject of this study is the sales staff employed at SC‘s. In this study, profile as well as the problems 

of the subject matter staff has been attempted to be ascertained from the perspective of the sales staff 

as well as the shop managers employed in specific SC‘s in Ġzmir City.  

One of the qualitative research techniques, the ―depth interview‖ has been utilised in the study. In 

accordance with the technique, an interview form has been devised and the questions making up the 

form were answered in face-to-face interviews with 30 sales staff and 30 shop managers. 

 

Key Words: SC, Sales and Marketing Education, Employment of sales Staff 
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GĠRĠġ 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik üretim merkezlerinin Ģehirlerde toplanması, 

iĢgücünün Ģehirlere doğru hareketlenmesi ve Ģehirli nüfusun gün geçtikçe artması sonucunu 

doğurmuĢtur. Belirli merkezlerde yoğunlaĢan bu insanların tüketim alıĢkanlıkları ĢehirleĢme süreci ile 

değiĢmiĢ, pek çok unsur yerini yenilerine bırakmıĢtır. Bu çerçevede büyük alıĢveriĢ merkezlerinin 

ortaya çıktığı ve bu tüketici grubuna hizmet vermeye baĢladığı görülmüĢtür. AVM‘lerin,  tek ve belirli 

bir plan altında küçük, özellikli mal satan perakendeci mağazalar, sinema, banka, pastane, kafeterya, 

kuaför, eczane gibi müĢterilere rahatlık sağlamak amacıyla pek çok mağazayı bünyesinde 

bulundurması; alıĢveriĢ yaparken aynı zamanda yiyecek, dinlenme, eğlence, kiĢisel bakım, spor yapma 

ve otopark gibi imkânlar sunmasıyla, güvenli bir ortam sağlayarak boĢ zamanların 

değerlendirilebileceği bir alan oluĢturması bu merkezleri tüketici açısından birer cazibe yerine 

dönüĢtürmüĢtür. Bu olanaklar sonucunda büyük alıĢveriĢ merkezlerinde alıĢveriĢ tüketici için kolay, 

rahat, çeĢitli, zevkli ve daha ekonomik hale dönüĢmüĢtür. Ayrıca, en yüksek gelir seviyesinden en 

düĢük gelir seviyesine kadar toplumun her kesimine hitap ettiği için geniĢ bir kitlenin ilgisini de 

çekmektedir. Dolayısıyla büyük alıĢveriĢ merkezleri sunduğu ürünler, hizmetler, yenilikler, fiyatlar, 

yarattığı değerler, günün ve gecenin bir kısmını da içine alan hizmet seçenekleri ile sürekli tercih 

edilme konusunda perakendecilik sektöründe artık büyük bir öneme sahiptir (Cengiz ve Özden, 

2002:196). Tüm bu özelliklerinden ötürü, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de AVM‘ler 

tüketiciler açısından önemli bir cazibe merkezlerine dönüĢmüĢlerdir. Kısacası, alıĢveriĢ kavramı büyük 

alıĢveriĢ merkezlerinin açılmasıyla birlikte yeni bir anlam kazanmıĢtır. 

Tüketici açısından bu kadar cazip hale dönüĢen ve sayıları gittikçe artan bu merkezler de birbirleri ile 

rekabet edebilmek ve baĢarılarını artırabilmek amacıyla hedef kitlesi için daha iyi alternatifler sunarak, 

tüketicinin beğenisini kazanacak fonksiyonları bünyesine katmaya baĢlamıĢlardır (AltunıĢık ve Mert, 

2011: 4).  

Tüketicilerin alıĢveriĢ merkezlerine olan ilgisi ve tercih nedenleri ise akademisyenler ve araĢtırma 

Ģirketlerinin ilgisini çekmiĢ bu konuda çeĢitli araĢtırmalar yapmalarına neden olmuĢtur. Örneğin, 

Dennis, Marsland ve Cockett (2001) tarafından yapılan çalıĢmada alıĢveriĢ merkezlerinin hem kadınlar 

hem de erkekler için ―para harcamak için güzel mekânlar‖ olarak görüldüğü ifade edilmiĢtir 

(Gudonaviciene and Sonata,2013).  AVM‘lerle ilgili geliĢmeler ve tüketicilerin bu merkezlere olan 

ilgisi yatırımcıları ve iĢ adamlarını büyük ölçüde etkilemiĢ ve ülkemizdeki AVM‘lere yapılan 

yatırımları artırmıĢtır. AlıĢveriĢ Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) ―Databank Projesi‖ dâhilinde 

Türkiye‘de faaliyet gösteren, inĢa halinde ve proje aĢamasında olan AVM‘lere iliĢkin bilgiler güncel 

olarak takip edilip çeĢitli sorgulamalar ve filtrelemelerle sektöre hizmet edecek Ģekilde 

düzenlenmektedir. 2014 Ocak ayı itibari ile AYD Databank‘ında bulunan faal AVM sayısı 333 ve 

toplam kiralanabilir alan 9.2 milyon m²‘dir (AVM Databank, 2014). Bunlar 81 ilimizin sadece 57‘inde 

yer almakta ve günümüz itibariyle güvenlik görevlisinden, mağaza personeline, AVM yöneticilerine 

kadar çok çeĢitli alanlarda ortalama 400.000 kiĢiye istihdam yaratmaktadırlar (Çakmak, 2012). Bu 

istihdam içinde ise satıĢ iĢi ile ilgilenen personel ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim, kariyer.net‘in 

2013 ―Perakende Sektör Ġstihdam Analizi‖ raporları da değerlendirildiğinde bu sektörde en çok aranan 

pozisyonun 278.111 kiĢi ile satıĢ danıĢmanlığı olduğu görülmektedir. 

Tüketiciler açısından oldukça önemli bir yer iĢgal eden AVM‘lerde çalıĢan tüm personelin (temizlik 

görevlisi, garson, güvenlik, mağaza sorumlusu vb.),  AVM‘lerin tercih edilebilirliğini artırmak ve 

rekabette baĢarı sağlamak konusunda büyük bir etkisi vardır. Ancak, satıĢ ve satıĢ iĢi ile ilgilenen 

personelin bu konudaki etkisi çok daha fazladır. Nitekim tüketicilerin alıĢveriĢ merkezlerini tercih 

etmelerine yönelik araĢtırmalara bakıldığında da Anselmsson (2006)‘un çalıĢmasında ―satıĢ 

elemanlarının tutum ve davranıĢları‖, Pan ve Zinkhan‘ın (2006) çalıĢmasında ―satıĢ elemanlarının 

samimi yaklaĢımlarının‖ pek çok nedenle birlikte AVM‘lerin tercihinde tüketici açısından önemli bir 

faktör olduğu görülmektedir (Arslan ve Bakır, 2010). Dolayısı ile tüm AVM çalıĢanları içerisinde satıĢ 

elemanları ve satıĢ ile ilgilenen diğer tüm personelin ayrı bir öneme sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Bu araĢtırmada da AVM‘lerde en çok aranan pozisyon olarak ―satıĢ elemanlarının‖ mevcut durumu ve 

bu pozisyonda çalıĢacak satıĢ elemanlarında aranan özellikler birincil kaynaklardan öğrenmek 

istenmiĢ; ayrıca bu alanda ülkemizdeki meslek yüksekokullarında eğitim alan pazarlama ve satıĢ 
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yönetimi mezunları için ―AVM‘ler alternatif bir istihdam alanı olarak değerlendirilebilir mi?‖ 

sorusuna da yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

MYO’DA PAZARLAMA VE SATIġ ĠLE ĠLGĠLĠ BÖLÜMLER VE AVM’LERDE ĠSTĠHDAM 

DURUMU 

 

AVM‘lerde istihdam edilen personel arasında en çok ―satıĢ elemanları‖ yer almaktadır. SatıĢ 

elemanları AVM‘lerdeki mağazaların görünen yüzüdür ve müĢteri ile birebir iliĢki kuran personeldir. 

Üstlendiği misyon nedeniyle aslında mağaza baĢarısını çok büyük oranda etkilemektedir, bu nedenle 

kritik bir öneme de sahiptir. Bu önemine rağmen yapılan araĢtırmalarda ve yayınlanan istatistiki 

verilerde hem genel olarak perakende mağazalarında hem de AVM‘lerde satıĢgücü devir hızının 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca kalifiye eleman azlığı, elemanların eğitimi, satıĢ 

elemanlarının teknolojik geliĢmelere ayak uyduramaması gibi pek çok sorun da bu hızla geliĢen 

sektörü etkilemektedir. 

Ülkemizdeki gençler, satıĢ danıĢmanlığının ötesine gidilemeyen ve dolayısıyla satıĢ danıĢmanlığı ile 

baĢlayacak bir kariyerin geleceğinin olmadığına inandıkları perakende sektörünü kariyer planlarına 

dâhil etmemektedirler. Çünkü dıĢ müĢteriyi önemseyen, personele ‗biri gidince yerine biri daha gelir, 

önemli olan satıĢ yapmak‘ Ģeklindeki bakıĢ açısı sonucunda bugün perakende sektörü insan kaynağı 

açısından sıkıntılar yaĢamaktadır. Bu sıkıntılar nedeniyle de perakende sektöründe çok hızlı bir 

personel devri söz konusudur. Bu hızlı personel devrinin arkasında ise çalıĢma saatlerinin uzunluğu, 

çalıĢma zamanları, kariyer planlarının yapılamaması vb. gibi paradan daha önemli nedenler yer 

almaktadır (Hatipoğlu, 2015). SatıĢçıların seçimi ve iĢe alınmaları, onların daha baĢarılı olmaları için 

neler yapılması gerektiği, hem perakendeciliğin hem de genel olarak AVM‘lerin bir karar alanıdır. 

Mağazalardaki eleman değiĢim trafiğini düĢürmek amacıyla tıpkı müĢteri sadakati programları gibi 

çalıĢan bağlılığı programları da düĢünmek, yaratmak ve bu konuda stratejiler belirlemek 

gerekmektedir. Bunun için ―iĢe uygun personel alımı‖ ile ilk adım atılabilir ve bu konuda MYO‘nın 

ilgili programlarındaki öğrencileri değerlendirilebilir. 

Türkiye‘de meslek yüksekokullarında Pazarlama, Pazarlama-DıĢ Ticaret, Pazarlama-Reklamcılık, 

Pazarlama ve Ticaret, Pazarlama ve Üretim, Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama, Tekstil ĠĢletmeciliği ve 

Pazarlama, Toptan ve Perakende SatıĢ Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama isimleri altında 

223‘ü devlet, 3‘ü vakıf üniversitesine ait olmak üzere toplam 255 adet bölüm vardır.  Yüksek Öğretim 

Kurumu‘nun istatistiki verilerine göre önlisans öğrencilerinin sayısı 2014-2015 yılı için toplamda 

918.964 (YOK, 2016) adet olmakla birlikte, pazarlama ve iliĢkili diğer bölümlerde okuyan öğrenci 

sayılarına ulaĢılamamıĢtır. Basit bir tahmin yürütmek gerekirse her bölüm için ortalama 60 kiĢilik bir 

kontenjan olduğu varsayıldığında bu rakam 15.300‘dür. Bu bölümlerin ayrıca ikinci öğretimi, uzaktan 

eğitimi de olduğu düĢünülürse rakamın daha da yüksek olabileceği söylenebilir. 

Pazarlama ve ilgili önlisans programlarında öğrenim gören öğrenciler için amaçlanan temel 

kazanımlardan bazıları Ģunlardır (DEÜ ĠMYO, 2016): Pazarlama alanında öğrendiği teorik bilgileri 

genel ekonomi, iĢletme yönetimi ve sektörleri anlama ve yorumlamada kullanır; alanıyla ilgili çevresel 

değiĢkenleri ve ilgili disiplinlerle bağlantısını analiz etme ve değerlendirme konusunda çözüm üretir; 

pazarlama problemlerinin çözümü için bilgi kaynakları ve araĢtırma tekniklerinden yararlanır; 

pazarlama ve satıĢ uygulamaları için gerekli olan özgüven, sosyallik ve iletiĢim becerilerini bireysel 

olarak ve ekip içinde geliĢtirir; tüketici davranıĢı ve haklarına iliĢkin bilinç geliĢtirir; müĢteri odaklı 

pazarlama anlayıĢını benimseyerek yaratıcı satıĢ teknikleri geliĢtirebilir; bir iĢletmede satıĢ 

organizasyonunu ve ekibinde çalıĢacak elemanların değerlendirme ve yönetimi için gerekli olan temel 

bilgi ve becerileri kazanır; pazarlama iletiĢimi tekniklerini farklı ürün gruplarına ve değiĢen pazar 

koĢullarına uygular.  MYO‘da öğrencilere bu becerileri kazandırmak amacıyla çoğunluğu uygulamalı 

olmak üzere Tablo 1‘deki dersler verilmektedir. Bu dersler DEÜ ĠMYO Pazarlama programına aittir 

ancak ülke genelindeki diğer MYO da da çok benzer dersler verilmektedir. 
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Tablo 1: Pazarlama Öğrencilerinin AlmıĢ Oldukları Dersler 

I.Yarıyıl    

Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler 

Ekonomi Seçmeli ders yok 

Yabancı Dil I (Ġngilizce)   

Sosyal Psikoloji   

Pazarlama 1   

Türk Dili I   

Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi I   

Hukukun Temel Kavramları   

ĠĢletme Yönetimi 1   

ĠĢ Hayatına Hazırlık   

II.Yarıyıl   

Zorunlu dersler Seçmeli dersler 

Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi Iı Ticari ĠĢletme Hukuku 

Ġstatistik Pazarlama 2 

ĠĢletme Yönetimi 2 GiriĢimcilik 

Türk Dili Iı Genel Muhasebe 

ĠletiĢim Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojisi 

Yabancı Dil Iı (Ġngilizce) Ticari Matematik 

Seçmeli Dersler SatıĢ Saha Planlaması 

III.Yarıyıl   

Zorunlu dersler Seçmeli dersler 

Tedarik Zinciri Yönetimi Halkla ĠliĢkiler 

SatıĢ Gücü Eğitimi SunuĢ Teknikleri 

Marka Yönetimi SatıĢ GeliĢtirme 

Küresel Pazarlama Hizmet Pazarlaması 

Reklam Sektörel Pazarlama Ġncelemesi 

AraĢtırma Yöntem Ve Teknikleri Retorik 

Tüketici DavranıĢı   

IV.Yarıyıl   

Zorunlu dersler Seçmeli dersler 

Perakende Yönetimi Pazarlama Etiği 

Pazarlama Mevzuatı Ġhracat Teknikleri 

Elektronik Pazarlama   

Pazarlama AraĢtırması   

ĠĢ Ġngilizcesi   

SatıĢ Yönetimi   

EDÖ STAJ  30 iĢgünü 

Kaynak: DEÜ  Bilgi Paketi Ders Kataloğu, 2016. 

 

Tablo 1‘de yer alan dersler ve öğrencilere kazandırılmaya çalıĢılan beceriler düĢünüldüğünde 

MYO‘nın ilgili programlarının, AVM‘ler için nitelikli bir iĢgücü pazarı olduğu söylenebilir. Ayrıca bu 

öğrencilerin en az 30 iĢgünü ilgili alanlarda staj yapma zorunluluğunun olması, sektörün insan 

kaynakları ihtiyacında önemli bir rol oynayabilir.  

 

AraĢtırmanın Amacı 

 

AVM‘lerde ―satıĢ elemanı‖ pozisyonunda çalıĢan elemanların profilini ve çalıĢma koĢullarını 

belirleyerek, meslek yüksekokullarından mezun olan pazarlama ve satıĢ yönetimi öğrencilerinin bu 

pozisyonlardaki istihdamını değerlendirmek. 

 

 AraĢtırmanın Önemi 

 

Bu araĢtırma, AVM‘lerde çalıĢan mevcut ve sektörün ihtiyaç duyduğu satıĢ elemanlarının özelliklerini 

belirleyerek AVM sektörünün ―insan kaynakları stratejisine‖ katkı sağlaması açısından önemlidir. 

Ayrıca, meslek yüksekokullarında pazarlama ve satıĢ yönetiminde okuyan öğrencilerin bu sektöre 

kabulünü kolaylaĢtıracak düzenlemeler ve öğrencilerde AVM‘lerde çalıĢmak konusunda farkındalık 

yaratmak açısından da önem arz etmektedir.  
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AraĢtırmanın Yöntemi 

 

AraĢtırmada Ġzmir ilinde örnek olarak belirlenen AVM‘lerde çalıĢan satıĢ elemanlarının profilleri ve 

çalıĢma koĢulları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için nitel araĢtırma tekniklerinden ―derinlemesine 

mülakat‖ tekniği kullanılmıĢtır. Tekniğe uygun olarak bir görüĢme formu hazırlanmıĢ, formda yer alan 

sorular 30 satıĢ elemanı (SE) ve 30 mağaza müdürü (MM) ile yüz yüze görüĢülerek 

cevaplandırılmıĢtır. Soruların bir kısmı hem mağaza müdürleri hem de satıĢ elemanlarına ortak 

sorulmuĢ, bazıları ise sadece SE veya MM‘ne yöneltilmiĢtir. Alınan cevaplar Excel‘de 

değerlendirilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın Hedef Kitlesi ve Örneklemi 

 

AraĢtırmanın hedef kitlesini Ġzmir‘de yer alan AVM‘lerde çalıĢan tüm SE ve mağaza müdürleri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada öncelikle Avrupa standartlarına göre Ġzmir‘de AVM sınıflamasına giren 

birimler belirlenmiĢtir. Bunun için ARASTA‘nın listesinden yararlanılmıĢtır. ARASTA‘nın listesinde 

Ġzmir‘de geleneksel anlamda çok büyük ve büyük AVM bulunmamaktadır. Ancak, daha önce de ifade 

edildiği gibi hem ülkemizde hem de Ġzmir‘de 5000 m
2
‘nin altında pek çok küçük AVM yer 

almaktadır. Bu kapsamda örnekleme dâhil edilen AVM‘lerin özellikleri aĢağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Örnekleme Giren AVM‘lerin Özellikleri 
 AVM Alan (m2) Mağaza sayısı 

Geleneksel- Orta Ġzmir- carrefour-Sa 37695 75 

Çiğli kipa 29539 91 

 Egepark MaviĢehir 22000 120 

Geleneksel- küçük Konak pier 13500 47 

 

Özellikli 

Optimum 56000 163 

Park Bornova 13000 123 

Sell-way Nowada 10000 90 

Toplam   

 

789 

 Kaynak: ARASTA, 2006 verilerinden oluĢturulmuĢtur. 

 

Daha önce de ifade edildiği gibi araĢtırmada nitel araĢtırma tekniklerinden ―derinlemesine mülakat‖ 

tekniği kullanılmıĢtır. Bunun için de zengin bilgiye sahip olduğu düĢünülen ve derinlemesine 

çalıĢmalara olanak veren ―amaçlı örnekleme‖ yöntemlerinden ―maksimum çeĢitlilik örneklemesi‖ 

tercih edilmiĢtir. Çünkü farklı ölçekteki AVM‘lerde çalıĢan hem SE hem de MM‘nin düĢünceleri 

arasındaki farklılıklar da araĢtırmaya dâhil edilmek istenmiĢtir. 

Nitel araĢtırmalarda örneklem büyüklüğü konusunda araĢtırmanın odağı, veri miktarı ve örnekleme 

yöntemi nedeniyle farklı görüĢler söz konusudur. Literatürde amaca yönelik örnekleme yöntemi için 

örneği oluĢturacak öğe sayısının 5-25 öge arasında değiĢebileceği belirtilmektedir. Ancak, yapılan 

araĢtırmada araĢtırmanın amacı ve problemi göz önünde bulundurularak örneklem boyutu 5 

katılımcıdan az olmamak Ģartı ile katılımcı sayısının üst limitinin duruma göre belirlenebileceği de 

önerilmektedir (Güler vd.,2013:94). Bu araĢtırmada da Ġzmir‘de yer alan yukarıda belirlenen 

AVM‘lerde 30 SE ve 30 MM ile derinlemesine mülakat gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın Bulguları 

 

AraĢtırmanın bu kısmında katılımcılara yönelik tanımlayıcı bulgular ve araĢtırma sorularına verilen 

yanıtlar yer almaktadır. 

Katılımcılara Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

 

AraĢtırmaya katılan SE ve MM‘ne ait tanımlayıcı bulgular Tablo 3‘de özetlenmektedir. 
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Tablo 3: Katılımcılara Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 
SatıĢ Elemanları Mağaza müdürleri 

YaĢ Katılımcı sayısı (kiĢi) YaĢ Katılımcı sayısı 

20-25 yaĢ arası 19 20-30 yaĢ arası 8 

26-30 yaĢ arası 8 31-40 yaĢ arası 21 

31 yaĢ ve daha fazla 3 41 yaĢ ve daha fazla 2 

Cinsiyet Katılımcı sayısı Cinsiyet Katılımcı sayısı 

Kadın 23 Kadın 6 

Erkek 7 Erkek 24 

Medeni hal Katılımcı sayısı Medeni hal Katılımcı sayısı 

Evli 7 Evli 9 

Bekar 23 Bekar 21 

Mezuniyet durumu Katılımcı sayısı Mezuniyet durumu Katılımcı sayısı 

Lise 21 Lise 1 

Önlisans 3 Önlisans 5 

Lisans 6 Lisans 24 

Meslekte çalıĢma yılı Katılımcı sayısı Meslekte çalıĢma yılı Katılımcı sayısı 

1-2 yıl 12 1-2 yıl - 

3-4 yıl 7 3-4 yıl 6 

5 yıldan fazla 11 5 yıldan fazla 24 

Mağazada çalıĢma süresi Katılımcı sayısı Mağazada çalıĢma süresi Katılımcı sayısı 

1 yıla kadar 13 1 yıla kadar 3 

1-2 yıl arası 6 1-2 yıl arası 4 

2 yıldan fazla 11 2 yıldan fazla 23 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 2‘de de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan SE çoğunlukla 20-25 yaĢ arasında, kadın, bekâr ve 

lise mezunu bireylerden oluĢmakta ve bu kiĢiler satıĢ mesleğinde en fazla 1-2 yıl, mevcut mağazada 

ise 1 yıldır çalıĢmaktadır. MM ise çoğunlukla 31-40 yaĢ arasında, erkek, bekâr ve lisans mezunudur. 

MM‘nin meslekte çoğunlukla 5 yıldan fazla, mevcut mağazada da 2 yıldan fazla çalıĢtıkları 

görülmektedir. 

 

SatıĢ Elemanlarının AVM’lerde ÇalıĢma KoĢulları 

 

MM ve SE‘na mağazada çalıĢan satıĢ elemanlarının ―çalıĢma koĢulları‖ sorulduğunda elemanların 

―tam zamanlı, prim+ücret usulü‖ ile çalıĢtıkları, genellikle de asgari ücret ya da asgari ücrete yakın 

ücretler aldıkları, yemek dıĢında çok nadir olarak ürün hediyesi ve indirim kuponları verildiği ifade 

edilmiĢtir. ÇalıĢma saatleri sekiz saat olarak görülmekle birlikte, AVM‘lerin sistemi nedeniyle çok 

fazla mesai yaptıkları da dile getirilmiĢtir. SE, gün içinde ―müĢteri karĢılama, genel temizlik, reyon 

düzenleme, kasa iĢlemleri, müĢteri sorularına yanıt verme‖ gibi faaliyetleri yerine getirdiklerini ifade 

etmiĢlerdir. 

SE ve MM‘ne bireyler iĢe alındıktan sonra ―eğitim alıp almadıkları, ne tür eğitim aldıkları ve bu 

eğitimlerin süresi‖ sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo 4‘te yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Alınan Eğitimler ve Bu Eğitimlerin Süresi 
SE’na göre Mağaza müdürlerine göre 

 Reyon düzenleme,  

 ĠletiĢim,  

 SatıĢ teknikleri 

 Ürün bilgisi 

        (Eğitim süresi: Ortalama iki gün) 

 

 DeğiĢen ürün ve mağaza bilgisi,  

 Reyon düzenleme,  

 ĠletiĢim ve satıĢ teknikleri  

 Sektörle ilgili bilgi 

(Eğitim süresi: Ġki gün ile bir ay arasında değiĢmektedir) 

 

 

SE’nın Sahip Olması Gereken Özellikler ve AVM MüĢterilerinin SE’ından Beklentileri 

 

AraĢtırmada hem SE‘na hem de MM‘ne “Bir SE’nında bulunması gereken özellikler nelerdir?” 

Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. Soruya verilen yanıtlar Tablo 5‘te özetlenmiĢtir. 
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Tablo 5: SE‘ında Bulunması Gereken Özellikler 
SE’na göre Mağaza müdürlerine göre 

Güleryüz, ilgi, sabır, ürün ve mağaza hakkında bilgi olmalı; 

SE‘ı dıĢ görünüĢüne önem vermeli, bakımlı, enerjik ve hızlı 

olmalı, akıcı bir dile sahip, hoĢgörülü ve dürüst olmalı. 

 

Mağaza için: Güleryüzlü, sabırlı, mağaza ve ürün bilgisine 

sahip, tecrübeli, mağazacılık deneyimi (özellikle spor 

mağazası için beden eğitimi mezunu olması önem arz 

etmekte) olmalı. 

Genel anlamda : Güleryüzlü, sabırlı, enerjik, dikkatli, 

disiplinli, güvenilir, satıĢ becerisine sahip, deneyimli 

elemanlar olmalıdır.  

 

Tablo 5 incelendiğinde görüleceği gibi hem SE hem de MM‘ne göre SE‘ında birinci sırada yer alan 

özellik ―Güleryüz‖ dür. Ayrıca, araĢtırmada AVM müĢterilerinin de SE‘ndan beklentilerinin neler 

olduğu sorulmuĢtur. Buna iliĢkin yanıtlara ise Tablo 6‘da yer verilmiĢtir. 

 

Tablo 6: AVM MüĢterilerinin SE‘ından Beklentileri 
SE’na göre Mağaza müdürlerine göre 

Güleryüz, 

Ürünler ve mağaza hakkında doğru bilgi vermek, 

MüĢteriye ilgi göstermek. 

 

Güleryüz,  

Detaylı ürün bilgisi,  

Sektör hakkında bilgi. 

 

AraĢtırma sonuçları değerlendirildiğinde aslında hem müĢteriler hem de MM ve SE‘na göre bir 

SE‘ında olması gereken en önemli özellik güleryüzdür. 

 

SE’nın AVM’lerde ÇalıĢmaya Yönelik Değerlendirmeleri 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde SE‘nın kendi çalıĢma koĢullarını değerlendirmeleri istenmiĢ ve buna 

yönelik sorular sorulmuĢtur.  

SE‘na “Sizce AVM'lerdeki mağazalarda çalıĢmanın zor yanları nelerdir?” Ģeklinde bir soru 

yöneltilerek bu iĢin zorluğu öğrenilmek istenmiĢtir. Soruya verilen yanıtlar Ģöyledir: Kapalı, çok 

yoğun ve kalabalık mekânlar olması; çok uzun saatler çalıĢılıyor olmak; çalıĢma saatlerinin düzensiz 

olması; bayramlarda, hafta sonlarında ve tatil günlerinde çalıĢılması; insanlarla uğraĢmak; çok uzun 

süre ayakta kalmak; elektrik yüklü bir mekân olması; kapalı ortamlar olduğu için çok uzun süre 

dıĢarıyı görememektir. 

“Buradaki kazancınızla kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayabiliyor musunuz?” Ģeklindeki bir 

soruya AVM‘lerde satıĢ elemanı olarak çalıĢan bireyler, buradaki maddi olanaklarla kendi geçimlerini 

sağlayabileceklerini, ancak ailelerini geçindiremeyeceklerini ifade etmiĢlerdir.  

“Sizce hangi durumlarda insanlar AVM'lerde çalıĢmayı daha fazla ister?” sorusu ile de aslında 

AVM‘lere olan iĢgücü talebini artırmak için neler yapılması gerektiği öğrenilmek istemiĢtir. Bu soruya 

ise: ÇalıĢma saatleri uygun olduğunda; bayram, hafta sonu tatilleri olduğunda; ücretin asgari ücretten 

daha fazla olduğunda; havalandırma sistemi iyi olduğunda; açık mekânlar olduğunda Ģeklinde yanıtlar 

alınmıĢtır. 

Ayrıca, SE‘nın kariyer planları da öğrenilmek istenmiĢ ve “Bu mağazada kariyer yapmayı düĢünür 

müsünüz, neden?” sorusu yöneltilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan SE‘nın %55‘i (17 kiĢi) evet, %45‘i (13 

kiĢi ise hayır yanıtını vermiĢtir. Evet diyenlerin açıklamaları “Evet çünkü: ĠĢimi seviyorum; mağazayı 

seviyorum; kıĢın sıcak, yazın serin mekânlar; zevkli ve eğlenceli bir iĢ; hızla geliĢen bir sektör‖ 

Ģeklindedir. Hayır diyenlerin açıklamaları ise ―Hayır çünkü: Bu iĢin sonu yok, geleceği yok; bu iĢi 

geçici bir iĢ olarak düĢünüyorum; aslında benim mesleğim bu değil; yükselme imkânı yok; alanım 

değil; yorucu bir iĢ; daha çok gençlerin yaptığı bir iĢ; çalıĢma saatleri çok kötü; aile yaĢamı olmaz; 

düzenli bir hayat olmaz‖ Ģeklindedir. 

SE‘na “Bu iĢi yakınlarınıza tavsiye eder misiniz?” Ģeklinde bir baĢka soru sorulduğunda ise 

katılımcıların %60‘ı (18 kiĢi) evet, %40‘ı (12) ise hayır Ģeklinde yanıtlamıĢlardır. Evet diyenler 

açıklamalarında AVM‘lerde çalıĢmayı ―temiz yer; eğlenceli; çok eğitim istemiyor; kolay herkesin 

yapabileceği bir iĢ; çok nitelik istemeyen bir iĢ‖ olarak değerlendirmiĢlerdir. Hayır diyenler ise 

―yorucu bir iĢ; çalıĢma saatleri düzensiz; ilerisi yok; herkesin tatil yaptığı saatlerde ve günlerde 

çalıĢıyor olmak çok sıkıcı‖ Ģeklinde açıklamalarda bulunmuĢlardır. 



340 

 

Kısacası katılımcıların çoğunluğu düzensiz çalıĢma saatlerinden, kapalı mekânlar olmasından ve tatil 

günlerinde çalıĢıyor olmaktan Ģikâyetçidir, ancak iĢin kolay olması, çok fazla nitelik istememesi ve 

eğlenceli mekânlar olmasından da memnundurlar. Ayrıca yine katılımcıların çoğunluğu bu mağazada 

kariyer yapabileceklerini ve bu iĢi yakınlarına tavsiye edebileceklerini de ifade etmiĢlerdir. 

 

Mağaza Müdürlerinin Personel Alımı ve SatıĢgücü Devir Hızına Yönelik Değerlendirmeleri 

 

MM, iĢletme amaçlarına ulaĢılmasında eĢsiz bir etkiye sahiptir. Yerel düzeyde bu kiĢiler aynı anda bir 

tanzim teĢhir elemanı, bir satıĢ elemanı, bir finansçı, bir pazarlamacı ve diğer satıĢ elemanlarının bir 

yöneticisi durumundadır. MM, aynı zamanda mağazanın ticaret alanındaki pazar araĢtırmacısı ve bir 

istihbaratçı olarak anahtar bir role sahiptir; müĢterilerin algı ve beklentilerine yönelik bilgileri, hem 

kendi mağazaları hem de mağazanın yer aldığı alıĢveriĢ merkezi ile ilgili yönetime ve stratejilerine 

yön verebilir. Sıklıkla MM, bir alıĢveriĢ merkezi için değer yaratılmasına katkı sağlayacak değerli bir 

bilgi kaynağıdır (Lusch and Serpkenci 1990). Bu nedenle araĢtırmada MM‘nin çeĢitli konulardaki 

düĢüncelerine ayrıca yer verilmiĢtir. Örneğin MM‘ne SE alımlarında hangi unsurlara dikkat ettikleri 

sorulmuĢtur. Mağaza müdürleri,  personel alımında ilk sırada “eğitim, yaĢ ve tecrübe” gibi konulara 

dikkat ettiklerini belirtmiĢlerdir. Ancak buradaki eğitim mesleki eğitim değil, adayların genel 

mezuniyet durumlarıdır ve en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bunların yanında “talep edilen 

ücret ve bireylerin fiziksel özelliklerinin” (çok yorucu bir iĢ olduğu için özellikle fiziksel bir engelin 

bulunmaması gerektiği ifade edilmiĢtir) de önemli olduğu belirtilmiĢtir. 

AraĢtırmada mağazalardaki satıĢgücü devir hızı da merak edilmiĢtir. Çünkü çoğu örgüt için anlamlı bir 

problem olan satıĢgücü devir hızı, sürekli değiĢen pazarlar, artan müĢteri beklentileri ve hızla geliĢen 

teknolojiler nedeniyle daha büyük sıkıntılar oluĢturur. ġirketler için bir stres unsurudur. Bu durum, 

iĢletme ile tüketici beklentileri arasındaki zıtlık nedeniyle çift etki yaratır ve satıĢçılar arasındaki devir 

hızını artırır (Lewin, and Sager, 2010). Bu nedenle görüĢülen her mağazadaki çalıĢan toplam satıĢgücü 

sayısı ile bir yıl içinde iĢten ayrılan personel sayısı sorulmuĢtur. Bu verilere göre, satıĢ gücü devir hızı 

aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıĢtır (Önce,2002:78). 

 
Önce‘ye göre (2002) satıĢgücü devir hızının %5‘in üstünde olması, firmaların personel yenilemek için 

yapılan harcamalarını artıracağından satıĢ yöneticileri devir hızını en az seviyede tutmaya 

çalıĢmaktadır.  

Hrehocik (2007)‘e göre 1996-2006 yılları arasında 3700 katılımcı iĢletme ile yapılan araĢtırmada 

satıĢgücü devir hızı ortalama yıllık %39 olarak belirlenmiĢtir. SatıĢ gücü devir hızı, iĢe alma ve eğitim 

harcamaları, kayıp gelirler ve müĢteri tatminsizliğini de içeren maliyetlerden oluĢur. Bazı tahminlere 

göre bu maliyetler, bir satıĢ elemanının yıllık tazminatının ortalama üç-dört katı civarındadır. Böylece 

örgüt karlılığında anahtar bir bileĢen olan satıĢgücü devir hızının nasıl minimize edileceği, yöneticiler 

ve örgütler için bir stres unsurudur (Lewin, and Sager, 2010). Bu araĢtırmada da mağazaların ortalama 

devir hızının MM‘nden alınan bilgilere göre ortalama %33 olduğu görülmüĢtür. Bu durum araĢtırmaya 

katılan firmalardaki satıĢ gücü devir hızının yüksek olduğunu gösterir. MM, bu durumu “personelin 

gençlerden oluĢmasına, bu iĢi geçici bir iĢ olarak görmelerine” bağladıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

durumun kendilerini de yorduğunu, yeni alınan her personelin iĢe alıĢmasının zaman aldığını 

belirtmiĢlerdir. MM, belki bu iĢi meslek olarak gören bireylerin iĢe alınması ve AVM‘lerin 

koĢullarının iyileĢtirilirilmesi ile satıĢ gücü devir hızının da azabileceğini düĢünmektedir. Ayrıca, 

MM‘ne MYO‘da pazarlama ve ilgili bölümlerin olduğundan haberdar olup olmadıkları da sorulmuĢ ve 

müdürlerin %67‘si haberdar olmadıklarını belirtmiĢlerdir ve bu meslekte eğitim almıĢ olan bireylerin 

mesleğin saygınlığını da artırabileceklerini eklemiĢlerdir. 

 

AVM’ler Pazar Günleri Kapatılmalı Mıdır? 

 

AraĢtırmada ülkemizde uzun bir süredir tartıĢılan ve hakkında kanun tasarısı çıkartılan “AVM’ler 

Pazar günleri kapatılmalı mıdır?‖sorusuna da burada cevap aranmaya çalıĢılmıĢtır. Aslında çok yakın 

bir tarih olarak 14 Ocak 2015‘de ―Perakende Ticaretin Düzenlenmesi‖ne yönelik 6585 sayılı kanun 

çıkartılmıĢtır. Kanunun 13. Maddesinde ― (1) Mesleğe, mevsime ve turizme özgü Ģartlar ve benzeri 

hususlar gözetilerek perakende iĢletmelerin bir kısmının veya tamamının çalıĢma saatleri, meslek 
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kuruluĢlarının müĢterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüĢü alınmak suretiyle vali tarafından 

belirlenebilir. Esnaf ve sanatkâr iĢletmelerinin çalıĢma saatlerinin belirlenmesinde, meslek 

kuruluĢunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüĢü alınır. 

(2) Üst meslek kuruluĢlarının müĢterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende 

iĢletmelerin çalıĢma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkilidir.” 
Ģeklinde çalıĢma koĢulları belirlenmiĢtir. Ancak yasada AVM‘lerin pazar günleri kapatılmasına 

yönelik bir ibare bulunmamaktadır. Buradan AVM‘lerin Pazar günleri de açık olacağı 

görülebilmektedir.  

Her ne kadar konu ile ilgili yasa çıkmıĢ olsa da bu soru, bizzat bu sorunu yaĢayan bireylere 

yöneltilmek istenmiĢ, hem SE hem de MM‘nin düĢünceleri alınmıĢtır. Buna göre SE‘nın %80‘i, 

MM‘nin ise %60‘ı AVM‘lerin pazar günleri kapatılmasını, hiç olmazsa bugün için çalıĢma saatlerinin 

düzenlenmesini istemiĢtir. Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de gerekçeleri Tablo 7‘de özetlenmiĢtir.  

 

Tablo 7: AVM'ler Pazar Günleri Kapatılmalı mıdır? 
SatıĢ elemanlarına göre Mağaza müdürlerine göre 

Evet (24 kiĢi) Evet (18 kiĢi) 

Nedenleri Nedenleri 

ĠĢ çok yorucu  Sosyal hayatı olumsuz etkileniyor.  

Hafta sonu ailemizle izin yapamıyoruz Herkesin tatil yaptığı zamanlarda çalıĢmak zor. 

Herkesin izinli olduğu günlerde çalıĢmak çok zor  ve 

haksızlık 

Dinlenemiyoruz. 

Sosyal hayat bitiyor Hiç olmazsa çalıĢma saatleri değiĢtirilmelidir.  

Ailemize zaman ayıramıyoruz 

Kendimize zaman ayıramıyoruz 

Düzensiz bir hayat söz konusu  

Hayır (6 kiĢi) Hayır 12 kiĢi 

Nedenleri Nedenleri 

En çok iĢin hafta sonları oluyor. Ġnsanlar, AVM‘leri sosyal bir mekân olarak görüyorlar. 

En yüksek kazanç hafta sonlarında elde ediliyor Zaten oturmuĢ bir sistem var,bozulmamalı. 

En çok iĢin hafta sonları oluyor. 

  

  

Ġnsanların tatilde gezebildikleri tek yer AVM'ler. 

En yüksek ciro Pazar günü elde ediliyor. 

En iyi iĢ Pazar günleri oluyor. 

 

Tablo 7‘de evet diyenlerin gerekçelerine bakıldığında tamamen insani istekler olduğu görülmektedir, 

hayır diyenlerin gerekçeleri ise doğal olarak tamamen ticari yöndedir. AVM‘lerin toplumdaki hem 

ekonomik hem de sosyal yönleri azımsanamaz, ancak hem insani istekler hem de ticari istekler 

açısından bir ortak nokta yakalanabilir ve belki de çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi bu konuda orta 

yolu sağlayabilir. Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında Almanya, Ġngiltere, Ġspanya, Belçika, 

Danimarka, Fransa, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Lüksemburg ve Malta ülkelerinde Pazar günleri 

AVM‘lerin kapalı olduğu, Ġtalya‘da bazı turistik mağazaların açıldığı, Maceristan‘da 10:00-14:00, 

Finlandiya‘da 12:00-21:00, Ġrlanda‘da ise sadece 12:00-18:00 saatleri arasında açık olduğu 

görülmektedir (Antalya AB Bilgi Merkezi, 2010). Elbette ki her ülkenin her toplumun kendine özel 

ekonomik, sosyo- kültürel yapısı vardır. Ancak, en azından AB‘deki bazı ülkelerde olduğu gibi Pazar 

günleri çalıĢma saatlerinin yarım gün olması ya da farklı Ģekillerde düzenlenmesi çalıĢan memnuniyeti 

açısından önemli olabilir. 

 

SONUÇ 

 

Hem tüketiciler hem de yatırımcılar için oldukça cazip mekânlar olan AVM‘ler ülkenin istihdamına da 

önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak, bu katkı AVM‘lerde çalıĢan elemanların niteliğinin artırılması 

ile daha da anlamlı olabilir.  Bunun için AVM‘lerin sadece SE değil tüm çalıĢanları içeren uzun 

soluklu bir planlamaya ve tüm mağazaları içine alan bir ―Ġnsan Kaynakları Stratejisi‖ne ihtiyacı vardır. 

Maddi olanaklar veya çalıĢma koĢulları AVM yönetiminin müdahale edemeyeceği alanlar olabilir. 

Ancak güler yüzlü hizmet alan iç müĢterinin güler yüzlü hizmet vereceği hatırlanmalı; AVM 
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yöneticilerinin müĢteri ile her gün yüz yüze iletiĢim kuran ve sorunlara hızlı çözüm üreten personelle 

verimliliği artırabilecekleri dikkate alınmalıdır.  

AraĢtırmanın sonucunda SE‘nın uzun çalıĢma saatleri, ücretler, kariyer olanakları vb. konularda bazı 

sıkıntıları olduğu görülmüĢtür. Bunlar AVM‘lerdeki satıĢgücü devir hızının artmasına da neden 

olmaktadır. MM‘ne göre, SE devir hızının yüksek olmasında mesleği satıĢ ya da pazarlama olmayan 

ve bu iĢi geçici olarak gören gençlerin payı yüksektir. Bunun için satıĢ iĢini bir meslek olarak görüp, 

buradan emekli olabilmeyi düĢünen personelin baĢvurmasını sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır. 

Özellikle ―satıĢ elemanı‖ yetiĢtirmek üzere kurulan üniversiteler içindeki programlardan mezun olan 

bireylerin iĢe alımlarına öncelik vermek, hatta bu konuda yasal düzenlemeler yapmak iĢi sahiplenen, 

misyon edindiği gibi bu meslek içinde vizyon geliĢtiren gençlerin olmasını sağlayabilecektir. Bu 

programlarda okuyan öğrencilere staj imkânı sağlayarak, okul sonrasında da bu iĢyerlerinde 

kariyerlerine baĢlayacak olanaklar yaratılabilir. Fakat araĢtırmada MM‘nin MYO‘da bu tarz 

bölümlerin olmasından haberdar olmadıkları görülmüĢtür. Bu durum, MYO‘nın kendi tanıtımları ile 

eksikliğini göstermektedir. MYO‘nın bölgelerindeki AVM yönetimleri ile bağlantıya geçerek kendi 

tanıtımını yapıp iĢbirliklerine gitmeleri faydalı olabilir. 

 ―SatıĢ elemanı‖ kavramını pejoratif unsurlardan arındırmak ve bu mesleğe daha fazla saygı 

kazandırmak için bilinçli, iĢinin uzmanı, insanı seven, mesleğini seven ve araĢtırma sonuçlarında da 

belirtildiği gibi ―güleryüzlü çalıĢanlar‖ yaratmakla mümkündür. Hizmet kalitesinin temel unsuru 

―insan‖ kalitesidir. ―Kalite, insan ile baĢlar‖ ifadesi mesleğe eğitimli, yetenekli ve saygı duyan 

bireylerin girmesi ile mümkün olabilir. AVM‘ler yeni bir alıĢveriĢ kültürünü yaĢamımıza 

kazandırırken, kendi bünyesinde de ―alanında eğitimli kiĢileri iĢe alması‖ ile daha uzun soluklu bir 

sektör olabilecektir. 

 Ayrıca, araĢtırma bulgularına göre AVM‘lerdeki çalıĢma koĢulları iyileĢtirilmeli, en azından çalıĢma 

saatleri düzenlenmelidir. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunla AVM çalıĢma 

saatlerinin valiler tarafından düzenlenmesi ve pazar günleri AVM‘lerin açık kalmasına karar 

verilmiĢtir. Ancak, hem SE hem de MM göre AVM‘lerde düzenli bir yaĢam söz konusu olmamakta, 

insanlar aileleri ile zaman geçirmekte zorlanmaktadır. SE olarak çalıĢanların çoğunun kadın olduğu 

düĢünüldüğünde aile kavramının yanına çocuk da eklenmektedir. Bu nedenle çalıĢanların aile 

bireylerinin tatil yaptığı zamanlarda tatil yapmalarını sağlayacak, en azından onlara vakit ayıracak bir 

düzenleme yapmaları çalıĢan mutluğu yaratmak ve satıĢ gücü devir hızını azaltmak konusunda önemli 

olabilir. Bunun için her ilin özelliklerine göre tıpkı AB ülkelerinin bazılarında olduğu gibi ülkemizde 

de AVM‘lerin Pazar günü için en azından yarım gün olması ya da çalıĢma saatinin daha geç baĢlaması 

için valiliklere öneriler götürülebilir. Böylece çalıĢanlar en azından Pazar sabahları ya da düzenlemeye 

göre günün belirli saatlerini ailelerine ayırabilirler.  

Bu araĢtırmanın sonuçları sadece bir pilot çalıĢma olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden araĢtırma 

bulgularını tüm ülkeye genellemek mümkün değildir. Ancak, bu araĢtırmadan hareketle yapılabilecek, 

tüm ülkeyi ve bölge özelliklerini de dikkate alabilecek diğer araĢtırmalar hem MYO mezunlarının 

istihdamını kolaylaĢtıracak hem de AVM‘lerin insan kaynakları stratejilerine yön kazandıracak yeni 

öneriler getirebilir. 
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Özet 

 

Teknolojik geliĢmeler, özellikle mobil cihazların geliĢimi ve kullanımlarının artmasıyla pazarlama 

iletiĢiminde de önemli değiĢimler yaĢanmaktadır. Mobil iletiĢim çağımızdaki birincil iletiĢim haline 

gelmiĢ ve mobil telefon kullanıcısı sayısını arttırmıĢtır. Firmalar pazarlama faaliyetlerine mobil 

pazarlamayı da hızla dâhil etmiĢlerdir. Mobil pazarlama, ürünlerin ve hizmetlerin bir mobil iletiĢim 

kanalı üzerinden pazarlanmasıdır. Mobil cihazların bir pazarlama aracı olarak önemini artırmasıyla bu 

alanda kullanılan QR kod teknolojisi giderek popüler olmuĢtur. QR kod, herhangi bir mobil cihazın 

kamerası tarafından kolayca taranabilen iki boyutlu dijital görüntüdür. QR kod teknolojisi yaratıcı, 

etkileĢimli ve ölçülebilir pazarlama iletiĢimine olanak sağlamaktadır.  

AraĢtırmada, tüketicilerin QR kodlarla ilgili farkındalıklarının ortaya konması ve çeĢitli sosyo-

demografik özelliklere göre bakıĢ açılarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda üniversite 

öğrenci ve çalıĢanlarından anket yoluyla veri toplanmıĢtır. Verilerin analizinde faktör analizi, t testi ve 

Anova kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucu, QR kod konusunda deneyim sahibi olan ve olmayanlar, yaĢ, 

cinsiyet, gelir vb. gibi özelliklere göre QR kod konusunda tutumları arasında fark olduğu saptanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobil Pazarlama, QR Kod, Pazarlama ĠletiĢimi, QR kod ile Mobil Pazarlama 

Uygulamaları. 

 

 

QR Code as a Mobile Marketing Tool and Consumer Opinions Concerning 

Proposed QR Code Recommendations 
 

Abstract 

 

Together with technological achievements, especially development of mobile devices and their 

increasing utilization we are also witnessing paramount changes in marketing communication. 

Nowadays mobile communication has become the main communication means and the number of its 

users has grown significantly. Companies have rapidly included mobile marketing in their marketing 

activities. Mobile marketing is marketing of products and services via mobile commucation channels. 

With increased growth of the importance of mobile devices as a marketing tool QR code technologies 

employed in this area became very popular. QR code is a two dimensional digital image which can be 

read by any mobile device camera. QR code technology provides means for creative, interactive and 

measurable marketing communication. 

In this research the main goal is to state the consumer awareness of QR codes and their points of view 

depending on various socio-demographic characteristics.  In this context there was gathered data based 

on the responses to a questionnaire from 220 university students and employees. Factor analysis, t-test 

and Anova were used in data analysis. As a result of the research there were determined differences of 

opinions about QR code based on characteristics such as QR code usage experience, age, sex, income 

level etc. 

 

Keywords: Mobile Marketing, QR Codes, Marketing Communications, Mobile Marketing Practices 

with QR Code 
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1. GĠRĠġ 

 
GSM operatörlerinin hızla geliĢen teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilme ve sürekli büyüyen GSM 

pazarı pastasındaki dilimlerini arttırma arzuları neticesinde gerçekleĢtirdikleri altyapı çalıĢmaları 

mobil ağların geliĢmesine olanak sunmuĢtur. Akıllı telefon ve sim kart destekli tablet bilgisayarların 

yaygınlaĢmasıyla da talep edilen internet hizmeti, bakır ve fiber kablo ile sabit altyapı destekli internet 

servisi sağlayıcılarından haberleĢme uyduları ile mobil altyapı destekli internet servisi sağlayıcılarına 

doğru kaymıĢtır. Bunlara ek olarak GSM piyasasındaki rekabetin ücretler üzerindeki tüketici lehine 

etkisi sonucu mobil iletiĢim çağımızdaki birincil iletiĢim haline gelmiĢ ve mobil telefon kullanıcısı 

sayısını arttırmıĢtır. Dünya genelinde kullanılan akıllı telefon sayısının, 2016'da akıllı özelliği olmayan 

mobil telefon sayısını geçmesi ve 2019'da akıllı telefona sahip kullanıcı sayısının 5,6 milyara ulaĢması 

beklenmektedir (www.ericsson.com).  

Türkiye‘de de internet eriĢim imkânları son yıllarda yüksek bir artıĢ göstermiĢtir. 2015 yılı Nisan ayı 

itibarıyla hanelerin %96,8‘inde cep telefonu veya akıllı telefon bulunmaktadır. Aynı dönemde 

hanelerin %25,2‘sinde masaüstü bilgisayar, %43,2‘sinde taĢınabilir bilgisayar ve %20,9‘unda internete 

bağlanabilen TV bulunmaktadır (tuik.gov.tr, 2015). Ġnternet eriĢim imkânına sahip hanelerin oranı 

%67,5 olmuĢtur. Buna göre hanelerin %37,4‘u sabit bağlantı (Bakır kablo, fiber vb.) ile internete 

eriĢim sağlarken, %58,7‘si mobil bağlantı ile internet eriĢimi sağlamıĢtır, ayrıca 65 milyonun üzerinde 

mobil telefon abonesi mevcuttur (tuik.gov.tr, 2015). Bu durum tüketiciler ile iletiĢim kurmak ve hedef 

kitleye en kısa yoldan ulaĢabilmek için sürekli yeni arayıĢlar içerisinde olan iĢletmelerin de dikkatini 

çekmiĢ ve pazarlama faaliyetleri son yıllarda artan bir hızla radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi 

konvansiyonel mecralardan mobil mecraya doğru kaymaya baĢlamıĢtır (Karapınar, 2014:2). Mobil 

cihazların geliĢimi ve kullanımlarının artmasına paralel olarak, pazarlama iletiĢiminde de önemli 

değiĢimler yaĢanmıĢ ve firmalar pazarlama faaliyetlerine mobil pazarlamayı da hızla dâhil etmiĢlerdir 

(Bozkurt ve Ergen, 2012). Mobil pazarlamada araçlar giderek çeĢitlenmektedir. Bunlardan biri de QR 

(Quick Response – Hızlı Tepki) koddur. Bu çalıĢmada giderek önemi artan mobil pazarlamada 

kullanılan popüler araçlardan biri olan QR kod ve tüketicilerin bu teknolojiye bakıĢ açıları 

araĢtırılmaktadır.  

 

2. MOBĠL PAZARLAMA ve ARAÇLARI 

 
Hücresel teknolojiye dayalı ilk mobil iletiĢim 1956 yılında Ġsveç‘te geliĢtirilmiĢtir. Ancak sistemin 

kullanılır hale gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekmiĢ ve ilk defa Norveç ve Finlandiya‘nın 

katkılarıyla 1981 yılında analog teknoloji kullanılarak NMT (Nordic Mobile Telecommunications 

System) adı altında bir sistem kurulmuĢtur (Akkaya, 2007). Mobil iletiĢimin yaygınlaĢması 

iĢletmelerin, her zaman ve her yerde müĢteriye bağlanabilme isteklerine yenilikçi bir yaklaĢım 

getirmiĢtir (TaĢçı, 2010). Bu nedenle 90‘lı yılların ikinci yarısı ile birlikte mobil kanallar üzerinden 

tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetleri baĢlatılmıĢ ve bu faaliyetlerin bütününü ifade eden "Mobil 

Pazarlama" kavramı literatürdeki yerini almıĢtır (Karapınar, 2014:3). 

Pazarlama açısından oldukça genç bir kavram olmasına karĢın, literatürde mobil pazarlama ile ilgili 

birçok farklı tanıma rastlamak mümkündür. Tanımlardan birkaç örnek vermek gerekirse; mobil 

pazarlama, iĢletmeyle ilgili tüm çıkar gruplarına faydası olacak Ģekilde mobil telefonlar aracılığıyla 

malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması sürecinde yararlanılan kablosuz etkileĢimli 

(interaktif) bir pazarlama aracıdır (Scharl vd., 2005). ―Balık neredeyse orada avlan‖ olarak ifade edilen 

klasik pazarlama yaklaĢımının tam tersine mobil pazarlama, ―balık çiftliği kurmak‖ olarak ifade 

edilebilir (Grant 2008: 240). Mobil pazarlama, cep telefonları, cep bilgisayarları ve benzeri gereçler 

yoluyla müĢterilere veya potansiyel müĢterilere ulaĢılarak kurum, ürün, hizmet, fikir, eylem ve kiĢilere 

iliĢkin pazarlama faaliyetlerinin yapılması olarak tanımlanabilir (Eru, 2013:1). Geleneksel pazarlama 

etkinliklerinin mobil cihazlarla hayata geçirilmesiyle yapılan pazarlama olarak düĢünülmektedir 

(Armağan ve Gider, 2014: 29). Bir diğer tanıma göre mobil pazarlama, mobil mecranın marka ve son 

kullanıcı arasında bir iletiĢim ve eğlence kanalı olarak kullanılması olarak da ifade edilmektedir. Bu 

tanıma göre mobil pazarlama, tüketiciye her an ve her yerde, anlık, doğrudan, interaktif ve hedefli 

mesajlar iletme yeteneğine sahip tek pazarlama kanalıdır (Michael ve Salter, 2006). Genel olarak tüm 

http://www.ericsson.com/
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bu tanımlar arasında dünya çapında en geçerli olanı Mobil Pazarlama Birliği (Mobile Marketing 

Association-MMA) tarafından yapılan tanımdır. Buna göre mobil pazarlama; mobil bir ağ üzerinde, 

mobil elektronik cihazlar ile tedarikçi ve müĢterileri arasında etkileĢimli iletiĢim sunan yöntemler 

kümesidir (Karaca ve Gülmez, 2010). Mobil pazarlama, bir Ģirketin pazarlama stratejisini birçok 

yönden desteklemektedir. Günümüzde iĢletmeler mobil pazarlama uygulamalarını kullanarak çoklu 

pazarlama stratejilerini zenginleĢtirmektedirler. Mobil pazarlama uygulamalarının baĢlıca avantajları 

müĢterilere zaman ve yerden bağımsız olarak ulaĢılabilmesi, mobil cihaz ve ağ teknolojileri sayesinde 

cihazın ve dolayısıyla müĢteri yerinin belirlenebilmesi ve pazarlama içeriklerinin buna göre adapte 

edilebilmesidir (Smutkupt, 2010:127). Mobil pazarlama uygulamaları ile daha az sayıda ama daha 

doğru bir müĢteri kesimine daha interaktif, yer ve zamandan bağımsız, sesli ve görüntülü ulaĢılabildiği 

görülmektedir. Mobil iletiĢime ve mobil cihazlara olan ilgi günden güne büyürken tüketicilere 

ulaĢmak için sürekli yeni mecralar arayıĢında olan iĢletmelerin, mobilitenin getirdiği avantajları es 

geçmesi düĢünülemez bir durumdur. Tüketiciler açısından mobil pazarlamanın öncelikli amacı, sadece 

bilgisayar baĢında olarak değil, akıllı telefon gibi mobil araçlar yoluyla herhangi bir yerden ve 

herhangi bir zamanda satın alınmak istenen ürün ya da hizmetin özelliklerine eriĢip, sipariĢ verebilme, 

ödeme gerçekleĢtirebilme, kısacası alıĢveriĢ yapabilme kabiliyetini kazanmaktır. Bu sayede mobil 

cihazlar, satın alma kararı noktasında tüketicilerin iĢlerini kolaylaĢtırarak zaman ve enerji tasarrufu 

sağlamakta ve bu özellikleri ile tüketiciler için adeta bir tür alıĢveriĢ asistanı haline gelmektedirler. 

Ayrıca mobil cihazlar, kiĢiselleĢtirilebilen özellikleri ile de tüketiciler açısından bir tür kendini 

tanımlama aracı ve kimliğinin bir parçası iĢlevini görmektedir (Smutkupt vd. 2010: 6). ĠĢletmeler 

açısından ise mobil pazarlama, düĢük maliyetli, etkileĢimli, geri dönüĢümü olan, yüksek etkileme 

gücüne sahip, kiĢisel, eğlenceli bir pazarlama aracıdır. ĠĢletmeler bu sayede marka farkındalığı 

yaratabilir, tüketici zihnindeki marka imajını değiĢtirebilir, marka sadakati yaratabilir ve tüm bunların 

sonucu olarak satıĢlarını artırabilirler (Çağlar ve Karagöz, 2011).  

Ġnsanların iletiĢim kurarken mobil teknolojilerden yararlanmaya baĢlaması ve cep telefonu kullanım 

hızı, müĢterileri ile sürekli iletiĢim halinde olma arzusunda olan firmaların kendine yeni bir iletiĢim 

kanalı bulmasına yardımcı olmuĢtur. ―Mobil olma‖ firmaların pazarlama çabalarını, sabit 

uygulamalardan kurtarıp, müĢterilerine her an her yerde ulaĢabilmesini sağlamaktadır (Eru, 2013:1). 

Mobil pazarlamanın en güçlü yanı anlık dokunma imkânıdır. KiĢiye özel fayda sunabilmesi ise en 

büyük artılarından biridir. MüĢteri bölümlemesinin operatörler sayesinde oldukça detaylandırılabildiği 

mobil pazarlamada istenildiği takdirde nokta atıĢı yapılabilmektedir. 

Teknolojiyle birlikte geliĢen mobil pazarlama araçları her geçen gün tüketiciye biraz daha 

yakınlaĢmayı ve yapılan pazarlama faaliyetlerinde daha kiĢisel olmayı sağlamaktadır. Mobil 

pazarlamada kullanılan araçları detaylandırmak gerekirse; kısa mesaj hizmeti (SMS), zenginleĢtirilmiĢ 

mesaj sistemi (EMS), multimedya mesaj hizmeti (MMS), mobil internet, etkileĢimli ses yanıt sistemi 

(IVR), melodi tonu (Ringback Tone – RBT), mobil oyunlar, mobil ödemeler, lokasyon bazlı hizmetler, 

mobil TV, gömülü mobil cihazlar, mobil sosyal ağlar ve mobil etiketleme (QR Kod, Microsoft Tag), 

olarak sınıflandırılmıĢlardır (Varnali ve diğerleri, 2011).  

 

3. QR KOD ve PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠNDEKĠ ROLÜ 

 
Pazar koĢullarının hızlı değiĢimi ve iĢletmelerin değiĢime uyum çabaları, yeni teknolojileri 

iĢletmelerin pazarlama uygulamalarına uyarlama gerekliliğini ortaya çıkarmıĢ ve iĢletmelerin 

pazarlama uygulamalarında iki boyutlu (2B) barkodları (QR Kod, Microsoft Tag) yoğun olarak 

kullanmaya baĢlamalarına neden olmuĢtur. 2B barkodlar içerisinde QR kodlar herkes tarafından 

geliĢtirilebilir, hazırlanabilir ve uygulanabilir niteliktedir. QR kod, herhangi bir kameralı mobil cihaz 

tarafından kolayca taranabilen iki boyutlu dijital görüntü olarak açıklanmaktadır (Narang vd., 2012). 

Ġlk kez Japon Denso firmasının 1994 yılında geliĢtirdiği kod, genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah 

motiflerden oluĢur. Temellerini yakın alan iletiĢiminden (NFC-Near Field Communication) alan QR 

kod teknolojisi, yakın mesafedeki elektronik cihazlar arasında çok kısa sürede temassız ve güvenli bir 

iletiĢim kurulması için tasarlanmıĢtır (Örücü, 2013: 259). Geleneksel barkod türlerine göre çok daha 

hızlı çalıĢır. 

Akıllı telefon ve sim kart destekli/desteksiz tablet bilgisayarların kullanımının yaygınlaĢması ile 

birlikte QR kodların bilinirliği ve kullanımında hızlı bir artıĢ gözlemlenmektedir. Mobil pazarlamanın 

en önemli aracı akıllı telefonlardır. Günümüzde QR kodlar mikro medya olarak görülmektedir. Fakat 
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çok sayıda marka çok sayıda tüketiciye QR kodlar aracılığı ile ulaĢtığında, QR kodların bir kitle 

medyası olacağı ve pazarlama iletiĢiminde önemli bir konuma geleceği aĢikârdır. 

QR kod içerikli mobil pazarlama uygulamaları hemen hemen her sektörde yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Pazarlama çabaları temelde tüketicilere firmaların mal ve hizmetleri ile ilgili mesajlar vermek ve 

onların satın alma kararlarını firmaların ürünleri lehine vermesini sağlamak olarak tanımlanabilir. Bu 

açıdan bakıldığında tüketicilerle sürekli mesaj alıĢ verisine dayalı faaliyetler bütünü olması sebebiyle 

pazarlamanın bir iletiĢim süreci olduğu görülmektedir (OdabaĢı ve Oyman, 2002). Pazarlama iletiĢimi 

faaliyetleri için oluĢturulmuĢ QR kodlar iki tür bilgiye eriĢim sağlarlar. Bunlardan ilki, kodun 

kendisinde ĢifrelenmiĢ olan bilgiye direkt ulaĢmak, ikincisi ise çevrimiçi bir Web sayfası içeriğine 

(video, resim detay vb.) yönlendirmedir. Tüketicilerin, QR kodu deĢifre edebilmesi için bir mobil 

cihaza ve o mobil cihaza yüklenmiĢ olan bir QR kod okuyucu uygulamaya ihtiyaç vardır. QR kodda 

ĢifrelenmiĢ metni çözümlerken internet eriĢimi gerekmez. Kameraya ve QR kod çözümleme 

yazılımına sahip tüm mobil cihazlar bunu sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus QR 

kodun içeriğidir. Taranan QR kodun içeriği, kullanıcıyı kimi durumlarda bir internet sitesine, e-posta 

adresine, telefon numarasına, iletiĢim bilgilerine, indirim kuponuna, ses kaydına, video bağlantısına, 

coğrafi konum bilgisi vb. gibi yerlere yönlendirebilir.  

Burada kullanım amacı, çevrimdıĢı görsel bir bilgi olarak sunulan QR kodun, okutulması sonucu kiĢiyi 

çevrimiçi baĢka bir alana yönlendirmesidir. Bu tür durumlarda uygulamanın (kampanya, ürün detayı 

vb.) amacına ulaĢılabilmesi ve tüketicinin bu uygulamadan fayda sağlayabilmesi için internet 

bağlantısının olması gerekmektedir. 

Günümüzde QR kod, özellikle mobil teknoloji sayesinde büyük ticari popülerliğe ulaĢarak iĢletmelerin 

dikkatini çekmektedir. Pazarlamada QR kod uygulamalarının artmasıyla pazarlama iletiĢimi etkisi 

daha net görünür hale gelmiĢtir (Narang vd., 2012). QR kodların çeĢitliliği, birçok farklı alanda ve 

mecrada kullanılması, hemen hemen tüm iĢletmelerin pazarlama faaliyetlerinde bu teknolojiyi 

kullanabilme imkânı sağlamıĢtır. ĠĢletmelerin QR kodlara ilgisi çoğunlukla kendi ürünlerinin tanıtımı 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. Özellikle ürünlerin tanıtımında tüketiciye kısa mesajlarla ulaĢmaya yönelik 

araçları kullanan iĢletmeler, detaylı bilgi isteyen tüketiciye yönelik olarak QR kodları 

kullanmaktadırlar. Tüketiciye görsel olarak sunulan mesajın yanına yerleĢtirilen QR kod sayesinde 

hem metin bilgisi hem de resim ve görüntüye yönlendirerek tüketicinin tüm açılardan tatmin edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu nedenle QR kodlar iĢletmelere önemli bir rekabet avantajı sunmaktadır (Tüfekci, 

2014).  

 

4. METODOLOJĠ 

 
4.1. AraĢtırmanın Amacı 

AraĢtırmanın amacı, tüketicilerin QR kod deneyimlerinin ve farkındalıklarının belirlenmesi, QR kod 

deneyim sahibi olan veya olmayan tüketicilerin, sunulan QR kod uygulama önerilerine karĢı 

yaklaĢımlarının ölçülmesidir. AraĢtırma, tanımlayıcı bir araĢtırmadır. ÇalıĢmada veri toplama yöntemi 

olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. Mobil pazarlama uygulamalarından biri olan QR kod 

teknolojisinin, pazarlama iletiĢimi amaçlı kullanımı sayesinde firmalar ve tüketicilere sunduğu katkılar 

ortaya konmuĢtur. 

 

4.2. Örneklem ve Veri Analiz Yöntemi 

AraĢtırmanın anakütlesi Nazilli‘deki 18 yaĢ üzeri tüketicilerdir. AraĢtırmada tesadüfî olmayan 

örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme kullanılmıĢtır. Anketler 2016 Ocak ayında yapılmıĢtır. 

220 kiĢi üzerinde uygulanan anketlerden iki tanesinin analiz öncesi eksik veya hatalı uygulandığı 

tespit edilerek 218 adet anket formu değerlendirmeye alınmıĢtır.  

AraĢtırmada kullanılan ölçeğin oluĢturulmasında Watson, McCarthy ve Rowley (2013) tarafından 

yapılmıĢ bir çalıĢmadan yararlanılmıĢtır. Ölçek; QR kod fayda ve iĢlevselliklerine yönelik tutum, QR 

kod deneyimi kazanmaya yönelik tutum, QR koda dair eleĢtirel yaklaĢım, QR koda yönelik negatif 

tutum, olmak üzere 4 boyutta toplam 21 önermeden oluĢmuĢtur. Önermeler beĢli Likert ölçeğinde, (1) 

"Kesinlikle Katılmıyorum", (5) "Kesinlikle Katılıyorum" Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. AraĢtırmaya 

katılanların profilini belirlemek amacıyla katılımcılara, demografik durum tespiti ile mobil cihaz ve 

internet sahipliklerine yönelik sorular yöneltilmiĢtir. Ardından katılımcıların QR kod farkındalıkları 
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ölçülmüĢtür. Sonrasında QR kod deneyim sahibi olmayanların nedenleri incelenmiĢ, deneyim sahibi 

olanların ise nerede ve ne aracılığı ile tarattırdıklarının yanı sıra eriĢtikleri içerik ile ilgili sağladıkları 

fayda belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda QR kod deneyim sahibi olan ve olmayan tüm 

katılımcıların likert ölçeği ile oluĢturulan önermelere katılım düzeyleri ölçülmüĢtür. Toplanan veriler 

IBM SPSS Statistics 23 paket programı kullanılarak önce güvenilirlik analizi yapılıp, verilerin hipotez 

testlerinde uygulanacak analizlere uygun olup olmadığı tespit edilmiĢtir. Verilere tanımlayıcı 

istatistikler, faktör analizi, t-testi ve varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır.  

 

4.3. AraĢtırma Bulguları ve Değerlendirmeler 

Bu bölümde anket sonrası elde edilen bulgular ve yapılan analizler yer almaktadır. 

 

4.3.1. Demografik Bulgular, Katılımcı Profili 

Bu bölümde araĢtırma soruları çerçevesinde elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. Yapılan 

araĢtırmadaki örneklemin %19‘u evli (N=42), %81‘i bekâr (N=176), %54‘i erkek (N=117), %46‘sı 

kadındır (N=101). Örneklemdeki kiĢilerin %65‘i öğrenci (N=143) ve %61‘i 1.000TL altı gelire 

sahiptir (N=133). %91‘inin akıllı telefonu (N=198) %26‘sının tablet bilgisayarı (N=57) ve %85‘inin 

mobil interneti (N=185) bulunmaktadır. QR kod farkındalığının ölçümü ile ilgili olarak evli 

katılımcıların %50‘si ve bekâr katılımcıların %35‘i QR koda dair deneyim sahibi iken, akıllı telefonu 

olan toplam katılımcıların %34‘ü, tablet bilgisayarı olan toplam katılımcıların %13‘ü, mobil interneti 

olan toplam katılımcıların %38‘i deneyim sahibi olduğunu belirtmektedir. Seçilen örneklemde akıllı 

telefon ve mobil internet sahipliği yüksek oranda olmasına rağmen QR kod deneyimi oldukça 

düĢüktür. Kaynak alınan çalıĢmadakine yakın değerler elde edilmiĢtir. Ayrıca katılımcılar arasında 

akıllı telefonu olanların %98,5‘inde ve mobil interneti olanların %95‘inde deneyim saptanmıĢtır. Bu 

oranlar dikkate alındığında, kaynak alınan çalıĢmadakine benzer Ģekilde ülkemizde de akıllı telefonu 

ve mobil interneti olanlarda farkındalığın yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. 

ÇeĢitli QR kod uygulamalarına dair ankette sunulan önerileriler, deneyim sahibi olan veya olmayan 

tüm denekler tarafından cevaplandırılmıĢtır. Verilen cevapları dikkate alındığında en fazla yığılma QR 

kodun güvenirliliği, nasıl taratıldığı, sağladığı kolaylıklar ve faydaların ne olduğu hakkında 

bilgilerinin olmadığı yönündedir. Sadece QR kod taratma deneyimi olanların cevapladığı anket 

soruları ile alakalı olarak alınan cevaplarda ―deneyim yeri‖ olarak en fazla yığılma evde, iĢte ve 

alıĢveriĢ merkezlerinde; ―deneyim aracı‖ olarak da web siteleri, gazete ve dergi reklamları, kataloglar, 

ilan ve broĢürler, ürün ambalajları, toplu taĢıma araç biletleri ve e-posta, whatsapp vb. uygulamalardan 

gelen mesajlar olarak belirlenmiĢtir. Genel itibari ile deneyim sahibi olanların QR kod taratarak en 

fazla ―eriĢim sağladığı içerikler‖, indirim kuponu veya kodu, tarattığı ürün ile etkileĢimli içeriğe sahip 

web siteleri; haber, makale, araĢtırma vb. bir konunun ve e-posta/Whatsapp vb. bir uygulamadan gelen 

mesajların Web sitesi üzerindeki daha fazla detay bilgisine eriĢmek olarak ölçülmüĢtür. 

 

4.3.2. QR Koda KarĢı Tutum Önermelerine ĠliĢkin Katılım Düzeyleri 

AraĢtırma kapsamındaki bireylerin, QR koda karĢı tutumlarını belirlemek için oluĢturulan likert 

ölçeğinde yer alan ifadelere katılım düzeylerinin ortalaması ve standart sapması Tablo-1'de yer 

almaktadır.  

Bu önermelerde tüm katılımcıların QR kod deneyimi kazanabilmeleri veya zaten deneyim sahibiyseler 

QR kod kullanımının daha da cazip hale gelebilmesi için verilen çeĢitli ifadelere katılımları 

sağlanmıĢtır. 
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Tablo-1: Katılımcıların QR Koda KarĢı Tutum Önermelerine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Önermeler µ s 

QR kod içeren indirim kuponları, hediye ve özel teklifler yaygınlaĢırsa kullanırım 3,7615 1,12286 

Nakit veya çeĢitli maddi ödüller elde edebileceğim yarıĢmalara katılmamı sağlarsa QR kod 

kullanırım 
3,4587 1,18386 

YaĢadığım bölgedeki panolarda bulunan QR kod önemli bilgilere anında eriĢmeyi sağlıyorsa 

(sağlık ocağı, acil, nöbetçi eczane konumu, yol tarifi; toplu taĢıma saatleri vb. gibi) kullanırım. 
4,1239 1,08966 

Bir ürün veya hizmet hakkında yönlendireceği Web sitesi üzerinden daha fazla bilgiye anında 

eriĢebilirsem QR kod taratırım. 
3,9817 0,98824 

Satın aldığım bilet üzerinde (uçak, otobüs, tren, vapur; konser, tiyatro; çekiliĢ vb. gibi) QR kod 

olursa taratırım. 
3,9220 0,98298 

Ġçeriği ilginç, faydalı ve kullanıĢlı QR kod barındıran reklamların sayısı artarsa taratırım. 3,8440 1,15343 

Unutmamam gereken ve hatırlamayı çok istediğim Ģeyleri (parola, hesap numarası, önemli tarihler 

vb.) QR kod etiketlerine dönüĢtürebilirsem kullanırım. 
3,9037 1,18939 

QR kod Ġmzaladığım bir poliçeye, kontrata vb. gibi önemli bir evraka anında eriĢebilmemi sağlarsa 

kullanırım. 
3,9541 1,05503 

Kartvizitteki QR kod, kiĢi bilgilerini anında telefonuma kaydetmemi sağlarsa kullanırım. 4,0413 1,05304 

Eğer nasıl taratıldığı gösterilirse taratırım. 4,0505 1,10392 

Nasıl oluĢturulduğu gösterilirse kullanırım. 4,0321 1,06207 

ArkadaĢlarımı kullanırken görürsem kullanırım. 3,8028 1,06585 

ArkadaĢlarım tavsiye ederse kullanırım. 3,7936 1,08977 

Faydalarının, iĢlevselliğinin ve kullanım kolaylıklarının ne olduğunu bilirsem kullanırım. 4,1789 0,97910 

Güvenli olduğunu bilirsem kullanırım. 4,3119 0,99025 

Takip ettiğim ve sevdiğim bir firma QR kod ile mobil pazarlama faaliyetlerine baĢlarsa kullanırım. 3,8807 1,10487 

QR kod ile ilgili içeriğin halka açık bir yerden ziyade evde olursa kullanırım  3,6376 1,12445 

Akıllı telefon ve tabletlerdeki QR kod tarayıcı yazılımlar daha hızlı okuma gerçekleĢtirirse 

kullanırım. 
4,0092 1,01141 

Akıllı telefon ve tabletlerinde mobil interneti olmayanlar da düĢünülüp kablosuz interneti olan 

mekânlarda QR kod pazarlama faaliyeti yapılırsa kullanırım. 
3,8899 1,05899 

Eğer dıĢardaysam durup QR kod okutmak istemiyorum ®. 3,0000 1,13592 

Onları okutma zahmetine girmemi gerektirecek teĢvik edici veya faydalı herhangi bir Ģey 

göremiyorum ®. 
2,6009 1,21867 

 

4.3.3. QR Koda KarĢı Tutum Önermelerine ĠliĢkin Faktör Analizi 

Katılımcıların QR Koda yönelik tutumlarını ölçmek için oluĢturulan önermelere dair faktör analizi 

gerçekleĢtirilirken verilerin önce, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testleri ile faktör analizine 

uygunluğu incelenmiĢtir. Faktör analizinde uygulanan KMO Örnekleme Yeterliliği Ġstatistiği 

sonuçları, maddeler arası korelasyonların faktör analizine uygunluğunu göstermiĢtir (KMO=0,855). 

Ayrıca Bartlett Küresellik Testi sonucuna göre de maddeler arasında faktör analizi yapmaya yeterli 

düzeyde iliĢki vardır (χ2 (df=210)= 1816,757; sig.=,000 p<0,05). Ölçek dört faktörden oluĢmaktadır. 

Ölçeğin açıklanan varyansı faktör 1 için %32,583, faktör 2 için %10,135, faktör 3 için %6,865, faktör 

4 için %5,620‘dir. Açıklanan toplam varyans ise %55,203‘tür. Faktör analizinin ardından ölçeğin 

güvenilirliği test edilmiĢtir. Ölçeğin Cronbach's Alpha değeri %88 olarak tespit edilmiĢtir. Tüm veriler 

ıĢığında toplanan verilerin hipotez testlerine uygun analizlerle analiz edilebileceğine karar verilmiĢtir.  

 

4.3.4. Hipotez Testleri ve Analizler 

Katılımcıların demografik özelliklerinden ―medeni durum‖, ―cinsiyet‖, ―Mobil cihaz ve internet‖ 

sahipliklerinin ölçekler arasındaki anlamlı farklılığın tespitinde bağımsız gruplar için t-testi, 

katılımcıların yaĢ, aylık gelir ve mesleklerinin ölçekler arasındaki anlamlı farklılığın tespitinde ise tek 

yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır. Bağımsız gruplar için t-istatistiği hesaplanmadan önce t-testinin 

ilgili gruplarda uygulanabilirliğinin mümkün olup olmadığını test etmek amacıyla grupların 

birbirinden bağımsız olması, normal dağılıma uygun olması ve varyansların eĢit olmasına yönelik ön 

koĢulların uygunluğu değerlendirilmiĢ, verilerin t istatiğinin hesaplanması için uygun oldukları 

belirlenmiĢ ve analizlere devam edilmiĢtir. Verilerin normallik dağılımlarına iliĢkin bilgiler tablo-6'da 

özetlenmiĢtir. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal dağılıma uygun serilerde +1,5 ve -1,5 
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aralığında değerlenmesi gerektiğinden serilerin tamamının normal dağılıma uygun olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 
Tablo-2: Faktörlerin Normal Standart Normal Dağılıma Uygunluk Durumları 

 FAKTÖRLER 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik 

Tutum 

QR Kod Deneyimi 

Kazanmaya Yönelik 

Tutum 

QR Koda 

Yönelik Negatif 

Tutum 

QR Koda Dair 

EleĢtirel 

YaklaĢım 

Skewness 
Satistics -,959 -,807 -,434 ,173 

Std.Error ,165 ,165 ,165 ,165 

Kurtosis 
Satistics 1,303 ,689 -,079 1,497 

Std.Error ,328 ,328 ,328 ,328 

 

Katılımcıların medeni durumları ile QR koda karĢı tutumları arasındaki farklılığın tespiti için bağımsız 

örnekler için t testi uygulanmıĢtır. 

H1. Katılımcıların Medeni Durumu ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo-3 incelendiğinde katılımcıların medeni durumu ile QR kod fayda ve iĢlevselliklerine yönelik 

tutum ile QR kod deneyim kazanmaya yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢ ve H1 

hipotezi kabul edilmiĢtir. Yapılan t testine göre, Evli katılımcıların ortalamalarının daha yüksek bir 

ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. QR koda yönelik negatif tutum ve QR koda dair 

eleĢtirel yaklaĢım ile katılımcıların medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüĢtür.  
 

Tablo- 3: Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre QR Koda KarĢı Tutumları Ġle Ġlgili t Testi 

FAKTÖRLER 
Ortalamalar 

t df Sig. (2-tailed) 
Evli (N=42) Bekâr (N=176) 

QR Kod Fayda ve ĠĢlevselliklerine 

Yönelik Tutum 
4,2381 3,8043 3,445 216 ,001* 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya 

Yönelik Tutum 
4,3980 3,9140 3,754 216 ,000* 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum 3,9206 3,8277 ,686 216 ,493 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım 3,3571 3,1619 1,763 216 ,079 

*P<0,05 

 

Katılımcıların cinsiyetleri ile QR koda karĢı tutumları arasındaki farklılığın tespiti için bağımsız 

örnekler için t testi uygulanmıĢtır. 

H2: Katılımcıların Cinsiyetleri ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
 

Tablo-4 Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre QR Koda KarĢı Tutumları Ġle Ġlgili t Testi 

FAKTÖRLER 
Ortalamalar 

t df Sig. (2-tailed) 
Erkek (N=117) Kadın (N=101) 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum 
3,8756 3,9021 -,259 216 ,796 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya 

Yönelik Tutum 
3,9035 4,1273 -2,149 216 ,033* 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum 3,7892 3,9109 -1,138 216 ,256 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım 3,2137 3,1832 ,346 216 ,730 

*P<0,05 

 

Tablo-4 incelendiğinde katılımcıların cinsiyetleri ile QR kod deneyim kazanmaya yönelik tutum 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢ ve H2 hipotezi kabul edilmiĢtir. Yapılan t testine göre, 

Kadın katılımcıların ortalamalarının daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Katılımcıların akıllı telefon sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasındaki farklılığın tespiti için 

bağımsız örnekler için t testi uygulanmıĢtır. 

H3: Katılımcıların Akıllı Telefon sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 
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Tablo-5 Katılımcıların Akıllı Telefon Sahipliğine Göre QR Koda KarĢı Tutumları Ġle Ġlgili t Testi 

FAKTÖRLER 
Ortalamalar 

t df Sig. (2-tailed) 
Var (N=198) Yok (N=20) 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum 
3,8939 3,8278 ,374 216 ,708 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya 

Yönelik Tutum 
4,0216 3,8643 ,867 216 ,387 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum 3,8434 3,8667 -,125 216 ,900 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım 3,1919 3,2750 -,546 216 ,586 

*P<0,05 
 

Yapılan t testi sonuçlarına göre katılımcıların akıllı telefon sahiplikleri ile QR koda karĢı tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢ ve H3 hipotezi reddedilmiĢtir. 

Katılımcıların tablet bilgisayar sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasındaki farklılığın tespitinde 

bağımsız örnekler için t testi uygulanmıĢtır. 

H4: Katılımcıların Tablet Bilgisayar sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 
 

Tablo-6 Katılımcıların Tablet Bilgisayar Sahipliğine Göre QR Koda KarĢı Tutumları Ġle Ġlgili t Testi 

FAKTÖRLER 
Ortalamalar 

t df Sig. (2-tailed) 
Var (N=57) Yok (N=161) 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum 
3,8694 3,8944 -,215 216 ,830 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya 

Yönelik Tutum 
4,1153 3,9689 1,230 216 ,220 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum 4,0058 3,7888 1,796 216 ,074 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım 3,2105 3,1957 ,149 216 ,882 

*P<0,05 
 

Yapılan t testi sonuçlarına göre katılımcıların Tablet bilgisayar sahipliği ile QR koda karĢı tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢ ve H4 hipotezi reddedilmiĢtir. 

Katılımcıların Mobil internet sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasındaki farklılığın tespitinde 

bağımsız örnekler için t testi uygulanmıĢtır. 

H5: Katılımcıların Mobil Ġnternet sahipliği ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 
 

Tablo-7 Katılımcıların Mobil Ġnternet Sahipliğine Göre QR Koda KarĢı Tutumları Ġle Ġlgili t Testi 

FAKTÖRLER 
Ortalamalar 

t df Sig. (2-tailed) 
Var (N=185) Yok (N=33) 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum 
3,8655 4,0135 -1,042 216 ,298 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya 

Yönelik Tutum 
3,9614 4,2641 -2,088 216 ,038* 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum 3,8432 3,8586 -,103 216 ,918 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım 3,2027 3,1818 ,170 216 ,865 

*P<0,05 
 

Tablo-7 incelendiğinde katılımcıların mobil internet sahipliği ile QR kod deneyim kazanmaya yönelik 

tutum arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢ ve H5 hipotezi kabul edilmiĢtir. Yapılan t testine 

göre, mobil interneti olmayan katılımcıların ortalamalarının daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢ ve QR kod ile ilgili olarak deneyimi kazanmaya yönelik bir tutum sergiledikleri 

belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada araĢtırılan bir diğer nokta katılımcıların yaĢları, aylık kiĢisel gelirleri ve meslekleri ile QR 

koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına yöneliktir. Bu kapsamda 
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değiĢkenler arasında tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır. Ġstatistik değeri hesaplanmadan önce 

ANOVA testi ön koĢulları değerlendirilmiĢtir. Buna göre grupların birbirinden bağımsız oldukları 

tespit edilmiĢtir. Değerlerin dağılımının normal olduğunun tespitinden sonra grup varyanslarının 

homojenliği incelenmiĢ ve hesaplamalar Tablo-8'de özetlenmiĢtir. 
 

Tablo-8 Tek Yönlü Varyans Analizine Dâhil Olan Faktörlerin Varyanslarının Homojenliği Testi 

FAKTÖRLER 
YaĢı Aylık KiĢisel Geliri Mesleği 

sig. sig. sig. 

QR Kod Fayda ve ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum ,398 ,137 ,949 

QR Kod Deneyimi Kazanmaya Yönelik Tutum ,251 ,016* ,073 

QR Koda Yönelik Negatif Tutum ,628 ,483 ,414 

QR Koda Dair EleĢtirel YaklaĢım ,864 ,847 ,833 

*P<0,05 

 

Katılımcıların yaĢları ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılığın tespitine yönelik 

olarak H6 hipotezi tek yönlü varyans analizi ile testi edilmiĢtir. 

H6: Katılımcıların yaĢları ile QR koda karĢı tutumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Analiz sonucuna göre katılımcıların yaĢı ile QR koda karĢı tutumları arasında QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine Yönelik Tutum ile QR Kod Deneyimi Kazanmaya Yönelik Tutum için anlamlı 

farklılıklar gözlenmiĢ ve H6 hipotezi kabul edilmiĢtir. Faktör-2‘de farklılığın tespiti için ANOVA 

analizinde çoklu karĢılaĢtırma yöntemi olarak Tukey-HSD yöntemi kullanılmıĢtır. Faktör-2 için yaĢları 

18-25 olanlar ile 42-49 arasında olan katılımcılarda (sig. 0,005) bir farklılık olduğu ve yaĢları 42-49 

arasından olan katılımcıların QR koda karĢı tutumlarının ortalamasının daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Faktör-1 için varyansların homojen dağılmadığı tespit edilmiĢtir. Tablo-8'deki p 

değerinin iĢaret ettiği farklılığın tespiti için ANOVA analizinde çoklu karĢılaĢtırma yöntemi olarak 

Games-Howell yöntemi kullanılmıĢtır. Analiz sonucuna göre katılımcıların yaĢ aralıklarından 18-25 

ile 42-49 yaĢ guruplarında(0,049), 18-25 ile 50-57 yaĢ guruplarında (sig. 0,003) ve 31-41 ile 50-57 yaĢ 

guruplarında (sig. 0,028) farklılık saptanmıĢ, 50-57 yaĢ aralığını iĢaretleyen bireylerin ortalamalarının 

daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 
Tablo-9 Katılımcıların YaĢları, Aylık Gelirleri ve Mesleklerine Bağlı Olarak Faktör Değerlendirmelerinin 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

FAKTÖRLER 
YaĢı Ayık KiĢisel Geliri Mesleği 

F sig. F sig. F sig. 

QR Kod Fayda ve 

ĠĢlevselliklerine 

Yönelik Tutum 

2,792 ,018* 1,207 ,292 2,315 ,058 

QR Kod Deneyimi 

Kazanmaya Yönelik 

Tutum 

3,886 ,002* 1,182 ,308 2,051 ,088 

QR Koda Yönelik 

Negatif Tutum 
1,130 ,345 1,086 ,375 1,351 ,252 

QR Koda Dair 

EleĢtirel YaklaĢım 
2,057 ,072 1,587 ,121 2,312 ,059 

*P<0,05 

 

Katılımcıların aylık kiĢisel geliri ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılığın tespitine 

yönelik olarak H7 hipotezi tek yönlü varyans analizi ile testi edilmiĢtir. 

H7: Katılımcıların aylık gelirleri ile QR koda karĢı tutumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Analiz sonucuna göre katılımcıların aylık gelirleri ile QR kod deneyimi kazanmaya yönelik tutum için 

anlamlı farklılıklar gözlenmiĢ ve H7 hipotezi kabul edilmiĢtir. Faktör-2 için varyansların homojen 

dağılmadığı tespit edilmiĢtir. Farklılığın tespiti için ANOVA analizinde çoklu karĢılaĢtırma yöntemi 

olarak Games-Howell yöntemi kullanılmıĢtır. Test sonucuna göre katılımcıların aylık gelir 

aralıklarından 501-1000 ile 2501-3000 gelir guruplarında (sig. 0,035) farklılık saptanmıĢ, 2501-3000 

gelir aralığını iĢaretleyen bireylerin ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. 
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Katılımcıların mesleği ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılığın tespitine yönelik 

olarak H8 hipotezi tek yönlü varyans analizi ile testi edilmiĢtir. 

H8: Katılımcıların mesleği ile QR koda karĢı tutumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Yapılan analize göre katılımcıların mesleği ile QR koda karĢı tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüĢtür. Buna göre H8 hipotezi reddedilmiĢtir. 

 

 

SONUÇ 

 

AraĢtırmada günümüzde birçok mecrada kullanılan QR kod teknolojisi incelenmiĢ ve araĢtırmanın 

temel amacının yanı sıra bu çalıĢma ile QR kod literatürüne katkı sağlamak amaçlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada ayrıca; QR kodların mobil pazarlamada ve gündelik hayatta kullanımının yaygınlaĢması 

için iĢletmeler ve tüketicilerde farkındalık oluĢturmak da amaçlanmıĢtır.  

Doğru kullanıldığında QR kodun pazarlamadaki baĢarısı tartıĢılmaz olarak öne çıkmaktadır. Çok geniĢ 

bir kullanım alanına sahip olan QR kodlar günümüz Türkiye‘sinde beklediği ilgiyi kullanıcılar 

tarafından görebilmiĢ değildir. Mobil cihaz sahiplerinin sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır, 

lakin henüz QR kodun etkin kullanımı konusunda bilgi sahibi olunmamasından dolayı QR kod içeren 

pazarlama uygulamalarına yönelik farkındalıklar düĢük seviyelerde kalmaktadır. 

AraĢtırma neticesinde Türkiye için yeni bir kavram olan QR kod farkındalığının geliĢmiĢ ülkelerin 

kısmen gerisinde kaldığı saptanmıĢtır. Dünya genelinde markalar, artan mobil ticaretin ve mobil cihaz 

kullanıcı sayısını değerlendirip tüketicilerde alıĢveriĢ alıĢkanlıklarını değiĢtirmek için QR kodu farklı 

Ģekillerde kullanarak onları gerek fiziki mağazaya gerekse sokakta mobil cihazları üzerinden alıĢveriĢ 

yapmaya ve markaları araĢtırmaya teĢvik etmektedir. Günümüzde QR kodun en yaygın kullanım Ģekli 

çevrimiçi mecraya tüketicileri herhangi bir klavye giriĢi olmadan yönlendirme Ģeklinde olmaktadır. Bu 

sebeple bu tür içeriklere sahip uygulama planlayan firmalar, mobil interneti olmayan tüketicilerini de 

düĢünerek bir Ģekilde internet eriĢimi sağlayabilecekleri ortamlarda (Wi-Fi vb.) kampanyalarını 

düzenlemeli ve amacına ulaĢan uygulamalar gerçekleĢtirmelidirler. Ayrıca gerçekleĢtirilecek olan QR 

kodlu kampanyalarda taratılacak olan QR koda dair mutlaka bir bilgilendirme yazısı bulundurulmalı 

ve tüketiciye neye veya nereye eriĢeceği, tarattığı zaman ne gibi faydalar sağlayacağı belirtilmelidir. 
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Özet 

 

Günümüz çalıĢma yaĢamında stres, bireysel ve örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen önemli bir 

faktördür. Hem iĢyeri hekimleri hem de psikiyatristler tarafından iĢ yeri stresi ile iliĢkili en yaygın ilk 

üç meslek arasında polislik hizmetlerinin olduğu ifade edilmiĢtir. Polislerin çalıĢma hayatında stres ile 

iliĢkili spesifik faktörlerin, örgütsel uygulamalar ve özellikleri, ceza adalet sistemi, kamu ve polislik 

mesleğinin kendine has özellikleri dâhil olmak üzere çok çeĢitli Ģekillerde sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, polislerin çalıĢma hayatlarında strese neden olarak belirttikleri 

faktörler (stresörler),  örgütsel uygulamalar ve polislik mesleğinin doğasına has özellikler Ģeklinde iki 

ana kategoriye ayrılabilir. Yapılan araĢtırmalarda, örgütsel stresörlerin, polisliğe has stresörlerden 

daha fazla polisleri etkilediği ortaya konmuĢtur.  Örgütsel stres, polis memurları için çalıĢma 

hayatında stresin daha büyük bir kaynağı olabilir, çünkü polisler örgütsel stresörleri baskıcı, gereksiz 

ve kaçınılmaz olarak algılamaktadırlar. Herhangi bir kolluk örgütünün baĢarısı büyük ölçüde, örgüt 

içindeki stresörlerin kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılmasına ve onların etkilerinin belirlenerek azaltılması 

için harcanan çabalara bağlıdır. Sürekli strese maruz kalan polisler, eğer etkin bir Ģekilde müdahale 

edilmezse, hem çalıĢtıkları örgüt için hem de sundukları güvenlik hizmetinin kalitesi bağlamında 

kendilerinin fiziksel ve zihinsel durumları açısından yıkıcı olabilir. Dolayısıyla çalıĢma hayatı 

bağlamda, polislerde yüksek düzeyde strese neden olan örgütsel stresörlerin ve bu stresörlerle baĢa 

çıkma stratejilerinin belirlenmesi ve bu stresörleri azaltacak veya ortadan kaldıracak tedbirlerin 

önceden alınması çok önemlidir. Eğer verimlilik, polis profesyonelliğinin bir unsuru ise düĢük 

verimlilikle bağlantılı olan örgütsel stresörleri belirlemek polisin örgütsel etkinliğini artırabilir. Bu 

bağlamda bu çalıĢma, polislerin performans ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek örgütsel 

stresörleri ve bu stresörlerle baĢa çıkma stratejilerini ortaya koymayı hedeflemektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: ÇalıĢma yaĢamı, polis, stres, stresör, stresle baĢa çıkma 

 

 

Organizational Stressors of Police in Working Life and Coping Strategies 
 

Abstract 

 

Stress is an important factor influencing individual and organizational efficacy and satisfaction in 

modern day occupational settings. Policing features has been seen among the top three occupations 

most commonly associated with workplace stress by both occupational physicians and psychiatrists. 

The specific factors related to stress in police work have been categorized in various ways, including 

organizational practices and characteristics, the criminal justice system, the public, and the specifics of 

police work itself. Of the stressors mentioned by officers, two major categories appear to emerge: 

organizational practices and the inherent nature of police work. But in the researches made it has been 

proposed that organizational stressors more strongly impact officers overall than inherent stressors. 

Organizational stressors may be described as factors in the police environment external to the officer 

and subjectively perceived as being bothersome or frustrating. The success of any law enforcement 

organization largely depends on the investigation of the stressors in the organization and the efforts to 

reduce stressors by determining their impacts. Police officers are exposed to continuous stress, if not 

effectively intervene, they can be devastating in terms of both the quality of the services they offer for 

security context of the organization they work for both physical and mental state. Therefore in the 

context of working life, it is very important to determine the organizational stressors that cause high 
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levels of stress in police officers and the strategies to cope with these stressors and also to take 

proactive measures in advance in reducing or eliminating these stressors. If efficiency is an element of 

professionalism of the police, we should determine organizational stressors associated with low 

productivity that may increase the organizational efficiency of the police. In this context, this study 

aims to reveal the organizational stressors that may adversely affect the performance and efficiency of 

the police and the strategies for coping with these stressors. 

 

Keywords: Working life, police, stress, stressor, coping with stress 

 

GĠRĠġ 

 

Stres, bireyin çevreden gelen uyumsuz koĢullar nedeniye bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit 

edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumu olarak tanımlanabilir (BaltaĢ ve BaltaĢ, 

2002). Stres kavramının çalıĢma yaĢamında kullanılması genelde Selye‘nin (1974) çalıĢmalarına 

dayanmaktadır. ÇalıĢma yaĢamında stres, bireysel ve örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen önemli 

bir faktördür. Dolayısıyla stresin, gerek çalıĢanlar ve gerekse örgüt üzerinde önemli sorunları 

beraberinde getirdiği söylenebilir. BaĢkalarının sorunları ile ilgilenmeleri beklenen, eğitim, sağlık ve 

özellikle polislik gibi mesleklerde çalıĢan insanların diğer mesleklerde çalıĢan insanlara oranla daha 

fazla strese maruz kalacakları kabul edilmektedir (Finn ve Tomz, 1998). Hem iĢyeri hekimleri hem de 

psikiyatristler tarafından iĢ yeri stresi ile iliĢkili en yaygın ilk üç meslek arasında polislik hizmetlerinin 

olduğu ifade edilmiĢtir (Centre for Occupational and Environmental Health, 2000). Anshel de (2000: 

375) polislik mesleğinin dünyada en stresli mesleklerden biri olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. 

Polislik, uzun ve düzensiz çalıĢma saatleri, hiyerarĢik yapı ve güvenlik endiĢeleri gibi nedenlerden 

dolayı en stresli mesleklerden birisi olarak kabul edilmektedir (Gül ve Delice, 2011).  

ÇalıĢma yaĢamında, kiĢileri ve örgütleri etkileyen pek çok stres kaynağı bulunmaktadır. Stres 

kaynakları en genel anlamda bireysel, çevresel ve örgütsel olmak üzere üç ana baĢlıkta ele 

alınmaktadır. Polislerin çalıĢma hayatında ise stres ile iliĢkili spesifik faktörlerin; örgütsel uygulamalar 

ve özellikleri, ceza adalet sistemi, kamu ve polislik mesleğinin kendine has özellikleri dâhil olmak 

üzere çok çeĢitli Ģekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, polislerin çalıĢma 

hayatlarında strese neden olarak belirttikleri faktörler,  örgütsel uygulamalar ve polislik mesleğinin 

doğasına has özellikler Ģeklinde iki ana kategoriye ayrılabilir (Martelli, Waters ve Martelli, 1989). Bu 

bildiride genel olarak örgütsel stres kaynakları ve bu stresörlerle baĢa çıkma stratejileri ele 

alınacağından, bireysel ve çevresel stres kaynakları üzerinde durulmamıĢtır.  

Örgütsel stres, son yıllarda çalıĢma yaĢamının en önemli sorunlarından biridir. Yapılan araĢtırmalarda 

da örgütsel stresörlerin, polisliğe has stresörlerden daha fazla polisleri etkilediği ortaya konmuĢtur 

(Martelli, Waters ve Martelli, 1989; Violanti ve Aron, 1995; Zhao, 2002). Örgütsel stres, polis 

memurları için çalıĢma hayatında stresin daha büyük bir kaynağı olabilir, çünkü polisler örgütsel 

stresörleri baskıcı, gereksiz ve kaçınılmaz olarak algılamaktadırlar (Lazarus, 1981). Polislerin çalıĢma 

yaĢamında stresin yol açtığı olumsuz sonuçlar, araĢtırmacıları ve kurumları stres üzerinde daha fazla 

araĢtırma yapmaya ve onu yönetmeye sevk etmiĢtir. Herhangi bir örgütün baĢarısı büyük ölçüde, örgüt 

içindeki stresörlerin kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılmasına ve onların etkilerinin belirlenerek azaltılması 

için harcanan çabalara bağlıdır. Diğer bir anlatımla, polis teĢkilatında etkin bir stres yönetiminin 

gerçekleĢtirilebilmesi için her Ģeyden önce strese neden olan faktörlerin doğru ve zamanında ortaya 

konmasına ihtiyaç vardır. Maslach (2003) çalıĢanların sürekli strese maruz kalmalarının, eğer etkin bir 

Ģekilde müdahale edilmezse, hem çalıĢtıkları örgüt için hem de sundukları hizmetin niteliği 

bağlamında kendilerinin fiziksel ve zihinsel durumları açısından yıkıcı olabileceğini ifade etmektedir. 

Bu bağlamda sürekli strese maruz kalan polisler, eğer etkin bir Ģekilde önlem alınmazsa, hem 

çalıĢtıkları örgüt için hem sundukları güvenlik hizmetinin kalitesi bağlamında hem de kendilerinin 

fiziksel ve zihinsel durumları açısından yıkıcı olabilir.  

Dolayısıyla çalıĢma hayatı bağlamında, polislerde yüksek düzeyde strese neden olan örgütsel 

stresörlerin ve bu stresörlerle baĢa çıkma stratejilerinin belirlenmesi ve bu stresörleri azaltacak veya 

ortadan kaldıracak tedbirlerin önceden alınması çok önemlidir. Eğer verimlilik, polis 

profesyonelliğinin bir unsuru ise düĢük verimlilikle bağlantılı olan örgütsel stresörleri belirlemek 

polisin örgütsel etkinliğini artırabilir. Bu bağlamda bu çalıĢma literatür incelemesine dayalı olarak, 

polislerin performans ve verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek örgütsel stresörleri ve bu 
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stresörlerle baĢa çıkma stratejilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla, stres, stresör ve 

örgütsel stres kavramlarının genel ve polislik mesleği bağlamında tanımı yapılmıĢtır. Daha sonra genel 

olarak stres kaynaklarına ve polislerin çalıĢma hayatındaki örgütsel stress kaynaklarına değinilmiĢtir. 

Son olarak, stresle baĢa çıkmada genel stratejilere ve polis teĢkilatında stresle baĢa çıkmada 

kullanabilecek örgütsel stratejilere yer verilmiĢtir.    

 

Stres ve Stresör 

Günümüzde oldukça yaygın kullanılan stres ve stresör kavramlarını ön plana çıkaran Selye (1974: 60) 

stresi, ―vücudun herhangi bir dıĢ talebe verdigi özel olmayan tepki‖ olarak tanımlamaktadır. Bireyde 

tepki yaratan uyarıcılar ―stresör‖, bu stresörlere verilen tepki ise ―stres‖ olarak tanımlanmıĢtır 

(Erdoğan, 1999: 270). Genel olarak stres, kiĢilerin davranıĢlarına, performanslarına ve diğer kiĢilerle 

olan iliĢkilerine etki eden ve olumsuz uyaranları anlatan bir terim olarak ele alınmaktadır (Kreitner ve 

Kinicki, 2002: 587). Stres kelimesinin ifade ettiği diğer bir anlam ise organizmanın dengesini 

bozabilecek etkenlerin tümüdür. Stres vericiler yani stresör olarak adlandırılan bu etkenler fiziksel 

(travma, sıcak, soğuk), psikolojik (duygusal gerilimler, iç ve dıĢ çatıĢmalar) veya sosyal (çevresel, 

kültürel değiĢim vb) yönlü olabilirler. Bu stresörler karĢısında vücudun denge mekanizmasının 

bozulmasına ve fiziksel, psikolojik veya biyokimyasal açıdan verdiği tepkilere de stres denmektedir 

(BaltaĢ ve BaltaĢ, 2002: 303). Stres; bireyin farklı kiĢiler üzerinde değiĢik etkileri olan, endiĢe, üzüntü, 

gerilim ve baskıya yol açan duyguları yaĢamasıdır (Ivancewich ve Matteson, 1996: 648).  

Daha öz bir tanımla stres, bireyin uyum ve dengesini bozan uyaranlardır (Goldberger ve Breznitz, 

1993: 8). Strese neden olan faktörler ise, stress kaynağı yani stressor olarak adlandırılmaktadır. Kolluk 

ve polislik mesleği bağlamında stres, polis memurlarının kendi yeteneklerinin ötesinde üstesinden 

gelmeyi düĢündükleri eylem gerektiren bir durumla uğraĢırken hissettikleri bir tepki olarak 

tanımlanmaktadır (Sarason ve Sarason, 1999). Hickman ve diğerleri (2011: 230) ise polis stresini,  

―polislik mesleğine özgü görevle ilgili stresörler tarafından uyarılmıĢ, polisin durumsal talepler ve bu 

talepleri karĢılama ve üstesinden gelme kapasitesi arasında algılanan dengesizliğe verdiği fizyolojik 

tepki‖ olarak tanımlamaktadır.  

 

Örgütsel Stres 

ÇalıĢma yaĢamında belirli rol ve görevleri yerine getiren bireyler örgüt ortamından kaynaklanan 

―örgütsel stres‖ ile karĢı karĢıya kalmaktadır. ĠĢ stresi veya mesleki stress olarak da adlandırılan 

örgütsel stres, bireyleri normal iĢlevlerinden farklılaĢmaya zorlayan değiĢmeler tarafından belirlenen 

ve onların iĢleriyle ve diğer insanlarla etkileĢiminden kaynaklanan durumdur (Pehlivan, 1995: 11-12). 

ĠĢin özelliklerinin ve iĢle ilgili sosyo-psikolojik durumların, kiĢi üzerindeki potansiyel zararlı etkilerine 

örgütsel stress denmektedir (Beehr, 1998: 7). Diğer bir tanımda örgütsel stress, kiĢilerin örgütle ya da 

iĢle ilgili olarak herhangi bir beklenti içinde olmaları durumunda, bireysel enerjinin harekete geçmesi 

olarak ifade edilmektedir (Aydın, 2002: 21). AktaĢ ve AktaĢ (1992: 154) örgüt stresini ―organizasyon 

üyelerinde fiziksel, psikolojik ve davranıĢsal sapmalara neden olan dıĢ Ģartlara karĢı bir uyum tepkisi‖ 

olarak tanımlamıĢlardır. Özetle, örgütsel stress çalıĢanları duygusal ve fiziksel açıdan tehdit eden iĢ 

çevresinin özelliklerine karĢı gösterilen tepki olarak tanımlanmaktadır.  

 

En genel anlamda örgütsel stres, polis teĢkilatının kendine has belirli özellikleri ve polislerde strese 

neden olabilen polis davranıĢları olarak tanımlanabilir. Polislerin sahada veya iĢyerinde görevlerini 

yaparken takip etmeleri gereken politika ve uygulamalar potansiyel örgütsel stres faktörleri olarak 

kabul edilir (Ellison, 2004). Diğer bir anlatımla, emniyet teĢkilatında polislerin çalıĢma psikolojisini 

olumsuz etkileyebilecek idari görevlerin çok fazla olması, yeterli personel olmayıĢı, polislikle ilgili 

bürokratik formaliteler, mesai saatleri dıĢında fazla çalıĢma gibi mesleki çevre ve iĢyeri özellikleri 

örgütsel stres yani iĢ yeri kaynaklı stres faktörleri olarak değerlendirilmektedir. Polisle ilgili yapılan 

stres çalıĢmalarında ise, örgütsel stresin polis memurlarının stres düzeyini operasyonel yani iĢle ilgili 

strese göre daha fazla etkilediği tespit edilmiĢtir.  ÇalıĢma ortamının örgütsel özelliklerinin, iĢin 

operasyonel niteliğine göre daha stresli olarak sayıldığı bulunmuĢtur (Crank ve Caldero, 1991; 

Martelli, Waters ve Martelli, 1989; Violanti ve Aron, 1995; Zhao, 2002). Yani, örgütsel stresörler 

polisleri, polislik mesleğine özgü stresörlerden daha fazla etkilemektedir.  
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Örgütsel Stres Kaynakları 

 

Stresle daha etkin mücadele etmek için önce onun nedenini saptamak gereklidir. Stres kaynaklarının 

birey ve örgütler tarafından bilinmesi, bu konuda tedbir alınmasının ilk adımını oluĢturacaktır. ÇeĢitli 

araĢtırmacılar iĢ yaĢamında stres kaynaklarını farklı Ģekillerde ortaya koymuĢ ve ele almıĢlardır. 

Literatür incelendiğinde en genel anlamda stres kaynaklarının bireysel, çevresel ve örgütsel olmak 

üzere üç ana baĢlıkta ele alındığı görülmektedir. Bildiride bireysel ve çevresel stres kaynaklarından 

ziyade örgütsel stres kaynakları üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Luthans (1992: 404) tarafından, örgütsel 

stres kaynakları 4 temel kategoride ele alınmıĢtır: 

 Örgütsel politikalar 

 Örgütün yapısal özellikleri 

 Örgütte fiziksel çalıĢma koĢulları 

 Örgütsel süreçler  
Diğer yandan Cooper ve Marshall (1976) ise örgütsel stres kaynaklarını altı baĢlık altında 

toplamıĢlardır: 

 ĠĢe özgü özellik ve koĢullar 

 Örgütsel yapı, iklim ve bilgi akıĢı ilgili koĢullar 

 Örgütteki roller ilgili faktörler 

 Örgütteki iliĢkiler (astlarla, üstlerle ve eĢ düzeydeki çalıĢanlarla) 

 Algılanan kariyer geliĢtirme olanakları  

 DıĢ taahhütler ve sorumluluklar. 
Bir baĢka sınıflamada ise örgütsel stres kaynakları aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: 

 Yöneticilerin Görev Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Yetki Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Üretim Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 KümeleĢme Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Rol Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Kültürel Yapıya ĠliĢkin Stres Kaynakları 
 Yöneticide Stres OluĢturan Diğer Etkenler (Pehlivan, 1995: 25).     

Tüm bu sınıflandırmalardan yola çıkılarak, genel olarak örgütsel stres kaynakları aĢağıdaki gibi 

gruplandırılabilir (Aydın, 2004: 56-58): 

 Örgütsel Politikalardan Kaynaklanan Stres Nedenleri 

o Yetersiz maaĢ veya ücret dengesizliği 

o Yetki ve sorunluluklarda uyumsuzluk 

o Sık sık iĢletme içinde yer değiĢtirme 

o Görevle ilgili sorumlulukların açık olmaması 

o Birbiriyle çeliĢen iki iĢi birden yapmak 

o Performans değerlendirme ve terfide adaletsizlik 

o AĢırı disiplinli çalıĢma ortamı 

 Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Stres Nedenleri 

o Yeteneklerin kullanılamadığı bir bölümde çalıĢma 

o Karar verme için yeterli yetkiye sahip olmama 

o Aynı anda birden fazla amire karĢı sorumlu olma 

o Örgüt içi haberleĢmenin zayıf oluĢu 

o Karalara Katılamama 

o Görev Dağılımındaki adaletsizlik 

 ĠĢ Ortamındaki Fiziksel ġartlardan Kaynaklanan Stres Nedenleri 

o Sıcak veya soğuk çalıĢma ortamı 

o Çok gürültülü çalıĢma ortamı 

o IĢıklandırma yetersizliği 
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o Gerekli araç-gereç eksikliği 

o ĠĢte tehlikenin varlığı 

 ĠĢin Yapısı Ġle Ġlgili Stres Nedenleri 

o ĠĢ yerine ulaĢımda zorluklar 

o ĠĢlerin çok kısa sürede bitirilmesi baskısı 

o ÇalıĢma saatlerindeki belirsizlik 

o ĠĢin sürekli göz önünde yapılması zorluğu 

o ĠĢin aĢırı monoton oluĢu 

o AĢırı iĢ yükü 

o MüĢteri memnuniyetsizliği ve Ģikâyet edilme korkusu 

o Vardiyalı çalıĢma düzeni 

o AĢırı yazıĢma ve bürokrasinin oluĢu 

 Örgütte KiĢiler Arası ĠliĢkilerden Kaynaklanan Stres Nedenleri 

o Ast-üst iliĢkilerinde sorun yaĢanması 

o ÇalıĢanlar arasında aĢırı rekabetin olması 

o ÇalıĢanlar arasında çatıĢmanın yaĢanması 

o ĠĢ arkadaĢlarının düĢmanca davranması 

o Hak edilen ilgi, sevgi ve takdir görememe 

o ĠĢ arkadaĢlarından ve yöneticilerden destek alamama 

o ĠĢ yerinde dedikodunun yaygın oluĢu 

o ĠĢ arkadaĢları ve yöneticiler tarafından cinsel tacize uğrama 
Emniyet teĢkilatının diğer kurumlara benzer stres kaynakları olabileceği gibi onlardan farklı olarak 

kendine özgü birtakım stres kaynaklarının da olacağı açıktır. Dolayısıyla polislerde stres kaynaklarını 

çesitli Ģekillerde tasnif etmek mümkündür. Bununla birlikte, polisle ilgili yapılan stres çalıĢmalarında 

stres kaynaklarının, örgütsel uygulamalar ve polislik mesleğinin doğasına özgü özellikler Ģeklinde iki 

ana kategoride ele alındığı görülmektedir. Diğer bir anlatımla, polislikte stresin örgütsel stres ve 

mesleki stres olarak iki büyük kaynağı tespit edilmiĢtir (Shane, 2010; Violanti ve Aron, 1995; Zhao, 

2002). Bu bağlamda, polislik mesleğinin özellikleri dikkate alınarak bir sınıflandırma yapmak daha 

doğru olacaktır. Ġmirlioğlu (2007) polislerde strese neden olan genel örgütsel stres kaynaklarını 

aĢağıdaki gibi gruplandırmıĢtır: 

 Meslekle doğrudan iliĢkili unsurlar 

o AĢırı iĢ yükü ve yorucu iĢ temposu 

o Tatil sürelerinin az olması 

o ĠĢ nedeniyle aileye yeterli zaman ayıramama 

o ÇalıĢma koĢullarının ağır olması ve çalıĢma sürelerinin uzun olması 

o Siyasi geliĢmelerin kurumu etkilemesi 

 ĠĢ akıĢı ile ilgili unsurlar 

o Yetki ve sorumluluk dağılımında dengesizlikler 

o Görevlerin yeterince tanımlanmaması, kimin hangi iĢi yapacağı, hangi yetkileri 

kullanacağı, ne tür sorumluluklar alacağı konusunda belirsizliklerin olması 

o Birden çok kiĢiye karĢı aynı anda sorumlu olmak 

o ÇalıĢanın aynı anda birden fazla amirden talimat alması ve sorumlu tutulması 

 Mesleki ilerleme ile ilgili unsurlar 

o Umulan mevkie ulaĢılamaması 

o Meslekte yükselme olanağının fazla olmaması 

 ĠĢ yerindeki iliĢkiler ile ilgili unsurlar 

o ĠĢ yerinde dedikodu yapılması 

o Yöneticilerin yeterli düzeyde çalıĢanları teĢvik etmemesi 

o Üstlerin görevle ilgili olarak personeli eğitmemesi, yardımcı olmaması 

o MeslektaĢlar arası çatıĢmalar 

 Örgüt yapısı ve iklimi ile ilgili unsurlar 
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o Ücretin yetersiz olması 

o Emeklilik ve gelecek ile ilgili kaygıların olması 

o Yer değiĢtirme ve atamaların standartlara bağlı olmaması 

o Ceza ve ödüllendirme kıstaslarının adil olmaması 

o Sicil notu değerlendirilmesi ve ödüllendirmelerdeki adaletsizlikler. 
Kırel ve Cengiz (2006) tarafından yapılan araĢtırma sonucunda; görev paylaĢımında sistemden 

kaynaklanan sorunlar, adam kayırmacılık, sahada çalıĢmanın zorlukları, can güvenliğinin olmayıĢı, 

bürokratik baskılar, ödüllendirmeden çok cezalandırmanın uygulanması, suç ve ceza sisteminin 

suçludan çok görev yapan polislere uygulanması, iĢ ve iĢlemlerde duyarlı vatandaĢların azlığı, ücret 

yetersizliği, üniformanın yüklediği sorumluluklar, terfi ve tayin sistemindeki adaletsizlikler örgütsel 

stres kaynakları olarak tespit edilmiĢtir. 

Emniyet TeĢkilatında yüksek düzeyde görülen ve çalıĢanlarının verimliliğini ve motivasyonunu 

olumsuz yönde etkileyen örgütsel stres kaynakları bir baĢka araĢtırmada ise Ģu Ģekilde sıralnmıĢtır. 

ĠĢyerindeki kuralların her çalıĢana aynı Ģekilde uygulanmaması, idari görevlerin çok fazla olması, 

sürekli değiĢen mevzuat ve mevzuat uygulamalarındaki değiĢiklikler, yeterli personel olmayıĢı, 

yapılan görev ile ilgili bürokratik formaliteler, mesai saatleri dıĢında çalıĢmak zorunda hissetme, 

yapılan görev ile ilgili kaynakların (ödenek, ekipman) eksikliği, iĢ yükünün adaletsiz Ģekilde dağılımı, 

kurum içi soruĢturmalar ve yapılan görevin gerektirdiği adli iĢlemler (Kula, 2011). 

 

Stresle BaĢa Çıkma Stratejileri 

 

ÇalıĢma yaĢamında, iĢçilerin büyük bir kısmı stres altında bulunmaktadır. Dolayısıyla stresle baĢa 

çıkma ruh ve beden sağlığını korumak, üretici ve verimli bir yaĢam sürdürmek için gereklidir (Aydın, 

2002). Burada önemli olan, yaĢanan stres yoğunluğunu ve seviyesini olabildiğince azaltmaktır. Genel 

olarak stresin olumsuz etkilerini azaltma ve stresle baĢa çıkmada kullanılacak yöntemler, bireysel ve 

örgütsel olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Aydın da (2002) iĢ stresi ile baĢ etmede kullanılacak 

stratejilerin bireysel ve örgütsel stratejiler olarak sınıflandırılabileceğini ifade etmektedir. Fakat 

bildirinin temelini örgütsel stresörler ve onlarla baĢa çıkma stratejileri oluĢturduğundan, stresi 

azaltmada ve stresle baĢa çıkmada uygulanabilecek örgütsel yöntemlere değinilmiĢtir. Bununla 

birlikte, gerçek anlamda stresi azaltma ve stresle baĢa çıkma, hem bireysel hem de örgütsel stratejilerin 

birlikte etkin kullanılmasını gerektirmektedir.  

 

Stresle baĢa çıkmak ve yaĢam kalitesini artırmak amacıyla, strese neden olan durumu ya da bu duruma 

verilen tepkileri değiĢtirmeye ―stres yönetimi‖ (Erdoğan, 1999) stresle baĢa çıkma denir. Örgüt 

düzeyinde ortaya konan siyasalar, yapılar, fiziksel koĢullar ve süreçle ilgili stres kaynaklarının 

azaltılması gerekmektedir. Örgütsel stresi azaltabilecek önlemler, her örgütün ve örgüt mensuplarının 

özelliğine göre değiĢiklik göstermektedir. Bununla birlikte, stresle baĢa çıkmada yararlanılabilecek 

genel stratejilerden söz etmek mümkündür. Örgütsel stresin azaltılması için kullanılabilecek genel 

stratejiler arasında örgüt iklimini değiĢtirme, kariyer planlaması, rol analizi ve çatısmaların azaltılması, 

iĢ zenginleĢtirme, zaman yönetimi ve benzeri stratejileri saymak mümkündür (Erdoğan, 1999; Aydın, 

2002). Diğer bir çalıĢmada örgütsel stres önleme stratejileri; zaman yönetimi, sosyal destek, amaçları 

belirleme faaliyetleri, iĢ zenginleĢtirilmesi, katılımcı yönetim, rollerin berraklaĢtırılması ve çatıĢmayı 

önleme, kariyer planlaması ve yönetimi, stres yönetim eğitimi, fiziksel çalıĢma koĢullarının 

iyileĢtirilmesi, ücret yönetimi baĢlıkları altında incelenmiĢtir (Aydın, 2004). Özen (2011) tarafından 

yapılan çalıĢmada örgütsel yönetim stratejileri aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır:   

 Örgütsel rollerin belirlenmesi ve çatıĢmaların azaltılması  

 ÇalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi 

 ĠĢlerin yeniden tasarlanması 

 ĠĢ rotasyonu  

 ĠĢ zenginleĢtirme  

 Personel güçlendirme  

 Eğitim programları  

 Stres danıĢmanlığı  
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 Sosyal destek sistemleri  
Yukarıda bahsedilen stresle baĢa çıkma genel stratejilerinden yola çıkılarak, örgütsel stresin yönetici 

ve çalıĢanlar açısından azaltılması için kullanılabilecek stratejiler aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Aydın, 

2002: 162):  

 Örgüt içinde yeterince çekici bir ortam sağlayarak doyumu yükseltmek 

 Rol çatıĢmalarını önlemek için açık ve uyumlu rol beklentileri sağlamak 

 ĠĢ yükünde dengeyi sağlamak ve gerektiğinde uygun değiĢiklikleri yapmak 

 Örgütte değiĢme ve süreklilik arasında iyi bir denge kurmak 

 ÇalıĢanları sürekli destekleyerek teĢvik etmek, gereksinimlerini karĢılamak ve gruba 

bağlılıklarını sağlamak 

 Bütün çalıĢanlara onların kararlarında etkili olacak fırsatlar sağlamak 

 Stres yönetimi hizmetlerini desteklemek 

 Gereksiz stres oluĢturabilecek iĢ koĢullarına ve örgütteki stres düzeyine karĢı dikkatli 

olmak 

 Bütün çalısanlara stres kaynaklarının neler olduğunu öğrenme ve mücadele etme 

fırsatları sağlamak 
Örgütsel stresin etkileri, herhangi bir iĢ sektöründe veya meslekte kullanılan ve kabul edilen örgütsel 

stratejilerin uyarlanmasıyla azaltılabilir. Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen stresle baĢa çıkma genel 

stratejileri polis teĢkilatı tarafından da örgütsel stresi azaltmada kullanılabilir. McCaslin ve diğerleri 

(2006) kolluk kuvvetleri açısından, örgütsel stresin potansiyel etkilerini görmezden gelmenin, poliste 

stresle baĢa çıkmadaki baĢarısızlığın polislerin insanlarla etkileĢimlerinde uygunsuz davranmalarına 

yol açabileceğinden dolayı diğer mesleklerdekinden daha Ģiddetli sonuçlar doğurabileceğini ifade 

etmektedir. Yıldız (2002: 382) polislerde stresle baĢa çıkmada kullanılabilecek örgütsel yöntemleri beĢ 

kategoride ele almıĢtır:  

 Duygusal iklim denetimi 

 Sosyal destek sağlama  

 ÇalıĢanların rollerinin yeniden tanımlanması  

 AĢırı iĢ yükünün ortadan kaldırılması  

 Stresli personele yardım sağlama  
GöküĢ (2001) tarafından yapılan ―Emniyet TeĢkilatında Stres Durumları ve BaĢa Çıkma Yolları‖ adlı 

diğer bir çalıĢmada ise stresle baĢa çıkmada örgütsel yöntemler aĢağıdaki gibi ele alınmıĢtır:  

 ÇalıĢma saatlerinin ve Ģartlarının düzenlenmesi 

 ĠĢbirliğine dayalı ortam sağlanması 

 ĠĢ yükünün düzenlenmesi ve rollerin belirlenmesi 

 Kararlara katılım imkânı sağlanması 

 ĠletiĢimin güçlendirilmesi 

 Rollerin zenginleĢtirilmesi 

 ÇalıĢanlara geliĢme imkânı sağlanması 

 Yöneticilerin tutarlılığı 

 Personelin ortak değerler etrafında birleĢtirilmesi/bütünleĢtirilmesi 

 KiĢisel stresle mücadelesinde personele destek olunması 
 

SONUÇ 

 

Son yıllarda çalıĢma yaĢamının en önemli sorunlarından biri, hiç kuĢkusuz örgütsel strestir. ÇalıĢma 

yaĢamında stresin kaçınılmaz oluĢu, stresle mücadele etmeyi ve stresle baĢa çıkma yollarının 

aranmasını zorunlu kılmaktadır. Örgütsel stresi önlemenin ilk aĢamasını, örgütsel stres nedenlerini 

belirlemek oluĢturmaktadır. Herhangi bir kolluk örgütünün baĢarısı da büyük ölçüde, örgüt içindeki 

stresörlerin kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılmasına ve onların etkilerinin belirlenerek azaltılması için 

harcanan çabalara bağlıdır. Bu harcanan çabalar yani stresin yönetilmesi, çevredeki değiĢimlerin 

sürekli izlenerek bilinçli olarak denetlenmesini içermektedir. Bunu yaparken, stres nedenlerini ortadan 
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kaldırmak veya kontrol altına almak, stresin etkilerini yok etmek ve bireyleri streslere karĢı daha güçlü 

kılarak, dirençlerini arttırmak hedeflenmektedir (Özkalp, 1989: 162). Sürekli strese maruz kalan 

polisler, eğer etkin bir Ģekilde müdahale edilmezse, hem çalıĢtıkları örgüt için hem de sundukları 

güvenlik hizmetinin kalitesi bağlamında sorunlara neden olabilirler. Verimlilik, profesyonel 

polisliğinin bir unsuru olduğuna göre, düĢük verimlilikle bağlantılı olan örgütsel stresörleri belirlemek 

polisin örgütsel verimlilik ve etkinliğini artırabilir. Bu bağlamda bu çalıĢma, polislerin performans ve 

verimliliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek örgütsel stresörler ve bu stresörlerle baĢa çıkma 

stratejilerini ortaya koymuĢtur. Burada önemli olan husus, stresle baĢa çıkmada kullanılabilecek 

örgütsel stratejiler, stresi önleme ve azaltmada tek baĢına yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla gerçek 

anlamda stresle etkin mücadele, hem bireysel hem de örgütsel stratejilerin beraberce kullanılmasını 

gerektirmektedir.  
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Özet 

 

Optisyen, oftalmolog (göz hekimleri ) tarafından verilen reçeteye uygun olarak gözlük hazırlayabilen 

kiĢidir. Cumhuriyet öncesi optisyenlik (gözlükçülük) mesleği için herhangi bir mevzuat 

oluĢturulmamıĢtır. Ġlk kez 1941 yılında Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen iki aylık kurslarda 

baĢarıyla mezun olan kiĢilere ―Fenni Gözlükçü Ruhsatnamesi‖ verildi. 1992 yıllında Türkiye‘de 

yaklaĢık 2500 adet gözlükçü bulunmaktaydı. 1992 yılında altı devlet üniversitede optisyenlik programı 

açılarak optisyenlik mesleğinin eğitiminin akademik boyuta taĢınmıĢtır. 

Son beĢ yıldır,  optisyenlik programlarına olan ilgi dikkat çekici bir Ģekilde artmıĢ, bu programlarda 

mesleki eğitimde yeni bir cazibe merkezine dönüĢtü. Bu çalıĢma kapsamında, optisyenlik programının 

son beĢ yıllık değiĢimi ve mevcut durumu incelendi. 2010 yılında yedi üniversitede toplam 175 kiĢilik 

kontenjan bulunmakta iken, 2015 yılında kırk beĢ üniversitede toplam 2920 kiĢilik kontenjan 

bulunmaktadır. Giderek artan optisyen sayısının, sektöre olan olumlu ve olumsuz etkileri incelendi.  

Anahtar kelimeler: Optisyenlik programı, optisyen, istihdam, sektör.  

 

Investigation of Optician Program in Turkey 

 
Abstract 

 

Optician is the person who can prepared glasses according to prescribed given by the ophthalmologist. 

Pre-Republic Optician (spectacle) has not created any law for the profession. For the first time 

organized by the Ministry of Health in 1941, people, who are successful in the two-month course, was 

given "Professional Opticians Licence". In 1992, there were approximately 2500 opticians in Turkey. 

In 1992 optician program was opened six state university  and academic dimension of the optician 

profession training has been moved.  

The past five years, optician programs has increased in attractive and the programs have been turned 

into a new center of attraction in vocational education. In this study, over the last five years  the status 

of the optician program has changed  and these has examined. while there are a total quota of 175 

persons in seven universities in 2010,  there are forty-five total quota of 2920 people at the university 

in 2015. A growing number of opticians were analyzed positive and negative effects on the sector. 

Keywords: Optician program, opticians, employment, sector. 

 
GĠRĠġ 

Optisyenlik refraksiyon kusurlarının düzeltilebilmesi için oftalmolog (göz doktoru) tarafından yapılan 

objektif ve sübjektif muayene sonunda hastanın refraksiyon kusurunun giderilmesi için düzenlenen 

reçeteye hastanın kullanımına uygun olan gözlüğün hazırlanması ya da lensin verilmesini sağlayan ön 

lisans düzeyindeki mesleki eğitim veren yüksekokullardan mezun olan görme sağlığı teknisyenidir. 

Ülkemizde daha çok optik mağazalarında mesul müdürlük ya da mağazalarda montaj yapan teknisyen 

olarak çalıĢmayı tercih eden olan optisyenler ayrıca az sayıda da olsa optik lens veya çerçeve imal 

eden firmalarda teknisyenlik veya çok az sayıda göz polikliniklerinde göz doktorunun yanında ara 

eleman olarak çalıĢmaktadır.  

Bir ülkedeki gözlük kullanım oranı o ülkenin geliĢmiĢlik ve kültür seviyesi ile paralel gitmektedir. 

GeliĢmemiĢ ya da az geliĢmiĢ ülkelerde gözlük kullanımı, gözlük kullanan kiĢilerin kusuru olarak 

görünür. Bu gibi toplumlardaki insanların estetik kaygıları ve toplum tarafından kusurlu bireyler 

olarak görünen kiĢiler gözlük kullanmayı tercih etmezler. Bu nedenle toplumun gözlük, göz kusuru ve 

göz sağlığı hakkında bilgilendirilmelidir. Özellikle trafikte net görmenin önemi vurgulanmalıdır ayrıca 
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geleceğimiz olan çocuklarımızın okul hayatlarındaki baĢarısı üzerine gözlük kullanmanın etkisi 

doğrudan hissedileceğini unutmamalıyız.  

 

Türkiye’de Gözlükçülük Tarihi 

Cumhuriyet öncesi optisyenlik mesleği daha çok gayrimüslim vatandaĢlar tarafından özellikler 

Ġstanbul‘da Eminönü, Karaköy‘de ve Anadolu‘nun bazı Ģehirlerinde saatçilerde, eczanelerde ve 

kuyumcularda icra edilen bir ek meslekti. Cumhuriyet sonrası optisyenilik mesleği 1982‘nin öncesi ve 

sonrası olarak iki bölüme ayırılır. 1940 tarihinde 3958 Sayılı Kanun ile yasal bir meslek haline 

gelirken, 1941 yılından sonra Sıhhat ve Ġçtimai Muavenet Vekâletince (Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca) kısa süreli kursları baĢarıyla bitirenlere gözlükçü dükkânı açmaları için ruhsat alan bu 

kiĢilere gözlükçü olarak adlandırılırdı.  

Ġstanbul‘un Sultanhamam, Sirkeci ve Eminönü gibi semtlerinde 1945-1955 yılları arasında gözlük 

toptancısı, ithalatçısı firmalarının merkezi haline geldi ve bu durum günümüzde de devam etmektedir.  

Optik sektörü 1956-1960 yılları arasında Milli Korunma Kanununa göre ithalatın kısıtlı olmasıyla 

imalata yönelmeye baĢladı ve pek çok optik firmasının kurulmasına neden olmuĢtur. Tablo 1‘de 1998–

2003 yılları arasında Türkiye‘deki gözlük üretimi ve kapasiteleri üzerine sayısal veriler yer almaktadır 

(Bulut, 2004:23).  

 

Tablo 1:  Yerli Gözlük üreticilerinin Yıllara göre Üretim ve Kapasite Adetleri 
Üretim/Kapasite 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Üretim (Adet) 761 378 758 236 653 880 690 167 781 054 924 552 

Kapasite (Adet) 2 744 600 3 044 600 3 044 600 3 044 600 2 044 600 5 354 000 

Kaynak: Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği Derneği,2004. 

 

Optik sektöründeki yenilik ve geliĢmeler 1982 yılından sonra baĢladı. 2000‘li yılların baĢlarında artan 

alıĢveriĢ merkezlerinin sayısıyla birlikte optik sektöründeki bazı firmalarda ĢubeleĢmeye doğru yol 

aldı. Bu durum ise küçük esnaf olarak adlandırılan mahalle arasında var olan ufak iĢletmelerin 

devamlılığını zorlaĢtırdı.   

 

Optik sektördeki mevcut durum 

2003 yılında Ġstanbul Ticaret Odası verilerine göre Türkiye‘de yerli ve yabancı sermayeli olmak üzere 

toplam yedi adet cam üretimi yapan ve yirmi adette cam ithalatı yapan firma mevcuttur. Bunlar, 

Ankara, Ġzmir, Isparta, Balıkesir‘de birer, üçü Ġstanbul‘da tam teĢekküllü üretim yapan firmalardı, 

ithalatlarıyla zenginleĢtirdikleri ürünleriyle cam pazarının hâkimi durumundadır. Çerçeve üretiminde 

ikisi Ġzmir‘de, biri Muğla‘da, beĢi Ġstanbul‘da toptan fiyatla satılan gözlük çerçeveleri ile bu pazarın 

mutlak hâkimi durumundadır. Ayrıca 2003 yılında çoğunluğu Ġstanbul‘da olmak üzere altmıĢın 

üstünde çerçeve ve cam ithalatçı ve distribütörü bulunmaktadır. Cam ve çerçevelerin ithalatının 

yapıldığı ülkeler Ġtalya, Fransa, Almanya, Çin, Japonya ve Güney Kore‘dir.  (Bulut, 2004:11). 

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus AraĢtırmaları Enstitüsüne göre 2007 yılında optisyenlik müessesi sayısı 

(OM) toplamda 3780 kiĢi iken, oftalmologlarının sayısı 2377 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. Ortalama 

nüfusun ise 70 600 000 kiĢi olduğu 2007 yılında Türkiye genelinde bir oftalmoloğun baĢına düĢen 

hasta sayısının ise 29 696 olduğu ve optisyen müessesi baĢına düĢen kiĢi sayısının ise 18 674 

belirtilmiĢtir (Aydın, 2012). 
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Tablo 3: 2007 yıllında bölgelere göre kiĢi baĢına düĢen optisyenlik müessesi   

Bölge Nüfus Oftalmolog 
Hasta / 

Oftalmolog  
OM Hasta / OM 

Marmara 20 724 950 750 27 633 1.331 15 571 

Karadeniz 7 462 451 203 36 761 291 25 644 

Ege 9 299 322 405 22 961 615 15 121 

Akdeniz 9 024 884 285 31 366 477 18 920 

Ġç Anadolu 11 327 675 505 22 431 822 13 781 

Doğu Anadolu 6 110 583 121 50 501 122 50 087 

G. Doğu 

Anadolu 
6 696 391 108 62 004 122 54 888 

Türkiye 70 586 256 2 377 29 696 3780 18 674 

  Kaynak: Abdullah Aydın, Türkiye Optik Sektörüne KarĢılaĢtırılmalı BakıĢ,2012. 

 

75 milyona yaklaĢan nüfusla geçtiğimiz 2012 yılında optik müessesinin (OM) toplam sayısının 5188 

adet olduğu, oftalmologların sayısının 3333 kiĢi olduğu belirlenmiĢ olup Türkiye‘de bir göz 

doktorunun baĢına düĢen kiĢi sayısı 22 420 olduğu ve optisyenlik müessesi baĢına düĢen kiĢi sayısının 

ise 14 403 belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 4: 2012 yıllında bölgelere göre kiĢi baĢına düĢen optisyenlik müessesi 

Bölge Nüfus Oftalmolog 
Hasta / 

Oftalmolog 
OM Hasta / OM 

Marmara 

 22 387 173 1 148 19 501 1 780 12 577 

Karadeniz 

 7 508 293 269 27 912 458 16 394 

Ege 

 9 687 692 473 20 481 847 11 438 

Akdeniz 9 620 240 417 23 070 729 13 196 

Ġç Anadolu 11 965 642 669 17 886 999 11 978 

Doğu Anadolu 6 321 505 177 35 715 159 39 758 

G. Doğu 

Anadolu 7 233 724 180 40 187 216 33 489 

Türkiye 74 724 269 3 333 22 420 5 188 14 403 

 Kaynak:  Abdullah Aydın, Türkiye Optik Sektörüne KarĢılaĢtırılmalı BakıĢ,2012. 

 

Tablo 3 ve Tablo 4‘deki verilere göre, beĢ yıl içerisinde Türkiye nüfusunun  % 5.86 oranda artarken 

oftalmolog sayısı  % 40.22 artmıĢ ve optisyenlik müesseslerinin sayısının ise  % 37.25 oranında artmıĢ 

olduğu hesaplanmıĢtır. 

 

Tablo 5:Avrupa ülkelerinde kiĢi baĢına düĢen optisyen müessesi baĢına düĢen kiĢi sayısı 

karĢılaĢtırılması 
Ülke Nüfus (Milyon) Optisyen müessesi baĢına düĢen kiĢi 

Türkiye 74.7 14 403 

Ġngiltere 62.1 8 900 

Almanya 81.1 6800 

Fransa 62.8 5800 

Ġtalya 60.3 5700 

Ġspanya 47 5200 

Hollanda 16 7000 

            Kaynak:  Abdullah Aydın, Türkiye Optik Sektörüne KarĢılaĢtırılmalı BakıĢ,2012. 
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2007 ile 2012 yıllarını birbirleri ile kıyasladığımız zaman dikkat çekici bir artıĢ olduğu fark 

edilmektedir. Bu artıĢa rağmen, birçok Avrupa ülkesiyle kıyasladığımız da optisyenlik müessesinin 

baĢına düĢen kiĢi sayısının fazla olduğu Tablo 5‘te görünmektedir (Aydın,2012).Avrupa birliği 

ülkelerinde gözlük kullanım oranın yaklaĢık  % 55 ve bu oranın Türkiye de ise %20‘lerin altındadır. 

Türkiye‘deki gözlük kullanım yüzdesinin bu kadar az olmasının temel nedeni toplumun göz sağlığına 

yeterince önem vermemesinden kaynaklanırken ayrıca oftalmolog sayısının ülke nüfusuna oranla 

oldukça düĢük ve belli merkezlerde toplanmıĢ olmasıdır. Bunlara ek olarak gözlük kullanımının 

azlığının ülkedeki genel ekonomik sebepler olduğu da söylenebilir.  

 

Tablo 6: Türkiye‘deki optisyenlik yapısı 

Yıllar 2012 2016 

Optisyen sayısı 1138 4700 

Gözlükçü sayısı 4078 2300 

Optisyen olarak çalıĢan göz doktoru sayısı 3 2 

Toplam 5219 7002 

Optisyen ve Gözlükçülerin Dağılımı  

 

 

Müessese sahibi optisyen sayısı 328 4100 

Müessese sahibi gözlükçü sayısı 1595 2750 

Mesul müdürlük yapan optisyen sayısı 810 2665 

Mesul müdürlük yapan gözlükçü sayısı 2483 1787 

Optisyenlik Müesseselerinde Sahiplik Oranları 

 

 

Özel ve tüzel kiĢiliklere ait müessese oranı 3293 5850 

Optisyen ve gözlükçülere ait müessese oranı 1923 5850 

Kaynak: Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği 

   

Tablo 6‘de Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği‟nden alınan verilerde optisyenlik 

müessese sahibi olan ya da mesul müdür olarak çalıĢan optisyen ve gözlükçülerin sayısı Ģeklinde 2012 

ve 2016 yıllarındaki sayısal veriler ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 2016 yılı verilerine göre toplam 

optisyen ve gözlükçü sayısı 7002 kiĢidir. 2012 yılındaki verilere göre % 34.16 artmıĢtır. Türkiye‘deki 

2012 yılında optisyenlik müesseselerinin % 21.8‘i optisyenken ve %78.13 ise gözlükçü faaliyet 

göstermektedir. 2016 yılına gelindiğinde ise bu değerler optisyenler için % 67.12 ve gözlükçüler için 

%32.84 olarak değiĢti. Her iki yıla bakıldığında optisyen olarak çalıĢsan oftalmolog sayısı yok 

denecek kadar azdır. Kısa süredeki bu ani artıĢ optisyenlik sektörü için istihdam sorunu yaratabileceği 

düĢünülmekte olup diğer bir açıdan bakılınca da optisyen müesselerinin sayısının artmasıyla birlikte 

sektör ciddi anlamda rekabet sürecine girmiĢtir olup bu da tüketici için olumlu bir etkidir.  Son yıllarda 

yapılan çalıĢmalara göre özellikle geliĢmiĢ ülkelerde yüksek dereceli miyop kusurlarında hızlı bir artıĢ 

olduğu görülüyor. Holden ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre günümüzde dünya 

nüfusunun  %30 miyop problemi yaĢarken 2050 yılına ise bu sayının  %50‘ye yükseleceğini ve 

nüfusun %10‘nun ise yüksek dereceli miyop problemi yaĢayacağı tahmin ediyorlar. Miyop kiĢilerin 

sayısının bu kadar artıĢ yapmasının nedeni olarak günlük hayatta kullandığımız teknolojik cihazlar 

yani yapay ıĢığa maruz kaldığımız cep telefonları, bilgisayar ekranı ve televizyon ayrıca kapalı 

alanlarda fazla zaman geçirmek en önemli nedenlerdir (Holden vd., 2016:5). Holden ve arkadaĢlarının 

tahminleri doğrultusunda gelecekte çok sayıda oftalmolog ve optisyene ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

durum optik sektörü için olumlu bir etkidir. 

 

Optisyenlik eğitimi 

Türkiye‘de optisyenlik eğitiminde ise sadece gözlük yapma yetkisi verilerek bu kiĢi optisyen olarak 

adlandırılırken bazı ülkelerde ise gözlük monte etmenin dıĢında ek olarak refraksiyon kusurları da 

ölçebilen bu kiĢiler üç ile beĢ yıl arası değiĢen bir eğitim almakta olup mezun oldukları zaman 

optometrist olarak adlandırılırlar.  Avrupa‘daki örneklere bakılacak olunursa Belçika‘da üç ile beĢ yıl 

arasında değiĢkenlik gösterebilmekte, Çek Cumhuriyeti‘nde dört yıl, Bulgaristan‘da bir yıl optisyenlik 

eğitimi verilmektedir. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Ġtalya ve Polonya‘da 
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optisyen olan kiĢiler isterlerse optometrist olabilmek üniversite ya da yükseköğretim kurumunda bir 

yıllık hazırlık eğitiminden sonra üç yıl boyunca eğitim almalıdırlar (Ocak Ġ. H., 2015:5). Türkiye‘de 

Ģuan optometristlik eğitimi verilmemektedir fakat sektördeki meslek kuruluĢları uzun yıllardır bu 

konuyla ilgili çalıĢmalarına devam etmektedir. 

Günümüzde Türkiye‘deki optisyenlik eğitimi için giriĢ koĢulları, lise son sınıfta olmak ya da bir lise 

diplomasına sahip olunup, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme ve Geçirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yapılan Yükseköğretime GeçiĢ Sınavına (YGS) sınavına girip bu sınav sonucu olarak YGS-1 puan 

türünden baraj puanını alan öğrenci optisyenlik programını tercih etmeye hak kazanır. Sağlık meslek 

yüksekokulları ya da meslek yüksekokulları tıbbi hizmetler ve teknikler bölümlerinde iki yıl boyunca 

eğitim alırlar. 

Optisyenlik eğitiminin tarihçesine dönecek olursak, 1940 yıllında resmi olarak meslek haline 

gelmiĢtir. Bu tarihten sonra ise sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından dört aylık kurs 

düzenlenmeye baĢlandı. Bu kurslar tekrardan 1951, 1975 ve 1992 yıllarında tekrardan düzenlenerek bu 

kursları baĢarıyla tamamlayan kiĢilere Fenni Gözlükçü Ruhsatnamesi verildi. 1992 yıllında gözlükçü 

sayısı 2500 e ulaĢtı. 1992 yıllında artık gözlükçülük eğitimi kısa süreli kursların yerini üniversiteler 

optisyenlik eğitimi olarak verilmeye baĢlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilk olarak optisyenlik 

programı açıldı ve ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi 

ve Ege Üniversitesi‘nde açıldı fakat bu okullardan mezun olan kiĢilere uzun yıllar dükkan açma yetkisi 

verilmedi. 2004 yıllında 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun‘u bu üniversitelerden mezun olan 

optisyenlerin müesseselerde çalıĢma ve iĢyeri açma hakkına sahip olmaları hakları geçte olsa tanındı. 

Aynı kanun ile geçici üç madde ile ruhsatnameye sahip olmayan ama mesleğine devam ettirmek 

isteyenlere ise son bir hak tanınarak Sağlık Bakanlığınca, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi‘nde 

düzenlenen altı aylık kurs düzenlendi. Bu kurs ile 1300 meslek mensubu daha ruhsatname sahibi 

olmaya hak kazanmıĢ oldu. Bu kurslardan sonra tekrardan kurs açılmadı. 2010 yıllında altı adet 

üniversitede optisyenlik programı öğrenci yetiĢtirmekte olup 2010 ÖSYM tercih kılavuzundaki 

kontenjan sayısı 175 öğrenci ile sınırlıydı.  2011 yılında üniversite sayısı aynı olup kontenjan 

sayısında 30 kiĢi artmıĢtır bunun nedeni Sivas Cumhuriyet Üniversite tarafından ilk ikinci öğretim 

programı açılmıĢtır. 2012 yıllında ise iki devlet üniversitesi (Malatya Ġnönü ve ġanlıurfa 

Üniversiteleri) ve Ġstanbul‘da üç vakıf üniversitesin de ( Fatih Üniversitesi, Aydın Üniversitesi ve 

Okan Üniversitesi) optisyenlik programı açıldı. 2012 yıllında ilk kez vakıf üniversitelerinde 

optisyenlik programları açıldı. 2013 yıllında ise dikkat çekici bir oranda optisyenlik programlarının 

sayısında artıĢ gösterildi ve optisyenlik programı açan üniversite sayısı 29 oldu. Bunun nedeni 

optisyenlik sektöründeki optisyen sayısının azlığı ve vakıf üniversitelerinin sayısının artıĢıdır. Bir 

önceki yılla kıyasla  %216 oran da kontenjan sayısı artıĢı oldu. 2014 yıllında ise bir önceki yılın 

kontenjan sayısına göre yaklaĢık  %45 artıĢ olurken 2015 yılındaysa 2014 yılındaki kontenjan sayısına 

göre %20 artıĢ gösterip 2984 sayısına ulaĢtı ve Ģu an ülke genelinde toplam 44 üniversitede optisyenlik 

eğitimi verilmeye devam edilmektedir. 

 

 

Tablo 7: Yıllara göre Türkiye‘deki optisyenlik program sayısı ve kontenjanları 

Yıllar Optisyenlik programı sayısı Kontenjanlar 

2010 6 175 

2011 6 205 

2012 11 545 

2013 29 1720 

2014 37 2490 

2015 44 2984 

              Kaynak:  Abdullah Aydın, Türkiye Optik Sektörüne KarĢılaĢtırılmalı BakıĢ,2012. 

 

2015 yılında 109 tane devlet üniversitesi, 76 tane vakıf üniversitesi, 8 tanesi ise vakıf meslek 

yüksekokulu olmak üzere toplam 193 üniversite vardır (Çakar, 2015:27). Bu üniversitelerin içinde 46 

tanesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu veya Meslek Yüksekokulu bünyesinde optisyenlik 
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programları bulunmaktadır. Optisyenlik eğitiminde, sağlık dersleri, fizik dersleri ve iĢletme dersleri 

verilmektedir. Optisyenlik ön lisans programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan  

Dikey GeçiĢ Sınavında (DGS) ile fizik bölümüne dikey geçiĢ ile lisans programına geçiĢ yapabilirler.  

 

SONUÇ 

 
Optisyenlik programlarına artan bu hızlı talep ile birçok vakıf üniversitesine optisyenlik programı 

açmasıyla birlikte sektördeki optisyenlik diploma sayısı arttı ve buna bağlı olarak gözlükçü 

dükkânlarının sayısında da ciddi bir artıĢ gözlendi. 2014 yıllına kadar ön lisans mezunuz bir optisyenin 

kazandığı aylık kazancı birçok öğretmen, mühendis, iĢletme ve iktisat mezunundan çok daha fazla 

maaĢ almaktaydı. Optisyenlik okumak için sağlık lisesinden mezun olma Ģartının kalkması ve özellikle 

vakıf üniversitelerine açılan optisyenlik programıyla birlikte birçok lisans mezunu da ikinci bir 

üniversite okumak için optisyenlik programını tercih ettiler. Birkaç yıl önceye kadar az sayıda olan 

optisyenlerin, maaĢları oldukça yüksekken Ģimdi optisyenlerin maaĢlarında ciddi anlamda bir azalıĢ 

yaĢanmaktadır ve mezun sayısı artıkça her yıl maaĢlar git gide azalacağı düĢünülmekte ve sektörde 

çalıĢan kiĢiler bu durumdan endiĢe etmektedirler. Yapılan çalıĢmalar gösteriyor ki bu korkunun yersiz 

olduğu çünkü teknolojinin olumsuz etkilerinden biride göz sağlığımıza olan etkisidir. 2050 yılına 

doğru miyop refraksiyon kusuruna sahip olan kiĢi sayısının artıĢıyla bu refraksiyon kusurunu ortadan 

kaldırmak için gözlüğe ve dolayısıyla optisyen müesseslerine ihtiyacımız artarak devam edecektir. Son 

olarak, optisyenleri istihdam ederken sadece optisyenlik müessesi açma yetkisine sahip kiĢi olarak 

düĢünülmemelidir. Optisyen mezunları için yeni istihdam olanakları olarak kamuda çalıĢacak olan 

optisyenlerin devlet hastanelerinde oftalmologların yanında refraksiyon kusurlarını ölçerken ara 

eleman olarak çalıĢabilir ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen optisyenlik müesseselerinin 

denetimin de istihdam edilebilirler.  
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   Özet 

 

Meslek Yüksekokullarının ana amacı iĢyeri ve sanayi için nitelikli ara eleman yetiĢtirmektir. Bunu 

baĢarmak için okullarda uygulanan eğitim ve öğretim programlarının milli ve/veya Uluslararası 

Mesleki Sınıflandırma Standartlarını (ISCO) karĢılaması ve yetkili kurumlar tarafından 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu programlar sadece akademik çalıĢmaları değil, aynı zamanda 

iĢbaĢı eğitimlerini de ihtiva etmektedir. Türkiye‘de, gemi inĢaatı ve geri dönüĢüm sanayisindeki ara 

elemanlara (teknisyen) iliĢkin mesleki yeterlilik standartları, ara elemanların istihdam edildiği ilgili 

sanayi kurum ve kuruluĢlarla koordineli olarak, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

(UDHB) denetiminde belirlenmektedir. Bu çalıĢmanın amacı; hâlihazırda bahse konu okullarda 

uygulanan akademik programlar ile gemi inĢa ve geri dönüĢüm sanayisinde istihdam edilen ara 

elemanlar (teknisyen) için mesleki yeterlilik standartları arasındaki farkları belirlemek ve nihai olarak 

sanayinin tüm gereksinimlerini karĢılayan standartları ve programları uyumlu hale getirmektir. Bu 

çalıĢma, okullardaki programlar, mesleki standartlar ve sanayinin gereksinimlerine yönelik saha 

çalıĢması ile baĢlamaktadır. Bu üç ana unsur arasında mukayese yapılarak zafiyet alanlarının 

belirlenmesi çalıĢmanın ana çatısını oluĢturmaktadır. Mesleki standartlar gözden geçirilerek ve 

hâlihazırdaki programların yeniden yapılandırılması için öneriler üretilerek, sanayinin gerçek 

ihtiyacının karĢılanması hedeflenmektedir. Bu çalıĢma mesleki programlar ile ilgili benzer çalıĢmalar 

için bir örnek teĢkil edebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu (MYO), Gemi ĠnĢaatı, Gemi Geri DönüĢümü, Mesleki 

Yeterlilik, Ön Lisans Programları. 

 

Evaluation of the Ship Construction Programmes Applied in the Higher 

Vocational Schools in the Light of Vocational Qualifications for Ship 

Construction and Recycling Industry 
 

Abstract 

 

The main aim of the higher vocational schools (community collages) is to provide qualified 

intermediate level staff/technicians for industry and business. To achieve that education and training 

programmes applied in these schools should meet national and/or ISCO (International Standard 

Classification of Occupations) standards and consequently certified by an awarding body. These 

programmes cover not only the academic studies in the school but also on the job training at respective 

industrial organization. The vocational qualification standards concerning intermediate level 

staff/technicians‘ for ship construction and recycling industry are now under the review of the 

Ministry of Transportation, Communication and Maritime Affairs in coordination with respective 

industry/institutions deploying such staff/technicians in Turkey. The aim of this study is to define 

differences between vocational qualification standards for the intermediate level technicians who will 

be deployed in the ship construction and recycling industry and existing academic programmes 

applied in the schools and finally to match standards and programmes to meet the requirements of the 

industry fully. This study is starts with a field study on the requirements of industry, vocational 

standards and programmes in the schools. A comparison among these three main elements to define 

deficiencies is the bone of the study. The intention is to define real requirement of industry, reviewing 

vocational standards and proposing reshape the existing programmes. This study may be a sample for 

similar studies on vocational programmes.  
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Keywords: Higher Vocational School (Community College), Ship Construction, Ship Recycling, 

Vocational Qualification, Associated Degree Programmes. 

 

GĠRĠġ 

 

Türkiye‘de ―Gemi ĠnĢaatı Ön Lisans Programı‖ nın amacı ―Gemi ĠnĢa Teknikeri‖ sıfatıyla, tersaneler 

ve diğer gemi-yat onarım tesisleri ile tasarım ofislerinde görev yapacak ara kademe eleman 

yetiĢtirmektir. Halen ülkemizde muhtelif meslek yüksekokullarının bünyesinde 8 adet Gemi ĠnĢaatı Ön 

Lisans Programı mevcut bulunmaktadır. (ÖSYM, 2016) Bu okullar ayrıca yaĢam boyu öğrenme 

programları çerçevesinde, baĢarılı öğrencilerine dikey geçiĢ ile Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ġmalat Mühendisliği, 

Gemi ve Yat Tasarımı lisans programlarında lisans eğitimlerini tamamlama imkânı da sunmaktadır.  

 

Gemi ĠnĢaatı kaynak teknolojisi, malzeme, tasarım, küçük tekne, yat yapımı gibi dallarda 

ihtisaslaĢmayı gerektirmekte, bu dalda ön lisans ve lisans mezunu olan öğrenciler, diplomalarına 

ilaveten kendilerine özel ihtisas ve beceriler kazandıran sertifika programlarına katılarak sanayinin 

spesifik bir alanında istihdam edilebilmek için kendilerini hazırlamaktadırlar. Ġsteklilerin bu sertifika 

programlarına katılabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenmiĢ esaslar dâhilinde akredite 

edilmiĢ örgün eğitim kuruluĢlarından en az Seviye-3 veya Seviye-4 standartlarında eğitimleri de almıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

 

Türkiye‘de bugüne kadar uygulanan eğitim kontenjanlarının hatalı tespit edilmesi nedeniyle, Gemi 

ĠnĢaatı lisans programlarından mezun olan mühendislerin sayısı Türkiye Gemi ĠnĢa Sanayicileri Birliği 

(GĠSBĠR) Sektör Raporlarına göre yaklaĢık 1100 iken, TMMOB Türkiye Mühendis ve Mimarlar 

Odaları Birliği 2013 verilerine göre 3071 kayıtlı üye bulunmaktadır. Gemi inĢa sektöründeki toplam 

istihdam sayısı ise OECD Türkiye Gemi ĠnĢa Sanayi Raporu (2011)‘e göre 22186 kiĢidir. (OECD, 

2011) Bununla birlikte toplam istihdamın yaklaĢık 2/3‘ü taĢeron iĢçilerden oluĢmaktadır. Ön lisan 

programlarından mezun olanların tekniker sayısı ise tersaneden tersaneye değiĢiklik göstermekle 

birlikte mühendis sayısının yaklaĢık yarısı kadardır. Bu dengesizlik sektörde adeta ― too many chief 

but no indians –Ģef çok ama savaĢçı yok‖ durumu yaratmıĢtır. Mevcut sayılarının istihdam yerinden 

fazla olması nedeniyle bazı gemi inĢa mühendisleri iĢ bulamadığın ara kademe görevlerinde istihdam 

edilmektedirler. Alt kademede ise büyük çoğunlukla vasıfsız iĢçiler kullanılmakta olup, bu durum ara 

kademenin önemini daha da arttırmaktadır. 
  

Sektördeki ihtisaslaĢma ihtiyacı ve yanlıĢ eğitim politikalarının doğurduğu karmaĢık istihdam 

uygulamalarının ortaya çıkardığı sorunların giderilmesi için,  gemi inĢa ara kademe eğitim sisteminin 

gözden geçirilmesi gerekli olmaktadır. 

 

YÖNTEM 
 

Bu çalıĢmanın amacı; teknolojik geliĢmeler ve sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak, ön lisans 

seviyesindeki gemi inĢaatı programlarının günümüzün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarını karĢılayıp 

karĢılamadığını, ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilik standartlarına uyumluluğunu değerlendirmek 

ve nitelikli iĢgücünü sağlamak için eğim alanında yapılması gerekli iĢlemleri belirlemektir. 
 

ÇalıĢma kapsamında geliĢmiĢ ülkelerde ve yurdumuzda meslek yüksekokullarının gemi inĢaatı 

programlarının müfredatları, etkin ve örnek uygulamaları,  mesleki yeterlik standartlarına uyumu 

incelenerek ve geliĢtirme ihtiyaçları değerlendirmiĢtir.  Bu amaçla literatür taraması ile veriler 

toplanmıĢ ve bu veriler analiz yapmaya olanak verecek tarzda gruplandırılarak değerlendirme 

yapmaya uygun hale getirilmiĢtir. Bu veriler sektörün mevt ve müstakbel ihtiyaçları ile mesleki 

yeterlik standartları ıĢığında incelenerek gemi inĢaatı programlarındaki eksik veya yetersiz hususlar 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
 

ÇalıĢmanın sonunda sektörün ve mesleki yeterlilik sisteminin gereklerinin karĢılanması ve meslek 

yüksekokullarının gemi inĢaatı programı mezunlarının niteliğinin geliĢtirilmesine yönelik eğitim 

alanında yapılması gereken hususlar belirlenerek, bu doğrultuda öneriler sunulmuĢtur.  
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ĠNCELEME 
 

Bu bölümde Türkiye‘de Gemi ĠnĢaatı ön lisans mezunlarının (teknikerlerinin) mevcut istihdam 

durumu bunlara uygulanan eğitim programları incelenecektir.  
 

Türkiye’de Gemi ĠnĢaatı ön lisans programı mezunların (teknikerlerinin) istihdam durumu 
 

Gemi inĢaatı teknikerleri, askeri gemiler, büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, tanker, yat, balıkçı 

gemileri ve benzerlerinin tasarım, üretim, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol iĢlemlerini Gemi 

ĠnĢaatı Mühendisi gözetiminde gerçekleĢtiren kiĢilerdir. Bu teknikerler; proje tasarımı ve çizimini 

yapar, gemi inĢasında kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve muayene eder, çeliklere kullanılacak ısıl 

iĢlemlerin yapım tekniklerini uygular,  ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve 

kontrol iĢlemlerini yapar, soğuk Ģekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapar, 

boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurarlar, boya ve raspa iĢlerinin yapılmasını 

sağlar, kalite kontrol iĢlemlerini yapar, bakım ve onarım iĢlerini yapar ve/veya yapılmasını sağlar, 

basit gemi elemanlarını yapar, koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak iĢlemleri 

icra ederler.  

Bahse konu iĢlerin yapılabilmesi için gemi inĢa teknikerlerinin, el ile veya bilgisayar destekli olarak 

3D çizim (CAD) ve üretim araçlarını (CAM), ölçme ve kontrol aletlerini, sıcak kesme aletlerini, 

kaynak makinelerini, soğuk Ģekillendirme makinelerini, el takımları ve montaj elemanlarını belirlenen 

standartlarda kullanabilmesi gerekmektedir. Türkiye‘de gemi inĢa teknikerlerinin hâlihazırdaki 

istihdam durumu Tablo-1‘de olduğu gibidir (ĠġKUR, 2014). 

Tablo 5: Türkiye‘de Gemi ĠnĢa Teknikerlerinin Hâlihazır Ġstihdam Durumu                                                         
Meslekler (Occupations) Kayıtlı 

ĠĢgücü  

Registered  

Labour Force 

Kayıtlı ĠĢsizler 

Registered 

Unemployed 

Toplam  

ĠĢçi Sayısı 

ĠĢsizlerin 

Oranı 

(%) 

Gemi Ön Ġmalat ve Montaj Elemanı  

(Ship Manufacturing and Assembly 

Member) 

2959 1504 4463 33.7 

Gemi Onarım ĠĢçisi (Ship Repair 

Worker) 

2.684, 1808 4492 40.2 

Gemi Raspacısı (Ship Scraper) 2.103 1209 3312 36.5 

Gaz Altı Kaynakçısı (Arc Welder) 13750 7881 21631 36.4 

Kalite Kontrolcü (Quality Control) 1372 756 2128 35.5 

Metal Mamuller Montaj ĠĢçisi 

(Assembler for Metal Products) 

1820 1106 2926 37.8 

Boru Kaynakçısı (Pipe Welder) 68 18 86 20.9 

Oksijen ve Elektrik Kaynakçısı 

(Welder for Oxygen and Electrical) 

2870 1367 4167 32.8 

CNC Torna Tezgahı Operatörü 

(CNC Turning Machine Operator) 

4581 3106 7687 40.4 

Eksantrik Pres Tezgâhı Operatörü 

(Operator for Bench Eccentric 

Presses) 

167 89 256 34.7 

Torna Tezgâhı Operatörü (Lathe 

Operator) 

1402 800 2202 36.3 

Pres Tezgahı Kesim Operatörü 

(Bench Press Operator for Cutting) 

995 582 1577 36.9 

CNC Freze Tezgâhı Operatörü 

(CNC Milling Machine Operator) 

999 485 1484 32.7 

Metal Boyacısı (Baxter-Metal) 1722 634 2356 27.0 

Mekanik Bakım-Onarımcısı 

(Mechanical Maintenance and 

Repairer) 

2453 1212 3665 33.0 

(Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu 2014 Yılı Ġstatistikleri) 

 

Tablo-1‘den görüldüğü üzere gemi inĢa teknikerlerinin iĢsizlik oranları % 10,5 olan genel iĢsizlik 

oranının yaklaĢık üç katından fazladır. Türkiye‘de bulunan 72 adet tersanede doğrudan istihdam edilen 
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personel sayısı 2007 yılında 33.480 iken ekonomik krizden dolayı yaĢanan sipariĢ iptalleri ile 2013 

yılında 17.000‘e gerilemiĢtir. 2014 yılı itibariyle sektör çalıĢan sayısı 20.334 kiĢi olarak tespit 

edilmiĢtir (IMEAK, 2015) .  

Gemi inĢa sektörü doğrudan deniz taĢımacılığı ile iliĢkilidir. 2008 yılındaki ekonomik krizden sonra 

dünya deniz yolu ile taĢıma kapasitesinin  % 83‘ten, % 75‘e düĢmesi, navlun gelirlerinin düĢmeye 

devam etmesi, yeni gemi inĢa faaliyetlerinin azalması tersanelerdeki iĢ kapasitesinin düĢmesine y ol 

açmıĢtır. Bunun yanı sıra ekonomik kriz gemi inĢa sanayinde çalıĢan iĢçilerin 500-800 USD aylık gelir 

gibi düĢük ücretle çalıĢtırılmasına ve friksiyonel iĢsizliğe sebebiyet vermiĢtir. Bu olumsuz durum gemi 

inĢa sektöründe yeni mezun olacakların niteliklerinin gemi inĢa sanayine uygunluğu konusunda ciddi 

çalıĢmalar yapmamıza yol açmıĢtır.  

Türkiye‘nin gelir endeksi 2013 yılı sonrası 0.40 olmakla birlikte, fakirlik oranının % 8.4‘ten, % 2.3‘e 

düĢtüğü, iĢsizlik oranının ise 2017 yılına kadar % 10.4 olarak sürdürüleceği, iĢsizlerin yaklaĢık 3.1 

milyon kiĢi olacağı tahmin edilmektedir (WESO, 2016). Türkiye‘deki tersanelerde 1995-2001 yılları 

arasında toplam 836.000 DWT (Dead Weight Ton) kapasiteli166 adet geminin teslimi 

gerçekleĢtirilirken, küresel ekonomik krizin meydana geldiği 2013 yılında 21 adet, toplamı 173.797 

DWT olan gemi teslim edilmiĢtir.  2014 yılında ise teslim edilen gemi sayısı 17 adede ve tonaj 

kapasitesi 139.073 DWT‘ ye düĢmüĢtür (IMEAK, 2015). Tersanelerimiz bu dönemde bakım ve 

onarım gelirleri ile hayatlarını idame edebilmiĢtir. 

Yukarıda arz edilen ekonomik göstergeler ıĢığında gemi inĢa teknikerlerinin yeni gemi inĢa dıĢındaki 

diğer alanlara, özellikle de yeni ortaya çıkan ve geliĢen yeĢil enerji sektörü gibi alanlara 

yönlendirilmesi düĢüncesi de ortaya çıkmaktadır. 

 

Mesleki Yeterlilik Sistemi ıĢığında Gemi ĠnĢaatı Programının Değerlendirilmesi 

 

Türkiye‘de, ―Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi‖ çerçevesinde ulusal meslek standartları (UMS) 

oluĢturulmakta, mesleki ve teknik öğretim programları bu standartlara göre hazırlanmaktadır.  Mesleki 

Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiĢ kuruluĢlarca belirlenen kurum ve kuruluĢlarca da teorik 

ve uygulamalı sınavlar yoluyla ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirme (yeterlilik) iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. Hayat boyu öğrenme konsepti ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun 

olarak kiĢilerin bilgi ve becerilerini belgelendirme imkânı bulunmaktadır. Ulusal Meslek Standardı 

(UMS) bir mesleğin baĢarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen 

gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı 

hazırlanacak meslekler, iĢ piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör 

komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. 

Türkiye‘de hâlihazırda 26 iĢ sektörüne ait 628 adet ulusal meslek standardı belirlenmiĢtir. Bahse konu 

standartların 7 adedi, doğrudan gemi inĢa sanayi ile iliĢkili olmakla birlikte, gemi inĢa teknikerlerinin 

sanayinin diğer kollarında çalıĢabileceği ilave 13 adet meslek standardı da bulunmaktadır (MYK, 

2016). Standardı yayımlanan mesleğe iliĢkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen 

yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Bu 

kapsamda; UMS‘nin belirlenebilmesi için bir meslek tanımının yapılması ve bu mesleğin profilinin 

oluĢturulması gerekmektedir. Türkiye‘de hâlihazır 41 adet yetkilendirilmiĢ belgelendirme kuruluĢu 

bulunmaktadır. Bunlardan 13 adedi gemi inĢaatına iliĢkin mesleki yeterlilikleri ölçme, değerlendirme 

ve belgelendirme yapabilmektedir. Bu yeterliliklerin tamamı uluslararası yeterlilik standartlarıyla 

uyumludur olup bunlar;  ISCO-08 kapsamında; 7212 (Kaynak ĠĢleri), 3115 (CNC Operatörlüğü), 7213 

ve 7223 (Metal ĠĢlemeciliği)‘dir. Bununla birlikte, mevcut gemi inĢaatı ile iliĢkili tüm yeterlilik 

alanları henüz kapsanamamıĢtır. Mevcut yeterlilikler, metal iĢlemeciliği, kaynak operatörlüğü ve CNC 

operatörlüğü ile sınırlı kalmıĢtır. Oysa gemi yapı elemanlarının imali, tekne inĢası, boya, kaplama 

iĢleri, boru döĢeme, üst yapı elemanlarının montajı, makine ve elektrik sistemleri, hidrolik ve 

pnömatik sistemler, soğutma, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri, ventilasyon sistemleri, güç nakil 

sistemleri, mukavemet elemanları gibi alanlarda henüz mesleki yeterlilikler detaylı olarak 

belirlenmemiĢtir. 
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TARTIġMA 

 

Gemi ĠnĢaatı Programlarının Mesleki Yeterlilik Standartlarına Uygunluğu 

  

Türkiye‘deki MYO‘ların gemi inĢaatı programları gerek Leonardo Vinci ve Mevlana değiĢim 

programları, gerekse Erasmus, Erasmus+ ve Farabi değiĢim programlarına uyumludur. Öğrenciler, iki 

yıl içinde, dört dönemde toplam 120 AKTS‘lik müfredat programına iĢtirak edebilirler ve arzu ettikleri 

takdirde sahip oldukları transkript ile Avrupa‘daki veya Türkiye‘deki eĢliği/denkliği kabul edilen 

okullara geçiĢ yapabilirler. Bununla birlikte, dünyada süregelen ekonomik kriz nedeniyle ön lisans 

programını tamamlayan mezunlar dikey geçiĢ ile bir lisans programına geçiĢ yapmamıĢlar ise gemi 

inĢa sektöründe eğitimlerine uygun bir iĢ bulabilmek için,   kendilerine bu iĢe uygun bir ihtisas yapma 

gereğini duymaktadırlar ki bu da ilave bir sertifika eğitimiyle mümkün olabilmektedir.   

Türk tersaneleri 2014 yılı itibariyle; 600.000 Ton/Yıl Çelik ĠĢleme, Proje bazında 2 Milyon DWT/YIL 

Yeni Gemi ĠnĢa, Bir defada 80.000 DWT ‘a kadar Yeni Gemi ĠnĢası, 60-70 metrelik mega yatlar ile 

gezinti tekneleri inĢa,14.6 Milyon DWT/YIL bakım onarım kapasitesine sahiptir (IMEAK, 2015). 

Halen Türkiye‘deki tersanelerin yıllık bakım onarım kapasitesi azami 22 Milyon DWT/yıl‘dır 

(GĠSBĠR, 2014).  

Dünya ticaretinin en önemli unsuru olan deniz taĢımacılığında, dünya denizlerinde dolaĢmakta olan 

300 GT üzerinde 48.000 gemi bulunmaktadır ve bu gemilerin yaĢ ortalaması 24‘dür. Önümüzdeki 5 

yılda kademeli olarak 75 milyon ton geminin hurdaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Her geçen gün 

Gemi Geri DönüĢüm Sektörü ve diğer dönüĢüm sektörlerinin de önemi artmaktadır (GEMĠSANDER, 

2015). 2013 yılında 750.000 LDT kapasitesinde 210 adet geminin hurdaya ayırma iĢlemi 

gerçekleĢmiĢtir (UDHB, 2016). Bu gemilerin Bu nedenle, Türkiye‘de çalıĢmak isteyenler ülkemizin 

tersanelerinin uzmanlaĢtığı kimyasal tankerler, süper yatlar, sismik/sörvey gemileri, ufak kapasiteli 

yolcu gemileri/feribotlar üzerinde ihtisaslaĢma yoluna gitmesi, yeĢil teknolojilere yönelerek geri 

dönüĢüm tesislerinde uzmanlaĢması veya bakım-onarım konusunda uzmanlaĢması gerekli 

görülmektedir.  

Bunun yanı sıra istihdamın en uygun olduğu diğer bir sektör ise gemi yan sanayidir. Burada istihdam 

edilmek isteyen mezunların çelik döküm malzeme, kaynak ve kesme gereçleri, dizel jeneratörler, 

güverte makinaları (ırgat, vinç vb.), kazan ve kompresörler, valf ve boru devreleri, havalandırma 

sistemleri, elektrik teçhizat ve kabloları, ambar kapakları, kapı, lumbuz ve marangozluk ürünlerine 

ünsiyet sağlamaları ve bu alanlarda çalıĢabilmeleri için mesleki yeterlilik sertifikalarını haiz olmaları 

gerekmektedir. Bu konuda Denizcilik Meslek Yüksekokullarının Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Programı 

ile Gemi Makineleri ĠĢletme Programı, Gemi ĠnĢaatı Programlarına örnek teĢkil etmektedir.  

IMO (International Maritime Organisation - Uluslararası Denizcilik Örgütü) gemiadamları için 

zorunlu  Ģartlar getirdiği Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları 

(Standards of Training Certification and Watchkeeping-STCW), gemilerde istihdam edilecek olan 

personelin asgari yeterlilik standartlarına ulaĢmasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek 

açısından nitelikli personel ihtiyacını sağlama yönünde etkili olmuĢtur (IMO, 2016). Benzer Ģekilde 

ILO (International Labour Organization - Uluslararası ÇalıĢma Örgütü) ‘nun ortaya koyduğu 

Uluslararası Mesleki Sınıflandırma Standartlarınının (ISCO-International Standard Calassification of 

Occupations) karĢılanması ve yetkili kurumlar tarafından gemi inĢa teknikerlerinin mesleki 

yeterliliklerinin belgelendirilmesi gerekmektedir (ILO, 2016). Hâlihazırda, gemi adamı olacak ön 

lisans öğrencilerine yönelik olarak DMYO‘ larda, STCW eğitimleri verilerek sertifikalandırma iĢlemi 

yapılırken, gemi inĢaatı programı öğrencilerine kısmen eğitimler verilse de sertifikalandırma iĢlemi 

yapılmamaktadır. Mezun olan öğrencilerden arzu edenler Mesleki Yeterlilik Kurumunun akredite 

ettiği kurumlarda sertifika programlarına katılarak ilave eğitim almaktadır.  

ILO‘nun yayınladığı ISCO-08 dokümanına göre teknisyenlerin yetenek seviyesi Seviye-3 (Level-3) 

olarak belirlenmiĢtir. Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde ise bu yeteneğin karĢılığı Seviye-5 (Level-5)‘tir. 

Bahse konu seviyeler bilgi, beceri ve yetkinlik olarak üç ayrı seviyede tanımlanmıĢtır. Bilgi 

seviyesinde çalıĢan, bir alanda kapsamlı, uzmanlaĢma gerektiren, pratik ve teorik bilgiye ve bilgi 

temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalığa sahiptir. Beceri seviyesinde, çalıĢan, soyut sorunlara yaratıcı 

çözümler geliĢtirmek için gereken kapsamlı bir dizi biliĢsel ve pratik becerilere sahiptir.  
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Yetkinlik seviyesinde ise ÇalıĢan öngörülemeyen değiĢimin bulunduğu iĢ faaliyetlerini yönetir ve 

denetler. Kendisinin ve diğerlerinin performansını değerlendirir ve geliĢtirir. Bu kapsamda gemi 

inĢaatı programı ile ilgili yeterlilikler Tablo-2‘de gösterilmiĢtir. (ILO, 2012). 

 
Tablo 6: Avrupa Yeterlilik Çerçevesine Kapsamındaki Gemi ĠnĢa Programı ile Ġlgili Yeterlilikler (Major Group-3 

Technicians and Associate Professionals)  
Sub-major 

Groups 

Minor Groups Unit Group Occupation 

31Science 

and 

engineering 

associate 

professionals 

72 Metal, 

machinery 

and related 

trades 

workers 

82 

Assemblers 

 

311 Physical and 
engineering science 

technicians 

313 Process Control 
Technicians 

 315 Ship and aircraft 

controllers and 
technicians 

712 Building finishers 

and related trades 
workers 

713 Painters, building 

structure cleaners and 

related trades 

workers 

721 Sheet and 
structural metal 

workers, moulders 
and welders, and 

related workers 

722 Blacksmiths, 
toolmakers and 

related trades workers 

723 Machinery 
mechanics and 

repairers 

821 Assemblers 

3112 Civil engineering technicians 

3115 Mechanical engineering 

technicians 

3118 Draughtspersons  

3119 Physical and engineering 

science technicians not elsewhere 

classified 
3122 Manufacturing supervisors 

3135 Metal production process 

controllers 
3139 Process control technicians not 

elsewhere classified 

7115 Carpenters and joiners 

7119 Building frame and related 

trades workers not elsewhere 

classified 

7121 Roofers 

7122 Floor layers and tile setters 
7123 Plasterers 

7124 Insulation workers 

7125 Glaziers 
7126 Plumbers and pipe fitters 

7127 Air conditioning and 

refrigeration mechanics 
7131 Painters and related workers 

7132 Spray painters and varnishers 

7133 Building structure cleaners 
7211 Metal moulders and coremakers  

7212 Welders and flamecutters  

7213 Sheet-metal workers  
7214 Structural-metal preparers and 

erectors  

7215 Riggers and cable splicers  

7222 Toolmakers and related workers 

7223 Metal working machine tool 

setters and operators 
7224 Metal polishers, wheel grinders 

and tool sharpeners 

7231 Motor vehicle mechanics and 
repairers 

8122 Metal finishing, plating and 

coating machine operators 
8211 Mechanical machinery 

assemblers 

8212 Electrical and electronic 
equipment assemblers 

8219 Assemblers not elsewhere 

classified 
8343 Crane, hoist and related plant 

operators 

 Surveying technician, Marine Surveyor 

 Marine engineering technician 

 Mechanical engineering technician 

 Mechanical engineering estimator 

 Draughtsperson, Technical illustrator 

 Engineering technician (production) 

 Time and motion study technician 

 Quantity surveying technician 

 Robotics technician, Area co-ordinator, 

 Manufacturing Assembly supervisor 

 Foreman / woman, assembly Finishing supervisor 

 Production supervisor, manufacturing 

 Blast furnace operator, Central control caster 

 Metal processing control operator 

 Rolling mill control operator 

 Ladle pourer, Steel roller 

 Metal finishing machine operator 

 Automated assembly line operator 

 Industrial robot controller 

 Carpenter, Finish Carpenter, Framer 

 Joiner, Shipwright (wood),  

 Skilled demolition worker,  

 Scaffolder, Steeplejack 

 Pipe fitter, Pipe layer,  

 Plumber,  Drain technician 

 Air conditioning equipment mechanic 

 Refrigeration mechanic, Coremaker 

 Metal casting moulder, Brazier, Flame cutter, 
Welder 

 Boilersmith, Coppersmith, Sheet-metal worker, 
Tinsmith 

 Erector, structural metal, Preparer, structural 

metal, Riveter 

 Rigger, Ship rigger, Cable and rope splicer, Tower 
rigger, Theatrical rigger 

 Die maker, Gunsmith, Jig maker, 

 Locksmith, Patternmaker, Toolmaker 

 Boring machine operator,  

 Machine tool setter,  

 Machine tool operator,  

 Machine tool setter-operator, Metal turner 

 Metal finisher, Tool grinder, Metal polisher, Knife 
sharpener 

 Metal coating machine operator,  

 Metal finishing machine operator,  

 Metal plating machine operator 

 Operator; Hoist Crane, Mobile Crane 

Tower Crane 

Kaynak: International Standard Classification of Occupation (ISCO-08) 
 

Türkiye‘de ise ulusal mesleki yeterlilikleri 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile 

anılan Kanun uyarınca çıkartılan ―Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği‖ 

hükümlerine göre düzenlenir.  

 

Bu yeterlilikler örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, yetkilendirilmiĢ belgelendirme 

kuruluĢları, Kuruma yetkilendirme ön baĢvurusunda bulunmuĢ kuruluĢlar, ulusal meslek standardı 

hazırlamıĢ kuruluĢlar, meslek kuruluĢlarının müĢterek çalıĢmasıyla oluĢturulur. 
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Gemi ĠnĢaatı Programlarının Mesleki Yeterlilik Standartlarına Uyumuna iliĢkin Çözüm Modeli 

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢlerde çalıĢtırılacakların mesleki eğitimlerine iliĢkin 

Yönetmelik 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazete ilanı ile yürürlüğe girmiĢtir. Mesleki Yeterlilik 

Kurumu (MYK) tarafından ―Mesleki Yeterlilik Belgesi‖ zorunluluğu getirilen meslekler bu kapsamda 

belirlenmiĢtir. (ÇSGB, 2013). Bahse konu tebligatta üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren 

okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıĢtırılanlar 

için yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, MYO Gemi inĢaatı programını 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen meslekler için (Gemi Boru Montajı, Gemi Boyacısı, Gemi Geri 

DönüĢüm ĠĢçisi, Gemi Geri DönüĢüm Operasyon Sorumlusu, Gemi Makine Bakımcısı, Gemi Makine 

Montajcısı, Çelik Kaynakçısı, Kaynak Operatörü, CNC Programcısı, Metal Kesim Operatörü, Metal 

Sac ĠĢlemeci, Metal Levha ĠĢleme Operatörü, Alüminyum Kaynakçısı) yeterlilik belgesi alma 

zorunluluğu olmamakla birlikte, MYO müfredatının MYK‘nın belirlediği asgari Seviye-3 kriterlerine 

uygun olması kaçınılmaz bir durumdur.  

 

Gemi inĢaatı programlarında icra edilen derslerin yaklaĢık % 30‘u uygulamalı eğitimdir. Ayrıca, asgari 

30 gün süreli iĢyeri stajı ile de mesleki eğitime ünsiyet kazanılmaktadır. Bunun yanı sıra simülatör 

eğitimleri ile de öğrencilere senaryoya dayalı uygulamalı eğitimler yaptırma imkanı mevcuttur. Ancak, 

Seviye-3 yeteneklerini havi olmak için, ISCO-08‘e göre; sahaya yönelik bilgi altyapısının olması, ilgili 

takım ve avadanlığın kullanılabilmesi, ilgili materyalin iĢlenebilmesi ve bir üretim yapılabilmesi 

gerekmektedir (ILO, 2012). Bu durumda, Meslek Yüksek Okulları, bir yandan Erasmus+ 

standardındaki bir lisans eğitiminin ilk dört yarıyılı ile uyumlu olurken, diğer yandan tekniker 

niteliklerini kazandıracak bilgi ve yeteneğin oluĢturulmasına odaklanacak ve nihayetinde sektörün 

arzu ettiği kalite standartlarında insan gücü yetiĢtirecektir.   

 

Tüm bunların gerçekleĢtirilmesi için yabancı dil eğitimi verilen hazırlık sınıfında dil eğitiminin yanı 

sıra mesleki terminolojiye yönelik bir altyapının oluĢturulması, dört yarıyılda icra edilen tüm tedrisatın 

bilgisayar destekli uygulamalar veya simülatör sistemleriyle desteklenmesi ve MYK‘nın öngördüğü 

yeteneklere ulaĢabilecek Ģekilde 30 gün süreli iĢyeri stajının 60 güne çıkarılmasının, iĢyerlerinin mali 

külfetlerinin kaldırılmasının, bunun yerine devlet teĢvikinin getirilmesinin, iĢverenin ise bu bağlamda 

keyfiyeti takdirinin sınırlanmasının, yani stajyerlerin bireysel eğitimi için gerekli özenin gösterilmesi 

borcunun yüklenmesinin, iĢyerlerine stajyer gönderen üniversitelerin akredite edilerek staj 

eğitimlerinin denetlenmesine imkan verilmesinin beklenen kaliteyi artıracağı değerlendirilmektedir. 

 

Verilen teorik eğitimin Pratik uygulamalara dönüĢtürülebilmesi üniversite-sanayi iĢbirliğinin güçlü 

bağlarla bağlanmasına ve iĢyerlerinin üniversitelerin paydaĢı olmasına bağlıdır. Ayrıca ĠġKUR ile 

YÖK arasında yapılacak koordinasyona istinaden 5 yıllık dönemler halinde hangi alanlarda istihdam 

yoğunluğu sağlanması gerekli ise dönemsel olarak müfredatların gözden geçirilmesinin ve ders 

içeriklerinin ihtiyaca binaen revize edilmesi gereklidir. Ġlaveten yeni ortaya çıkacak meslekler, yok 

olmaya yüz tutan meslekler ve ihtiyaç duyulan sektörler dikkate alınarak klasik eğitim yapısından 

dinamik bir eğitim programına geçilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

 

4. Endüstri Devrimi kapsamında, üretim süreçlerinde siber-fiziksel sistemlerin kullanılacağı 

insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize edebilen akıllı 

fabrikalar ile üretim yapılacağını da dikkate almamız gerekmektedir. Bu kapsamda teknik adam 

yetiĢtiren okulların Ģimdiden bahse konu teknolojiye uyumlu ders içeriklerini de hayata geçirecek 

adımları atmasının üniversitelerin yetiĢtirdiği iĢgücünün sanayinin beklentisine uygun olmasını 

sağlayacağı kıymetlendirilmektedir. 4. Endüstri Devrimi, bir yandan üretimi hızlandırırken, bir yandan 

da gemi inĢa alanındaki birçok mesleği fonksiyonsuz bırakacaktır. KiĢilerin bu yeni devrime ayak 

uyduramamaları halinde iĢsizlik riski ile karĢılaĢabileceği sorunsal bir alan ortaya çıkacaktır. Gerek 

üniversitelerin, gerekse bireylerin yeni ortaya çıkacak olan mesleklere bugünden hazır olmaları 

kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özellikle 3D uygulamaların, tasarımların, üretimlerin artıĢ yaĢayacağı bir 

döneme girileceği dikkate alınarak yalnızca bir meslek sahibi olmak değil beceri odaklı, mekândan 

bağımsız ve teknoloji ile barıĢık bireylerin yetiĢtirilmesi ön plana çıkarılmalıdır. 
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SONUÇ 

 

Dünyadaki ekonomik krizlerin bir sonucu olarak deniz ticaretinin müteakip dönemde de uzun süreli 

bir kriz sürecini yaĢayacağını, bunun bir sonucu olarak tersanelerin yeni gemi inĢaya yönelik 

sipariĢlerinin azalacağını dikkate almak gerekmektedir. Yeni gemi inĢa yapımında istihdam edilen 

veya yeni iĢe baĢlayacak gemi inĢa teknikerlerinin, bakım-onarım faaliyetlerinde, geri dönüĢüm 

tesislerinde, laid-up (hizmet dıĢı-soğutulmuĢ gemi ) uygulamalarında, off-shore (açık deniz) 

platformlarında, köprü, köprüyol ve gökdelen yapımı gibi sanayinin çelik konstrüksiyon ile uğraĢan 

diğer alanlarında görev yapabilecek Ģekilde yetiĢtirilmesi ve bu yöndeki yeteneklerinin 

geliĢtirilmesinin istihdam imkanını artıracağı ve iĢsiz kalmalarını önleyeceği değerlendirilmektedir.  

 

Ayrıca, 4. Sanayi devrimi göz ardı edilmeden gemi inĢaatı programlarının istikbaldeki ihtiyaçlara göre 

revize edilmesinin ve yeni teknolojinin getirdiği, getireceği bilgisayar destekli sistemlere adaptasyonu 

kolaylaĢtırıcı tedbirlerin alınmasının da teknolojinin hızlı geliĢiminden kaynaklanacak yapısal iĢsizliği 

önleyeceği düĢünülmektedir.  

 

Üniversitelerin, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da akreditasyonu yapılarak, Seviye-3, Seviye-4 

yeterliliğinde belgelendirme yapabilme yetkisine haiz olması ve özel uzmanlık gerektiren alanlarda 

ilave mesleki yeterlilik eğitimlerinin, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde verilmesi de uygun 

olacaktır. Bu hal tarzının iĢ sağlığı ve güvenliği ile üretim, kalite ve güvence standartlarının bilimsel 

ve sektörün beklentilerine daha iyi cevap verecek niteliklerin sağlanması açısından daha uygun olacağı 

kıymetlendirilmektedir.  

 

Sanayinin gelecekteki ihtiyaçlarının doğru tahmin edilmesi ve buna göre nitelikli insan kaynağının 

yetiĢtirilmesi, esnek ve geliĢtirilmeye müsait - dinamik yapıdaki bir müfredat planlaması ile mümkün 

olabileceği aĢikârdır. Bu amaçla TC ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) ve Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) arasında yapılacak bir protokol ile gerek bu alandaki 

uzman kuruluĢların ve gerekse de üniversitelerdeki akademisyenlerin bir araya getirileceği üniversite-

sanayi iĢbirliği ve koordinasyon platformlarının kurulması gereklidir. Bu platformlar aynı zamanda 

Mesleki Yeterlilik sisteminin ―sektör yetenek belirleme komiteleri‖ rolünü de üstlenebilecektir. 

Kaliteli bir iĢyeri uygulama eğitimi günümüzde mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarının karĢılanması 

için hayati öneme haizdir. Bu platformlar mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçası olan iĢ yeri stajının da 

gerçek Ģartlara ve amacına uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.  
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Özet 

 

Pnömovagina, kısraklarda enfeksiyöz orijinli infertilitenin en önemli nedenlerinden biridir. Enfeksiyöz 

kaynaklı infertilite, çoğunlukla bakteriyel ajanlar tarafından meydana getirilmektedir. Bu çalıĢmanın 

amacı, Bursa çevresindeki kısraklarda, pnömovagina prevalansı ve pnömovaginanın uterus 

bakteriyolojisi ve sitolojisine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmada toplam 156 adet kısrak pnömovagina prevalansı yönünden değerlendirilmiĢtir. Kısraklarda 

pnömovagina prevalansı %7.1 (n=11) oranında tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada grup 1‘i pnömovaginalı 

kısraklar (n=11), grup 2‘yi ise kontrol grubu (n=23) oluĢturmaktadır. Her iki gruptan alınan 

endometrial svaplardan bakteriyolojik kültür ve sitolojik muayene yapılmıĢtır. Grup 1‘den alınan 

numunelerin %100‘ü (n=11) mikrobiyolojik olarak pozitif bulundu. Numunelerin %40‘ı Escherichia 

coli, %15‘i Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, %10‘u Streptococcus equinus ve Enterococcus 

faecium olarak saptandı. Grup 2‘den alınan numunelerin %30.4‘ü (n=23) mikrobiyolojik olarak pozitif 

bulundu. Pozitif bulunan 7 numunenin %14.3‘ü Escherichia coli, % 28.5 maya, geri kalan %57.2‘si 4 

farklı mikroorganizma olarak izole edildi. Pnömovaginalı kısraklardan yapılan sitolojik muayenede 

yoğun nötrofili belirlendi.  

Sonuç olarak, bu çalıĢma Bursa bölgesindeki kısraklarda ilk olarak pnömovagina prevalansının 

belirlenmesi yönüyle önemlidir. Ayrıca pnömovaginalı kısraklarda barsak orijinli bakterilerin genital 

sistemde saptanması, pnömovaginanın düzenli ve sürekli monitoring çalıĢmalarıyla birlikte, 

endometrial bakteriyoloji ve sitolojinin yapılması, pnömovagina kaynaklı genital sistem 

enfeksiyonlarının erken belirlenmesinde etkin olacağı kanaatine varılmıĢtır. 

 

*Bu çalıĢma KUAP(MPMYO)-2013/40 nolu Bilimsel AraĢtırma Projesi kapsamında Uludağ 

Üniversitesi tarafından desteklenmiĢtir. 

  
Anahtar Kelimeler: Pnömovagina, kısrak, bakteriyoloji, sitoloji 

 

Bacteriologic and Cytologic Findings  in  Mares with Pneumovagina in Bursa 

Region 
 

Abstract 

 

Pneumovagina is the most important cause for the infectious infertility in mares. Infectious infertility 

is usually occurred by bacterial agents. The aim of this study was determine prevalence and effectivity 

of the pneumovagina on uterus bacteriology and cytology.  

A total of 156 mares were evaluated regarding prevalence of pneumovagina. The prevalence of 

pneumovagina was determined at 7.1% rate (n=11).  In study, while  group 1 was mares with 

pneumovagina (n=11), group 2 was control group (n=23). Bacteriologic culture and cytological 

examination were performed from endometrial swabs taken both groups. Microbiologically, samples 

mailto:kamilsi@uludag.edu.tr
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taken from group 1 were 100% positive. The rate of Escherichia coli, Streptococcus equi subsp. 

zooepidemicus, Streptococcus equinus and Enterococcus faecium were 40.0-15.0-10.0%, respectively.  

The samples taken from the group 2 were 30.4% (n=23) positive.Seven of positive samples had 14.3% 

rate of Escherichia coli isolates, 28.5% rate of yeasts, and 57.2% rate of 4 different microorganism. 

There were intense neutrophils in cytological examinations of mares with pneumovagina.  

As a result, this study is important to determine prevalence of pneumovagina in mares in Bursa region. 

Moreover, detection of bacteria origin of intestinal system in genital system of mares with 

pneumovagina by examination of  endometrial bacteriology and cytology, however performing to 

regular and permanent monitoring studies about pneumovagina, it has been considered effective 

detection of early stage in genital system infections resulted from pneumovagina. 

 

*This study was supported by the Scientific Research Project Centre of Uludag University 

KUAP(MPMYO)-2013/40. 

 
Key Words: Pneumovagina, mare, bacteriology, cytology 

 

GĠRĠġ 

 

Kısraklarda genital kanalın bakteriyel infeksiyonları infertilitede önemli rol oynamaktadır (Erdeğer 

vd., 1999:69), (Neves vd., 2007:314) (Schliesser ve Behtelsmann, 1976:93), (Zonturlu ve Kaçar, 

2004:131). Kısraklarda bakteriler, doğal aĢım veya suni tohumlama yoluyla, doğumlar esnasında, 

muayeneler sırasında, mevcut fiziksel bariyerlerin yetersizliğinde ve pneumovagina kaynaklı olarak 

genital organlara yerleĢerek infeksiyonlara neden olmaktadırlar (Patrick, 2008).  

Pneumovagina kısraklarda perineal konformasyon bozukluğu ve vestibulovaginal sfinkter zayıflığı 

gibi predispozan faktörler sonucunda uterus enfeksiyonuna ve infertiliteye neden olmaktadır. 

Pneumovagina yaĢ ve kısrakların fertilite durumu etkileyen bu fiziksel  kusurdur (Newcombe, 

2011:174), (Easley, 1993:21),( Pascoe, 2007:140) , (Pycock, 2001:577). Pneumovaginalı kısraklarda 

Ģekillenen negatif karın içi basınç nedeniyle dıĢkı ve idrarın genital kanal içerisine giriĢiyle, bakteriyal 

kaynaklı sıklıkla genital sistem enfeksiyonu oluĢmaktadır. Kısraklarda görülen çoğunluğu bakteriyal 

orijinli uterus infeksiyonları, embriyonik ölümlerin, abortusların, perinatal tay kayıplarının önemli bir 

nedenidir (Schliesser ve Behtelsmann, 1976:93) , (Christoffersen vd., 2007:32), (Hurtgen, 

2006:560).Bu durum at sektöründe yaklaĢık %25-60 oranında ekonomik kayıplara neden olmaktadır 

(Causey, 2006:405), (Le Blanc ve Causey , 2009:10),( Nash vd., 2008:105), (ġenüver vd., 1997:81).  

Uterus enfeksiyonlarının en fazla oluĢma nedeni bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlardır (LeBlanc vd., 

2007:403). Bunun sonucu olarak, gebe kısraklarda erken embrionik ölümlere ve infertiliteye neden 

olabilmektedir. 

Kısraklar ve aygırlar arasındaki bulaĢmaların asgariye indirilmesi ile döl veriminin yükseltilmesi 

sağlanabilmektedir. Bunun için, infertilite problemi olan kısraklarda, uterus, serviks ve vaginadan 

üretilen bakteriolojik patojen etkenlerin güncel spektrumunun belirlenmesi önem taĢımaktadır 

(Zonturlu ve Kaçar, 2004:131). 

 Kısraklarda infertilitenin nedenini belirlemede  en yaygın olarak uterus sitoloji ve kültürü 

kullanılmaktadır (LeBlanc, 2008:421), (Liu ve Troedsson, 2008:415). Bakteriyoloji ile sitolojik 

muayenede nötrofil varlığı arasında bir  korelasyon olduğu bildirilmektedir (Newcombe, 2011:174).  

ÇalıĢmamızda Bursa çevresindeki kısraklarda, pnömovagina prevalansı ve pnömovaginanın uterus 

bakteriyolojisi ve sitolojisine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Kısrakların Muayenesi 

 

ÇalıĢmamızda 2-20 yaĢları arasında 156 adet kısrak, Ekim 2013-Nisan 2015 tarihlerinde pnömovagina 

ve ürovagina muayeneleri yönünden incelendi. ÇalıĢmamız Bursa ve çevresinde muayene edilen 156 

kısrak perineal konformasyon bozuklukları yönünden değerlendirilerek ve ultrasonografik 

muayeneleri yapılarak çalıĢma grupları (Grup1: Pnömovaginalı kısrak grubu n=11, ve Grup 2: 

Pnömovagina görülmeyen kontrol grubu n=23) oluĢturuldu. 
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Örneklerin Toplanması 

 

2013 ve 2015 yılları arasında, pnömovagina görülen ve görülmeyen (kontrol grubu) kısraklardan 

toplamda 34 adet svap örneği alındı. Bakteriyolojik muayene amacıyla, numuneler alınmadan önce dıĢ 

genital bölge antiseptik mendillerle temizlendikten sonra Polanski spekulumu yardımı ile uterus svap 

örnekleri dikkatlice alındı. Amies Transport Mediuma (kömürlü) (CopanItalia, 114C) alınan uterus 

svap örnekleri, +4 
0
C‘de steril koĢullar altında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı laboratuvarına ulaĢtırıldı. 

 

Bakteriyolojik ve Mikolojik Ġzolasyon 

  

Soğuk zincirde laboratuvara ulaĢtırılan uterus svap örneklerinden, genel bakteriyolojik incelemeler 

amacıyla %5 koyun Kanlı Agar, Tryptic Soy Agar, Mac Conkey Agar , Eosin Methylene Blue Agara 

(EMB) ve sıvı besiyerleri olarak serumlu buyyon, Brain Heart Infusion Broth‘a; Taylorella 

equigenitalis izolasyonu amacıyla Eugon Chocolate Agara (ECA) ve mikolojik izolasyon ve 

identifikasyon amacıyla Sabouraud Dekstroz Agara ekimler yapıldı.  Genel bakteriyolojik incelemeler 

için agarlar ve sıvı besiyerleri aerobik koĢullarda 37 
0
C‘de 1-5 gün süreyle; ECA,  mikroaerofilik (%5-

10 CO2) ortamda 37 
0
C‘de 5-7 gün süreyle ve mikolojik incelemeler amacıyla SDA, 25 

0
C‘de 7-15 

gün süreyle inkübe edildi ve kontrolleri gerçekleĢtirildi.  

 

Ġdentifikasyon ÇalıĢmaları  

 

Ġzole edilen bakterilerin identifikasyonu rutin metotlarla (koloni morfolojisi, hemoliz özelliği, 

mikroskobik morfolojisi, Gram boyama ve biyokimyasal test özellikleri vb.) gerçekleĢtirildi. 

Bakteriyel izolasyon çalıĢmaları sonucunda elde edilen saf kolonilerin identifikasyonunda, API 

sistemlerinden (api 20Strep, api 20E, api Coryne, api Stahp; BioMerieux Industry, Italy) yararlanıldı. 

 

Endometriyal Sitoloji 

 

Endometriyal sitoloji örnekleri alınırken at uterus svabı ( Equivet uterine culture swab; Kruse, 

Marslev, Denmark)  kullanıldı. Endometriyal svap ile alınarak numunelerden mikroskobik preparatlar 

hazırlandı. Preparatlar havada kurutularak, metanol ile tespit edildi. Diff Quik (Hemacolor 
TM

) sitoloji 

boyama kiti ile boyandı. Hazırlanan preparatlar ıĢık mikroskobu ( Olympus, U-DO3, Tokio, Japonya) 

altında incelendi. 

 

BULGULAR 

  

Bakteriyolojik incelemeler sonucunda %5 koyun kanlı agar, MacConkey agar ve EMB agarda 

izolasyonu gerçekleĢen koloniler; koloni morfolojisi, hemoliz özelliği, mikroskobik morfolojisi, Gram 

boyama ve biyokimyasal test özellikleri yönünden incelendi ve Ģüpheli koloniler Api kitleri ile 

identifiye edildi. Ġdentifiye edilen bakteri türleri Tablo-1‘de gösterilmiĢtir.  

Taylorella equigenitalis izolasyonu için ECA besiyerine ekimler sonucunda, hiçbir bakteri kolonisi   

elde edilmezken, SDA‘da ise miselyal formda koloni meydana getiren mantarlar izole edildi. 

Mantarların makroskobik ve mikroskobik incelemeleri sonucunda, kontrol grubundaki kısrakların 

2‘sinden Aspergillus fumigatus ve 1‘inden Aspergillus spp. izole ve identifiye edildi. 
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Tablo 7: 2013-2015 yılları arasında pnömovaginalı kısraklardan ve pnömovagina bulunmayan 

kısraklardan (kontrol) elde edilen mikroorganizmalar ve oranları (%) 

Mikroorganizmalar 
Pnömovaginalı 

kısraklar (Grup I) 

Pnömovagina bulunmayan 

 Kısraklar (Grup II) 

Escherichia coli 8 (%40,0) 1 (% 14,3) 

Streptococcus equi subsp.zooepidemicus 3 (%15,0) - 

Streptococcus intermedius 1  (%5,0)                                         - 

Streptococcus equinus 2 (%10,0) - 

Enterococcus faecium 2 (%10,0)                  - 

Bacillus circulans 1 (%5,0)                  - 

Bacillus licheniformis 1 (%5,0)                                              - 

Bacillus brevis 1 (%5,0)                  - 

Gardnerella vaginalis -             1 (% 14,3) 

Corynebacterium glucuronolyticum -             1 (% 14,3) 

Aspergillus sp. -             1 (% 14,3) 

Aspergillus fumigatus 1  (%5,0)             1 (% 14,3) 

Maya -                                 2 (% 28,5) 

Taylorella equigenitalis                                                                 -                                           - 

TOTAL 20 (%100)                                 7 (% 100) 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada 156 adet kısrak pnömo  ve ürovagina yönlü muayene edilerek değerlendirildi ve 11  adet  

(%7,10) kısrakta farklı derecelerde pnömovagina saptandı. Ancak hiçbir olguda ürovagina 

belirlenmedi. Özellikle yapılan çalıĢmada ve pnömovagina saptanan kısraklardan potansiyel patojen 

olarak endometritise ve ileri durumlarda infertiliteye de neden olan Escherichia coli, Streptococcus 

equi subsp.zooepidemicus belirlendi. Pnömovaginalı kısraklardan alınan numunelerde fekal kökenli 

bakteriyel etkenler daha fazla izole edildi (Tablo1) .Pnömovagina belirlenen kısraklarda, fekal orijinli 

ve perineal bölge çevresinde bulunan bakterilerin daha fazla izole edilmesi, özellikle mekanik 

fonksiyonun yetersizliğine bağlı olarak bu bakterilerin genital kanala yerleĢmelerine neden olduğubu 

çalıĢmada olduğu gibi, diğer yapılan çalıĢmalarda da görülmüĢtür. Pnömovagina saptanmayan 

kısraklardan daha çok mikotik etkenlerin izole edildiği görüldü. Kısrakların bulaĢıcı metritisine neden 

olan Taylorella equigenitalis çalıĢma gruplarının her ikisinde de belirlenmedi. 

Grup I (Pnömovaginalı kısrak grubu) ve Grup II (Pnömovagina görülmeyen kontrol grubu) ‗den 

inflamasyon derecesinin belirlenmesi için alınan, sitolojik smearlerde, nötrofil oranı Grup I‘de,  %37,5 

Grup II‘de % 3,8 olarak saptandı. 
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Özet 

 

Türkiye‘de üniversite eğitimi, lise mezunu öğrencilerin girmiĢ oldukları sınav sonucunda aldıkları 

puana göre tercih ettikleri ön lisans (2 yıl) veya lisans (4 yıl) olmak üzere iki kısımdan oluĢmaktadır. 

Üniversite sınavı baĢarı sıralamasında 81 il içinde ilk 5 te yer alan Aydın ilinde bulunan Adnan 

Menderes Üniversitesi, 14 fakülte 25 meslek yüksekokulundan oluĢmaktadır. Bu çalıĢmanın 

yürütüldüğü Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde tarım ve gıda alanında ön lisans programları 

bulunmaktadır. Bu çalıĢma,  Aydın‘a bağlı Efeler, Çine, Söke, KuĢadası ve Nazilli ilçelerindeki lise 

son sınıf öğrencilerinin meslek yüksekokullarına bakıĢları ve tercih nedenlerini saptama amacıyla 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, öğrencilerin cinsiyeti, yaĢadığı yöre, ailenin eğitim durumu ve mesleğinin 

meslek yüksekokulları hakkındaki genel düĢünce ve tercih durumları üzerine etkileri anket yöntemiyle 

araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda elde edilen verilerden, lise öğrencilerinin meslek yüksekokullarını 

tercih etme/etmemelerine neden olan faktörler değerlendirilerek, meslek yüksekokullarının tercih 

edilebilirlik ve eğitim ortam ve kalitelerinin artırılmasına yönelik kimi öneriler üzerinde durulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Tercih, Tarım, Gıda 

 

Evaluation of High School Students’ Views About Vocational Schools: The 

Case of Aydın Province 
 

Abstract 

High school students in Turkey must have a series of standardized exams for the admission to higher 

education. They choose either a two-year vocational school or a four-year college as per their exam 

scores. Considering the results of those standardized exams, Aydın province is the fifth successful one 

among the 81 provinces of Turkey. Adnan Menderes University (ADU) where located in Aydın 

province has 14 faculties and 25 vocational schools. This study is carried out in ADU Çine Vocational 

School (CVS) which has undergraduate programs in agriculture and food. The aim of this study was to 

determine the views of the high school students on vocational schools who are in the final year of their 

education in Efeler, Çine, Söke, KuĢadası and Nazilli. In this study, the effects of the gender of the 

student, the living area and conditions, the roles of parents‘ education and profession on the students‘ 

thoughts about vocational high schools and the choice of their profession were studied by a 

questionnaire method. By the help of the data obtained from this study, the factors that effect on 

students‘ choise were evaluated and some suggestions about improving the quality of the educational, 

physical, social, and the preferability of vocational schools were made. 

 

Key Words: High school, Vocational school,  Choise, Agriculture, Food 
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GĠRĠġ 

 

Meslek seçimi bir insanın hayatı boyunca verdiği en önemli karalardan biridir ve gelecekteki yaĢam 

koĢullarının temel belirleyicisidir. Ayrıca meslek, kiĢinin değer yargılarını, dünya görüĢünü, yaĢama 

tarzını ve alıĢkanlıklarını belli biçime sokan etkilere de sahiptir. 

Ġnsan yaĢamında böylesine çok yönlü etkileri olan mesleğin seçimi ise günümüzde zorlaĢan bir olgu 

haline gelmiĢtir. Çünkü çağımızda teknoloji ve endüstri alanındaki değiĢme ve geliĢmeler toplumlarda 

yeni iĢ gruplarının ve mesleklerin ortaya çıkmasına, bunlar ise iĢ ve meslek yaĢamında seçeneklerin 

artmasına, karmaĢıklaĢmasına neden olmaktadır (Kuzgun, 2000). Türkiye‘de gençlerin meslek 

seçiminde, kendi ilgi ve yeteneklerini iyi bilmemeleri ve meslekleri iyi tanımamalarından dolayı 

ailenin, çevrenin ve tesadüflerin etkisi büyüktür. Sıralanan nedenler gençleri farklı mesleklere ve 

mesleki eğitim kurumlarına yönlendirmektedir.  Türkiye‘de mesleki eğitim; çıraklık eğitimi (Ġkili 

eğitim sistemi), yaygın meslek eğitimi (meslek kursları) ve tam ve yarı zamanlı okul sistemi  Ģeklinde 

yürütülmektedir (Uçar ve ÖzerbaĢ, 2013). 

Tam ve yarı zamanlı okul sitemlerini de; Mesleki ve Teknik Liseler, Meslek Yüksekokulları, 

Yüksekokullar ve Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri Ģeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

Bu bildirinin konusu olan Meslek yüksekokulları (MYO),  üretim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç 

duyduğu hemen hemen tüm alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanların yetiĢtirilmesi 

amacıyla kurulmuĢtur. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli ve yaygın kurumları haline 

gelmiĢ olan MYO‘lar, lise sonrası ön lisans eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. Bu okullardan 

mezun olan nitelikli ara elemanlar, yaptıkları iĢlerin durumuna göre çeĢitli Ģekillerde sınıflandırılmakta 

ve iĢçi ile mühendis, yönetici ve idari personel arasında yer alan kademeyi oluĢturmaktadır. 

Ülkemizde yükseköğretim içinde önemli bir yeri olan meslek yüksekokullarının sayısı, bölge 

özellikleri ve bölgedeki iĢ hayatının ihtiyaçları doğrultusunda hızla artmaktadır (ĠĢseveroğlu ve 

Gençoğlu, 2011). 

Bu görüĢ Tablo 1‘de görüldüğü gibi rakamlarla da desteklenmektedir. ÖSYM‘ nin 2015 yılı 

yerleĢtirme sınavı sonuçlarına göre; sınava baĢvuran 2.126.670 adaydan, 983.090 aday üniversiteye 

yerleĢmiĢ bunlardan 417.714 ü lisans, 387.232‘si meslek yüksekokuluna ve 198.140 aday ise Açık 

Öğretim Fakültesine kayıt yaptırmıĢtır. Tablo 1 de son 5 yıl içerisinde üniversiteye yerleĢen ve bu 

yerleĢenler içinde MYO‘na kayıt yaptıranların sayıları verilmiĢtir. Tablo incelendiğinde, yaklaĢık her 

üç öğrenciden birisinin MYO‘na yerleĢtirildiği görülmektedir. Bu tablo MYO‘ların eğitim sistemimiz 

içinde önemli bir yeri olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

Tablo 1. Son 5 yıl içerisinde Üniversiteye yerleĢen ve MYO‘na yerleĢen öğrenci sayısı (ÖSYM, 2016) 

Yıllar         Üniversiteye yerleĢen MYO‘na yerleĢen 

2011 789.167 252.467 

2012 865.482 284.355 

2013 877.784 286.622 

2014 922.275 336.407 

2015 983.090 387.232 

 

Bu çalıĢmanın amacı, lise öğrencilerinin eğitim sistemi içerisinde önemli bir ağırlığı olan meslek 

yüksekokullarını tercih etme/etmemelerine neden olan faktörlerin ortaya koyulması ve bu sonuçların 

ıĢığında meslek yüksekokullarının tercih edilebilirlik ve eğitim ortam ve kalitelerinin artırılmasına 

yönelik kimi öneriler sunulmasıdır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmada kullanılan veriler, anket yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. Anket Aydın ili Efeler 

(Merkez), Söke, Nazilli, KuĢadası ve Çine ilçelerindeki liselerde uygulanmıĢtır. Anketin uygulanacağı 

liseler (Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi) orta öğretime geçiĢ sınavında 

taban puanı (baĢarı yüzdesi) %25 ve altında olanlar içinden ve her ilçeden 3 er adet Ģansa bağlı olarak 

seçilerek tespit edilmiĢtir. Ankete katılan öğrenciler ise bu liselerin son sınıf öğrencileri olup yine 

Ģansa bağlı olarak ankete katılmaları sağlanmıĢtır. Yükseköğretim ve meslek yüksekokullarına iliĢkin 

sorular yanında öğrencilerin sosyal özelliklerini tanımlamayı amaçlayan soruları da içeren anket 
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formun yüz yüze yöntemi ile uygulanmıĢtır. Ankete katılan öğrencilere iliĢkin bilgiler Tablo 2‘ de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyeti ve oranları. 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin anne ve baba eğitim durumları Tablo 3‘de görülmektedir. 

 

Tablo 3. Ankete katılan öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyi (%) 

 Anne eğitim düzeyi Baba eğitim düzeyi 

Ġlkokul  60,5 47,4 

Ortaokul 20,2 20,0 

Lise  14,0 21,6 

Üniversite  3,3 8,8 

Yüksek lisans-doktora 0,7 1,4 

Cevapsız 1,4 0,7 

 

Verilerin değerlendirilmesinde ―cinsiyet‖ ve ―lise türü‖ ana faktör olarak ele alınmıĢ ve verilerin 

analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Öğrencilerin MYO’na BakıĢında Cinsiyetin Etkisi 

 

Ankete katılan öğrencilerin, lise eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ne yapmayı düĢündüklerine 

iliĢkin soruya verdikleri cevapların oranları Grafik 1‘de verilmiĢtir.  

 

Grafik 1. Öğrencilerin lise eğitimi sonrası hedefleri. 
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Erkek öğrencilerin %71‘inin üniversitede okumayı, %22‘sinin ise asker ya da polis olmayı tercih ettiği 

görülürken; kız öğrencilerin %87‘sinin üniversitede okumayı hedeflediği görülmektedir. Erkek 

öğrenciler askerlik ve polislik mesleğini üniversite de eğitim görmenin en önemli alternatifi 

görürlerken, kız öğrenciler için Üniversite tercihinin neredeyse önemli bir alternatifi yoktur.  

Ankete katılan öğrencilerin üniversite tercihlerine iliĢkin sonuçlar Grafik 2‘ de verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

Cinsiyet  n % 

Kız  277 64,4 

Erkek 153 35,6 
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Grafik 2. Öğrencilerin üniversite tercihlerine iliĢkin sonuçlar. 
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Grafik incelendiğinde erkek ve kız öğrencilerin sırasıyla % 61 ve % 53‘ünün öncelikli olarak bir 

fakültede eğitim almayı hedeflediği görülürken, %33 ve %37‘si ise fakülte tercihinin gerçekleĢmemesi 

durumunda MYO‘yu tercih edebileceklerini belirtilmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre MYO her iki 

cinsiyette de herhangi bir fakültenin kazanılamaması durumunda ilk seçenek olarak görülmektedir. 

Yalnızca kız öğrencilerin % 6‘sı MYO‘nun ilk tercihleri olacağını belirtmiĢtir. 

Ankete katılan öğrenciler ailelerinin üniversite tercihindeki yaklaĢımlarına iliĢkin soruya verdikleri 

cevapların oransal sonuçları Grafik 3‘de görülmektedir. 

 

Grafik 3. Öğrenci ailelerinin lise eğitimi sonrası tercihleri. 

 
Bu cevaplara göre; ailelerinin %20‘si erkek çocuklarının, %12‘si de kız çocuklarının MYO‘da 

okumasını tercih etmemektedirler.  Ailelerin %36‘sı kız ve erkek çocuklarının yalnızca fakültede 

okumasını istemekte, %27‘ si erkek çocuklarının ve %36‘sı kız çocuklarının herhangi bir fakülte 

kazanamaması durumunda MYO‘da okumasını tercih etmektedirler.  Bu sonuçlar aileler açısından 

MYO‘nun ancak fakülte tercihinin baĢarılamaması durumunda bir seçenek olduğunu göstermektedir. 

 

Ankete katılan öğrencilerin ―MYO tercih etmeniz durumunda hangi programlarda eğitim almak 

istersiniz?‖ sorusuna verdikleri cevapların oransal dağılımı Grafik 4‘de görülmektedir 
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Grafik 4. Öğrencilerin MYO‘da program tercihleri. 

 

 

Grafik 4‘te Erkek öğrencilerin MYO programları içinde ilk tercihlerinin bilgisayar-biliĢim (%7) 

programları, kız öğrencilerin ise sağlık programları (%9) olduğu görülmektedir.  Erkek öğrenciler için 

sırasıyla sağlık ve bankacılık-sigortacılık programları, kız öğrenciler için sağlık, bankacılık-

sigortacılık ve gıda programları diğer öncelikli tercih edilen programlardır. Grafik incelendiğinde Çine 

MYO‘nun da sahip olduğu tarım programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin erkek ve kız öğrenciler 

için %2 civarında olduğu görülmektedir. Bu sonuç Atay ve ark.(2016)  tarafından, 2015 yılı ÖSYM ilk 

yerleĢtirme sonuçlarına göre toplam üniversite kontenjanların da tarım ön lisans programlarına 

yerleĢen öğrenci oranının %1,5 olduğu bilgisine yakın bir değerdir.  

 

Ankete katılan öğrencilerin Fakülte ve MYO arasındaki farkı bilip bilmediklerinin ölçülmesi amacıyla 

sorulan soruya verdikleri cevapların oransal sonuçları Tablo 1‘de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Fakülte ve MYO arasında ki farklar nelerdir (%) 

 Erkek Kız 

Fakülte 4 yıllık, MYO 2 yıllık 60,13 63,9 

Akademik eğitim fakültede olur 9,15 17,69 * 

Fakülte mezunları doktor öğretmen gibi meslek sahibi 

MYO mezunları ise teknikerdir 

29,41 29,24 

Aralarındaki farkları bilmiyorum 13,07 14,08 

Diğer 2,61 1,81 

*p< 0.05 

 

Erkek ve kız öğrencilerin %60‘dan fazlası fakültelerin lisans, MYO‘ların ise ön lisans eğitimi 

verdiğini bilmektedirler. Kız öğrencilerin %18‘i fakültelerde akademik eğitimin yapıldığını belirtirken 

erkek öğrencilerin sadece %9‘u bu farkı bilmektedir. Bu soruya verilen cevaplar açısından kız ve 

erkek öğrenciler arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0,05). Ġki eğitim kurumu arasındaki 

farkı erkeklerin %13‘ü, kızların da % 14‘ü bilmemektedir.  

Öğrencilerin MYO‗unu öncelikli olarak tercih etme nedenlerine verdikleri cevapların oransal sonuçları 

Tablo 2‘de görülmektedir. 
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Tablo 2. MYO‘nun tercih edilme nedenleri (%). 

 Erkek               Kız  

Ülkemizde ara eleman ihtiyacının olması 15,03               9,39 

Askere geç gitmek için   9,8               0,36 * 

Üniversite okumanın güzel olduğunu düĢünüyorum  28,76             27,44 

ĠĢ kurma veya baĢvurusunda avantaj sağlayacağı için 26,14             33,57 

Fakülteye DGS sınavıyla geçebilmek için   8,5             14,44 

Doğrudan meslek sahibi olacağım için 39,87             50,54 * 

Diğer  7,84               4,33 

*p< 0.05 
 

Kız öğrencilerin %51‘i, erkek öğrencilerin ise % 40‘ı  ―Doğrudan meslek sahibi olacağım için‖ 

cevabını iĢaretlemiĢlerdir. Erkek ve kız öğrenciler arasında bu soruya verilen cevap bakımından fark 

istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (p<0,05). Kız öğrencilerin %34‘ü ―ĠĢ kurma ve iĢ baĢvurusunda 

avantaj sağlayacağı için seçeneğini‖ ikinci sırada iĢaretlerken, erkek öğrencilerin %29‘u ―Üniversitede 

okumanın güzel olduğunu düĢünüyorum‖ seçeneğini ikinci sırada iĢaretlemiĢlerdir. 
 

Tablo 3‘de Lise öğrencilerinin MYO‘ları tercih etmeme sebeplerinin oransal dağılımları 

görülmektedir. 
 

Tablo 3. MYO‘ların tercih edilmeme nedenleri (%) 

 Erkek Kız 

Ġlçelerde olması 18,30 14,08 

Eğitim öğretim kalitesi 31,37 31,05  

Sosyal ortam ve çevrenin etkisi 24,84 16,61 

Mezun olunca iĢ bulmanın kısıtlı oluĢu 16,99 31,04* 

Diğer  8,5 7,22 

*p< 0.05 

 

Erkek ve kız öğrencilerin yaklaĢık  %31‘i tercih etmeme nedeni olarak MYO‘larda eğitim-öğretim 

kalitesinin düĢük olmasını göstermiĢlerdir. Erkek öğrenciler ikinci sırada tercih etmeme nedeni olarak 

―sosyal ortam ve çevrenin etkisi‖,  kız öğrenciler ise ―mezun olunca iĢ bulmanın kısıtlı oluĢunu‖ 

belirtmiĢlerdir. 

 

Öğrencilerin MYO’lara BakıĢında Eğitim Gördükleri Lise Türünün Etkisi 

 

Ankete katılan öğrencilere göre, ailelerinin üniversite tercihine iliĢkin görüĢleri Grafik 5‘ te 

sunulmuĢtur.  

 

Grafik 5. Öğrenci ailelerinin çocuklarının üniversite tercihine iliĢkin düĢünceleri.  
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Anadolu Lisesi (AL), Kız Meslek Lisesi (KML) ve Endüstri Meslek Lisesi (EML)‘lerinde eğitim alan 

öğrenci aileleri çocuklarının sırasıyla % 46, % 23 ve % 30 oranında sadece fakültede eğitim almasını 

istemektedirler. Fakülteyi kazanamamaları durumunda MYO da eğitim almasını isteyenlerin oranı ise 

yine aynı sırayla % 23, % 48 ve % 37 olmuĢtur.  Çocukları AL‘de eğitim gören aileler, çocuklarının 

MYO‘da okumasına diğer iki lise velilerine göre daha düĢük düzeyde olumlu yaklaĢmıĢlardır.  

Lise türlerine göre MYO‘nun tercih edilme nedeni Grafik 6 da verilmiĢtir. 

 

Grafik 6. Lise türlerine göre  MYO‘nun tercih edilme nedeni (%) 

 
 

Bu soruya bütün Lise türlerinde okuyan öğrenciler öncelikli olarak ―Doğrudan Meslek Sahibi 

olacağım için‖ cevabını vermiĢlerdir. Diğer popüler cevaplar ―ĠĢ kurma ve baĢvurusunda avantaj 

sağlamak‖ ve ―Üniversite okumanın güzel olduğunu düĢünüyorum‖ seçenekleri olmuĢtur.   

 

Lise türlerine göre MYO‘nun hangi programını öncelikli olarak tercih edersiniz sorusuna verilen 

cevapların dağılımı Grafik 7‘de görülmektedir. 

 

Grafik 7. Lise türüne göre MYO programlarının tercih edilme oranları (%). 
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KML öğrencilerinin ilk tercihi aĢçılık olurken (%12), bunu gıda ve bilgisayar-biliĢim programları 

izlemektedir. AL öğrencilerini ilk tercihi sağlık programları (%11), bunu bankacılık ve sigortacılık ile 

bilgisayar-biliĢim programları ve EML öğrencilerinin ilk tercihi %5,59 la bankacılık ve sigortacılık 
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programı olmuĢ, bu programı bilgisayar-biliĢim, sağlık ve halkla iliĢkiler-iletiĢim programları 

izlemiĢtir.  

Öğrencilerin üniversitede eğitim görme tercihlerinin liselere göre dağılımı Grafik 8‘de görülmektedir. 

AL ve EML öğrencileri çok yüksek oranda (%68 ve % 60)  ilk tercihlerinin fakültede eğitim görmek 

olduğunu belirtirlerken, Fakülteyi kazanamama durumunda MYO tercih edebileceklerini belirtenlerin 

oranı AL için %27, KML için %57 ve EML için %34 Ģeklinde saptanmıĢtır. KML öğrencileri diğer iki 

lise türüne göre MYO‘nu çok daha yüksek oranda tercih etme eğilimde görünmektedirler. 

 

Grafik 8. Lise türüne göre öğrencilerin üniversitede eğitim tercihleri (%). 

 
Lise türlerine göre MYO‘nun tercih edilmeme nedenlerinin oransal dağılımları Tablo 4‘de 

sunulmuĢtur 

 

Tablo 4.  Lise türüne göre MYO‘nun tercih edilmeme nedenleri (%). 

 Anadolu lisesi Kız meslek Lisesi Endüstri meslek lisesi 

Ġlçelerde olması 18,62 8,64 15,53 

Eğitim öğretim kalitesi 34,04
a 

24,69
b 

31,06
a 

Sosyal ortam ve çevrenin etkisi 16,49 11,11 27,33 

Mezun olunca iĢ bulmanın kısıtlı  55,85 58,02 47,83 

Diğer  4,79
a 

13,58
b 

8,07 
ab 

 

Öğrenciler üç lise türünde de  MYO‘nu tercih etmemelerinin öncelikli nedeni olarak ―Mezun olunca iĢ 

bulmanın kısıtlı‖ oluĢunu göstermiĢlerdir.  Ġkinci sırayı ise ―eğitim öğretim kalitesi‖ ne iliĢkin 

endiĢeleri almaktadır. 

Ankete katılan öğrencilere liseyi bitirdikten sonra ne yapmak istedikleri sorulmuĢ ve verilen cevaplar 

Tablo 5‘de özetlenmiĢtir. Her üç lise türünde ana hedefin üniversitede eğitim görmek olduğu 

görülmektedir. ―Asker-polis olmak istiyorum‖ cevabı diğer popüler cevap olmuĢtur. 

 

Tablo 5 ―Liseyi bitirdikten sonra ne yapmak istiyorsunuz‖ (%). 

 Anadolu  lisesi Kız meslek lisesi Endüstri meslek lisesi 

Üniversite okumak istiyorum 92,00
a 

79,01
b 

78,88
b 

Asker – polis olmak istiyorum 4,42 7,41 15,53 

Lise mezunu olarak çalıĢmak istiyorum 0,23 4,99 0 

Kendi iĢyerimi açmak istiyorum 0 3,70 0,62 

Baba mesleğine devam etmek istiyorum 0,70 0 0 

KPSS sınavına hazırlanacağım 0,70 0 2,48 

Diğer  0,70 2,47 1,24 

 

Anket çalıĢmasındaki ―Fakülte ve MYO arasındaki farkı biliyor musunuz?‖ sorusuna verilen 

cevapların oransal dağılımı Tablo 6‘da verilmiĢtir. 
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Tablo 6.  Fakülte ve MYO arasındaki farkları biliyor musunuz? (%) 

 Anadolu lisesi Kız meslek lisesi Endüstri meslek lisesi 

Fakülte 4 yıllık, MYO 2 yıllık 65,96 55,56 62,11 

Akademik eğitim fakültede olur 17,55 14,81 11,18 

Fakülte mezunları doktor öğretmen gibi 

meslek sahibi MYO mezunları ise 

teknikerdir 

 

28,72 

 

30,16 

 

29,19 

Aralarındaki farkları bilmiyorum 10,64
a 

23,46
b 

12,42
 ab 

Diğer 1,60 1,23 3,11 

 

Eğitim süreleri bakımından bilgi sahibi olanların oranı AL, KML ve EML için sırasıyla % 66, % 56, % 

62 olarak saptanırken, ―Fakülte ve MYO arasındaki farkı bilmiyorum‖ cevabını verenlerin oranı aynı 

sırayla %11, %24 ve %12 Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Bu sonuçlar, Fakülte ve MYO arasındaki farkın 

KML öğrencileri tarafından daha az bilindiği Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu anket çalıĢmasından elde edilen sonuçlar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir; 

 

 Ankete katılan tüm öğrencilerin %70 den fazlası öncelikli tercihlerinin üniversitede eğitim 

görmek olduğunu belirtmiĢlerdir. Kız öğrencilerde bu oran %87 düzeyindedir. 

 Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin ilk hedefi fakültedir. MYO, fakülte için yeterli 

puan alınamaması durumunda öne çıkan bir seçenektir. MYO‘nu ilk tercih olarak gören 

öğrencilerin oranı % 6 civarındadır. Bu bağlamda ailelerin yaklaĢımı da öğrencilerle 

paraleldir. 

 Öğrenciler MYO‘larının sağlık, bilgisayar-biliĢim ve bankacılık- sigortacılık programlarına 

daha fazla ilgi göstermektedirler. 

 Öğrencilerin %13-14 ‗ü ön lisans ve lisans eğitimi arasındaki farkları bilmemektedir. 

 Öğrenciler MYO‘ nu tercih etmelerinin ana nedeni olarak doğrudan meslek sahibi olmayı 

göstermiĢlerdir. Bunun yanında MYO‘dan mezun olmanın iĢ bulma ve iĢ kurma konusunda 

avantaj sağlayacağını düĢünmektedirler. 

 Öğrenciler MYO‘nu Tercih etmemelerini öncelikli neden olarak eğitim öğretim kalitesinin 

düĢük olmasını göstermiĢlerdir. Sosyal ortam ve çevrenin etkisi ve mezun olunca iĢ bulamama 

endiĢesini diğer nedenler olarak belirtmiĢlerdir. 

 Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine göre 

MYO‘larda okumaya daha olumlu yaklaĢtıkları söylenebilir. 

 

Bu sonuçlar ıĢığında, MYO‘ların tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik Ģu öneriler yapılabilir. 

 MYO açma kıstasları geliĢtirilmeli ve mevcut MYO‘larının eğitim altyapıları ve eğitim    

    kadroları iyileĢtirilmelidir. 

 ĠĢgücü piyasası ihtiyaç analizi yapılarak bölgeler bazında yalnızca ihtiyaç duyulan programlar   

    açılmalıdır. Bu programların kontenjanları da sınırlı tutulmalıdır. 

 MYO eğitiminde özel sektörle iĢbirliği içinde olan bir yapılanmaya gidilmelidir. 

 Resmi kurumlarda MYO mezunlarının istihdam edilmesi amacıyla uygun kadrolar   

     açılmalıdır. 

 Fakültelere dikey geçiĢ kontenjanları artırılmalı ve MYO‘dan geçiĢ yapan öğrenciler aldıkları     

     iki yıllık eğitimlerinin bu geçiĢte somut yararını görmelidirler. 

 MYO‘ların sektörde staj olanaklarının iyileĢtirilmesi yönünde önlemler alınmalıdır.  

 MYO mezunlarının kamu ve özel sektöre istihdam olanaklarını artıracak yasal düzenlemeler 

ve kendi iĢ yerlerini açmalarına olanak sağlayacak sıfır faizli kredi desteği sağlanmalıdır. 
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Özet 

 

Amaç: Bu çalıĢma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören, 

öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram ölçüm düzeylerinin değerlendirilmesini 

belirlemek amacıyla planlandı.  

Materyal Metot: AraĢtırmaya, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, birinci ve ikinci sınıflarda 

eğitimine devam eden 200 öğrenci katıldı. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile ilgili bilgi düzeyleri 

hazırlanan Anket formu,  odyogram ölçümleri ise iĢitme testi yapılarak belirlendi. Ġstatistiksel analiz 

için SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. 

Bulgular: Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinden iĢitme sorunu olanlar ile sol kulak ve sol kemik 

arasında istatistiki (p<0.001) olarak önemli bir etkilenme olurken, gürültülü çalıĢma ile sağ kemik, 

gürültüye maruz kalma ile sol kulak ve sağ kemik, rekreasyon ile sol kemik ve sağ kemik, mekanik ile 

sağ kemik, konsantrasyon ile sol kemik değerleri arasında önemli bir istatistiki (p<0.01) etkilenmenin 

olduğu bulundu. Diğer tanımlayıcı özellikler ile odyogram ölçümleri arasında etkilenmenin olmadığı 

belirlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Ses, Akustik travma, Odyogram 

 

 

STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT ACOUSTIC TRAUMA 

AND NOISE AND EVALUATION OF OUDIOGRAM 

 
Abstract 

 

Objective: This study, studying at Ataturk University Health Services Vocational School students and 

the level of knowledge and audiogram measurement noise level on acoustic trauma was planned to 

determine the assessment. 

Materials and Methods: 2013-2014 academic year, fourteen programs in first and second grades 

from approximately one thousand five hundred students studying different program underwent two 

hundred students.  Descriptive characteristics of students and knowledge prepared questionnaire and 

determine the audiogram measurement have been performed hearing tests. . SPSS 17.0 software 

package was used for statistical analysis. 

Results: Students statistical significance between the left ear and left bones with those problems 

hearing the defining characteristics (p < 0.001, while a significant impact, right bone with noisy, left 

ear and right bone with exposure to noise, left the bone and right bone and recreation right bone by 

mechanical, statistically significant bone from the left to the concentration values (p <0.01) were 

found to be affected. Other defining characteristics were not significantly affected by the measurement 

of the audiogram. 

 

Keywords: Noise, Acoustic Trauma, Audiogram 
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GĠRĠġ 

 

Ġnsanlar arasındaki iletiĢim yolları içinde en önemli ve en sık kullanılanı konuĢarak anlaĢmadır. Diğer 

koĢulların varlığı halinde, konuĢmanın öğrenilmesinde en önemli unsur iĢitmedir. ĠĢitme kaybı sık 

karĢılaĢılan algılama bozukluklarından biri olup, her bin çocuktan birinde görülmektedir (Peter, 

2005:161). ĠĢitme bozukluklarının yaklaĢık olarak % 50'sini çevresel faktörler teĢkil ederken, diğer 

yarısını ise genetiğe bağlı bozukluklar oluĢturmaktadır (Man vd, 2007: 29). 

Sağlık personeli eğitimi, öğrencilere mesleki bilgi yanında bu bilgileri uygulama alanına aktarabilme 

becerisi de kazandırmalıdır. Bu anlamda Odyometri Programı ders müfredatında mevcut teorik ve 

uygulamalı derslerin bir bütün olarak yapıldığında eğitimin tamamlanacağı bir gerçektir. Bu derslerde 

öğrenciler teorik bilgi edinmekte ve bunu beceriye dönüĢtürmektedirler. Temel becerilerin öğrenciye 

kazandırılmasında uygulamalı derslerin önemi bir rolü vardır. Öğrencilere öğretim elemanları 

gözetiminde yaptırılan uygulamalar, hastanelerde Ģahıslar üzerinde yapılacak uygulamalara yönelik 

beceri kazanma ve alıĢtırmalarda çok önemlidir. Kazanılan beceri ile hastaya daha iyi yaklaĢım 

sağlayacak ve hastayı her türlü yanlıĢ uygulama ve zarardan koruyacaktır (Ravindran vd, 2005:354, 

Abbate, 2005:351, Stansfeld vd, 2003:243). 

Bu araĢtırma, Atatürk üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 

öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeylerinin değerlendirilmesi ve aynı 

zamanda Yüksekokulun Odyometri Programındaki öğrencilerinin, odyogram ölçümlere katılarak 

teorik bilgi ve becerilerini uygulama ile pekiĢtirmeleri amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

MATERYAL VE METOT 

 

AraĢtırmanın yürütülebilmesi için Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğü‘nden yazılı izin alındı. Öğrencilere çalıĢmanın amacı anlatıldı. Veri toplama araçları 

hakkında bilgi verildi. Gönüllülük esasına göre katılımın olacağı belirtildi ve katılanlardan yazılı onam 

alındı. 

Yüksekokul, on dört program ve yaklaĢık bin beĢ yüz öğrenci ile eğitimini sürdürmektedir. 

AraĢtırmaya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, birinci ve ikinci sınıflarda eğitimine devam eden 200 

öğrenci katıldı. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile gürültü ve akustik travma hakkındaki bilgi 

düzeyleri Tablo 1.‘de verilen Anket Formu ile belirlendi. 

Öğrencilerinin hava yolu ve kemik yolu ile iĢitme düzeyleri (Öğrencilerin Odyogramları), odyometri 

uygulamaları dersinde, öğretim görevlileri nezaretinde Odyometri Programı öğrencileri tarafından 

odyometri cihazı (Resonance R 27 A model)  ile belirlendi. Sonuçlar kulak burun boğaz uzmanı 

tarafından değerlendirildi. Gerek görülen öğrencilerin konuĢmayı ayırt etme ve konuĢmayı algılama 

seviyeleri ise Saf Ses Odyometre cihazı ile tespit edildi.   Sonuçların değerlendirilmesi SPSS 17.0 

paket programında yapıldı. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak alındı. 

 

BULGULAR 

 

Bu araĢtırma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı 

öğrencilerinin uygulama derslerinde bilgi ve becerilerini artırmak ve eğitim gören öğrencilerin gürültü 

ve akustik travma hakkında bilgi ve odyogram ölçüm düzeyleri arasındaki etkilenmenin önemini 

belirlemek amacıyla planlandı. 

ÇalıĢma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 öğretim yılında, 

on dört programın birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören, yaĢ aralığı 18-21 ( 18 yaĢ % 28, n=56; 19 

yaĢ % 38, n= 76; 20 yaĢ % 18.5, n=37 ve 21 yaĢ % 15.5 n= 31) olan iki yüz öğrenciye uygulandı. 

Öğrencilerin iĢitme sorunlarının yaĢa göre dağılımları Tablo 2.‘de verildi. 

Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinden iĢitme sorunu olanlar ile sol kulak ve sol kemik arasında 

istatistiki (p<0.001) olarak önemli bir etkilenme olurken, gürültülü çalıĢma ile sağ kemik, gürültüye 

maruz kalma ile sol kulak ve sağ kemik, rekreasyon ile sol kemik ve sağ kemik, mekanik ile sağ 

kemik, konsantrasyon ile sol kemik değerleri arasında istatistiki olarak (p<0.01) önemli bir 

etkilenmenin olduğu bulundu. Diğer tanımlayıcı özellikler ile odyogram ölçümleri arasında 

etkilenmenin olmadığı belirlendi (Tablo 3.-Tablo 6.).  
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Tablo 1: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gürültü ve Akustik Travma Hakkındaki 

Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Anket Formu 

1. Ad Soyadı 

2. YaĢ 

3. Medeni Durum 

4. ÇalıĢma durumu  

5. Bildiğiniz herhangi bir hastalığınız var mı?  

a)  Evet, ise nedir? Yazınız.    b. Hayır 

6. ĠĢitme ile ilgili bir sorununuz var mı? 

a) Evet, ise nedir? Yazınız.    b. Hayır 

7. Ailenizde iĢitme ile ilgili bir sorun var mı?  

a) Evet, ise nedir yazınız.    b. Hayır 

8. Kulaklarınızda ağrı var mı? 

a) Evet      b. Hayır 

9. Kulaklarınızda çınlama var mı? 

a) Evet      b. Hayır 

10. Kulaklarınızda dolgunluk var mı? 

a) Evet      b. Hayır 

11. Gürültülü bir ortamda çalıĢma hayatınız oldu? mu? 

a) Evet, ise ne kadar süre ve herhangi bir iĢitme koruyucu kulaklık veya kulak tıkacı kullandınız mı? 

b) Hayır 

12. Walkman, CD, mp3 çalar gibi kiĢisel müzik çalarları kullanıyor musunuz? 

a) Evet      b. Hayır 

13. Walkman, CD, mp3 çalar gibi kiĢisel müzik çalarları ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

a) Ayda birkaç saat                  b. Haftada birkaç saat             c. Günde birkaç saat  

d. Günde 8-10 saat     e. saatten fazla 

14. Bir günde telefonla ortalama kaç saat konuĢuyorsunuz? Yazınız. 

15. Konser, sinema, gece kulübü,   gibi yerlere ne sıklıkla gidersiniz? 

a) Hiçbir zaman b. Haftada bir kez  c. Ayda 1 kez  d. Her gün 

16. Konser, sinema, gece kulübüne gittikten sonra kulaklarınızda dolgunluk, ağrı, çınlama oldu mu? 

a) Asla b. Nadiren c. Bazen   d. Sık sık  e. Sürekli 

17. Son 24 saat içerisinde herhangi bir gürültü ya da yüksek sese maruz kaldınız mı? 

a) Evet, ise belirtiniz.    b. Hayır 

18. Kullandığınız kiĢisel dinleme cihazlarının maksimum ses Ģiddet seviyesini biliyor musunuz? Yazınız. 

19. AĢağıda verilen gürültü örneklerinden hangisi ya da hangileri insan sağlığını olumsuz yönde etkiler 

iĢaretleyiniz 

a)  UlaĢım ( karayolu, demiryolu ve havayolu ) gürültüleri  

b)  Endüstri ( makine, motor, imalat ) gürültüleri 

c)  Yapım ( Ģantiye, yol inĢaatı ) gürültüleri  

d)  Rekreasyon gürültüsü ( spor alanları, çocuk bahçeleri, yüzme havuzları )  

e)  Her türlü iĢyeri gürültüleri  

f)  Yüksek konuĢma ve müzik sesleri 

g)  Ev araçları gürültüleri 

h)  Mekanik sistem gürültüleri ( havalandırma, asansör v.b. ) 

20.  Gürültünün insan sağlığına olan olumsuz etkilerinden bildiklerinizi iĢaretleyiniz. 

a) Sinirlilik 

b) BaĢ ağrısı 

c) Konsantrasyon bozukluğu 

d) Huzursuzluk               

e) Uykusuzluk 

f) Yorgunluk 

g) Kulak çınlaması  

h.    ĠletiĢim bozukluğu                      i. Öğrenme güçlüğü                           ı. ĠĢitme Kaybı 

 

 

 

 

 

   Tablo 2: Öğrencilerin iĢitme sorunlarının yaĢa göre dağılımları 
 YaĢ Grupları 
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DeğiĢkenler  18 (%) 19 (%) 20 (%) 21 (%) Toplam 

ĠĢitme Sorunu Evet  7.1 5.3 10.8 3.2 6.5 

Hayır 92.9 94.7 89.2 96.8 93.5 

Ailede ĠĢitme 

Sorunu 

Evet 12.5 7.9 10.8 9.7 10.0 

Hayır 87.5 92.1 89.2 90.3 90.0 

 

Kulak Ağrısı 

Evet 3.6 21.1 24.3 16.1 16.0 

Hayır 96.4 78.9 75.7 83.9 84.0 

Kulak Çınlaması Evet 14.3 17.1 43.2 19.4 21.5 

Hayır 85.7 82.9 56.8 80.6 78.5 

Kulak Dolgunluğu Evet 8.9 11.8 16.2 16.1 12.5 

Hayır 91.1 88.2 83.8 83.9 87.5 

Gürültülü ÇalıĢma Evet 8.9 19.7 21.6 6.5 15.0 

Hayır 91.1 80.3 78.4 93.5 85.0 

Wolkman Kullanma Evet 92.9 89.5 78.4 83.9 87.5 

Hayır 7.1 10.5 21.6 16.1 12.5 

Sese Maruz Kalma Evet 8.9 10.5 8.1 6.5 9.0 

Hayır 91.1 89.5 91.9 93.5 91.0 

Desibeli Bilme Evet 17.9 13.2 21.6 25.8 18.0 

Hayır 82.1 89.8 78.4 74.2 82.0 

UlaĢım Gürültüsü Evet 69.6 56.6 48.6 41.9 56.5 

Hayır 30.4 43.4 51.4 58.1 43.5 

Endüstriyel Gürültü Evet 76.8 71.1 83.8 74.2 75.5 

Hayır 23.2 28.9 16.2 25.8 24.5 

Yapım Evet 62.5 53.9 67.6 54.8 59.0 

Hayır 37.5 46.1 32.4 45.2 41.0 

Rekreasyon Evet 33.9 19.7 13.5 9.7 21.0 

Hayır 66.1 80.3 86.5 90.3 79.0 

Her Türlü Gürültü Evet 48.2 35.5 24.3 29.0 36.0 

Hayır 51.8 64.5 75.7 71.0 64.0 

Yüksek Sesle KonuĢma Evet 58.9 57.9 37.8 48.4 53.0 

Hayır 41.1 42.1 62.2 51.6 47.0 

Ev Araçları Gürültüsü Evet 39.3 30.3 27.0 25.8 31.5 

Hayır 60.7 69.7 73.0 74.2 68.5 

Mekanik Evet 55.4 31.6 18.9 32.3 36.0 

Hayır 44.6 68.4 81.1 67.7 64.0 

Sinirlilik Evet 80.4 69.7 89.2 67.7 76.0 

Hayır 19.6 30.3 10.8 32.3 24.0 

BaĢ Ağrısı Evet 91.1 92.1 89.2 90.5 90.5 

Hayır 8.9 7.9 12.9 9.5 9.5 

Konsantrasyon Evet 71.4 68.4 59.5 74.2 68.5 

Hayır 28.6 31.6 40.5 25.8 31.5 

Huzursuzluk Evet 67.9 67.1 56.8 61.3 64.5 

Hayır 32.1 32.9 43.2 38.7 35.5 

Uykusuzluk Evet 55.4 55.3 54.1 58.1 55.5 

Hayır 44.6 44.7 45.9 41.9 44.5 

Yorgunluk Evet 69.6 52.6 56.8 54.8 58.5 

Hayır 30.4 47.4 43.2 45.2 41.5 

Kulak Çınlama Evet 87.5 78.9 78.4 67.7 79.5 

Hayır 12.5 21.1 21.6 32.3 20.5 

ĠletiĢim Bozukluğu Evet 69.6 61.8 59.5 54.8 62.5 

Hayır 30.4 38.2 40.5 45.2 37.5 

Öğrenme Güçlüğü Evet 46.4 55.3 40.5 54.8 50.0 

Hayır 53.6 44.7 59.5 45.2 50.0 

ĠĢitme Kaybı Evet 76.8 71.1 73.0 80.6 74.5 

Hayır 23.2 28.9 27.0 19.4 25.5 

Tablo 3: Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeyleri arasındaki iliĢkiler 
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DeğiĢken  N ±SEM P 

 

 

 

 

ĠletiĢim Bozukluğu 

Sol Kulak Evet 125 11,98±0.85 0.734 

Hayır 75 12,41±0.82 

Sağ Kulak Evet 125 11,38±0.79 0.978 

Hayır 75 11,41±0.38 

Sol Kemik Evet 125 8,54±0.92 0.349 

Hayır 75 7,37±0.46 

Sağ Kemik Evet 125 7,18±0.45 0.366 

Hayır 75 6,56±0.47 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Güçlüğü 

Sol Kulak Evet 100 12,09±1.05 0.938 

Hayır 100 12,19±0.64 

Sağ Kulak Evet 100 10,48±0.40 0.074 

Hayır 100 12,32±0.94 

Sol Kemik Evet 100 7,37±0.73 0.221 

Hayır 100 8,85±0.96 

Sağ Kemik Evet 100 6,60±0.37 0.289 

Hayır 100 8,85±0.96 

 

 

 

 

 

 

 

ĠĢitme kaybı 

Sol Kulak Evet 149 12,34±0.81 0.575 

Hayır 51 11,55±0.46 

Sağ Kulak Evet 149 11,51±0.68 0.704 

Hayır 51 11,06±0.40 

Sol Kemik Evet 149 8,23±0.79 0.735 

Hayır 51 7,76±0.48 

Sağ Kemik Evet 149 7,07±0.41 0.527 

Hayır 51 6,59±0.52 

 

 

 

 

ĠĢitme Sorunu 

Sol Kulak Evet 13 23,54± 7,20 0.000 

Hayır 187 11,35± 0.38 

Sağ Kulak Evet 13 18,54± 6.40 0.000 

Hayır 187 10,90± 0.32 

Sol Kemik Evet 13 14,12± 4.76 0.008 

Hayır 187 7,687±0.55 

Sağ Kemik Evet 13 9,65±2.10 0.031 

Hayır 187 6,76±0.32 

 

 

 

 

 

 

 

Ailede ĠĢitme 

Sol Kulak Evet 20 13,387±2.36 0.502 

Hayır 180 12,00±0.63 

Sağ Kulak Evet 20 10,20±0.91 0.441 

Hayır 180 11,53±0.56 

Sol Kemik Evet 20 7,33±1.17 0.668 

Hayır 180 8,19±0.67 

Sağ Kemik Evet 20 6,62±0.76 0.747 

Hayır 180 6,98±0.36 

 

 

 

 

 

 

 

Kulak Ağrısı 

Sol Kulak Evet 32 12,50±1.49 0.797 

Hayır 168 12,07±0.67 

Sağ Kulak Evet 32 11,72±1.29 0.785 

Hayır 168 11,33±0.56 

Sol Kemik Evet 32 6,94±0.85 0.400 

Hayır 168 8,33±0.70 

Sağ Kemik Evet 32 7,02±1.09 0.929 

Hayır 168 6,94±0.34 

  Tablo 4: Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeyleri arasındaki iliĢkiler 
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DeğiĢken  N ±SEM P 

 

 

 

 

Dolgunluk 

Sol Kulak Evet 25 13,40±1.86 0.437 

Hayır 175 11,96±0.65 

Sağ Kulak Evet 25 11,48±0.69 0.950 

Hayır 175 11,38±0.58 

Sol Kemik Evet 25 8,44±0.97 0.834 

Hayır 175 8,06±0.68 

Sağ Kemik Evet 25 7,02±0.68 0.934 

Hayır 175 6,94±0.37 

 

 

 

 

Gürültü ÇalıĢma 

Sol Kulak Evet 30 12,80±1.81 0.650 

Hayır 170 12,02±0.65 

Sağ Kulak Evet 30 12,18±1.27 0.522 

Hayır 170 11,26±0.56 

Sol Kemik Evet 30 7,98±0.55 0.933 

Hayır 170 8,13±0.70 

Sağ Kemik Evet 30 9,55±0.97 0.001 

Hayır 170 6,49±0.94 

 

 

 

 

 

 

 

Walkman kullanma 

Sol Kulak Evet 175 11,97±0.63 0.482 

Hayır 25 13,28±2.15 

Sağ Kulak Evet 175 11,40±0.58 0.968 

Hayır 25 11,34±0.69 

Sol Kemik Evet 175 8,33±0.68 0.322 

Hayır 25 6,52±0.51 

Sağ Kemik Evet 175 6,92±0.37 0.827 

Hayır 25 7,14±0.60 

 

 

 

 

 

 

 

Gürültüye Maruz Kalma 

 

Sol Kulak Evet 18 11,72±0.70 0.005 

Hayır 182 12,187±0.68 

Sağ Kulak Evet 18 12,1±0.66 0.565 

Hayır 182 11,32±0.56 

Sol Kemik Evet 18 6,36±0.54 0.945 

Hayır 182 8,28±0.66 

Sağ Kemik Evet 18 6,81±0.53 0.036 

Hayır 182 6,96±0.36 

 

 

 

 

Kulak Çınlaması 

Sol Kulak Evet 43 11,63±0.48 0.664 

Hayır 157 12,28±0.77 

Sağ Kulak Evet 43 11,83±0.45 0.663 

Hayır 157 11,28±0.64 

Sol Kemik Evet 43 6,360±0.39 0.130 

Hayır 157 8,58±0.76 

Sağ Kemik Evet 43 6,65±0.43 0.641 

 

 

 

 

Desibel Bilme 

Sol Kulak Evet 36 10,83±0.65 0.319 

Hayır 164 12,42±0.73 

Sağ Kulak Evet 36 12,96±2.34 0.155 

Hayır 164 11,05±0.36 

Sol Kemik Evet 36 6,18±0.44 0.135 

Hayır 164 8,53±0.73 

Sağ Kemik Evet 36 7,125±0.83 0.803 

 

  Tablo 5: Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeyleri arasındaki iliĢkiler 
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DeğiĢken  N ±SEM P 

 

 

 

UlaĢım 

Sol Kulak Evet 113 11,83±0.52 0.570 

Hayır 87 12,53±1.24 

Sağ Kulak Evet 113 11,95±0.86 0.219 

Hayır 87 10,67±0.39 

Sol Kemik Evet 113 8,98±0.88 0.049 

Hayır 87 6,97±0.77 

Sağ Kemik Evet 113 7,45±0.52 0.036 

Hayır 87 6,30±0.33 

 

 

 

 

 

Endüstri 

Sol Kulak Evet 151 11,99±0.72 0.673 

Hayır 49 12,59±1.14 

Sağ Kulak Evet 151 11,46±0.66 0.825 

Hayır 49 11,19±0.50 

Sol Kemik Evet 151 8,33±0.78 0.512 

Hayır 49 7,41±0.47 

Sağ Kemik Evet 151 7,08±0.40 0.497 

Hayır 49 6,55±0.53 

 

 

 

 

 

 

 

Yapım 

Sol Kulak Evet 118 11,82±0.51 0.538 

Hayır 82 12,59±1.31 

Sağ Kulak Evet 118 11,86±0.83 0.284 

Hayır 82 10,73±0.37 

Sol Kemik Evet 118 8,46±0.85 0.484 

Hayır 82 7,60±0.81 

 

Sağ Kemik 

Evet 118 7,18±0.51 0.397 

Hayır 82 6,61±0.34 

 

 

 

 

Rekreasyon 

Sol Kulak Evet 42 11,37±1.15 0.519 

Hayır 158 12,34±0.71 

Sağ Kulak Evet 42 9,75±0.63 0.100 

Hayır 158 11,83±0.63 

Sol Kemik Evet 42 10,393±2.23 0.020 

Hayır 158 7,50±0.48 

Sağ Kemik Evet 42 5,64±0.71 0.042 

Hayır 158 7,29±0.37 

 

 

 

 

 

 

 

Her Türlü Gürültü 

Sol Kulak Evet 72 12,54±1.04 0.628 

Hayır 128 11,91±0.76 

Sağ Kulak Evet 72 11,00±0.48 0.566 

Hayır 128 11,62±0.76 

Sol Kemik Evet 72 7,45±0.61 0.418 

Hayır 128 8,47±0.88 

Sağ Kemik Evet 72 7,40±0.51 0.304 

Hayır 128 6,69±0.43 

 

 

 

 

Yüksek Sesle KonuĢma 

Sol Kulak Evet 106 11,87±0.74 0.641 

Hayır 94 12,44±1.00 

Sağ Kulak Evet 106 11,71±0.93 0.514 

Hayır 94 11,04±0.34 

Sol Kemik Evet 106 7,23±0.44 0.124 

Hayır 94 9,09±1.18 

Sağ Kemik Evet 106 7,29±0.53 0.270 

Tablo 6: Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeyleri arasındaki iliĢkiler 
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Ev araçlarının Gürültüsü 

 

 

 

Sol Kulak Evet 63 12,55±1.14 0.651 

Hayır 137 11,95±0.72 

Sağ Kulak Evet 63 10,67±0.47 0.339 

Hayır 137 11,74±0.72 

Sol Kemik Evet 63 9,02±1.50 0.307 

Hayır 137 7,69±0.55 

Sağ Kemik Evet 63 6,39±0.50 0.254 

Hayır 137 7,20±0.43 

 

 

 

 

Mekanik 

Sol Kulak Evet 72 10,76±0.73 0.042 

Hayır 128 12,91±0.86 

Sağ Kulak Evet 72 9,98±0.45 0.040 

Hayır 128 12,12±0.76 

Sol Kemik Evet 72 6,97±0.54 0.165 

Hayır 128 8,73±0.89 

Sağ Kemik Evet 72 6,24±0.47 0.111 

Hayır 128 7,34±0.44 

 

 

 

 

 

 

 

Sinirlilik 

Sol Kulak Evet 152 11,52±0.41 0.071 

Hayır 48 14,10±2.19 

Sağ Kulak Evet 152 11,15±0.38 0.389 

Hayır 48 12,18±1.78 

Sol Kemik Evet 152 8,12±0.67 0.969 

Hayır 48 8,06±1.34 

Sağ Kemik Evet 152 7,04±0.38 0.610 

Hayır 48 6,65±0.71 

 

 

 

 

 

 

 

BaĢ ağrısı 

Sol Kulak Evet 181 12,33±0.67 0.329 

Hayır 19 10,29±0.64 

Sağ Kulak Evet 181 11,59±0.56 0.247 

Hayır 19 9,55±0.69 

Sol Kemik Evet 181 8,21±0.66 0.593 

Hayır 19 7,11±0.90 

Sağ Kemik Evet 181 7,11±0.35 0.129 

Hayır 19 5,40±0.87 

 

 

 

 

 

 

 

Konsantrasyon 

Sol Kulak Evet 137 11,47±0.46 0.110 

Hayır 63 13,58±1.67 

Sağ Kulak Evet 137 11,79±0.73 0.266 

Hayır 63 10,55±0.40 

Sol Kemik Evet 137 7,10±0.35 0.014 

Hayır 63 10,29±1.73 

Sağ Kemik Evet 137 7,32±0.43 0.046 

Hayır 63 6,14±0.47 

 

 

 

 

Huzursuzluk 

Sol Kulak Evet 129 12,25±0.84 0.808 

Hayır 71 11,94±0.82  

Sağ Kulak Evet 129 10,93±0.46 0.229 

Hayır 71 12,23±1.20  

Sol Kemik Evet 129 8,78±0.91 0.130 

Hayır 71 6,87±0.37  

Sağ Kemik Evet 129 7,07±0.43 0.609 

Hayır 71 6,72±0.51  

  Tablo 7: Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram düzeyleri arasındaki iliĢkiler 
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DeğiĢken  N ±SEM P 

 

 

 

 

Uykusuzluk 

Sol Kulak Evet 111 11,43±0.54 0.199 

Hayır 89 13,02±1.20  

Sağ Kulak Evet 111 10,82±0.39 0.213 

Hayır 89 12,11±1.05  

Sol Kemik Evet 111 8,35±0.90 0.649 

Hayır 89 7,80±0.77  

Sağ Kemik Evet 111 6,81±0.41 0.646 

Hayır 89 7,12±0.55  

 

 

 

 

 

 

 

Yorgunluk 

Sol Kulak Evet 117 11,60±0.66 0.293 

Hayır 83 12,90±1.15  

Sağ Kulak Evet 117 10,89±0.48 0.244 

Hayır 83 12,11±1.04  

Sol Kemik Evet 117 7,18±0.37 0.048 

Hayır 83 9,41±1.34  

Sağ Kemik Evet 117 6,93±0.43 0.955 

Hayır 83 9,41±1.34  

 

 

 

 

 

Kulak Çınlama 

Sol Kulak Evet 159 12,38±0.76 0.430 

Hayır 41 11,1±0.50  

Sağ Kulak Evet 159 11,51±0.63 0.654 

Hayır 41 10,94±0.51  

Sol Kemik Evet 159 8,31±0.75 0.515 

Hayır 41 7,33±0.43  

Sağ Kemik Evet 159 7,13±0.40 0.282 

Hayır 41 6,24±0.49  

 

TARTIġMA 

 

Öğrencilerin gürültü ve akustik travma bilgileri ile odyogram ölçüm düzeyleri arasındaki etkilenmenin 

önemini belirlemek amacıyla planlandı. Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinden iĢitme sorunu olanlar 

ile sol kulak ve sol kemik arasında istatistiki (p<0.001) olarak önemli bir etkilenme olurken, gürültülü 

çalıĢma ile sağ kemik, gürültüye maruz kalma ile sol kulak ve sağ kemik, rekreasyon ile sol kemik ve 

sağ kemik, mekanik ile sağ kemik, konsantrasyon ile sol kemik değerleri arasında önemli bir istatistiki 

(p<0.01) etkilenmenin olduğu, diğer tanımlayıcı özellikler ile odyogram ölçümleri arasında 

etkilenmenin olmadığı belirlendi (Tablo 2.-Tablo 6.).  

Gürültü, istenmeyen sesleri ifade eder ve iĢitmeye zarar verme potansiyeli olan yüksek Ģiddette ses 

anlamına gelir. Genel olarak akustik aĢırı uyarının neden olduğu iĢitme azlığı iki gruba ayrılır. Akustik 

travma olarak adlandırılan tip çok Ģiddetli kısa süreli bir sese maruz kalındığında oluĢur ve ani iĢitme 

kaybı ile sonuçlanır. Diğer tip iĢitme kaybı ise sıklıkla gürültüye bağlı iĢitme kaybı olarak adlandırılır 

ve daha düĢük Ģiddetteki seslere kronik olarak maruz kalma sonucu oluĢur (Çetin vd, 2005:65). 

Gürültünün insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri araĢtırılmıĢ ve canlı vücudunda stres oluĢturarak 

birçok organ ve dokunun fonksiyonunu olumsuz yönde etkilediği belirlenmiĢtir (Ekinci vd, 2005:257, 

Petrescu, 2008:169, Derebery vd, 2012:1136, Chung vd, 2005:861). Canlı vücudundaki olumsuz 

etkilerinden en önemlisi, Ģüphesiz iĢitme duyusu üzerinde olup, sesin düzeyine ve süresine bağlı 

olarak değiĢmektedir. Gürültülü alanlar iĢitme kaybında etkili olduğu, hatta bu kiĢilerin gürültülü iĢ 

yerlerinde çalıĢtıkları zaman daha kolay iĢitme kaybına uğradıkları belirtilmektedir ( Derebery vd, 

2012:1136). ĠĢitme kaybı sesin direkt olarak iç kulaktaki yaptığı hasarlanmaya bağlıdır. Ancak 

çevresel gürültü endüstriyel gürültünün aksine kulak dıĢında da kiĢinin iletiĢimini bozması ve bu 

nedenlerle rahatsız etmektedir (Chung vd, 2005:861). Gürültünün olumsuz etkileri sadece iĢitme kaybı 

değildir, buna ek olarak canlı vücudunda birçok olumsuz etkiye de neden olmaktadır. Hava alanı 

yakınlarında yaĢayanlarda gürültü kirliliğinin hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar üzerinde 

etkileri olduğu (Ekinci vd, 2005:257), gürültü kirliliğinin kanser insidansında artıĢa neden olabileceği 
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(Ravindran vd, 2005:354), uyku düzensizliği, performans azalması, adrenalin ve noradrenalin ile 

kortizon seviyelerinde artıĢ, psikolojik rahatsızlıklar, baĢ ağrısı, anksiyete, bulantı, çocukların 

öğrenmesini azalttığı ve motivasyonu azalttığı bilinmektedir (Tel vd, 2004: 27, Alinier, 2003: 419, 

Böke vd, 2000: 61), wikipedia.org).
 
Sıçanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda gürültünün beyinde 

nörotransmitterler üzerinde azaltıcı etkisi olduğu saptanmıĢtır (Petrescu, 2008:169). Yapılan birçok 

çalıĢmada iĢitme kaybının gençler arasında görülme sıklığının arttığı ve bunun rock müzik ile radyo-

teyp (walkman) kullanımındaki artıĢtan kaynaklanabileceği belirtilmektedir. (Brenda, 2005:2906). 

ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Ġnceleme Taraması (NHANES) nın sağlık üzerine yapılan ankette 

gençlerin % 20 sinin hafif derecede iĢitme kaybı olduğu ve 1988-1994 yıllarında yapılan benzer 

araĢtırmaya göre bu oranın % 31 artıĢ gösterdiği vurgulanmıĢtır (Jarup vd, 2005:1473, Visser vd, 

2005:127). 
 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 

1. ÇalıĢma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören, 

öğrencilerin gürültü ve akustik travma hakkında bilgi düzeyleri ve odyogram ölçüm düzeyleri 

belirlendi. 

2. Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinden iĢitme sorunu olanlar ile sol kulak ve sol kemik arasında 

istatistiki (p<0.001) olarak önemli bir etkilenme olurken, gürültülü çalıĢma ile sağ kemik, gürültüye 

maruz kalma ile sol kulak ve sağ kemik, rekreasyon ile sol kemik ve sağ kemik, mekanik ile sağ 

kemik, konsantrasyon ile sol kemik değerleri arasında önemli bir istatistiki (p<0.01) etkilenmenin 

olduğu bulundu. Diğer tanımlayıcı özellikler ile odyogram ölçümleri arasında etkilenmenin olmadığı 

bulundu. 

3. Proje ile alınan iĢitme cihazı, Odyometri Programı birinci ve ikinci sınıf uygulama derslerinin 

büyük bir kısmı yapılarak eğitime büyük bir katkı sağlamaktadır. 
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ÖZET 

 

AMAÇ: ĠĢ ve uğraĢı terapisi omurilik yaralanmaları rehabilitasyonunun kritik bir parçasıdır. Bu olgu 

sunumu tetraplejik bir hastanın iĢ ve uğraĢı terapisiyle nasıl fonksiyonel geliĢim gösterdiğini 

açıklamaktadır. 

YÖNTEM: Hastamız 07.2011 tarihinde geçirdiği araba kazası sonucu tetrapleji geliĢen 41 yaĢında bir 

hemĢire. Bu araba kazası servikal seviyede bir kırıkla birlikte inkomplet tetrapleji ile sonuçlanmıĢtır 

(C6 ASIA D SCI). Hastamız 07.2012 tarihinde rehabilitasyon merkezimizde tedaviyi kabul etmeden 

önce baĢka bir merkezde yatarak 2,5 ayda iki kere tedavi görmüĢtür. 

DEĞERLENDĠRME: Hastanın değerlendirmesi Barthel Index (BI) ve Canadian Occupational 

Performance Measurement (COPM) testleri ile yapılmıĢtır. Hastamız kliniğimizi 3 sene içerisinde 4 

defa ziyaret etmiĢtir. Hastanın ilk değerlendirmesinde, kısa mesafeleri walker ile birlikte 

yürüyebiliyorken ayağa kalkarken desteğe ihtiyaç duyduğu görüldü. Hastanın günlük yaĢam 

aktivitelerini ve ihtiyaçlarını COPM yardımıyla değerlendirdik. 

TEDAVĠ: Hasta her geliĢinde iĢ ve uğraĢı terapisi programına alınarak; bilgisayar kullanma, eĢarp 

bağlama, yemek yapma, çamaĢır sermeden oluĢan günlük yaĢam aktiviteleri çalıĢtırıldı. 

BULGULAR: Hasta 3 yıllık rehabilitasyon programından sonra önemli geliĢme kaydetmiĢtir. 

Hastanın Barthel Index skoru tedaviden sonra 70 puan iken, COPM skoru baĢladığı skordan %50 daha 

yüksekti. Hasta 12.2015 tarihinde kazadan önce görev yaptığı hastanede yeniden çalıĢma yetisine 

sahip oldu. 

SONUÇ: ĠĢ ve uğraĢı terapisi omurilik yaralanması rehabilitasyonunun önemli bir parçasıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: ĠĢ ve uğraĢı terapisi, omurilik yaralanması, günlük yaĢam aktivitesi, 

tetrapleji 

 

                                            

The Role of Occupational Therapy in Spinal Cord Injury 

Rehabilitation: Case Report 

                                                  

ABSTRACT 

 

AIM: Occupational therapy (OT) is a critical component of the rehabilitation process after spinal cord 

injury (SCI). This case report, describes the functional improvements in a tetraplegic patient with 

occupational therapy program.   

DESCRIPTION: The subject was, a 41 year old nurse who sustained injury to the cervical spine and 

developed tetraplegia in a car crash on 07.2011. This car accident resulted in fracture of C5- C6 

associated with onset of incomplete tetraplegia (C6 ASIA D SCI). She had inpatient rehabilitation two 

times for 2,5 months in other rehabilitation centers before she accepted by our center on 07.2012. 

EVALUATION: The patient‘s examination was evaluated with, Barthel Index (BI) and Canadian 

Occupational Performance Measurement (COPM). The patient visited our clinic for 4 times in 3 years. 

In the initially evaluation she was able to walk short distances with walker but needed help while 

standing up. With the help of the COPM, we evaluated her activities of daily living and learned about 

her needs.  
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INTERVENTION: Each visit she received Occupational Therapy program; activities of daily living 

such as using computer, wearing scarf, hanging out laundry, cooking. 

OUTCOMES: After 3 years rehabilitation program (4 visits, each 2 months) there was significant 

progress. The patient‘s Barthel score was 70 after treatment. Her COPM score was after treatment % 

50 higher than the beginning score She was able to work again in the same hospital on 12. 2015. 

CONCLUSION: Occupational therapy (OT) is a important part of the rehabilitation process after 

spinal cord injury. 

KEY WORDS: Occupational therapy, spinal cord injury, activity of daily living, tetraplegia. 

 

 

GĠRĠġ 

Hareket sisteminin en önemli komponenti olan omuriliğin çeĢitli nedenlerle yaralanması, beraberinde 

getirdiği fiziksel, psikososyal ve ekonomik sorunlar ile hem bireysel hem de toplumsal boyutu olan 

önemli bir problemdir (1). Omurilik yaralanması (OY) insanoğlunun baĢına gelebilecek en ağır 

engellilik durumlarından birini oluĢturur. 

Günümüzde özellikle  trafik kazaları olmak üzere, ateĢli silah yaralanmaları, yüksekten düĢme, iĢ 

kazaları, spor yaralanmaları gibi travmalar gittikçe artan oranda omurilik yaralanmasına sebep 

olmaktadır. Amerika BirleĢik Devletleri‘nde halen yaklaĢık 276000 kiĢinin omurilik yaralanmalı olarak 

hayatını sürdürdüğü; yıllık tahmini yeni vaka sayısının da 12500 kiĢi olduğu bildirilmektedir (National 

Spinal Cord Injury Statistical Center, 2014). Ülkemizde OY'li hasta sayısı ile ilgili kesin bir veri 

olmamakla birlikte gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan önemli sağlık problemeleri arasında yerini 

korumaktadır. Giderek artan ilk yardım imkanları, hasta bakımının iyileĢmesi ve komplikasyonlara 

karĢı daha dikkatli olunması hastaların yaĢama Ģansını ve yaĢam sürelerini arttırmaktadır. Hayatta kalan 

hastaların ise yaĢam kalitesini arttırmak da rehabilitasyon kliniklerinin temel hedeflerindendir.  

Omurilik yaralanmalı bireyler azalmıĢ fiziksel kapasite, sağlıklı ve verimli olabilme yeteneklerini 

etkileyen ağrı, yorgunluk, depresyon ve anksiyete gibi zorluklarla karĢılaĢırlar. ĠĢ ve uğraĢı 

uygulayıcıları-profesyonelleri (ĠĢ ve UğraĢı Terapisleri, ĠĢ ve UğraĢı Teknikerleri) omurilik yaralanmalı 

insanların üretken hayatlarına geri dönmelerine olanak sağlar. Mesleğin uygulamasının ve felsefesinin 

temelini, her bireyin faydalı aktiviteler yapma hakkına ve arzusuna sahip olduğu fikri oluĢturur (2) ĠĢ 

ve UğraĢı profesyonelleri, iĢ ve uğraĢı performansını etkileyecek fiziksel, psikososyal, mesleki ve 

çevresel faktörleri değerlendirerek hastaya hedef belirleme, bu hedeflere beraber ulaĢma yeteneğine ve 

eğitimine sahiptir. Bireylerin fonksiyonel hedeflerine ulaĢabilmeleri için gerekli olan yetenekleri 

geliĢtirmeye yardım etmek için aktiviteleri analiz etme ve bu aktiviteleri modifiye etme konusunda 

uzmanlaĢmıĢlardır. Rehabilitasyon ekibinin önemli bir üyesi olarak iĢ ve uğraĢı uygulayıcıları, omurilik 

yaralanmalı bireylerin evlerine ve topluma geri dönerek, hayatlarını baĢarılı bir Ģekilde 

sürdürebilmelerine yardım ederler ( AOTA, 2014). 

 

OLGU 

 

45 yaĢında bayan hasta, 5 sene önce geçirmiĢ olduğu araç içi trafik kazasına bağlı inkomplet 

quadripleji (C6 ASIA D) tanısı ile kliniğimizde tedavi programına alınmıĢtır. YaklaĢık 4 yıldır 

kliniğimizde düzenli aralıklarla tedavi programına alınan hastanın baĢlangıç değerlendirmesinde 

hastanın GYA'da tam bağımlı olduğu, Barthel Ġndeksi skorunun 35 puan, COPM skorunun ise 4 

olduğu saptandı. Yürüme aktivitesinde ise walker (yürüteç) desteği ile ambule olduğu gözlendi. 

Hastanın yapılan COPM testinde; çamaĢır asma, ütü yapma, bilgisayar kullanma, yemek yapma gibi 

aktivitelerde tamamen bağımlı olduğu saptandı. Hastanın isteği doğrultusunda geleneksel fizik tedavi 

programı ile iĢ ve uğraĢı aktiviteleri çalıĢması dıĢında yukarda bahsi geçen tüm günlük yaĢam 

aktiviteleri de rehabilitasyon programına dahil edildi ve yoğun olarak çalıĢıldı. ĠĢ ve uğraĢı tedavisi 

kapsamında hastaya omuz stabilizasyonunu ve el bileği dorsifleksiyonunu arttırıcı aktivitelerin yanı 

sıra, uzanma ve kavrama-bırakma aktiviteleri, yük aktarma egzersizleri, bimanuel aktiviteler, dual 

egzersizler uygulandı ve transfer aktiviteleri öğretildi. ÇamaĢır asma, ütü yapma, bilgisayar kullanma, 

yemek yapma aktiviteleri alt basamaklarına ayrılarak çalıĢtırıldı ve sonrasında aktivitenin tamamı 

hastanın güvenliği ön planda tutularak yaptırıldı. Dört sene içinde toplam 60 seanslık rehabilitasyon 

programının sonunda hastanın Barthel Ġndeksi skoru 70 puana ulaĢırken, COPM skoru baĢladığı 

skordan %50 daha yüksekti. Hasta  tedavi sonrasında kendi kendine yetebilir durumda ve kimseye 
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ihtiyaç duymaksızın çamaĢır asma, ütü yapma, bilgisayar kullanma, yemek yapma gibi aktivitelerini 

gerçekleĢtirdi. Tüm bu kazanımlarla birlikte kazadan 5 sene sonra hasta masa baĢı iĢi yapmak üzere 

çalıĢma hayatına geri döndü. 

 

TARTIġMA 

 

Omurilik yaralanması  yüzyıllarca hastayı kısa sürede ölüme götüren bir durum olarak bilinirken, 

1930‘lardan sonra bu konuda organize giriĢimlerin baĢlamasıyla akut bakım ve rehabilitatif 

yaklaĢımlarda ciddi yenilikler olmuĢtur. Günümüzde OY olan pek çok hastanın sadece hayatta kalması 

değil, aynı zamanda üretken ve toplumsal bir yaĢam sürmesi sağlanabilmektedir. OY‘da tedavinin 

amacı, hastalara bireysel ve mesleki açıdan tatmin edici, sağlık problemlerinin egemen olmadığı bir 

yaĢam olanağının sağlanabilmesidir. (3).  

Hastaların rehabilitasyon programları oluĢturulurken istenilen amaçlara ulaĢmak için iki farklı yol 

izlenir. KaybolmuĢ yeteneklerin kazandırılmaya çalıĢılması ve hastanın var olan problemlerinin 

çözümü için bozulmuĢ vücut parçalarının geliĢtirilmesine yönelik tedavi metodları rehabilitasyonda 

sıklıkla kullanılmasına rağmen çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2001 

yılında revize edilen ICF modeli (International Classification of Functioning, Disability and Health); 

kiĢiden maksimum kapasite ile performans elde edilebilmesi için bireyi sadece hastalık ve vücut 

fonksiyonları ile değerlendirmenin yanlıĢ olduğunu, esas olarak aktivite ve katılımın da tedavide var 

olması gerektiği üzerinde durmuĢtur. 

Rehabilitasyon süreci sonrası OY‘lu hastanın kas kuvvetinde veya eklem hareket açıklığında 

geliĢmeler olabilir. Ancak tüm bunlara rağmen kiĢi günlük yaĢam aktivitelerinde hiçbir katılım 

göstermiyorsa ve baĢkalarına bağımlı yaĢıyorsa tedaviden beklenen yanıtın eksik olduğu 

düĢünülmelidir. Bu yüzden iĢ ve uğraĢı terapisti hastanın kendi doğal çevresine ve sosyo- kültürel 

yapısına uygun, amaca yönelik aktiviteleri planlayarak bireyin tedaviye katılımını sağlamalıdır. Her 

mobilite düzeyi için kiĢinin aktivite ve katılımı farklı olabilir. Örneğin tekerlekli sandalye 

seviyesindeki bir hasta ile bağımsız ambule bir hastanın hedefleri ve beklentileri birbirinden farklılık 

gösterecektir. ĠĢ ve uğraĢı terapisti bu farklıklıları bilmeli ve her hastaya uygun aktivite ve görev 

tanımı yapmalıdır. Görev ve çevre faktörleri modifiye edilerek kiĢinin yapmak istedikleri 

geliĢtirilebilir. Çevrenin ve çevredeki nesnelerin modifikasyonu vücut yapılarını değiĢtirebilir, yeni 

beceriler kazanılmasına olanak sağlayabilir. 

Sunduğumuz olguda hastanın istekleri, beklentileri, aile içindeki konumu ve mesleki durumu göz 

önüne alınarak bir iĢ ve uğraĢı programı çizildi. Bu doğrultuda geleneksel tedavi yöntemleri dıĢında ev 

içinde yapmak istediği; çamaĢır asma, ütü yapma, yemek piĢirme, eĢarp bağlama aktiviteleri ile 

mesleki yeterliliğin sağlanması için bilgisayar kullanma aktiviteleri iĢ ve uğraĢı  programı dahilinde 

çalıĢtırıldı. 

SONUÇ 

 

Omurilik yaralanmalı kiĢilerin, fiziksel kapasitesini artırmada, yaĢam kalitesini iyileĢtirmede hasta 

odaklı ve amaca yönelik aktivitelere yoğunlaĢan ĠĢ ve UğraĢı Tedavisi çok önemli rol oynamaktadır. 
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Özet 

 

Bu çalıĢma, mezun olduğunda sağlık personeli olarak topluma hizmet sunmaya aday öğrencilerin ilk 

yardım hakkındaki bilgilerini ölçmek amacıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile 

yapılmıĢ bir anket çalıĢmasıdır. 

Anket, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında okuyan 33 öğrenciye uygulanmıĢtır. Öğrencilerin 

cevaplaması için verilen anket soruları ilk yardım bilgisini ölçmeye yönelik hazırlanmıĢtır ve toplam 

20 sorudan oluĢmaktadır. Öğrenciler bu anketi gözlem altında doldurmuĢlardır.  

Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, Portable IBM SPSS Statics v19 paket programında 

değerlendirilmiĢtir. Bilgi sorularının her birine 1 puan verilerek 0-20 arasında bir puan skalası 

belirlenmiĢtir. Ġstatistiksel analiz için ki-kare testi kullanılmıĢ olup, p<0.05 olanlar istatistiksel 

anlamlılık için kabul edilmiĢtir.  

Ġlk yardım ile ilgili olarak en çok bilinen bilgi % 100 ile ‗Ġlkyardım yapmak amacıyla hasta veya 

yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim 

almıĢ kiĢiye Ġlkyardımcı denir‘ bilgisi olur iken, en az bilinen ise ‗Sara krizindeki hasta eğer diĢlerini 

sıkmaya baĢlamıĢ ise diĢlerinin arasına sert bir cisim itilerek diĢler açılır‟ bilgisi olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada, Tıbbi görüntüleme tekniklerindeki öğrencilerin ilk yardımla ilgili bilgi ve tutumlarının 

farklı olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar sözcükler:  Ġlk yardım, Anket, Tıbbi Görüntüleme teknikleri 

 

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF STUDENTS IN MEDICAL 

IMAGING TECHNIQUES ABOUT FIRST AID 

 
Abstract 

 

First aid is the initial care provided to someone who has suddenly fallen ill, or who has been injured, 

until more advanced care is provided or the person recovers. 

This study aimed to determine the level of knowledge about first aid of the Vocational School of 

Health services students who will be health care providers to provide health services when they 

graduate to the public.  

Survey application was applied to 33 students in medical imaging techniques in class 1 program. The 

questions of survey are designed for measure to the first aid information to answer students and consist 

of 20 questions. The students were asked to fill out questions under supervision. 

The obtained data were analyzed with Portable IBM SPSS Statics v19 software. Each of these 

questions was given one point and the scoring scale ranged between 0-20. As for the statistical 

analysis, the Chi-square test was employed and the criterion for statistical significance was determined 

as p<0.05.  
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mailto:gunesani@hotmail.com
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The knowledge determined to be known most accurately was that ―Trained person is called first aider 

who makes to first aid sick or injured people with medical equipment regardless of the current 

instruments, drug-free applications‖, a fact known by 100% percent of the participants. On the other 

hand, the least known knowledge was that ‗If the patient begins to tighten his teeth in crisis of 

epileptic, pushing a hard object between his teeth‘.  

In the study, knowledge and attitudes of students in medical imaging techniques was determined as 

different about first aid. 

 

Keywords: Firs aid, Survey, Medical Imaging Techniques 

 

1. GĠRĠġ 

 

Ġlk yardım, herhangi bir kaza veya yaĢamı tehlikeye düĢüren bir durumda, sağlık görevlilerinin 

yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı 

ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız 

uygulamalardır. 

Ġlkyardımın belli baĢlı öncelikli amaçları bulunmaktadır. Bunlar; hayati tehlikenin ortadan 

kaldırılması, yaĢamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, hasta/yaralının durumunun 

kötüleĢmesinin önlenmesi ve iyileĢmenin kolaylaĢtırılması olarak sıralanır (Ġnan, Kurt ve Kubilay, 

2011:7)  

Ġlk yardım evde, iĢte veya hayatın her anında gereklidir. Çünkü ne zaman kaza olacağını veya yaĢamı 

tehlikeye düĢürecek bir durumla karĢılaĢılacağını önceden bilemeyeceğimiz gibi, bu gibi durumlarda 

zamanında yapılacak basit ama çok önemli uygulamalar bütünü olan ilk yardımla hayat kurtarmak 

mümkün olmaktadır (Duman, Sözen ve Koçak, 2013: 58). Kazalar, yaralının kendi kendine müdahale 

edeceği türden olabileceği gibi, büyük bir kısmı; ilkyardım gerektirmektedir (Polat, Turacı, 2003: 28). 

Ġlkyardım hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kiĢilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları 

sakıncalı istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bundan dolayı, ilk yardım uygulayacak olan kiĢilerin, 

mutlaka ilk yardım hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve hayati tehlike oluĢturabilecek 

müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir. 

Bu çalıĢma, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümündeki öğrencilerin ilk yardımla ilgili bilgi ve 

tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢ bir anket çalıĢmasıdır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. Verilerin Uygulanması 

Yapılan çalıĢma 2014 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümü 1. Sınıfta okumakta olan toplam 33 öğrenciye uygulanmıĢtır. Öğrencilere yapılacak 

çalıĢmanın amacı açıklanmıĢ ve öğrenciler anketi gözlem altında doldurmuĢlardır. 

2.2. Verilerin Toplanması 

Öğrencilerin cevaplaması için verilen anket soruları ilk yardım bilgisini ölçmeye yönelik 

hazırlanmıĢtır ve toplam 20 sorudan oluĢmaktadır (Tablo 1). Sorulara iĢaretlemeleri için doğru ve 

yanlıĢ olmak üzere iki seçenek bırakılmıĢtır. Ayrıca, ilk yardım ile ilgili sorulara ilaveten cinsiyet, 

anne ve babalarının eğitim durumu, gibi demografik yapılarıyla ilgili sorular bulunmasına rağmen 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, Portable IBM SPSS Statics v19 paket programında 

değerlendirilmiĢtir. Bilgi sorularının her birine 1 puan verilerek 0-20 arasında bir puan skalası 

belirlenmiĢtir. Ġstatistiksel analiz için Ki-kare testi kullanılmıĢ olup, p<0.05 olanlar istatistiksel 

anlamlılık için kabul edilmiĢtir. 

 

3. BULGULAR 

Elde edilen verilere bakıldığında (Tablo 1), ilk yardım ile ilgili bilgilerin farklı oranlarda bilindiği ve 

bazı bilgilerin ise yüksek oranda yanlıĢ bilindiği görülmektedir.  

Ġlk yardım ile ilgili olarak en çok bilinen bilgi % 100 ile ‗Ġlkyardım yapmak amacıyla hasta veya 

yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim 
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almıĢ kiĢiye Ġlkyardımcı denir‘ bilgisi olmuĢtur. En az bilinen bilgi ise % 6.06 ile ‗Sara krizindeki 

hasta eğer diĢlerini sıkmaya baĢlamıĢ ise diĢlerinin arasına sert bir cisim itilerek diĢler açılır.‘ 

olmuĢtur.  

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrenciler gelecekte sağlık personeli olarak 

topluma hizmet sunmaya aday öğrencilerdir. Bu nedenle, özellikle bazı temel konular hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalıĢmada yapılan anketler gibi, 

öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeye dayalı çalıĢmaların yapılması ve geri dönüt sağlanmasının 

yararlı olacağını düĢünmekteyiz.  

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında Ġlk yardım dersi zorunlu olarak okutulmaktadır. Fakat 

öğrencilerin bilgilerini canlı tutabilmek veya bilgi düzeylerini artırabilmek amacıyla gerek okul 

eğitim-öğretim programları gerekse ilk yardım ile ilgili uygulamalara daha fazla yer verilmesi 

gerektiğini düĢünmekteyiz. 
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Etkileyen Faktörler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 6 (1), ss. 57-70.  

2. Ġnan H. F., Kurt Z., Kubilay Ġ. Temel Ġlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. Ankara, 2011, ss. 52. 

3. Polat, A. ve Turacı, G. ―Bir Polis Okulundaki Öğrencilerin ilkyardım Konusundaki Bilgi ve 

Tutumları‖ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Dergisi, C. 2003; 2, ss. 27- 32. 

 

Tablo 1. Ġlk yardım bilgisi ile ilgili anket soruları ve cevaplanma oranları 

 

Sorular 

Doğru 

cevaplayanlar  

(%) 

YanlıĢ 

cevaplayanlar  

(%) 

1. Ġlkyardım yapmak amacıyla hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç 

aranmaksızın, mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan 

eğitim almıĢ kiĢiye Ġlkyardımcı denir. 

 

% 100 

 

0 

2. Ġlkyardımcı öncelikle hastanın can güvenliğini korumalıdır. 

 

30,30 69,69 

3. Kalbi ve Solunumu durmuĢ kiĢiye 15 dakika kalp masajı suni 

solunum yapıldıktan sonra hasta dönmez ise kalp masajına devam 

edilmez 

 

21,21 

 

78,78 

4. Kanayan yaraya temiz bir bezle baskı yapılarak kanama 

durdurulmalıdır. 

93,94 6,06 

5. Vücuda saplanmıĢ yabancı cisimler (bıçak, ĢiĢ, cam kırığı vb.) 

vücutta battığı yerden çıkartılmalıdır. 

12,12 87,88  

6. Trafik Kazası geçirmiĢ bir hasta durumuna bakılmaksızın hızlı 

bir Ģekilde araç içinden çıkartılmalıdır. 

9,09 90,94 

7. YetiĢkin bir hastada Temel YaĢam Desteğinde Kalp Masajı/Suni 

Solunum oranı 30/2 olmalıdır. 

9,09 90,91 

8. Yılan Isırıklarında ısırılan bölge diĢ izlerine paralel Ģekilde 

kesilerek kanın akması sağlanmalıdır. 

93,94 6,06 

9. Suda boğulan hasta sudan çıkarıldıktan sonra hastanın suyu 

çıkartılmaya çalıĢılmadan Temel YaĢam Desteğine baĢlanır. 

48,48 51,52 

10. Evde çamaĢır suyu içen 4 yaĢında çocuk en kısa zamanda 

kusturulmalıdır. 

30,30 69,7 

11. Kırık kemikte oluĢan Ģekil bozukluğu düzeltilerek sert bir 

malzeme ile atellenmelidir. 

48,48 51,52 

12. Sara krizindeki hasta eğer diĢlerini sıkmaya baĢlamıĢ ise 

diĢlerinin arasına sert bir cisim itilerek diĢler açılır. 

6,06 93,94 

13. Baygın Ģekilde yatan hasta nefes alıyorsa ayakları 30 derece 

yukarı kaldırılır. 

84,85 15,15 
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14. Sıcak çarpan bir hasta derhal çok serin bir ortama alınarak 

soğuk içecekler verilmelidir. 

30,30 69,70 

15. Yanıklarda oluĢan içi su dolu kabarcıklar (büller) 

patlatılmamalıdır. 

78,78 21,21 

16. Solunum Değerlendirmesi Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 10 

saniye boyunca değerlendirilir. 

87,88 12,12 

17. Ġç kanaması Ģüphesi olan hastaya yiyecek ve içecek verilmez. 

 

93,94 6,06 

18. Kulak kanaması olan hastanın kanayan kulak yukarıda olacak 

Ģekilde yan yatması 

18,18 81,82 

19. Burun Kanamasında hastanın baĢı öne doğru hafif eğdirilerek 5 

dakika boyunca burun kanatları sıkılır. 

96,97 3,03 

20. Kafa ve Omurga Travmalarında hasta düz sert bir Ģekilde Kafa-

Omurga ekseni korunarak taĢınmalıdır. 

96,97 3,03 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Müfredatlar Hazırlanırken 

Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler: Atatürk Üniversitesi Modeli 
 

Necati UTLU 

Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Türkiye  

nutlu@atauni.edu.tr 

 
Özet 

 

Amaç: Bu sunum, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarındaki öğrencilerin, eğitimlerini 

tamamladığında önceden tanımlanmıĢ yetkinliklere ulaĢarak yeterlilik alabilmesini sağlayacak bir 

müfredat oluĢturmak ve müfredat hazırlayıcılara benzer metotlar ve ortak bir terminoloji kullanmaları 

açısından yardımcı olması amaçlanmaktadır. 

Materyal Metot: Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mevcut olan on 

yedi programın ders müfredatlarının hazırlanması, paydaĢların önerileri doğrultusunda yapıldı. Geri 

bildirimler ile de sonuçlar değerlendirildi. 

Sonuç: Geri bildirimler, yapılan eğitimin kalitesinin yüksek olduğunu mezunlarımızın iĢ bulmada 

fazla zorlanmadığı belirledi. 

 

Anahtar Kelimeler: Müfredatlar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Atatürk Üniversitesi 

Modeli 

 

WHILE THE SYLLABUSES OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH 

SERVICES ARE PREPARED, TO BE CONSIDERED FACTORS: ATATÜRK 

UNIVERYSITY MODEL 
 

Abstract 

 
Objective: This presentation, students of the Vocational School of Health Services, hen completing 

their training is intended to be a pre-defined competencies to create a curriculum that will be able to 

ensure adequacy in terms of reaching out to and help using similar methods and a common 

terminology for preparatory curriculum. 

Material and Methods: Seventeen of existing programs reparation of curriculum in Atatürk 

University Health Services Vocational High School was made in accordance with the suggestions of 

the stakeholders. We evaluated the results and feedback.  

Conclusion: Giving feedback, our graduates are made of high quality education, it was determined 

that much difficulty in finding a job. 

 

Keywords: Curriculum, Vocational School of Health Services, Atatürk Unıverysıty Model  
 

GĠRĠġ 

 

Mesleki Eğitim Nedir? 

 Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca 

belirlenmiĢ etkinlikler bütünü 

 Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan, ülkelerin geliĢmesi ve kalkınmasının 

temel unsuru olan bilgi, beceri ve iĢ alıĢkanlıklarına sahip yüksek verimi 

gerçekleĢtirecek kalifiye insan gücü 

 Toplumun hedefleri ve iĢ çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir 

mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması 

 Hedeflere ulaĢabilmenin en önemli ön koĢullarından biri, vasıflı iĢgücü 
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 Hızlı teknolojik ve yapılaĢma değiĢimine katkı sağlayan kalifiye insan gücü sağlamak 

(Boyacı, 2008: 15, Oral, 2012: 15, MEB, 2014: 49, MEB, 2007: 49 Ünal ve ġahbaz, 

2012:4)  
Mesleki Eğitimin Amacı Nedir? 

 Bireyleri baĢarılı bir mesleğe hazırlamak ĠĢ sektörü için vasıflı eleman yetiĢtirmek 

 Sektörlerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun nitelikteki stratejik iĢgücünü yetiĢtirebil-

meye yönelik model geliĢtirmek 

 Eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine, ulusal ve yerel 

düzeylerdeki paydaĢların katılımını sağlamak  

 ĠĢ piyasası ihtiyaç analizine ve paydaĢların görüĢlerine uygun olarak, hayat boyu 

öğrenme ilke ve araçlarını kullanan bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliĢtirmek 

 Ulusal Meslek Standartları‘na uygun eğitim standardı ve müfredatları hazırlamak ve 

bireyleri yeterlik sınavlarını baĢaracak Ģekilde yetiĢtirmek 
Mesleki teknik eğitim alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmak, yeni 

beceriler ve yeni iĢ alanları geliĢtirmek (Boyacı, 2008: 15, Oral, 2012: 15, MEB, 2014: 49, MEB, 

2007: 49 Ünal ve ġahbaz, 2012:4) 

Nasıl Bir Mezun? 

 Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmıĢ olmalı?  

 Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? 

 Bir programın yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı?  

 Programlarımızın sağladığı mevcut yeterlilikler ne ölçüde paydaĢlarımızın beklentileri 

ile örtüĢüyor? 

 Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırıldı mı? 

 Program mezunlarımızı ayırt edici üstün yanlar nelerdir?  

 Program mezunlarımızda geliĢtirilmesi gereken yanlar nelerdir?  

 Programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden 

tasarımlanması sırasında üzerinde durulacak noktalar nelerdir?(Boyacı, 2008: 15, Oral, 

2012: 15, MEB, 2014: 49, MEB, 2007: 49 Ünal ve ġahbaz, 2012:4) 

 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

 
Yüksekokulun Eğitim Durumu 

1992 yılında Eğitim-öğretimine baĢlanan Yüksekokul, on beĢ örgün ve üç de ikinci öğretim 

olmak üzere on sekiz programda yaklaĢık iki bin öğrenci ile eğitim veren bir kurum olup,  Tablo 1‘de 

verilen programlar ile eğitimini sürdürmektedir (atauni.edu.tr.). PaydaĢlar ile yapılan 

değerlendirmelerde ÖSYM‘ye 30 kiĢilik kontenjan bildirilmesine rağmen 40-50 arasında yerleĢtirme 

yapılmaktadır (2015-ÖSYM Klavuzu). 

Nasıl Bir Eğitim Vermeliyiz? 

 Mesleklerin görev tanımlarının çok iyi yapılması ve eğitimin bu tanımları kapsaması,  

 PaydaĢların eğitime katkısının sağlanması  

 Ders müfredatları hazırlanırken dikkat edilen faktörler; 

1. GeçiĢler 

 Kurumlar Arası, 

 Merkezi YerleĢtirme Puanı, 

 Kurum içi, 

 Dikey 

2. Yaz okulunda açılan derslerde birlikteliğin sağlanması 

3. Ders kodlamalarının basite indirgenmesi 

4. Ders içerleklerinin bir mevcutta toplanması 
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5. AKTS hesaplamalarında bir bütün sağlanması 

6. Ders çeĢidinin azaltılarak, yazıĢmalardaki hataların azaltılması 

7. I. ve II. Dönemlerde teorik, III. ve IV. dönemlerde daha çok uygulamalı derslere 

yer verilmesi 

 Bu faktörler dikkate alınarak dersler Ģu Ģekilde sınıflandırıldı; 

 Ortak zorunlu Dersler ( Türk Dili, Tarih ve Ġngilizce vb.) 

 Temel dersler (Fizyoloji, Anatomi ve Biyokimya vb.) 

 Mesleki Dersler (Her programın zorunlu dersleri) 

 Seçmeli Dersler (Öğrencilerin alan dıĢında özellikle sosyal içerikli dersler) 

 Sektörel Uygulamalar (Yaz Stajları) 
Ortak zorunlu Dersler ( Türk Dili, Tarih ve Ġngilizce vb.), ilgili Fakülteler tarafından 

hazırlandığı için her hangi bir katkımız olmamıĢtır. Diğerlerin içerikleri ise bu dersleri yürüten 

paydaĢlarımızın görüĢleri doğrultusunda hazırlandı.  

PaydaĢ Kimdir? Programlar ile dolaylı veya dolaysız etkileĢimi olan; 

1. Bireyler; 

 Mezunlar 

 Öğrenciler; 

 Sağlık Meslek Lisesi Mezunları 

 Düz Lise Mezunları 

 Lisans Mezunları 

 Lisans eğitimini yarıda bırakanlar  

2.Toplumsal Birimler 

 Kamu ve Özel Üniversite Hastaneleri  

 Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği 

 Özel Sağlık KuruluĢları 

 Ġl Müdürlükleri  

3. Program Yürütücüleri 

 a. Öğretim Üyeleri/ Öğretim Görevlileri 

 SHMYO 

 Tıp Fakültesi 

 Diğer Fakülteler 

b. Teknik Elemanlar 

 SHMYO 

 Tıp Fakültesi 

 Diğer Fakülteler 

 Ġl Müdürlükleri  

 Yüksekokul Anestezi Programı Ders Müfredatının örnek olarak sunulması (Tablo 2) 

 Yüksekokul Eczane Programı 1. Sınıf Staj Dosyasının örnek olarak sunulması (Tablo 

3) 
Tablo 1: Atatürk Üniversitesi SHMYO‘da mevcut programlar (kanak) 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Ameliyathane Hizmetleri Fizyoterapi 

Anestezi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 

Diyaliz YaĢlı Bakım 

Ġlk ve Acil Yardım DiĢçilik Hizmetleri Bölümü  

Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ) DiĢ Protez Teknolojisi 

Odyometri Eczacılık Bölümü 

Optisyenlik  Eczane Hizmetleri 

Ortopedik Protez-Ortez  

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   

Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik (ĠÖ)  

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  

Tıbbi Laboratuar Teknikleri  

Tıbbi Laboratuar Teknikleri (ĠÖ)  
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Tablo 2: Yüksekokul Anestezi Programı Ders Müfredatı 
1. SINIF GÜZ YARIYILI 

 DERS ADI TEORĠK UYG. D.SAAT KREDĠ Z/M/S AKTS 

SHM101 Anatomi 2 0 2 2 Z 3 

SHM103 Fizyoloji 2 0 2 2 Z 3 

SHM105 Farmakoloji 2 0 2 2 M 3 

ANT101 Anestezik Farmakoloji 6 0 6 6 M 6 

SHM107 Biyokimya 4 0 4 4 M 5 

 Ġngilizce I 2 0 2 2 Z 2 

 Türk Dili I 2 0 2 2 Z 2 

 Atatürk Ġlk. & Ġnk. 

Tarihi I 
2 0 2 2 Z 2 

 TOPLAM 22 0 22 16   26 

 S  E  Ç  M  E  L  Ġ     D  E  R  S  L  E  R 

S101 Sağlık Hizmetlerinde 

Halkla ĠliĢkiler  
2 0 2 2 S 2 

S103 Tıbbi Terminoloji  2 0 2 2 S 2 

S105 Sterilizasyon 2 0 2 2 S 2 

S107 Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik  
2 0 2 2 S 2 

S109 Etkili KonuĢma 2 0 2 2 S 2 

S111 Müzik 2 0 2 2 S 2 

 TOPLAM 26 0 26 20   30 

 Not: Seçmeli derslerden 4 (dört) AKTS seçmek zorunludur. 

 1. SINIF BAHAR YARIYILI 

               

 DERS ADI TEORĠK UYG. D.SAAT KREDĠ Z/M/S AKTS 

SHM102 Hastalıklar Bilgisi 4 0 4 4 M 5 

ANT102 Anestezi Cihazı & 

Ekipmanlar 
3 4 7 5 M 6 

ANT104 Klinik Anestezi I 2 2 4 3 M 5 

 
Ġngilizce II 2 0 2 2 Z 2 

 Türk Dili II 2 0 2 2 Z 2 

 
Atatürk Ġlk. & Ġnk. Tarihi II 2 0 2 2 Z 2 

 
Sektörel Uyg. (yaz stajı)           4 

 TOPLAM 15 6 21 12 0 26 

 S  E  Ç  M  E  L  Ġ     D  E  R  S  L  E  R 

S102 KiĢilerarası ĠliĢkiler  2 0 2 2 S 2 

S104 Beden Eğitimi ve Vücut 

GeliĢimi 
1 2 3 2 S 2 

S106 
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi  1 2 3 2 S 2 

S108 
Resim 2 0 2 2 S 2 

S110 Afet Yönetimi 2 0 2 2 S 2 

S112 Sosyal Rehabilitasyon 2 0 2 2 S 2 

 TOPLAM 19 6 25 16   30 

 Not: Seçmeli derslerden 4 (dört) AKTS seçmek zorunludur. 
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 2. SINIF GÜZ YARIYILI 

   

 DERS ADI TEORĠK UYG. D.SAAT KREDĠ Z/M/S AKTS 

SHM201 Enfeksiyon Hastalıkları 3 0 3 3 M 4 

ANT201 Klinik Anestezi II 2 4 6 4 M 6 

ANT202 Anestezi Uygulama I 2 8 10 6 M 8 

ANT203 Reanimasyon I 4 4 8 6 M 8 

               

               

               

 
              

 TOPLAM 11 16 27 19   26 

 S  E  Ç  M  E  L  Ġ     D  E  R  S  L  E  R 

S201 Ġlk Yardım  2 0 2 2 S 2 

S203 Halk Sağlığı 2 0 2 2 S 2 

S204 Ġleri YaĢam Desteği 

Uygulamaları  
2 0 2 2 S 2 

S205 Okuma Eğitimi 2 0 2 2 S 2 

S206 ĠĢaret Dili  2 0 2 2 S 2 

               

 TOPLAM 15 16 31 23   30 

 Not: Seçmeli derslerden 4 (dört) AKTS seçmek zorunludur. 

 

  2. SINIF BAHAR YARIYILI 

               

 DERS ADI TEORĠK UYG. D.SAAT KREDĠ Z/M/S AKTS 

ANT202 Anestezi Uygulama II 2 4 6 4 M 8 

ANT204 Mesleki Uygulamalar 1 8 9 5 M 9 

ANT206 Reanimasyon II 2 2 4 3 M 5 

 Sektörel Uyg.              (yaz 

stajı) 
          4 

               

               

 
              

 TOPLAM 5 14 19 12   26 

 S  E  Ç  M  E  L  Ġ     D  E  R  S  L  E  R 

S202 Meslek Etiği 1 0 1 1 S 2 

S204 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 2 S 2 

S206 AraĢtırma Yöntemleri 2 0 2 2 S 2 

208 Tedavi Planlaması ve 

Simülasyon 
2 0 2 2 S 2 

S210 Trafik Eğitimi 2 0 2 2 S 2 

 Not: Seçmeli derslerden 4 (dört) AKTS seçmek zorunludur. 

 TOPLAM 8 14 22 15   30 

 GENEL TOPLAM 68 36 104 59 74 120 
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Tablo 3: Yüksekokul Tıbbı Görüntüleme Programı 2. Sınıf Staj Dosyası 

 

 
 

 

 

TC. 

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ECZANE HĠZMETLERĠ PROGRAMI 

STAJ KARNESĠ 

(BĠRĠNCĠ SINIF) 

 

 
Öğrencinin  

Adı-Soyadı : .................................................  

Yüksekokul No         : .................................................  

Staj baĢlama tarihi : .................................................  

Staj bitiĢ tarihi : .................................................  

Staj Yeri    : ……………………………. 

      ……………………………. 

 

 

 

ĠLETĠġĠM: 

Atatürk Üniversitesi Kampüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Yakutiye - 25240-ERZURUM 

Tel: 0442 231 58 57 

 

 

 

SHMYO YAZ STAJ YÖNERGESĠ 
 

1) Staj karnesi almak için, öğrencinin staj yapacağı kurumdan onay yazısı getirmesi gerekmektedir.  

2) Öğrenci, staj yeri seçimi yaparken Devlet ve Vakıf Üniversitesi Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 

AraĢtırma Hastaneleri, Ġl merkezlerindeki tam teĢekküllü Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri, toptan ilaç 

dağıtımı yapan depo ya da fabrikaları seçmek zorundadır. Bu kurumlar dıĢında yapılan stajlar geçerli değildir. 

3) Öğrencilerin ne kadar süre ile hangi birimde staj yapacağı Yüksekokulumuz müfredat programında 

belirtilmiĢtir. Ancak bu süreler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla değiĢtirilebilir. 

4) Stajyer öğrenci, staj karnesindeki ―devam durumu çizelgesini‖, mesai baĢlangıç ve bitiĢ saatlerinde staj yeri 

sorumlusunun denetiminde imzalayacaktır. 

5) Stajyer öğrenci, Ġlgili birimin mesai saatlerine uymak zorundadır.  

6) Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iĢyerlerinin çalıĢma, iĢ koĢulları ile disiplin ve iĢ emniyetine iliĢkin kurallarına 

uymak zorundadırlar. 

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10‘u 

oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Bu 

durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Stajyer öğrenciler ―Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ― hükümlerine tabidir. Diğer taraftan kusurları ve verecekleri zararlar nedeniyle, 

o iĢyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.  

7) Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya 

uğrayan stajyerin stajı kesilir. Mazereti nedeni ile stajına devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri 

gün sayısı staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. 

8) Hedeflenen staj uygulamaları belirtilen asgari sayıda yapılmalıdır. 

9) Bir öğrenci stajdan baĢarılı sayılabilmesi için en az 60 puan almak zorundadır. Staj sonucunda baĢarısız olan 

öğrenci staj tekrarı yapar. 

10) Staj karnesi, staj süresince kurumda muhafaza edilecektir. 
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11) Staj karnesinde bulunan ―öğrenciyi değerlendirme bölümü― staj bitiĢ tarihi itibari ile staj yeri sorumlusu 

tarafından doldurulacak ve kapalı bir zarf ile 10 gün içerisinde, öğrenci aracılığıyla Yüksekokul Müdürlüğüne 

ulaĢtırılacaktır. 

 

ĠLAÇ DEPOLARI 

Devam Durumu 

 (
1

5
 Ġ

ġ
 G

Ü
N

Ü
) 

TARĠH SABAH AKġAM 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

 

HEDEFLENEN STAJ UYGULAMALARI 

  

Uygulamanın Adı 
Minimal 

Uyg. 

Sayısı 

Yapılan 

Uyg. 

Sayısı 

Soruml

u 

Onayı 

ÇalıĢma, iletiĢim ve müĢteri hizmetleri becerilerine sahip 

olma 

15   

Eczanede ilaç dolaplarının düzenini ve ilaç gruplarını bilme 15   

Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları, ilaç 

isimleri hakkında bilgisi olma 

15   

Ġlaç hazırlanması 15   

Eczane kuralları hakkında bilgisi olma 15   

Ġlaç temini ve stok kontrolünü bilme 15   

Ġlaçların depolanmasındaki süreç ve yöntemleri bilme 5   

 

HASTANE ECZANELERĠ 

Devam Durumu 

 (
1

5
 Ġ

ġ
 G

Ü
N

Ü
) TARĠH SABAH AKġAM 
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HEDEFLENEN STAJ UYGULAMALARI 

  

Uygulamanın Adı 
Minimal 

Uyg. 

Sayısı 

Yapılan 

Uyg. Sayısı 

Sorumlu 

Onayı 

ÇalıĢma, iletiĢim ve müĢteri hizmetleri becerilerine sahip olma 15   

Eczanede ilaç dolaplarının düzenini ve ilaç gruplarını bilme 15   

Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç grupları, ilaç isimleri 

hakkında bilgisi olma 

15   

Ġlaç hazırlanması 15   

Eczane kuralları hakkında bilgisi olma 15   

Ġlaç temini ve stok kontrolünü bilme 15   

Ġlaçların depolanmasındaki süreç ve yöntemleri bilme 5   

  

 

BĠRĠM SORUMLUSUNUN DEĞERLENDĠRMESĠ 

Beceri Tutum Değerlendirmesi 100 Puan Üzerinden 

Mesleki bilgi ve donanım  

Sorun giderme becerisi  

ĠĢ verimliliği (çalıĢma performansı)  

ĠĢe ilgisi  

Tertip ve düzeni  

ĠĢ yeri kurallarına uyma, uyum yeteneği  

Sorumluluk duygusu  

ĠletiĢim kurma ve çalıĢma ortamına uyum  

Öğrenme isteği  

ORTALAMA NOTU  
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Birim Yetkilisi * 

Adı Soyadı:                                       Ünvanı: 

 

Değerlendirme Tarihi:                   Ġmza ve KaĢesi: 

* Anabilim Dalı BaĢkanı, Öğretim Üyeleri, Uzman Doktor, Doktor, BaĢ Müdür, Müdür, 

Müdür Yardımcısı 

 

 

 

Değerli Birim Yöneticisi 

Yaz stajı için biriminize gelen öğrencimizin sizin ihtiyaçlarınıza ne derece cevap 

verdiğini, bilgi ve beceri yeterliliğini, eğitim programlarımızda hangi konulara ağırlık 

vermemiz gerektiğini ve buna benzer önerilerinizi bildirmeniz, eğitim programımızı 

iyileĢtirme ve geliĢtirmemize yön verecektir.  

Katkılarınız için teĢekkür ederiz. 

                SHMYO MÜDÜRLÜĞÜ 

GörüĢ ve öneriler 
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 Öğrenci sayısı değil kalitesi ön plana çıkarıldı 

 Mezunlarımız aranan elemanlar arasında yer aldı 

 Bilgi birikimi nedeniyle staj yeri bulmada problem yaĢamadık  

 Staj yapanların büyük bir kısmı aynı birimde çalıĢmaya devam etme Ģansı buldular 

 Özel kuruluĢlardaki baĢarımızın neticesinde kurumumuza destek sağlandı 
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı kronik bel ağrısı olan hastalarda özür düzeyinin hastaların ruhsal durumlarıyla 

iliĢkisinin incelenmesidir. ÇalıĢmaya kronik bel ağrısı Ģikâyeti ile kliniğe baĢvuran ve yaĢları 16 ile 68 

arasında değiĢen ve hepsi de aktif çalıĢan 117 hasta alındı. Hastaların demografik kayıtları alındıktan 

sonra, Oswestry Disability Ġndex  (ODĠ) ve Hastane Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) uygulandı. 

ODĠ, bireyin günlük yaĢam aktivite performansını ve ağrı nedeniyle yaĢadığı özrü belirlemekte 

kullanılan bir ölçektir. HADS ise kas-iskelet problemi olanlarda anksiyete ve depresyon bulgularını 

kısa sürede tarayarak risk grubunu belirleyen bir ölçektir. ÇalıĢmaya katılan 117 hastanın 69‘u kadın 

(% 58.9) 48‘i erkek (% 41.1)‘ti. Hastaların yaĢ ortalaması 41.9±12.94 yıldı. Hastaların ağrı süreleri 

ortalamaları 47.1±64.7 ay idi. Hastaların etiyolojileri incelendiğinde en fazla lumbal disk hernisi (% 

76.9) görülürken, mekanik bel ağrısı (% 13.7) ve diğer sebepler (% 9.4) daha az sayıda yer almaktadır. 

ODĠ ve HADS arasındaki iliĢkiye bakıldığında, ODĠ toplam puanı ve HADS Depresyon puanı 

arasında ve HADS Anksiyete puanı ile ODĠ toplam puanı arasında % 95 düzeyinde anlamlı (p=0.033, 

r=0.198; p=0.033, r=0.197) bir iliĢki bulundu. Kronik ağrı bireyin ruhsal durumunu olumsuz etkileyen 

bir faktördür. Rehabilitasyon yaklaĢımlarında bireyin aktif katılımı tedavinin baĢarısı için önemlidir. 

Bozuk ruhsal durum ise bireyin tüm yaĢamını olumsuz etkileyen, tedavi sonuçlarını da etkileyebilecek 

önemli bir parametredir. Kronik ağrı tedavisinde bireyin ruhsal durumu dikkate alınması gereken bir 

parametredir. 

 

Anahtar Kelimeler: kronik bel ağrısı, özür düzeyi, anksiyete, depresyon 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN DISABILITY LEVELS AND MENTAL 

CONDITION IN LOW BACK PAIN PATIENTS 
 

Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the relationship between disability levels and mental condition 

in low back pain patients. Hundred and seventeen patients, aged between 16 and 68, who are active 

employees and admitted to clinic with chronic low back pain, included the study. After taking the 

demographic data of patients, Oswestry Disabilty Index (ODI) and Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) were administered. ODI is a scale used for determination of clients‘ daily living 

activities performance and disabilty due to pain. HADS is a scale screening anxiety and depression 

signs in a short time and determine risk group in musculoskeletal disorders. Hundred seventeen 

patients  (69 female, %58.9 and 48 male, %41.1) participated the study. The mean age of the patients 

was 41.9±12.94 year. The patients‘ mean pain duration was 47.1±64.7 month. The etiology of the 

patients were mostly  lumbar disc hernia (%76.9), low back pain (%18.7) and seldomly  other reasons 

(%9.4). Regarding the relationship between ODI and HADS; there were corelations at level of 95% 

between ODI total scores and HADS anxiety scores, also ODI total scores and HADS depression 

scores (p=0.033, r=0.198; p=0.033, r=0.197). Chronic pain is an adversely affecting factor of mental 

condition of the individuals. In rehabilitation approach active participation of individuals is important 

for the success of the treatment. Distorted mental condition is negatively affecting the whole life of 

mailto:mahmut.yaran@omu.edu.tr
mailto:ercant@omu.edu.tr
mailto:fztgamze@yahoo.com
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individuals and also an important parameter affecting the treatment results. Mental condition of the 

individual in the treatment of chronic pain is a parameter to be considered. 

 

Key Words: Chronic low-back pain, disability levels, anxiety, depression 

 

GĠRĠġ 
 

Kronik hastalıklar içinde bel ağrısı en çok karĢılaĢılan, kiĢinin günlük yaĢam 

aktivitelerini kısıtlayan ve iĢ gücü kaybına neden olan durumlardan biridir (1). Üç aydan daha 

uzun süren bel ağrısı kronik bel ağrısı (KBA) olarak isimlendirilmektedir. Kronik bel 

ağrısının tedavisi ve hastanın Ģikâyetlerinin rahatlatılması çok daha zordur (2). Kronik bel 

ağrılı hastalarda, ağrı, spazm, kas kuvvetinin azalması ve postür bozukluğuna bağlı olarak 

fiziksel endurans azalmakta, iĢlevsel kapasitede kayıplar olmaktadır (3). Bireylerin kendi 

fiziksel sağlıklarını, ruh sağlıklarını, sosyal iliĢkilerini ve içinde bulundukları çevresiyle 

iliĢkisini ve yaĢamdaki pozisyonunu algılaması yaĢam kalitesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kronik bel ağrısı çoğunlukla yaĢam kalitesini de düĢürerek hastalarda üzüntü, çaresizlik 

duygularının yerleĢmesine ve hatta bazı hastalarda da depresyon ya da anksiyete 

bozukluklarına yol açabilir (4). Psikolojik etkenler fiziksel bozukluklara yol açabildiği gibi, 

fiziksel bozuklukların da hastaların psikolojisini olumsuz etkilediği bilinmektedir (2). 

Literatürde kronik bel ağrısının psikososyal boyutu ile ilgili kapsamlı çalıĢmaların sınırlı 

olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmamızın amacı toplumda sık karĢılaĢılan bir problem olan kronik 

bel ağrısı olan ve aktif çalıĢan kiĢilerde özür düzeyi ve ruhsal durumları arasındaki iliĢkinin 

incelenmesidir.    
 

YÖNTEM 
 

 ÇalıĢmaya kronik bel ağrısı Ģikâyeti ile kliniğe baĢvuran ve yaĢları 18 ile 65 arasında 

değiĢen ve hepsi de aktif çalıĢan 117 hasta alındı. Hastalar çalıĢma hakkında bilgilendirildi ve 

onay formları alındı. Bel ağrısı sebebi ile operasyon geçirmiĢ, 3 aydan daha az bel ağrısı 

Ģikayeti olanlar, çalıĢmayan kiĢiler ile 18 yaĢ altı ve 65 yaĢ üstü kiĢiler çalıĢmaya dahil 

edilmedi.  

Hastaların, günlük yaĢam aktivite performansını ve ağrı nedeniyle yaĢadığı özrü 

belirlemek amacıyla Oswestry Disability Ġndex  (ODĠ) ölçeği kullanıldı. Bel ağrısının sebep 

olduğu iĢlevsel özür, Modifiye Oswestry Bel Ağrısı ile ĠliĢkili Özür Anketinin Türkçe 

Versiyonu ile değerlendirildi. Anketin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalıĢması 

Yakut ve arkadaĢları tarafından (2004) yapılmıĢtır. Bu form, ağrı, kiĢisel bakım, ağır 

kaldırma, yürüyüĢ, oturma, ayakta durma, cinsel yaĢam, sosyal yaĢam ve seyahat etmeyi 

değerlendiren 10 ana bölümden oluĢmaktadır. Her bir soruda altı seçenek olup hastadan 

durumunu en iyi tanımlayan ifadeyi seçmesi istenmektedir. Her soruya 0-5 arasında puan 

verilmekte olup, yüksek değerler yeti yitiminin arttığını göstermektedir.  

Hastaların anksiyete ve depresyon bulgularını kısa sürede tarayarak risk grubunun 

belirlenmesini sağlayan bir ölçek olan Hastane Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) 

uygulandı. Ölçeğin Türkiye‘de geçerlilik güvenilirlik çalıĢması Aydemir ve arkadaĢları 

(1997) tarafından yapılmıĢtır. Bedensel hastalığı olan hastalar ve birinci basamak sağlık 

hizmetlerine baĢvuranlar için tanı koymak amaçlı değil anksiyete ve depresyonu kısa sürede 

tanılayıp risk grubunu belirlemek için kullanılır. Toplam 14 sorudan yedisi (tek sayılar) 

anksiyeteyi ve yedisi (çift sayılar) depresyonu ölçmektedir. Yanıtlar dörtlü Likert biçiminde 

ve 0-3 arasında puanlanmaktadır. Ölçekte her maddenin puanlaması farklıdır. 1., 3., 5., 6., 8., 

10., 11. ve 13. maddeler giderek azalan Ģiddet gösterirler ve puanlama 3, 2, 1, 0 biçimindedir. 

Öte yandan 2., 4., 7., 9., 12. ve 14. maddeler ise 0, 1, 2, 3, biçiminde puanlanırlar. Anksiyete 

alt ölçeği için 1., 3., 5., 7., 9., 11. ve 13. maddeler toplanırken; depresyon alt ölçeği için 2., 4., 



422 

 

6., 8., 10., 12. ve 14. maddelerin puanları toplanır. Hastaların her iki alt ölçekten 

alabilecekleri en düĢük puan 0, en yüksek puan 21‘dir.   

Ġstatistiksel değerlendirme için ―SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences 

Inc. Chicago, IL, USA) 15.0 For Windows paket programı kullanıldı. Ġstatistiksel analizlerde 

hastaların demografik verileri için tanımlayıcı analiz kullanılarak ortalama ve standart 

sapmaları belirlendi. Özürlülük ve ruhsal durum ile iliĢkili anksiyete ve depresyon arasındaki 

korelasyonlar için Pearson korelasyon testi kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul 

edildi. 

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya katılan 117 hastanın 69‘u (%58,9) kadın ve 48‘i (%41,1) erkek olup, yaĢ 

ortalamaları 41.9±12.94 yıldır. Hastaların ağırlık, boy ve Vücut Kitle indeksi (VKI) ortalamaları ile 

ağrı süreleri ile ilgili bazı özellikler Tablo-1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo-1. Hastaların yaĢ, boy, kilo, VKI ve ağrı süresi ortalamaları 

       Ort.±St. Sapma    Min-Maks 

YaĢ (yıl)          41,9±12,9      16-68 

Boy (cm)          1,68±0,08 1,50-1,96 

Kilo (kg)          73,8±13,34      45-115 

Vücut Kitle indeksi(kg/cm
2
)          26,04±3,94 17,58-37,98 

Ağrı Süresi (ay)          47,1±64,7 6-240 

 

Kronik bel ağrısı olan hastaların etiyolojileri incelendiğinde en fazla lumbal disk hernisi (% 

76.9) görülürken, mekanik bel ağrısı (% 13.7) ve diğer sebepler (% 9.4) daha az sayıdadır.  Hastaların 

medeni durumu, çocuğu olanlar, sigara ve alkol kullanma durumu ile egzersiz yapanların oranı  Tablo-

2‘de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-2. Hastaların etiyolojileri, medeni durumu, çocuk sayısı, sigara ve alkol kullanımı ve 

egzersiz yapma durumu 

Etiyoloji              N   (%) 

    Lumbal Disk Hernisi         90 (76,9) 

    Mekanik Bel Ağrısı          16 (13,7) 

    Diğer          11 (9,4) 

Medeni Durum           

    Evli         95 (81,2) 

    Bekar         17 (14,5) 

    Dul           2 (1,7) 

    BoĢanmıĢ           3(2,6) 

Çocuğu olanlar        82 (76,1) 

Sigara kullanan        36 (30,8) 

Alkol kullanan        11 (9,4) 

Egzersiz yapan        40 (34,2) 

  

 

Tablo-3. ODĠ Toplam Puan ve HADS‘ın alt bölümleri arasındaki korelasyonlar 

     HADS Depresyon              HADS 

Anksiyete 

        p                r                        p               r 

Oswestry Disability Ġndex  (ODĠ)Toplam Puan      <0.05       0.033*             <0.05       0.033*              

*Korelasyon anlamlılık düzeyi=<0.05 

 

TARTIġMA 



423 

 

 

 Kronik bel ağrısına yönelik herhangi bir müdahalenin baĢarısına karar verilirken ağrı, 

günlük yaĢam aktivitelerindeki özür, çalıĢma kapasitesi ve yaĢam kalitesi gibi ölçümlere yer 

verilmesi gerekir. Ağrıya bağlı özürlülükle birlikte çalıĢan kiĢilerin fonksiyonel kapasiteleri 

etkilenmekte bununla birlikte depresif duygu durumun eklenmesiyle de yaĢam beklentilerinin 

değiĢtiği bildirilmiĢtir (2,3,5). Literatürde kronik bel ağrısı ve yaĢam kalitesi ile ilgili çok 

sayıda araĢtırmanın varlığı göze çarpmaktadır. Ancak bu çalıĢmalara katılan kronik bel 

ağrısına sahip kiĢilerin hepsinin de aktif çalıĢan olduğu bir araĢtırmaya rastlanmadı.  

 AraĢtırmamıza katılan 117 hastanın en sık kronik bel ağrısı nedeni %76,9 ile lumbal 

disk hernisi olup, bunu %13,7 ile mekanik bel ağrısı takip etmiĢtir. Evcik ve Ay (2008)‘ın 

çalıĢmalarına katılan 45 hastada ise en sık kronik bel ağrısı nedeni lomber spondiloz (%44), 

disk hernisi (%32,6) ve diğer nedenler (%23,4) olmuĢtur.  

  ÇalıĢmada yer alanların %30‘si sigara kullanıyor ve %34,2‘si ise egzersiz yapıyordu. 

Hung ve arkadaĢlarının 225 kronik bel ağrısı olan kiĢide özürlülük ve etkileyen faktörleri 

araĢtırdığı çalıĢmalarında sigara içenlerin oranın %31,1 ve egzersiz alıĢkanlığı olanlar %36,9 

ile bizim çalıĢmamıza benzer özellikler göstermiĢtir. Yine Hung ve arkadaĢlarının 

çalıĢmasında 225 kronik bel ağrısı olan kiĢiden 152‘sinin (%67,6) aktif çalıĢıyor olmasına 

karĢın, bizim araĢtırmamıza katılan kiĢilerin tamamı 117 (%100) aktif çalıĢandı.    

 Kronik ağrı hastanın ruhsal durumunu olumsuz etkileyen bir faktördür. Bozulan ruhsal 

durum ise bireyin tüm yaĢamını olumsuz etkileyen, tedavi sonuçlarını da etkileyebilecek önemli bir 

parametredir. AraĢtırmamızın sonuçlarına göre özürlülük ile depresyon ve anksiyete bulguları arasında 

bir iliĢki mevcuttur. Ağrı ve yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı birçok çalıĢmada benzer 

sonuçlara ulaĢılması bizim çalıĢmamız ile benzerlik göstermiĢtir (3,6,7).  

 Sonuç olarak kronik bel ağrısı olan hastaların ağrı Ģiddeti ile depresyon ve anksiyete 

düzeylerinde artıĢ olmakta ve yaĢam kaliteleri ise azalmaktadır. Bu nedenle kronik ağrı tedavisinde 

hastaların ruhsal durumu dikkate alınması gereken önemli bir parametredir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yönteminin ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin 

algoritma dersindeki baĢarılarına etkilerini incelemek ve öğrencilerin derste PDÖ kullanımına yönelik 

görüĢlerini tespit etmektir. ÇalıĢma, tek grup üzerinden yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın örneklemi, Ağrı 

Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 1. sınıfta okuyan toplam 30 

öğrenciden oluĢmaktadır. Uygulama, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde 12 ders saati süresinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest zayıf deneysel desen ve 

tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonunda; PDÖ Yönteminin öğrencilerin akademik 

baĢarılarını, derse karĢı olan ilgilerini ve öğrenci motivasyonunu artırdığı görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Probleme Dayalı Öğrenme, PDÖ, PHP, Ġnternet Programcılığı 

 

 

PROBLEM-BASED LEARNING ALGORITHM OF THE COURSE THE 

STUDENTS SUCCESS AND IMPACT ON VIEWS ABOUT THE PROCESS 
 

Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze the effects of Problem Based Education (PBE) on the associate 

degree freshmen's success in Algorithm class and to determine the views of the freshmens about the 

use of PDE during the classes.  The study was conducted on a single group. The sample of the study 

consists of 30 first grade students from the department of Mechatronics, Vocational High School, Ağrı 

Ġbrahim Çeçen University. The study was lasted for 12 course hours in the spring term of 2013-2014 

academic years. In the study, single group pretest-posttest weak experimental design and descriptive 

survey model were used. As a result of the study, it was seen that the PBE method increased the 

academic success of the students, their interest for the class and their motivation. 

 

Keywords: Problem-Based Learning, PBL, PHP, Web Programming 
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GĠRĠġ  

 

Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi 

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ); öğrencilerin günlük hayatta karĢılaĢtıkları ya da karĢılaĢa 

bilecekleri problemlere çözüm önerisi üretmelerini teĢvik ederek, öğrencilerin bilimsel bilgiye 

ulaĢmalarını amaçlayan bir öğretim stratejisidir (Tosun, ġenocak, & Özeken, 2013). PDÖ yönteminde 

öğrencilerin bir bilim adamı gibi çalıĢmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bilgi diğer öğretim 

yöntemlerinde olduğu gibi PDÖ yönteminde de öğretmen tarafından öğrenciye doğrudan verilmez. 

Verilmek istenen bilgi hakkında günlük hayattan örneklerle problem durumları oluĢturulur ve 

öğrencilerin bu problem durumlarına çözüm önerileri oluĢturmaları istenir (Tosun, ġenocak, & 

Özeken, 2013). 

Ġyi yapılandırılmıĢ bir PDÖ problemi bazı özelliklere sahip olmalıdır. (Duch, Groh, & Allen, 2011)‘e 

göre bu özellikler; i) öğrencinin ilgisini çekmeli ve motive edici olmalı, ii) öğrencilerin problemin 

içeriğini anlamalarını sağlamalı, iii) problem öğrencinin gerçek hayatta karĢılaĢabileceği durumlardan 

seçilmeli, iv) problemler öğrencilerin çözüme doğrudan gidebileceği değil, araĢtırma yapmaya yönelik 

olmalı, v) problemin bir çözüm yolu olmamalı, vi) problem, öğrencilerin düzeylerine uygun olmalıdır. 

Bilgisayarda Programlama ve Algoritma 

Bilgisayar alanında programlama bilgisi pek çok araĢtırmacı tarafından zor olarak nitelendirilmektedir 

(Maazman & Altun, 2014). Programlama; farklı alt görevlerden oluĢan ve farklı biliĢsel süreçlerden 

oluĢan karmaĢık bir süreçtir. Programlama yapılırken, öncelikle çözüm yolu bulunması ve bu çözüm 

yolu bulunurken bir örüntünün oluĢturulması gerekmektedir (Szlavi & Zsako, 2006). Bilgisayarda 

çözülecek olan problem için çözüm yolu geliĢtirilmesine algoritma denir. Bilgisayar, cep telefonu, cep 

bilgisayarı gibi cihazların üzerinde bir problemin çözümüne yönelik adımların oluĢturulmasına 

algoritma denir. 

 

ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, PDÖ yönteminin ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin algoritma dersindeki 

baĢarılarına ve öğrencilerin derste PDÖ kullanımına yönelik görüĢlerine etkisini incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda aĢağıdaki araĢtırma soruları cevaplanmaya çalıĢılmıĢtır:   

AraĢtırma Sorusu 

1. PDÖ yönteminin ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin Bilgisayarda Programlama dersindeki 

akademik baĢarılarına etkisi var mıdır? 

2. Öğrencilerin Bilgisayarda Programlama dersinde PDÖ kullanımına yönelik görüĢleri nelerdir? 

 

Yöntem 

Bu çalıĢmada öğrenci baĢarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için nicel 

araĢtırma yaklaĢımlarından ―deneysel çalıĢma‖ yönteminin tek gruplu ön test –son test zayıf deneysel 

deseni kullanılmıĢtır (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). En az iki değiĢken arasındaki neden-sonuç 

iliĢkilerini belirlemek amacıyla kullanılan desenlere deneysel desen denir. Bu tür araĢtırmalar 

araĢtırmacının kontrolünde, gözlemlenecek veriler üretilerek gerçekleĢtirilir.  

ÇalıĢmada öğrenci görüĢlerini belirlemek için tarama modelinden yararlanılmıĢtır. Tarama modeli 

geçmiĢte ya da devam etmekte olan bir durumu kendi Ģartları içerisinde betimlemeyi amaçlayan 

deneysel olmayan bir nicel araĢtırma yaklaĢımıdır. Tarama modelinde araĢtırmaya konu olan olay, 

problem, birey ya da nesne, içinde bulunduğu koĢullar açısından olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. 

Bu koĢullar herhangi bir Ģekilde değiĢtirilmez ya da dıĢarıdan bir etkiye maruz bırakılmaz. 

 

Örneklem 

Bu çalıĢma Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü 1. Sınıf 

Bilgisayarda Programlama dersini alan 30 öğrenciden oluĢmaktadır. Süreç haftada üç saat olmak üzere 

toplam 12 ders saatinde tamamlanmıĢtır. 

 

Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada öğrencilerin baĢarılarını ölçek için BaĢarı Testi ve öğrenci görüĢlerini almak için dört 

adet açık uçlu sorudan oluĢan GörüĢme Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıĢtır.  AraĢtırmada 

kullanılan baĢarı testi Bilgisayarda Programlama Dersinde temel algoritma bilgisi ve akıĢ Ģemaları 
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konularından oluĢan 5 adet açık uçlu soru oluĢmaktadır. Sorular bir ölçme değerlendirme uzmanına, 

bir konu alanı uzmanına ve bir de dil uzmanına gösterilmiĢ, alınan dönütler doğrultusunda gerekli 

düzeltmeler yapılarak uygulanmıĢtır. Öğrenci görüĢlerini tespit etmek için geliĢtirilen görüĢme formu;  

dört adet açık uçlu anket sorudan oluĢmaktadır. Sorular hazırlanırken daha önce yapılmıĢ olan 

çalıĢmalar incelenmiĢtir. Ayrıca uzman görüĢleri alınmıĢ ve alınan dönütler doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 

 

Verilerin Analiz Edilmesi  

Öğrencilerin akademik baĢarısına iliĢkin ön-test/son-test sonuçları, hazırlanan cevap anahtarına bağlı 

kalınarak analiz edilmiĢtir. Sınav sonuçlarının analizinde yanlılığın ya da nesnelliğin ortaya çıkmaması 

içinse sınav kâğıtları alanında uzman iki öğretim elemanı tarafından puanlandırılmıĢtır. Hem ön test 

hem de son testte tüm sınav kâğıtları okunduktan sonra öğretim elemanlarının verdi puanların 

arasındaki tutarlılığa bakılmıĢ ve puanlandırmada objektifliği sağlanmıĢtır. Açık uçlu soruların yer 

aldığı anketten elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler 

için tema-kategori-kod listesi oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan tema-kategori-kod listesi alan uzmanı olan 

araĢtırmacılar tarafından kontrol edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin görüĢlerinden alıntılar 

yapılırken Ö-1, Ö-2 gibi kodlamalar kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde çalıĢmada elde edilen bulgular yazılacaktır. Bulgular yazılırken ilk önce öğrenci baĢarıları 

ile ilgili elde edilen bulgular daha sonra öğrenci görüĢleri ile ilgili bulgular yazılacaktır. 

Öğrenci BaĢarıları Bulguları 

Yapılan çalıĢmada, çalıĢma grubuna Bilgisayarda Programlama Dersinde PDÖ yaklaĢımı kullanmadan 

önce ve sonra ki ön-test ve son-test baĢarı puanlarının analiz sonuçları Tablo-1‘de verilmiĢtir.  

Tablo 7. ÇalıĢma Grubu öntest-sontest Sonuçları 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Ontest 33,10 30 14,92 2,72 

Sontest 67,20 30 13,39 2,44 

 

Tablo 1‘de de görüldüğü gibi çalıĢmaya 30 öğrenci katılmıĢtır. 30 öğrencinin ön-test notlarının 

ortalaması 33,1000 ve son-test notlarının ortalaması 67,2000‘dir. .ön-test sonuçlarının standart 

sapması 14,92 iken, son-test sonuçlarının standart sapması 13,39 dur. 

 

 

Tablo 1-1‘de de görüldüğü gibi %95 güven aralığında sig (2 tailed) değeri 0,05‘in altında 

çıkmıĢtır. (p=,000) Yani öğrencilerin ön-test ve son-test notlarının ortalamaları arasında önemli 

derecede anlamlı bir fark vardır. 

Öğrenci GörüĢleri Bulguları 

Bu bölümde öğrenci görüĢleri için kullanılan açık uçlu anket verilerinde elde edilen sonuçlar analiz 

edilecektir. Analiz için ilk önce ankete katılan öğrenciler hakkında demokrafik bilgiler sunulacak, 

sonrada öğrenci görüĢleri dört tema-dört kod ve 30 kategoriden oluĢan tema-kategori-kod listesi 

verilecektir. Temalar Farklı Ders Teması, PDÖ Teması, Algoritma Teması ve Etki Temasıdır. 

Tablo 2. Öğrenci demografik bilgileri 

 N YaĢ Ort. 

Bay 23 21 

Bayan 7 20 

 

Tablo 2‘de de görüldüğü gibi çalıĢmaya 23 bay ve 7 bayan öğrenci katılmıĢtır. Bay öğrencilerin yaĢ 

ortalaması 21 ve bayan öğrencilerin yaĢ ortalaması 20 dir.  
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Farklı Ders Teması 

Tablo 3. Farklı ders teması 
Kategori Kod Açıklama f 

PDÖ baĢka hangi derste 

kullanılsın 

Elektrik PDÖ Yönteminin elektrik dersinde 

uygulanmasını istediklerini belirtmekte. 

3 

Makine PDÖ Yönteminin makine dersinde 

uygulanmasını istediklerini belirtmekte 

2 

Sadece Bilgisayar PDÖ Yönteminin sadece bilgisayar dersinde 

uygulanmasını istediklerini belirtmekte 

3 

Tüm Derslerde PDÖ Yönteminin tüm derslerde uygulanmasını 

istediklerini belirtmekte 

7 

Uygulamalı Derslerde PDÖ Yönteminin uygulamalı derslerde 

uygulanmasını istediklerini belirtmekte 

8 

Meslek Derslerinde PDÖ Yönteminin meslek derslerinde 

uygulanmasını istediklerini belirtmekte 

6 

Hiç Biri PDÖ Yönteminin hiçbir derste uygulanmasını 

istememekte. 

1 

Cevap Yok Cevap yok 1 

 

Tablo-3‘de de görüldüğü gibi bu tema altında bir kategori ve sekiz kod oluĢturulmuĢtur. PDÖ baĢka 

hangi derste kullanılsın kategorisi altında; elektrik, makine, sadece bilgisayar, cevap yok, tüm 

derslerde, uygulamalı derslerde, meslek derslerinde ve hiç biri kodları vardır. Elektrik kodu ile 

öğrenciler öğrencilerin elektrik dersinde PDÖ kullanılmasını, makine kodu ile makine dersinde PDÖ 

kullanılmasını, sadece bilgisayar kodu ile bilgisayar dersinde PDÖ kullanılmasını, tüm dersler kodu ile 

tüm derslerde PDÖ kullanılmasını ve meslek dersleri kodu ile meslek derslerinde PDÖ kullanılmasını 

istediklerini belirtmiĢtirler. Hiç biri kodu ile öğrencilerin derslerde PDÖ kullanılmamasını istediklerini 

belirtmiĢtirler. Cevap yok kodu ile kodlanan cevaplarda öğrenciler ilgili soruya cevap vermek 

istememiĢtirler. Bu temada en çok frekans uygulamalı dersler ve tüm dersler kodlarıdır. Örneğin PDÖ 

Yönetiminin tüm derslerde uygulanmasını isteyen Ö-15 ve Ö-21‘in görüĢleri; 

―PDÖ tüm derslerde kullanılmalı çünkü öğrenmenin en iyi yolu.” 

“Bütün derslerde kullanılmasını isterim sebebi ise daha fazla bilgi edinmek istiyorum.” 

 

PDÖ Teması 

Tablo 4. PDÖ teması 
Kategori Kod Açıklama f 

Öğrencilerin PDÖ Yöntemi 

hakkında ki görüĢleri 

Güven Verici Öğrenciler güven verici kodu ile PDÖ ile yapılan 

derslerde kendilerini güvende hissettiklerini 

belirtmiĢtirler. 

2 

Mutluluk Verici Öğrenciler mutluluk verici kodu ile bu derslerde 

mutlu olduklarını belirtmiĢtirler. 

2 

Ġyi Bir Yöntem Öğrenciler iyi bir yöntem kodu ile PDÖ‘nün 

derslerde kullanılan en iyi yöntem olduğunu 

belirtmiĢtirler. 

7 

Yardımcı Öğrenci yardımcı kodu ile PDÖ‘nün derslere 

yardımcı olduğunu belirtmiĢtirler.  

3 

Eğitici-Öğretici Öğrenciler eğitici-öğretici kodu ile PDÖ‘nün eğitici 

ve öğretici olduğunu belirtmiĢtirler. 

3 

Grup ÇalıĢmasına Yönelik Öğrenciler grup çalıĢması kodu ile PDÖ‘nün 

kendilerini grup çalıĢmasına yönlendirdiğini 

belirtmiĢtirler. 

2 

AraĢtırma Yaptıran Öğrenciler araĢtırmacı kodu ile PDÖ‘nün 

kendilerini araĢtırmaya yönlendirdiğini 

belirtmiĢtirler. 

6 

Problem Çözdüren Öğrenciler problem çözme kodu ile de PDÖ‘nün 

kendilerinde problem çözme becerilerini 

geliĢtirdiğini belirtmiĢtirler 

6 

Cevap Yok Öğrenciler evap yok kodu ile öğrenciler bu 

kategoride ki soruya cevap vermek istememiĢtirler 

1 

Tablo-4‘de de görüldüğü gibi PDÖ Temasında bir kategori vardır. Bu kategori ile öğrencilerin PDÖ 

Yöntemi hakkında ki görüĢleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kategori altında dokuz adet kod 

oluĢturulmuĢtur. PDÖ Yöntemi hakkında ki görüĢler kategorisi altında; güven verici, mutluluk verici, 
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iyi bir yöntem, yardımcı, eğitici-öğretici, grup çalıĢmasına yönelik, araĢtırma yaptıran, problem 

çözdüren ve cevap yok kodları vardır. Öğrenciler güven verici kodu ile PDÖ ile yapılan derslerde 

kendilerini güvende hissettiklerini, mutluluk verici kodu ile bu derslerde mutlu olduklarını 

belirtmiĢtirler. Ġyi bir yöntem kodu ile PDÖ‘nün derslerde kullanılan en iyi yöntem olduğunu, 

Yardımcı kodu ile PDÖ‘nün derslere yardımcı olduğunu, Eğitici-öğretici kodu ile PDÖ‘nün eğitici ve 

öğretici olduğunu, grup çalıĢması kodu ile PDÖ‘nün kendilerini grup çalıĢmasına yönlendirdiğini, 

araĢtırmacı kodu ile PDÖ‘nün kendilerini araĢtırmaya yönlendirdiğini ve problem çözme kodu ile de 

PDÖ‘nün kendilerinde problem çözme becerilerini geliĢtirdiğini belirtmiĢtirler. Cevap yok kodu ile 

öğrenciler bu kategoride ki soruya cevap vermek istememiĢtirler. Bu temeda en fazla frekans iyi bir 

yöntem, problem çözdürücü ve araĢtırmacı kodlarıdır. Ġyi bir yöntem olduğunu belirten Ö-9‘un 

görüĢü; 

“Probleme dayalı öğrenme güzel bir uygulama. Daha iyi araĢtırma yapılması gereken ve konunun 

çözümüne geniĢ açıdan baktıran güzel bir uygulama.” 

 

Algoritma Teması 

Tablo 5. Algoritma Teması 
Kategori Kod Açıklama f 

Algoritma dersinde PDÖ 

kullanılması 

AraĢtırma  Öğrenciler araĢtırma kodu ile algoritma için 

araĢtırma yapmak gerekli olduğunu 

öğrendiklerini belirtmiĢtirler. 

4 

Sırayla Yapma Öğrenciler sırayla yapma kodu ile algoritmada 

ki akıĢ mantığını öğrendiklerini ve bunun bir 

katkı olduğunu belirtmiĢtirler. 

8 

Farkındalık Öğrenciler farkındalık kodu ile zor olan 

algoritma dersinde aslında baĢarılı 

olabileceklerinin farkına vardıklarını 

belirtmiĢtirler. 

8 

Yorumlama Yorumlama kodu ile öğrenciler algoritma 

problemlerini yorumlayabildiklerini ve 

bununda bir katkı olduğunu belirtmiĢtirler. 

5 

Katkısı Yok Katkısı yok kodu ile PDÖ‘nün algoritma 

dersine bir katkısı olmadığını belirtmiĢtirler. 

3 

Cevap Yok Cevap yok kodu ile öğrenciler bu kategoride ki 

soruya cevap vermek istememiĢtirler 

2 

Tablo-5‘de de görüldüğü gibi bu tema altında oluĢturulan Algoritma dersinde PDÖ kullanılması 

kategorisi ile öğrencilerin PDÖ‘nün algoritma dersine ne tür katkıları olduğu hakkında ki görüĢleri 

belirlemeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda bu kategoride; araĢtırma, sırayla yapma, farkındalık, 

yorumlama, katkısı yok ve cevap yok olmak üzere altı kod oluĢturulmuĢtur. Öğrenciler araĢtırma kodu 

ile algoritma için araĢtırma yapmak gerekli olduğunu, sırayla yapma kodu ile algoritmada ki akıĢ 

mantığını, farkındalık kodu ile zor olan algoritma dersinde aslında baĢarılı olabileceklerinin farkına 

vardıklarını ve yorumlama kodu ile algoritma problemlerini yorumlayabildiklerini PDÖ sayesinde 

kazandıklarını ve katkısı yok kodu ile PDÖ‘nün algoritma dersine bir katkısı olmadığını 

belirtmiĢtirler. Cevap yok kodu ile öğrenciler bu kategoride ki soruya cevap vermek istememiĢtirler. 

Bu kategoride en fazla frekanslı kodlar sırayla yapma ve farkındalık kodlarıdır. PDÖ sayesinde 

algoritmayı sırayla yapılması gerektiğini öğrendiğini belirten Ö-10‘un görüĢü; 

“PDÖ ile algoritma dersinde bir soruyu ve problemi aĢama aĢama yapılmasını ve hem olumlu hem 

olumsuz yönlerini bir bütün olarak görülmesi gerektiğini öğrendim Günlük hayattan olan problem 

derse katılımı mı artırdı.  Bununlar gibi olumlu katkıları oldu.” 
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Etki Teması 

Tablo 6. Etki Teması 
Kategori Kod Açıklama f 

Algoritma dersinde PDÖ 

kullanılması 

BaĢarılı Olmak Öğrenciler baĢarılı olma kodu ile zorlandıkları 

algoritma dersinde baĢarıya ulaĢmıĢ 

olmalarından etkilendiklerini belirtmiĢtirler.  

8 

Grup ÇalıĢması Öğrenciler grup çalıĢması kodu ile farklı 

özellikte ki kiĢilerin bir arada çalıĢmasından 

etkilendiklerini belirtmiĢtirler. 

7 

Hata Düzeltme Hata düzeltme kodu ile öğrenciler yapılan 

hataların düzeltme imkanı olmasından 

etkilendiklerini belirtmiĢtirler. 

3 

Algoritma Yazma Öğrenciler algoritma yazma kodu ile daha önce 

yazamadıkları algoritmayı süreç sonunda 

yazabilir hale gelmelerinden etkilendiklerini 

belirtmiĢtirler 

3 

AĢama AĢama Ġlerleme Öğrenciler aĢama aĢama kodu ile problemleri 

bir anda değil de basamak basamak çömüĢ 

olmalarından etkilendiklerini belirtmiĢtirler. 

3 

Farklı Çözüm Yolları Öğrenciler farklı çözüm yolları kodu ile bir 

problemin birden fazla çözüm yolu olduğunu 

görmüĢ olmalarından etkilendiklerini 

belirtmiĢtirler 

4 

Cevap Yok Cevap yok kodu ile öğrenciler bu kategoride ki 

soruya cevap vermek istememiĢtir 

2 

 

Tablo-6‘da da görüldüğü gibi bu tema altında oluĢturulan yapılan çalıĢmada sizi etkileyen noktalar 

kategorisinin altında; baĢarılı olmak, grup çalıĢması, hata düzeltme, algoritma yazma, aĢama aĢama 

ilerleme, farklı çözüm yolları ve cevap yok olmak üzere yedi kod oluĢturulmuĢtur. Öğrenciler baĢarılı 

olma kodu ile zorlandıkları algoritma dersinde baĢarıya ulaĢmıĢ olmalarından, grup çalıĢması kodu ile 

farklı özellikte ki kiĢilerin bir arada çalıĢmasından, hata düzeltme kodu ile yapılan hataların düzeltme 

imkanı olmasından, algoritma yazma kodu ile daha önce yazamadıkları algoritmayı süreç sonunda 

yazabilir hale gelmelerinden, aĢama aĢama kodu ile problemleri bir anda değil de basamak basamak 

çömüĢ olmalarından, farklı çözüm yolları kodu ile bir problemin birden fazla çözüm yolu olduğunu 

görmüĢ olmalarından etkilendiklerini belirtmiĢtirler. Cevap yok kodu ile öğrenciler bu kategoride ki 

soruya cevap vermek istememiĢtir. Bu kategoride en fazla frekansa sahip kodlar; grup çalıĢması ve 

baĢarılı olma kodlarıdır. Yapılan etkinlikte grup çalıĢmasından etkilendiğini belirten Ö-3‘ün görüĢü; 

“Farklılıklardan doğan birlikteliklerden bir ıĢık doğması beni çok etkiledi.” 

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

 

AraĢtırmanın bulgularına dayalı sonuç ve tartıĢmalar; 

Yapılan çalıĢma sonucunda PDÖ Yönteminin kullanılması öğrencilerin akademik baĢarısını artırdığı 

görülmektedir. Literatürde bu görüĢü destekleyen birçok çalıĢma vardır (Günhan & BaĢer, 2008); 

(Alper & Deryakulu, 2010); (Çelik, Eroğlu, & Selvi, 2012). Örneğin (Günhan & BaĢer, 2008) 

yaptıkları çalıĢmada PDÖ Yöntemiyle ve geleneksel öğretimle ders alan öğrencilerin matematik 

dersinde ki baĢarıları arasında anlamlı bir farklık olduğu gözlemlenmiĢ ve bu farkında PDÖ Yöntemi 

lehine olduğunu belirtmiĢtirler. Bir diğer çalıĢmada (Çelik, Eroğlu, & Selvi, 2012) Fen ve Teknoloji 

dersinde Madde ve Isı ünitelerinde etkinliklerin PDÖ Yöntemine göre hazırlanmasının öğrencilerin 

akademik baĢarılarına olumlu yönde etkisi olduğunu belirtmiĢtirler.  

Öğrenciler PDÖ Yönteminin farklı derslerde kullanılması gerektiğini düĢünmektedirler. Örneğin 

birçok araĢtırma farklı dersler üzerine yapılmıĢ ve yapılan bu çalıĢmalarda PDÖ‘nün etkisi 

belirlenmiĢtir (Yaman & Yalçın, 2005); (Cantürk-Günhan & BaĢer, 2009); (Günbatar, 2009);  (Tosun, 

ġenocak, & Özeken, 2013); (Ülger & Ġmer, 2013); (Selçuk, Karabey, & ÇalıĢkan, 2014). Aynı 

zamanda öğrenciler uygulamalı derslerde de PDÖ kullanılması gerektiğini belirtmektedirler.  

Yapılan çalıĢmada öğrenciler PDÖ Yönteminin kendilerini yönlendirdiğini ve araĢtırmaya sevk 

ettiğini belirtmiĢlerdir. Bu sonuç; (Bridges & Hallinger, 1995)‘in “PDÖ öğrenme ortamlarında, 

öğretmen öğrencilere rehberlik eder” ve Greenwald (2000)‘de “PDÖ‟de ne öğrenildiğinin ve nasıl 

öğrenildiğinin sorumluluğu öğretmende değil öğrencinin kendisindedir” tavsiyeleriyle doğru 
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orantılıdır. Örneğin (Tosun, ġenocak, & Özeken, 2013) yaptıkları çalıĢmada öğrenciler PDÖ çalıĢması 

sonunda sorumluluk alma noktasında kendilerinde bir güven olduğunu ve arkadaĢlarıyla bir uyum 

içerisinde olduklarını belirtmiĢlerdir. Bir diğer çalıĢmada ise  öğrenciler, PDÖ yönteminin kendilerine 

problem çözme, yorum yapma becerileri ile araĢtırma yapma alıĢkanlığı kazandırdığını belirtmiĢtirler. 

(Cantürk-Günhan & BaĢer, 2009). 

Öğrenciler PDÖ ile grup çalıĢmasını öğrendiklerini belirtmiĢtirler. (Akpınar & Ergin, 2005) yaptıkları 

çalıĢmada, PDÖ yönteminin öğrencileri araĢtırmaya yönelttiğini, grupça çalıĢmaya yardımcı olduğunu 

saptamıĢlardır. Bu görüĢ araĢtırmanın bu sonucu ile paralellik göstermektedir. Ayrıca uygulanan 

yöntem de öğrenciler, kendilerini en çok etkileyen noktanın grup çalıĢmaları olduğunu belirtmiĢtirler. 

Öğrenciler seçilen problem cümlesinin günlük hayattan olmasının derse olan ilgilerini ve 

motivasyonlarını artırdığını belirtmiĢtirler. Bu sonuç bir çok çalıĢma ile paralellik göstermektedir. 

örneğin Tosun ve ark. (2012)‘de yaptıkları çalıĢmada PDÖ Yönteminde seçilen problem cümlesinin 

günlük hayattan olması öğrenci motivasyonlarına olumlu etki yaptığını saptamıĢtırlar. 

 

Öneriler 

1.Derslerde PDÖ kullanarak öğretmenler uygulamalı derslerin yoğun olduğu meslek yüksekokulları 

ile meslek liselerinde dersleri daha etkili hale getirebilirler. 

2.Yapılan birçok çalıĢmada PDÖ‘nün öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisi olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda öğretmenler derslerinde PDÖ Yönteminden faydalanabilirler. 

3.Grup çalıĢması ile sınıf içerisinde öğrencilerin birbirleriyle kaynaĢmaları sağlanabilir.  

4.Derste kullanılacak problemlerin günlük hayattan seçilmesi öğrencilerin derse karĢı tutum ve 

motivasyonlarını artırabilir. 
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Özet 

 

Hızla geliĢen teknolojiye ayak uydurmak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir zorunluluk 

haline gelmiĢtir. Bilginin hızla arttığı çağımızda; bilgi kaynaklarına ulaĢma, bilginin yayılması, 

paylaĢılması gibi konularda internet; en önemli araç haline gelmiĢtir. Ġnternet teknolojilerinin hızla 

geliĢmesi ve yaygınlaĢmasıyla birçok okul eğitim ortamı olarak interneti de kullanmaya baĢlamıĢtır. 

Günümüzde örgün eğitimin dıĢında gerek örgün eğitimi destekleyici gerekse örgün eğitime baĢka bir 

seçenek olarak uzaktan eğitim önemini gittikçe arttırmaktadır. Uzaktan eğitimin yaygınlaĢmasında en 

büyük etken çeĢitli yazılımların, içerik yönetim sistemleri ve öğretim yönetim sistemlerinin 

paylaĢımının artmasıdır. Sağladığı avantajlar açısından en çok kullanılan ÖYS‟ den biri de 

Moodle‟dır. Bu sistemler sayesinde gerek öğretim elemanı gerekse öğrenci kolaylıkla bu sistemleri 

kullanabilmektedir. Bu çalıĢmamızda açık kaynak kodlu öğretim yönetim programlarından biri olan 

Moodle programı anlatılmıĢ ve bir internet sayfasının biliĢim teknolojileri derslerini örnek alarak 

uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesi için portal geliĢtirilmiĢtir. Ders baĢlangıcından bitimine kadarki 

sürecin bir sistem üzerinden yürütülmesi için basit ve kullanımı kolay bir sistem yapısı ortaya 

konulmuĢtur. GeliĢtirilen portalın dersler, tartıĢma forumu, sınavlar, anketler için ortaya koyduğu 

yapı, açık kaynak kodlu, özgür bir yazılım olan Moodle 'ın özellikleri dikkate alınarak açıklanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Moodle, Uzaktan Eğitim, Açık Kaynak Kod, Eğitim Yönetim Sistemi  

 

A DISTANCE EDUCATION APPLICATION OF A MODEL COURSE IN 

THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES WITH MOODLE 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
 

Abstract 

 

It has become a necessity to keep pace with technology in any field in education as it has been to any 

other area. The internet has become the most important tool today at the fields like, reaching to 

information sources, expanding information, sharing information while the information is increasing 

rapidly. A lot of schools have started using the internet for an educational space as a result of fast 

development of internet technologies. Today importance of distance education is growing in both as a 

support of formal training and as an alternative to formal training. The most effective factor which led 

distance education become that common is growing several softwares‘, content management systems‘, 

and education management systems‘ share. Moodle is one the mostly used education management 

systems as a result of the advantages it provides.  Thanks to those systems both the instructor and the 

student can use those systems easily. In our study, Moodle - one of the open source coded programs- is 

expressed and a portal is developed by taking a web site‘ IT class as an example. An easy system  

structure is presented to be used during a whole class: from beginning to the end. Open source code of 

the developed portal-classes, discussion forum, exams, questionaries- is explained by taking 

Moodle‘s free features into consideration.  
 

Keywords: Moodle, Distance Education, Open-Source Code, Education Management System  
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Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki zaman ve mekan gibi sınırlılıklar 

nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim çalıĢmalarını 

planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletiĢim ve etkileĢimin özel olarak hazırlanmıĢ 

öğretim ünitelerinin çeĢitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. 

Web Tabanlı Eğitimin uygulanabilmesi için Eğitim Yönetim Sistemi adı verilen yazılımlar 

gerekmektedir. Eğitim Yönetim Sistemleri, kullanıcıların, derslerin, yardımcı ders araçlarının ve ders 

içeriklerinin yönetilmesi gibi temel görevleri yerine getirmenin yanı sıra, kullanıcıların davranıĢ 

bilgilerini de kaydeder, iĢler ya da baĢka sistemlerde kullanılmak üzere hazırlarlar. Bu sayede, verilen 

eğitimin kalitesini arttırmak olanaklı biçime gelir 

Çok sayıda ve farklı eğitim içeriklerinin ve Eğitim Yönetim Sistemlerinin geliĢtirilmiĢ ve geliĢtiriliyor 

olması, bir takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Üzerinde çalıĢtığı Eğitim Yönetim 

Sistemine bağımlı geliĢtirilen içeriklerin baĢka sistemler tarafından sunulamaması ya da sistemlere 

hazır ders içeriklerinin eklenememesi, içerik hazırlama gibi yoğun iĢlerin tekrarlanmasını 

gerektirmektedir. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması, yani içeriklerin yeniden kullanılabilir ve 

sistemlerle birlikte iĢleyebilir olmalarının sağlanması amacıyla bazı standartlar ve bildirimler 

geliĢtirilmekte, bu standartlar hem eğitim içeriklerini hem de Eğitim Yönetim Sistemlerini yeniden 

biçimlendirmektedir. 

Farklı eğitim kurumlarının kullandığı birbirlerinden bağımsız yönetmelikler de ortak bir Eğitim 

Yönetim Sistemi kullanımını zora sokmaktadır. Bu soruna önerilen çözüm ise açık kaynak kodlu 

Eğitim Yönetim Sistem‘lerinin yönetmeliklere uygun biçime getirilmesi ve kullanılan otomasyon 

yapılarıyla uyum içinde çalıĢmasının sağlanmasıdır. Bu çözüm baĢta maliyet olmak üzere uyum, 

değiĢtirme, geliĢtirme ve yönetim konularında faydalar sağlayacaktır. 

 

Uzaktan Eğitimin Amacı 

 

Bilgi çağının gereği olarak bilgiye hayatın her döneminde ulaĢmak yaĢamsal ihtiyaç haline 

gelmektedir. Her meslek grubundan insanın kendini geliĢtirmesi ve rekabet gücünü artırması üretimi 

doğrudan etkilemektedir. YaĢam boyu öğrenme ilkesiyle farklı meslek türlerinden bireylerin daha 

vasıflı bireyler haline gelmesi sağlanabilir, böylece toplumun baĢta ekonomik olmak üzere siyasal ve 

kültürel geliĢimi hız kazanabilir. Uzaktan eğitimin en önemli özelliği zaman ve mekan bağımsız olarak 

eğitmen ya da eğitici materyal ile öğrenciyi buluĢturmasıdır. Bu özelliği ile uzaktan eğitim sadece 

görevi eğitim olan genç neslin ihtiyaçlarını değil farklı yaĢ ve meslek gruplarındaki tam zamanlı 

iĢlerde çalıĢan bireylerinde eğitim ihtiyaçlarını karĢılayabilmektedir. Kullanılan farklı 

telekomünikasyon sistemleri ile çok geniĢ öğrenci kitlesine ulaĢmaktadır. 

Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluĢmuĢ hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim hizmeti 

sunabilmektedir. Geleneksel eğitimden farklı nedenlerle yararlanamayan bireyler için vazgeçilmezdir. 

GeniĢ öğrenci kitlesine hizmet sunulduğu için örgün öğretim maliyetlerinden çok daha ucuz 

olmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim yapısına sahiptir. ÇeĢitli iletiĢim teknolojilerini eğitim hizmetine 

sunabilmektedir. 

 

Uzaktan Eğitimin Faydaları 

 

Uzaktan eğitim uygulamasının birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar uzaktan eğitimin Özellikleri ve 

uygulamalarından oluĢan faydalardır. Uzaktan eğitimin faydaları: 

 

 Öğrencilere yedi gün, yirmi dört saat eğitim-öğretim faaliyetinde bulunma Ģansı tanır. 

 Öğrenci ve öğretmenlerin belli bir merkezde toplanmadan evlerinden, iĢyerlerinden, eğitim- 

öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlar. 

 Her yaĢtan bireye eğitim görme olanağı sağlar. 

 Uzaktan eğitim, eğitim maliyetini düĢürür. 

 Bireysel öğrenmeler gerçekleĢtiği için öğrencilerin gerçek hayatta karĢılaĢtıkları problemlere 

çözüm bulmaları kolaylaĢır. 
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 Uzaktan eğitimle, öğrencilerin bir konu hakkında o konunun birçok uzmanına ulaĢma Ģansı 

vardır. 

 Teknoloji tabanlı olduğu için öğrenmelerdeki kalıcılık daha yüksektir. 

 Uzaktan eğitim sayesinde bilgiye eriĢimin hızlanması ve kolaylaĢması sağlanır. 

 

Demokratik bir platform olması her türlü soruna çözüm bulmayı sağlar. Uzaktan eğitim bireylerin 

kendi kendine karar verme ve giriĢimcilik yönlerinin geliĢmesine olanak tanır. Uzaktan eğitim 

sayesinde eğitime ve eriĢime olan ihtiyaç karĢılanacaktır. Uzaktan eğitimde öğrencinin ilgi ve isteğine 

göre ders seçme olanağı daha fazladır. Öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunar ve uzmanlardan daha 

fazla kiĢinin yararlanmasını sağlar. Uzaktan eğitimle yaĢam boyu öğrenme gerçekleĢtirilebilir. Eğitimi 

bir taraftan kitleselleĢtirebilirken, diğer taraftan bireyselleĢtirilebilir. Uzaktan eğitimle geniĢ öğrenci 

kitlelerine öğretim sunulabilir.  

 

ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 

    

En basit anlatımıyla Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), eğitim yönetimini bütün olarak otomasyona 

geçiren yazılımların oluĢturduğu bir sistem olarak tanımlanabilir. Daha geniĢ anlamda ise, bir öğrenme 

materyalini web üzerinden eĢ zamansız (asenkron) biçimde sunma ve sunulan materyali sohbet ya da 

tartıĢma ortamları gibi farklı yollarla paylaĢma gibi farklı akademik etkinliklerin yanı sıra, derse kayıt 

olma, ödev alma, sınava girme, bu ödev ve sınavlarla iliĢkin geribildirim sağlama, öğrenci ve 

öğretmen için sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi yönetimsel olanakların da web üzerinden 

gerçekleĢtirilmesini sağlayan yazılımlardan oluĢur. Dolayısıyla, bu sistemlerin iki ana bölümden 

oluĢtukları söylenebilir; öğrenme etkinliklerinin gerçekleĢtirildiği ―öğrenme‖ bileĢeni ve sistemin 

yönetimiyle ilgili etkinliklerin gerçekleĢtirildiği ― yönetim‖ bileĢeni. Bu bileĢenler birbirinden 

bağımsız gibi gözükse de, karĢılıklı veri alıĢveriĢi yapması ve birbirleri ile uyumlu olarak çalıĢmaları 

gereken modüller içermektedirler. Bu modül yardımı ile öğrencilerin devam durumlarını, sınavlar ve 

ödevlerden aldıkları notları, tüm katılımcılar içinde kursiyerin genel durumunu, hangi uygulamalarda 

hangi hataların yapıldığını, hangi konuları ve konu parçalarının tekrarladığını gösteren raporlar, 

eğitimde nasıl bir yol izlediğini ve hangi parçalarda öğrenme zorlukları çekildiğini gösteren dönütler, 

sohbet odaları, e-posta, tartıĢma ya da haber grupları gibi internet olanaklarından öğrencilerin 

yararlanmasını sağlayacak uygulamalar yer almalıdır. Öğreticiler bu formlar ve raporlar aracılığı ile 

öğrencilere kendi durumları hakkında bilgi vermelidir. Düzenlenen öğrenme uygulamalarının daha 

önceden tasarlanan bu Öğrenme Yönetim Sistemi'nin içine yerleĢtirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan 

Öğrenme Yönetim Sisteminin geliĢmiĢliği yönetim bazında da iĢlerin kolayca yürütülmesini 

sağlayacaktır.  

Bu tür uygulamalarda baĢarının en önemli kriterleri, geniĢ bilgiye hızlı, kolay ve düzenli olarak 

eriĢebilmektir. Kullanıcı ve sistem arasındaki etkileĢimin yüksek düzeyde olması, kullanıcının 

sorularına cevap verilebilmesi, çoklu ortam desteği ve internetin sağladığı olanaklardan yararlanarak 

daha etkin bir eğitim hizmeti sunulabilmesi önemli bir kıstas oluĢturmaktadır. Öğretmeler ve 

öğrencilerin birbirlerinden uzak olmalarına rağmen uygulamanın içerdiği araçlarla birbirlerine yakın 

olmalarının sağlanması, çoklu dil desteği ve diller arasında geçiĢ imkanı ile değiĢik ülkelerden katılan 

öğrencilerin aynı dersi alabilmeleri sağlanabilmektedir. Canlı sohbet ortamı ile soru sormak isteyen 

öğrencilere anında yanıt verilebilmesi, Upload imkanı ile kullanıcıların dökümanlarını sisteme 

iletebilmeleri gibi özellikler yazılımların tercih edilmelerinde önemli yer tutmaktadır. 

Bir sanal eğitim ortamı; Not verilebilen Etkinlikler, TartıĢma Forumları, Sınavlar, Adım adım Dersler, 

Terimler Sözlüğü, Proje, ÇalıĢtay, Ödevler, E-portfolio (Journal), Ders Araçları (SCORM), Günlükler 

(blog), Sohbet (Chat), Anket, Tarama, Wiki gibi özelliklere sahip olmalıdır. Yapılan araĢtırmalar ve 

karĢılaĢtırmalar sonucunda Moodle öğrenme yönetim sisteminin diğer sistemler arasından sahip 

olması gereken ve eğitsel kaliteyi artıracak birçok özelliği içerdiği gözlenmiĢtir. Gerek kurulumu ve 

kullanımı açısından, gerekse sunduğu araçlar ve kullanıcıya sağladığı kullanım kolaylığı açısından 

Moodle, en uygun öğrenme yönetim sistemlerinden biridir. 
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MOODLE UYGULAMASI 

 

― Moodle Kullanarak Eğitim Yönetim Sistemi GeliĢtirmek‖   adlı projemizde, öğretim programı da 

göz önünde bulundurularak 3 ders giriĢi yapılmıĢtır. Bu derslere ait konuları konu halinde Moodle 

aracılığıyla ―http://www.moodle.cansuayvazguven.com” web adresi üzerinden eriĢime açık hale 

getirilmiĢtir. Web sitesinde her konu için; özet, video görüntüleri, görsel sunum (Powerpoint), 

animasyonlar, ilgili bağlantılar, sözlük, quiz, araĢtırma konusu (ödev) ve forum kısımları 

hazırlanmıĢtır. Yüz-yüze ortamda, araĢtırma ödevlerinin sunumu, hazırlıklı gelen öğrencilere soru-

cevap ve tartıĢma Ģeklinde konunun iĢlenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Moodle Nedir? 

 

Moodle, Açık kaynak kod bir uzaktan eğitim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented-Dynamic-

Learning-Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir. 

Yazılım, MySQL ve PostgreSQL veri tabanı sistemleri altında ve PHP dilini destekleyen herhangi bir 

ortamda (Linux, Windows vs) çalıĢmaktadır. Moodle, bir Uzaktan Eğitim sitesinde ihtiyaç 

duyulabilecek etkinliklerin çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi ders 

yönetim sistemidir (Course Management System). 

Moodle, 138 ülkede kullanılmakta olup, 70 ayrı dil desteği vermekte ve 75,000 kayıtlı kullanıcısı 

bulunmaktadır. Moodle php tabanlı açık kaynak kodlu online eğitim sistemidir. Dersler modüller 

halinde kurulur. Linux, Unix, Windows, MacOS ve X iĢletim sistemlerine destek verir. Çevrimiçi 

tanıtım sürümü ve çevrimiçi yardım sistemi mevcuttur. Genel Kamu Lisansı (GPL) ile birlikte 

kullanılır. Online olarak farklı modüllerine rahatlıkla eriĢilebilir. 

Raporlama anket özellikleri vardır. Üyelik rol tabanlıdır. Her kullanıcının sunucuda tek bir hesabı 

vardır ve yetkilendirme bunun üstünden yapılır. Portal mantığıyla yönetilir. ġifreleme ve Ģifre çözme 

ile güvenli veri iletiĢimi sağlayan iletiĢim kuralları olan SSL, TSL desteği verir. Belirli bir süre devam 

etmeyen öğrenciler sistemden kendiliğinden atılır. Öğretmenler forum ve anket içeriklerini istedikleri 

takdirde e-posta olarak da görebilir. Eklentiler modül seklinde yüklendiği için portal yönetimi yapmıĢ 

kiĢiler için oldukça kolay bir sistemdir.En önemli özelliği, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) çok 

kolay Ģekilde kullanılmasıdır.  

Moodle‘ ın giriĢ ekranı kullanıcıların kolay kullanabilmesi için oldukça kolay kullanılabilecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Kullanıcı giriĢ bölümünden kullanıcı adı ve Ģifresi bölümünü doldurduktan sonra 

öğrenci kendi derslerinin bulunduğu web sayfasına eriĢebilir. Kendi kullanıcı adı ile giriĢ yaptığında 

tüm dersleri değil sadece kendisinin kayıtlı olduğu dersler görünecektir, takvim üzerine gelindiğinde 

ise yaklaĢan olaylar görüntülenebilir.  

 

 
ġekil 1: Moodle‘ın GiriĢ Sayfasından Görünüm 

 

Dersler 

Sistem yöneticileri ve ders açma yetkisine sahip eğitmenler Moodle‘a ders ekleme ve bunları 

düzenlemekle yükümlüdürler. 

 

Ders Kategorilerini Yaratma: Dersler ders kategorilerine ayrılarak düzenlenebilir, çok fazla dersin 

olduğu bir sistemde örneğin bir fakültede öğrenciler kendi derslerine ait olan linki bulmakta 

zorlanabilir. Fakat Bilgisayar Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği seklinde 
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ders kategorilerine ayrılmıĢ bir sistemde öğrencilerin devam ettikleri dersleri bulmaları daha kolay 

olacaktır hem de ana sayfa daha düzenli görünecektir. 

 

Moodle Arayüzü ve Ders Yönetimi 

Moodle Arayüzü 

Moodle'ın giriĢ yapılmadan önceki ana sayfasında Moodle destekli eğitim yapılan bölümler ve dersler, 

site haberleri, kullanıcı giriĢ paneli ve takvim bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve öğrenciler, giriĢ 

panelinden hesaplarına eriĢebilir ve kendisine verilen yetki dâhilinde Moodle'ı kullanabilir. 

 

 
ġekil 2: Moodle'ın Ana Ekranı 

 

Ders Paneli ve Yönetimi 

Ders panelinin, öğretim elemanı tarafından görülen versiyonu Ģekil 3'de gösterildiği gibidir. 

 

 
ġekil 3: DersYönetim Paneli 

 

Öncelikli olarak sol taraftaki site yönetiminde yer alan menüden dersler kısmı seçilerek, alt menüden 

―ders ekle/düzenle‖ ye ulaĢılır. Yeni eklenecek derslerin bir kategori altında düzenli bir Ģekilde olması 

için, çıkan pencerede biliĢim teknolojileri adında yeni bir kategori oluĢturulur. Ve bundan sonra 

eklenecek dersler bu kategori altında tutulur. 

 

 

 
ġekil 4: Ders Ayarları Düzenleme Paneli 

 

Yukarıdaki kategori ekleme sonrası, ders kategorilerinin yer aldığı kısmı görmektedir. Kategori altında 

yer alan ―Yeni ders ekle‖ butonuna tıklanarak bu kategori altına eklenecek dersler girilir.  

Tam adı: Eklenecek dersin yeni adı ( ‖Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları‖)  

Kısa ad:  Dersin kodu (―EBT521‖)   

Dersin ID Numarası: Dersin Moodle'daki kodudur. Farklı öğretim elemanları tarafından verilen 

eĢdeğer derslerin Moodle üzerinde çakıĢmasını önler. Fakat her dersin spesifik bir kodu olduğu için 

Moodle ID'sine genellikle gerek duyulmamaktadır.  

Özet: Dersin özellikleri ve içeriğinin kısaca anlatıldığı kısımdır. Özet, ana sayfadaki ders listelerinde 

ziyaretçilere doğrudan görüntülenmektedir. 

Biçim: Moodle, dersler için 3 tip iĢleniĢ biçimi sunmaktadır: 
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Konu biçimi: Açık zamanlı öğrenimi sağlar. Öğrenci, iĢlemek istediği konuları ve iĢleme zamanını 

kendisi belirler. 

Haftalık biçim: Her konunun baĢlangıç ve bitiĢ zamanı vardır. 

Sosyal biçim: Forumlar yardımıyla aktif eğitim yapılmasını sağlar. Öğrencilerin birbiriyle etkileĢimini 

ön planda tutar. 

Dersin baĢlangıç tarihi, dosya yükleme boyutlarını sınırlandırılabilir. Kısacası ders ile ilgili tüm 

ayarlar bu kısımdan yapılır. Derse kayıt olacak kiĢileri site varsayılan(Öğrenci) olarak ayarlanır. 

 

 

 
ġekil 5: Ders Ayarları Düzenleme Paneli 

 

AĢağıda bir öğrencinin ―derse kayıt olunabilir‖ kısmında ―evet‖ radio butonu seçilerek, baĢlangıç, bitiĢ 

tarihi ve kayıt süresi gibi bilgiler girilir. Derse kayıt süresi limitsiz olarak ayarlanır. Öğrencilere kayıt 

süresinin bitiĢine ait bilgilendirme yapılıp yapılmayacağına dair karar verilerek ―evet‖ ya da ―hayır‖ 

butonu seçilerek iĢlem tamamlanır. 

 

 

 
ġekil 6: Ders Ayarları Düzenleme Paneli 

 

Derslere konuk eriĢimi kısmından ―kayıt anahtarı olan konuklara izin ver‖, ―kayıt anahtarı olmayan 

konuklara izin ver‖, ―konukların girmesini yasakla‖ seçimi yapılarak derse kimlerin ne Ģekilde 

eriĢeceği belirlenir. Dil seçeneklerinden dil seçimi yapılır, rol yapılandırması daha sonra yapılmak 

üzere değiĢiklikleri ―kaydet‖ butonuna tıklanarak ders giriĢ ve buna ait özellikler belirlenmiĢ olur. 

DeğiĢiklikleri ―kaydet‖ butonuna bastıktan sonra ġekil 7‘ de görülen bu derse ait rol atama paneli 

çıkar. ġekil 8‘ de yer alan pencereden bu derse giriĢ izinleri belirlenir. 
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ġekil 7: Ders Rol Düzenleme Paneli 

 

 
ġekil 8: Ders Haftalık Taslak Paneli 

 

Derse girmek için burayı tıklayın‖ yazan butona tıkladıktan sonra, ders için belirlenen ders baĢlangıç 

tarihi 23 ġubat 2012 olmak üzere 14 haftalık ders programı açılmıĢ olur. Ekranda derse ait özet 

giriĢinden sonra 14 haftalık bölümleme yapıldığı görülür. ―  

 

 

 
ġekil 9: Haftalık Ders Konularının Dağılımı 

 

Dosyaları klasör içerisinde kategorize etmek istenilirse (örneğin, video görüntüleri ve pdf., doc, xls. 

uzantılı dosyaların aynı klasör altında olması istenmiyorsa) aĢağıdaki gibi 2 adet yeni klasör daha 

oluĢturulup yüklenen pdf. uzantılı dosyaları ders notları aktarmak gerekmektedir. Eklediğimiz Ders 

notlarını Ġlgili haftaya eklemek için, Bir dosya/siteye bağlantı seçilir. Burada dikkat edilecek nokta, 

pencere bölümünde ―indirmeye zorla‖ seçeneği seçilerek giren kullanıcıların, ilgili haftaya ait ders 

notunu indirip ulaĢabilmelerini sağlamaktır. Tüm haftalar için aynı iĢlem adımları tekrar edilerek, ders 

notları yüklemesi iĢlemi tamamlanır. Eklenilen derslere ulaĢılabilmesi için sisteme öğrenci kaydı 

almak gerekir. Sistem üzerindeki kullanıcıların rollerinin belirlenmesi için, sol taraftaki 

―Ġzinler/Rolleri tanımla‖ tıklanır. Ekranın solunda yer alan ―Ġzinler/ Sistem rollerini ata‖ seçilir, 

ekrandan ―yönetici‖ üzerine tıklanır. 

 

 
ġekil 10: Moodle Sistem Rollerini Atama 
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ġekil 11: Moodle Sistem Kullanıcısına Rol Atama 

 

Öğrenci Seçimi için Ģekil 12‘ de roller‘ den Öğrencinin üzerine tıklanır. Kayıtlı kullanıcıların yer 

aldığı ekranda öğrenci olanlar seçilir, rolleri belirlenir. 

 

 
           ġekil 12: Moodle Sistem Rollerine AtanmıĢların Görüntüsü 

 

Moodle üzerinde kayıtlı derse ait katılımcıların listesini görüntülemek için, topluluk altından 

katılımcılara tıklanır. Veri iletiĢimi ve bilgisayar ağları dersine kayıtlı kullanıcılar Ģekil 13‘ de 

görülmektedir. 

 

 
ġekil 13: Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları Dersi Kayıtlı Kullanıcıları 

 

Eğer, derse kayıt olunmamıĢsa sol taraftan, ―Beni bu derse kaydet‖ seçilerek çıkan ekrandaki 

yönlendirmeleri uygulamanız gerekir. 

 

ÇalıĢmamızda, ĠĢletim Sistemleri, Ġleri Web Programlama, Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları dersleri 

sisteme, ders kodları ve haftalık notlarıyla birlikte sistem üzerinde yüklenmiĢtir.  

Ġleri web programlama dersi için Ģekil 14‘ de 10 adet soru bankası eklenmiĢtir. 

 

 
ġekil 14:Soru Bankası Havuzu 

 

Ayrıca bir ders için verilen ödev yüklendiğinde  yaklaĢan olaylar kısmında ödev yada sınav tarihinin 

yaklaĢtığını göstermesi ve bitiĢ zamanında ödev göndermeyi engellemeside moodle‘ın önemli bir 

özelliğidir. Öğrenci olarak sisteme giriĢ yapılıp, Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları dersi seçilerek 

ġekil 15‘de görüldüğü gib etkinlikler kısmından ödevlere girilir.  
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ġekil 15: Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayara Ağları Dersi YaklaĢan Olaylar 

 

 
ġekil 16: Veri ĠletiĢimi ve Bilgisayar Ağları Ödev1-Ödev2 Raporu 

 

Sisteme öğrenci olarak giriĢ yaparak, ödev yüklememizi yapmak istediğmizde adımlar öncelikle Ģekil 

16‘dan Ödev2 seçimini yapmalıyız. Seçim iĢlemimizden sonar Ģekil 17 ekranına ulaĢılır. 

 

 
ġekil 17: EBT 521 Dersi Ödev2 Yükleme Ekranı-1 

 

ġekil 17‘ de yer alan ―dosya yükleme‖ bölümünde hazırlanan ödev dosyası yüklenir.Yükleme iĢlemi 

yapıldıktan sonra ġekil 18‘de yüklenen ―Veriiletisimvebilgisayaragları_OEdev2.jpg― dosyası yer alır 

ve ―BitmiĢ Olarak Gönder‖ butonu tıklanarak tekrar ödev gönderimi kapatılmak üzere ödev dosyası 

yüklenir. 

 

 
ġekil 18: EBT 521 Dersi Ödev2 Yükleme Ekranı-2 
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ġekil 19‘de ödev bitmiĢ olarak gönderildiğinde, ―Ödev, bitmiĢ olarak gönderildiğinde, ödevi artık 

silemez veya ödeve dosya iliĢtiremezsiniz. Devam etmek istiyor musunuz?‖ mesajı doğrulanarak 

―Evet‖ butonu tıklanır. Ödev sisteme yüklenmiĢ olup artık üzerinde değiĢiklik yapılamaz ve tekrar 

ödev yükleme iĢlemi gerçekleĢtirilemez. 

 

 
ġekil 19: EBT 521 Dersi Ödev2 Yükleme Ekranı-3 

 

Sisteme yönetici olarak giriĢ yapılıp öğrencinin gönderdiği ödevleri değerlendirmek üzere ġekil 20.‘de 

gönderilmiĢ ödevleri incelemek için ―1 ödev gönderisine bak‖ seçeneği tıklanır. 

 

 
ġekil 20: EBT 521 Dersi Gönderilen Ödevlerin Ġncelenmesi 

 

ġekil 21‘de öğrencilerin gönderdiği ödevler görünmektedir (sistemimizde tek bir öğrenci kaydı 

bulunmaktadır). Son değiĢtirme (öğrenci) sütununda yer alan dosyaya tıklanır. Bu tek öğrencinin 

gönderdiği dosyaya tıklama sonrası dosyaların bilgisayara kaydedilmesi seçeneği ile 

karĢılaĢılmaktadır.  

 

 
ġekil 21: EBT521 Dersi Gönderilen Ödevlerin Ġncelenmesi 

 

ġekil 22.‘de öğrencinin gönderdiği ödev dosyası görülmektedir. 

 

 
             ġekil 22: EBT521 Dersi Gönderilen Ödevlerin Ġncelenmesi 
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ġekil 22‘de öğrencinin gönderdiği ödev değerlendirilerek, ġekil 23‘de durum sütununda yer alan 

―Not‖ üzerine tıklanarak verilecek olan not girilir. 

 

 
ġekil 23: EBT 521 Dersi Gönderilen Ödevlerin Not Değerlendirmesi 

 

ġekil 24‘de açılan pencerede verilecek olan not seçimi yapılır. Eğer ödevin cevabı eğitmen tarafından 

yayınlanmak istenirse, yanıt dosyaları kısmından yükleme iĢlemi gerçekleĢtirilir. Yayınlanan cevap ve 

not bilgisi öğrencinin sistemde kayıtlı olan e-mail adresine gönderilmek istenilirse ―Bildirim e-

postalarını gönder― seçeneği seçilir. 

 

 
ġekil 24: EBT 521 Dersi Gönderilen Ödevlerin Not Değerlendirmesi-1 

 

ġekil 25 ‘de öğrencinin ödevden aldığı not bilgisi not sütununda görüntülenir. 

 

 
ġekil 25: EBT 521 Dersi Ödev Notunun Sisteme Girilmesi 

 

Sistemde tüm derslerimizin vize, ödev-1, ödev-2, final sınavlar için soru havuzları 

oluĢturulmuĢtur.Bütün dersler için uygulamalı not gönderimi değerlendirmesi, vize ve final sınavları 

için hazırladğımız test sorularıyla öğrenci sınavı yapılmıĢtır. Sisteme kayıtlı öğrencilerin aldığı tüm 

derslerin harf notu olarak baĢarısı ġekil 26‘ de görülmektedir. 

 

 
ġekil 26: Derslerin Harfli BaĢarı Notlarının Gösterilmesi 
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SONUÇ 

Bu çalıĢmada açık kaynak kodlu moodle eğitim yönetim sistemi kullanılarak yüksek lisans projemiz 
olan Sakarya Üniversitesi "E-BT BiliĢim Teknolojileri Eğitim Yönetim Sistemi" dersleri için bir 
uzaktan eğitim sistemi oluĢturulmuĢtur. Moodle sistemi ile sunulan çevrim içi araçlar sayesinde 
öğrencilere derse hazırlıklı gelme, kendi hızında öğrenme, istediği kadar tekrar yapabilme, kendini 
sınayabilme, sınıf içinde sormaya fırsat bulamadığı soruları sorabilme, sınıf arkadaĢlarıyla ve 
öğretmenleriyle sınıf dıĢında da iletiĢim kurabilme, ders materyallerine istediği yerden istediği zaman 
ulaĢabilme gibi olanaklar sunulmuĢtur. Kısacası açık kaynak kodlu eğitim yönetim sistemleri içinde 
olması gereken bütün özellikleri barındırdığı için ve kullanım kolaylığından dolayı moodle tercih 
edilmiĢtir. Hazırlanan dersin sitesi moodle ile elde edilmiĢtir. Dersin adresi 
"www.moodle.cansuayvazguven.com" dur. 

Ayrıca 75000 gibi fazla sayıda moodle'a kayıtlı kullanıcının olması karĢılaĢılan problemlerin 
çözümünün hızlı bir Ģekilde bulunmasında büyük etken oynamaktadır. Moodle, bu kadar iyi olmasına 
rağmen derslerin içeriğinin hazırlanmasında matematiksel sembollerin yer aldığı belgelerin 
aktarılmasında sıkıntılar gündeme gelmektedir. Moodle ders boyutu olarak eski sürümlerinde 16 
MB'lık alan ayırmaktadır. Ancak php.ini dosyasında memorylimit kısmında koda müdahale edilerek 
bu değer 32 MB ve 64 MB olarak ayarlanabilir. Fakat moodle en son sürümünde bu özelliği 128 MB 
olarak düzenlemiĢtir.  
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Özet 

 

Meslek yüksekokulları sanayi için ara eleman yetiĢtiren önemli kuruluĢlardan biridir. Meslek 

liselerinden mezun olan öğrencilere sağlanan bir hak olan Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiĢ 

sistemi sayesinde öğrenciler istedikleri herhangi bir meslek yüksekokuluna sınavsız geçebilmektedir. 

Bununla birlikte YGS sınavına girerek o bölümü kazanan öğrenciler de bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 

Programcılığı Programına sınavla ve sınavsız gelen öğrencilerin Veritabanı dersine ait baĢarı düzeyi 

incelenmiĢtir. Bu inceleme yapılırken öğrencilerin sınav sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıĢtır. 

Bununla birlikte Veritabanı dersiyle ilgili anket soruları hazırlanarak bu öğrencilere uygulanmıĢtır. 

Veritabanı dersine olan ilgi düzeyi, veritabanı uzmanı olarak çalıĢma düĢüncesi, veritabanının diğer 

yazılımlarla entegre Ģeklinde kullanılabilmesi, günlük hayatta karĢılaĢtıkları birçok olayda veritabanını 

kullanabilme yatkınlığının oluĢturulabilmesi, lise döneminde veritabanı dersi almıĢ olmanın etkisi gibi 

birtakım anket sonuçları da grafiksel olarak gösterilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Programcılığı, Veritabanı Dersi, Sınavlı ve Sınavsız GeçiĢ 

 

DATABASE LESSON'S EFFICIENCY ON STUDENTS BETWEEN WITHOUT 

EXAMINATION AND WITH EXAMINATION TRANSFER TO VOCATIONAL SCHOOLS 

OF COMPUTER PROGRAMMING: THE CASE OF KARAMANOĞLU MEHMETBEY 

UNĠVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES 
 

Abstract 
 

Vocational schools that train intermediate staff are important organizations for the industry. A merit 

system is provided to students graduated from the Vocational high school for passing Vocational 

Schools without examination. In this way, students can pass any vocational school of their choice 

directly. However, there are some students who come the Vocational Schools with entering the YGS 

exam. 

In this study,  achievement level of Database Lesson  was analyzed on students are transferred without 

examination and with examination to Karamanoğlu Mehmetbey University of Technical Sciences 

Vocational School Computer Programming Department. This study was conducted according to test 

results made by students. However, survey questions were prepared about the Database Lesson and  

applied to these students. Some survey results are graphically shown as the level of interest to 

Database Lesson, the idea of working as a database expert, using the database with other software as 

integrated, creating a tendency to use the database in many cases on the daily life, the effect of passing 

exam of Database Lesson in high school. 

 

Keywords: Computer Programming, Database Lesson, Transfer with examination or not examination 
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Dünyada geliĢen teknolojinin ihtiyacı olan ara eleman gücünün karĢılanabilmesi için ön lisans 

programları ortaya çıkarılmıĢtır (Tunç, 2005:76).  Ön lisans programlarında verilen mesleki ve teknik 

eğitim sayesinde bireylere herhangi bir meslek alanına ait beceriler kazandırılmaktadır. Bu beceriler 

sayesinde ülkelerin ekonomik yönden daha da geliĢmesi sağlanmaktadır.  

Sınavsız geçiĢ sistemi hem bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısını artırmak hem de okumak 

isteyen öğrencileri teĢvik amacıyla MEB ve YÖK‘ün birlikte çalıĢarak ortaya çıkarmıĢ olduğu bir 

çalıĢmadır. ġu an ki mevcut meslek yüksekokullarında sınavlı ve sınavsız geçiĢ yaparak gelen 

öğrenciler bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak sınavla geçiĢ yaparak gelen öğrencilerin derse olan ilgi 

düzeyi, becerileri, özellikle Bilgisayar bölümü içilen gerekli olan matematiksel zekası Sınavsız gelen 

öğrenciler ise herhangi bir emek sarfetmediklerinden dolayı lisenin devamı gibi sıradan bir okul olarak 

gördükleri üniversite ortamında çokta fazla çalıĢmadan mezun olabileceklerini düĢünmektedirler. 

Sınavsız gelen öğrenciler bu sebeple sınıf ortamında sınavla gelen öğrencilerin motivasyonunu zaman 

zaman kötü bir Ģekilde etkilemektedirler. Bu durum nedeniyle meslek yüksekokulların kuruluĢ amacı 

olan sanayiye nitelikli ara eleman yetiĢtirme düĢüncesi de ortadan kalkmaya baĢlamıĢtır.  

Bu kapsamda; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu‘nda Veritabanı dersiyle ilgili bir anket çalıĢması geliĢtirilmiĢtir. Veritabanı; birbirleriyle 

ilgili olan verilerin daha düzenli ve güvenilir bir Ģekilde saklanmasını sağlayan, üzerinde her türlü 

sorgulamaların yapılabildiği bir programdır. Sinema otomasyonu, otobüs terminal otomasyonu, 

öğrenci bilgi sistemleri, market otomasyonları gibi günlük hayatta karĢılaĢtığımız birçok yazılımın 

temelini veritabanı programları oluĢturmaktadır.   

 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri arasından 50 tanesi 

rasgele seçilmiĢtir. Bu öğrenciler, sınavla ve sınavsız gelen öğrenciler Ģeklinde ayrılmıĢ olup Veri 

Tabanı dersinden almıĢ oldukları not aralığına göre baĢarı düzeyleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Ardından 

rasgele seçilen bu öğrencilerle 2 bölümden oluĢan bir anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Anketin 1. 

bölümünde Bilgisayar Programcılığı programına sınavlı veya sınavsız geçme durumları, 2. bölümünde 

ise veri tabanıyla ilgili birtakım sorular bulunmaktadır. Anket, Bilgisayar Programcılığı programından 

rasgele seçilen 50 öğrenciye uygulanarak elde edilen sonuçlar Microsoft Excel programı kullanılarak 

anlaĢılabilirlik ve anlamlılık durumları yönünden incelenmiĢtir.  

Hazırlanan anket sorularının cevapları için Çok Az, Az, Yeterli, Ġyi, Çok Ġyi Ģeklinde 5 farklı 

cevap oluĢturulmuĢtur. Anketlerin değerlendirmesinde kullanılan Likert Ölçeği değerlendirme aralığı 

Tablo 1‘de gösterilmiĢtir (Dilay ve ark. 2015:2; Nuhoğlu ve Yalçın, 2004:322)  

 

Tablo 1: Likert Ölçeğine Göre Değerlendirme Aralığı 

Derecelendirme Değeri Anlam Aralık 

5 Çok Ġyi 4.21 – 5.00 

4 Ġyi 3.41 – 4.20 

3 Yeterli 2.61 – 3.40 

2 Az 1.81 – 2.60 

1 Çok Az 1.00 – 1.80 

Kaynak: Dilay ve ark. 2015:2; Nuhoğlu ve Yalçın, 2004:322) 

 

 

Bulgular 
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Veri Tabanı dersi ile ilgili sınavlı ve sınavsız geçiĢ yapan öğrencilerden oluĢan rasgele 

seçilmiĢ 50 öğrencinin öncelikle Veri tabanı dersindeki geçme notları grafiksel olarak gösterilmiĢtir. 

Ardından rasgele seçilen bu 50 öğrenciye Veri tabanı dersiyle ilgili 10 adet soru içeren bir anket 

uygulanmıĢtır. Anket sonuçları grafiksel olarak ve tablo Ģeklinde sınavlı ve sınavsız geçiĢ yapan 

öğrenciler için ayrı ayrı gösterilmiĢtir. 50 öğrencinin arasında sınavla geçen öğrenci sayısıyla sınavsız 

geçen öğrenci sayısı birbirine eĢittir. Öğrencilerin Veri Tabanı dersinden aldıkları notlara iliĢkin grafik 

ġekil 1‘de ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. Grafikten de görüldüğü üzere sınavla gelen öğrencilerin not 

durumlarının sınavsız öğrencilere göre daha iyi olduğu gözlemlenmektedir.  

   

ġekil 1. Veri Tabanı dersi sınav sonuçları 

Anket sonuçları değerlendirilirken benzer özellikte olan sorular kendi arasında 

gruplandırılmıĢtır. Grafiksel gösterimler ġekil 2'den ġekil 5'e kadar, sorulara verilen cevaplar ve 

yüzdelikleri ise Tablo 2'den Tablo 5'e kadar gösterilmiĢtir. Tablolarda öğrencilere sorulan sorular, bu 

sorulara verilen cevaplar, cevapların yüzdelik durumları ve likert ölçeğine göre yapılan hesaplama 

sonuçları bulunmaktadır. Sonuçlar değerlendirilirken Çok Az ve Az cevapları olumsuz, Yeterli, Ġyi, 

Çok Ġyi cevapları ise olumlu olarak değerlendirilmiĢtir.   

Ankete katılan öğrencilere sorulan sorulardan 1.ve 2. soruların değerlendirmesi Tablo 2‘de, 

grafiksel olarak gösterimi ise ġekil 2‘ de verilmiĢtir. Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere 

1.sorudaki ―Veri Tabanı dersine olan ilgi düzeyi‖ sınavsız gelen öğrenciler arasında %84 iken sınavla 

gelen öğrenciler arasında %96‘dır. Sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri Tabanı 

dersine olan ilgi düzeyinin artırılması‖  sınavsız gelen öğrencilere göre daha 

iyidir. 2. sorudaki ―Veri Tabanı uzmanı olarak çalıĢma düĢüncesi‖ sınavsız gelen öğrenciler arasında 

%72 iken sınavla gelen öğrenciler arasında %84‘tür. Sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre 

―Veri tabanı uzmanı olarak çalıĢma düĢüncesi‖  sınavsız gelen öğrencilere göre 

daha fazladır. 

Tablo 2: 1. ve 2. Anket sorularının cevap analizi 

 No Soru  Durum Çok Az Az Yeterli  Ġyi  Çok Ġyi 
 

1 Veri Tabanı dersine olan ilgi düzeyi 

Sınavsız  
1 3 6 10 5 

3,6 
4% 12% 24% 40% 20% 

Sınavlı 
0 1 3 7 14 

4,36 
0% 4% 12% 28% 56% 

2 
Veri tabanı uzmanı olarak çalıĢma 

düĢüncesi 

Sınavsız  
5 2 5 8 5 

3,24 
20% 8% 20% 32% 20% 

Sınavlı 2 2 5 6 10 3,8 
8% 8% 20% 24% 40% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  
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ġekil 2. 1.ve 2. soruların cevap değerlendirmesi ġekil 3. 3.ve 4. soruların cevap değerlendirmesi 

  

3.ve 4. soruların değerlendirmesi Tablo 3‘te, grafiksel olarak gösterimi ise ġekil 3‘ te 

verilmiĢtir. Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere 3.sorudaki ―Veri tabanının diğer yazılımlarla 

entegre Ģeklinde kullanılabilme‖ durumu sınavsız gelen öğrenciler arasında %100 iken sınavla gelen 

öğrenciler arasında %92‘dir. Sınavsız gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri tabanının diğer 

yazılımlarla entegre Ģeklinde kullanılabilmesi‖  sınavla gelen öğrencilere göre 

daha iyidir. 4. sorudaki, günlük hayatta karĢılaĢılan birçok uygulamada ―Veri tabanını 

kullanabilme yatkınlığının oluĢturulabilme becerisi‖ sınavsız ve sınavla gelen öğrencilerin tamamı 

(%100) tarafından geliĢtirilebilmiĢtir.  Fakat sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri 

tabanını kullanabilme yatkınlığının oluĢturulabilme becerisi‖  sınavsız gelen öğrencilere 

göre daha iyidir. 

 

Tablo 3: 3. ve 4. Anket sorularının cevap analizi 

 No Soru  Durum Çok Az Az Yeterli  Ġyi  Çok Ġyi 
 

3 

Veri tabanının diğer 

yazılımlarla entegre Ģeklinde 

kullanılabilme yeteneği 

Sınavsız  
0 0 5 5 15 

4,4 
0% 0% 20% 20% 60% 

Sınavlı 
0 2 1 10 12 

4,28 
0% 8% 4% 40% 48% 

4 

Günlük hayatta karĢılaĢılan 

birçok uygulamada veri 

tabanını kullanabilme 

yatkınlığının 

oluĢturulabilmesi 

Sınavsız  
0 0 10 8 7 

3,88 

0% 0% 40% 32% 28% 

Sınavlı 
0 0 5 12 8 

4,12 
0% 0% 20% 48% 32% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

5., 8. ve 10. soruların değerlendirmesi Tablo 4‘te, grafiksel olarak gösterimi ise ġekil 4‘ te 

verilmiĢtir. Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere 5.sorudaki ―Veri tabanı mantığının kavranması‖ 

sınavsız gelen öğrenciler arasında %88 iken sınavla gelen öğrenciler arasında %96‘dır. Sınavla gelen 

öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri tabanı mantığının kavranması‖  sınavsız gelen 

öğrencilere göre daha iyidir. 8. Sorudaki ―Veri tabanı tasarımı sayesinde zamanı verimli 

bir Ģekilde planlama ve kullanma becerisi‖ sınavsız gelen öğrenciler arasında %92 iken sınavla gelen 

öğrenciler arasında %88‘dir. Sınavsız gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri tabanı tasarımı 
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sayesinde zamanı verimli bir Ģekilde planlama ve kullanma becerisi‖  sınavla gelen 

öğrencilere göre daha iyidir. 10. Sorudaki ―Veri tabanı oluĢtururken mantıksal tasarımın 

ardından fiziksel tasarımı yapabilme becerisi‖ sınavsız gelen öğrenciler arasında %92 iken sınavla 

gelen öğrenciler arasında %100‘dür. Sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Veri tabanı 

oluĢtururken mantıksal tasarımın ardından fiziksel tasarımı yapabilme becerisi‖  sınavla 

gelen öğrencilere göre daha iyidir. 

Tablo 4: 5., 8. ve 10. Anket sorularının cevap analizi 

 No Soru  Durum Çok Az Az Yeterli  Ġyi  Çok Ġyi 
 

5 
Veri tabanı mantığının 

kavranması  

Sınavsız  
1 2 3 8 11 

4,04 
4% 8% 12% 32% 44% 

Sınavlı 
0 1 5 4 15 

4,32 
0% 4% 20% 16% 60% 

8 

Veri tabanı tasarımı sayesinde 

zamanı verimli bir Ģekilde 

planlama ve kullanma becerisi  

Sınavsız  
1 1 3 5 15 

4,28 
4% 4% 12% 20% 60% 

Sınavlı 
2 1 10 3 9 

3,64 
8% 4% 40% 12% 36% 

10 

Veri tabanı oluĢtururken 

mantıksal tasarımın ardından 

fiziksel tasarımı yapabilme 

becerisi 

Sınavsız  
2 0 5 10 8 

3,88 
8% 0% 20% 40% 32% 

Sınavlı 
0 0 2 5 18 

4,64 
0% 0% 8% 20% 72% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

  

ġekil 4. 5., 8. ve 10. soruların cevap değerlendirmesi 

6., 7. ve 9. soruların değerlendirmesi Tablo 5‘te, grafiksel olarak gösterimi ise ġekil 5‘ te 

verilmiĢtir. Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere 6.sorudaki ―Tablolar arasındaki 

iliĢkilendirmelerin hatasız bir Ģekilde yapılabilme becerisi‖ hem sınavsız hem de sınavla gelen 

öğrenciler arasında %88‘dir. Sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Tablolar arasındaki 

iliĢkilendirmelerin hatasız bir Ģekilde yapılabilme becerisi‖ sınavsız gelen öğrencilere göre 

 daha iyidir. 7. Sorudaki ―Sorguların hangi veri tabanında olursa olsun rahatlıkla 

kullanılabilmesi‖ sınavsız gelen öğrenciler arasında %80 iken sınavla gelen öğrenciler arasında 

%92‘dir. Sınavla gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre ―Sorguların hangi veri tabanında olursa 

olsun rahatlıkla kullanılabilmesi‖  sınavsız gelen öğrencilere göre daha iyidir. 9. 
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Sorudaki ―Normalizasyonun veri tabanı için öneminin kavratılarak pekiĢtirilmesi‖ sınavsız ve sınavla 

gelen öğrenciler arasında %92‘dir. Sınavsız gelen öğrencilerden gelen cevaplara göre 

―Normalizasyonun veri tabanı için öneminin kavratılarak pekiĢtirilmesi‖  sınavla gelen 

öğrencilere göre daha iyidir. 

 

Tablo 5: 6., 7. ve 9. Anket sorularının cevap analizi 

 No Soru  Durum Çok Az Az Yeterli Ġyi Çok Ġyi 
 

6 

Tablolar arasındaki 

iliĢkilendirmelerin hatasız bir 

Ģekilde yapılabilme becerisi 

Sınavsız 
1 2 5 7 10 

3,92 
4% 8% 20% 28% 40% 

Sınavlı 
1 2 5 4 13 

4,04 
4% 8% 20% 16% 52% 

7 

Sorguların hangi veri 

tabanında olursa olsun 

rahatlıkla kullanılabilmesi 

Sınavsız 
0 5 10 9 1 

3,24 
0% 20% 40% 36% 4% 

Sınavlı 
0 2 8 8 7 

3,8 
0% 8% 32% 32% 28% 

9 

Normalizasyonun veri tabanı 

için önemi kavratılarak 

pekiĢtirilmiĢtir. 

Sınavsız 
0 2 3 5 15 

4,32 
0% 8% 12% 20% 60% 

Sınavlı 
1 1 2 8 13 

4,24 
4% 4% 8% 32% 52% 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

 

ġekil 5. 6., 7. ve 9. soruların cevap değerlendirmesi 
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SONUÇ 

Meslek yüksekokullarında sınavla ve sınavsız geçen öğrenciler arasında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. Özellikle sınavsız geçen öğrencilerin lisede aldıkları bilgisayar eğitiminden dolayı 

derslere olan ilgileri sınavla geçen öğrencilere göre biraz daha azdır.  

Bu çalıĢmada rasgele seçilen 50 öğrenciye 10 soruluk bir anket uygulanmıĢtır. Bu anket 

cevaplarına göre sınavla ve sınavsız gelen öğrencilerin özelliklerine bakılırsa; 

 Veri tabanı dersine olan ilgi düzeyinin,   

 Veri tabanı uzmanı olarak çalıĢma düĢüncesinin, 

 Veri tabanı mantığının oluĢturulmasının, 

 Günlük hayatta karĢılaĢılan birçok uygulamada veri tabanını kullanabilme yatkınlığının,  

 Tablolar arasındaki iliĢkilendirmelerin hatasız bir Ģekilde yapılabilme becerisinin, 

 Sorguların hangi veri tabanında olursa olsun rahatlıkla kullanılabilmesi becerisinin, 

 Veri tabanı oluĢtururken mantıksal tasarımın ardından fiziksel tasarımın yapılması becerisinin, 

sınavla gelen öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. 

 Veri tabanının diğer yazılımlarla entegre Ģeklinde kullanılabilme becerisinin, 

 Veri tabanı tasarımı sayesinde zamanı verimli bir Ģekilde planlama ve kullanma becerisi 

geliĢtirilmesinin, 

 Normalizasyonun veri tabanı için öneminin kavratılması ve pekiĢtirilmesinin sınavsız geçiĢ 

yapan öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiĢtir.  

Bu sonuçlara bakıldığında sınavsız geçiĢ yapan öğrencilerin becerilerinden yola çıkarak 

lisedeki görmüĢ oldukları eğitim sebebiyle derslerde daha rahat davranarak bildiklerini düĢündükleri 

alanların aslında çok fazla olmadığı sonuçlardan da gözlemlenmektedir. Sınavla gelen öğrencilerin ise 

veri tabanı dersine fazlasıyla ilgi duydukları gözlemlenmiĢ olup veri tabanıyla ilgili birçok kavramın 

daha iyi bir Ģekilde anlaĢıldığı belirlenmiĢtir.  
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Özet 

 

Bilgi, bilgisayar teknolojilerinin hızla geliĢmesiyle birlikte çok daha kolay eriĢilebilir olmuĢtur. Farklı 

alanlardaki eğitimlerde bilgisayar teknolojilerinin katkısı tartıĢmasız çok önemlidir. Bilgisayar 

teknolojilerinin geliĢmesinde de donanımsal iyileĢmelerin yanı sıra yazılım teknolojilerinin geliĢmesi 

büyük rol oynamaktadır. Artık dünya, yazılım geliĢtirmenin ne kadar önemli olduğunun 

farkındalığıyla yazılım eğitimi konusunda çok daha küçük yaĢ gruplarını hedef olarak görebilmektedir. 

Özellikle tablet ve cep telefonları gibi mobil cihazlardaki yaygınlığın her geçen gün artması ile günün 

her anında öğrenebilmenin kolaylığı, yazılım konusunda geliĢtiriciliğinde artması açısından ele 

alınmalıdır. 

Bu çalıĢmada, üniversitede Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığında eğitim 

görmekte olan öğrencilerin, gelecekte mezun olduktan sonra, programcı olarak iĢ dünyasında yerlerini 

alabilmesi için, gerekli yazılımsal gerekliliklere yer verilmiĢtir. Bu anlamda, bölüm öğrencilerine 

yazılım eğitiminin geliĢtirilmesini sağlayabilen unsurların belirlenmesi amacıyla belirli sorular 

yöneltilmiĢ ve verilen cevaplar doğrultusunda yazılım eğitiminin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Ayrıca 

yazılımcı olmak için kullanılan yazılımsal araçlara ait gelecekteki teknolojik istekler belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Özellikle giyilebilir teknolojilerin yazılım geliĢtirmede nasıl kullanılabileceği hakkında 

fikirler verilmektedir. Dolayısıyla öğrenmesi zor, ancak sürekliliği akıcı olan bu alanda programlama 

bölümündeki öğrencilerin ilgisinin artırılmasıyla baĢarılı birer yazılımcı olmaları hedeflenmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Eğitimi, Yazılımsal Gereklilikler, Giyilebilir Teknolojiler, Yeni Bilgisayar 

Teknolojileri. 
  

Development of Software Education in Computer Programming Departments 

with New Technologies 
 

Abstract 
 

Information has become much more accessible by the rapid development of computer technology. 

Unequivocally, the contribution of computer technology to education in different areas is very 

important. In addition to development of the hardware, improvement of software technologies plays a 

major role in computer technology. Now the world, by the awareness of importance of software 

development, much younger age can be seen as a target for software training. In particular, with 

increasing prevalence of mobile devices such as tablets, ease of learn at every moment of the day must 

be addressed in terms of increasing development in the field of software. 

In this study, after graduating in the future in order to take their place in the business world as 

programmers, it has been mentioned necessary software requirements  for students whom studying in 

computer technologies department of the university. In this sense, to determine the factors that can 

lead to the development of the software training specific questions were asked to computer department 

students and according to the answers given, it is been  aimed to improve the software training. In 

addition, future technological demands about software tools used for to be a programmer were tried to 

be determined. Especially ideas are given about how to use the software development of wearable 

technology. Therefore, in this area which is difficult to learn but has a fluent continuity, it is aimed to 

them to be a successful programmer by increasing the students' interest in the programming 

department. 
 

Keywords: Software Training, Software Requirements, Wearable Technologies, New Computer 

Technologies. 
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GĠRĠġ  

 

Öğrenme isteği, insanoğlunun vazgeçilmezleri arasındadır. Ġnsanların bir konu hakkında bilgi 

sahibi olmaları ve özellikle hayatlarına bu bilgi sayesinde yön verebilmeleri, kendilerini ifade 

edebilmenin en verimli,  keyif verici yönlerindendir. Bilgisayar teknolojilerinin son yıllarda baĢ 

döndürücü bir hızla geliĢmesiyle, insanların bilgiye eriĢmesi de çok kolay bir forma kavuĢmuĢtur. 

Önceki dönemlerde, bilgiye eriĢmek için uzun uğraĢlar verilmekte; özellikle bir konu hakkında 

deneyim sahibi olabilmek için ciddi bir zaman ve uzun bir çaba sarf edilmesi gerekmekteydi. Ancak 

bilgisayar teknolojilerinin sayesinde bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda, bilgi, her türlü 

eriĢilebilen, örneklemlerine rahatça eriĢilebilen, bir konu hakkındaki tecrübe ve deneyimlere uzun 

zamanlar ayırmadan kısa sürelerde edinilebilen bir hal almıĢtır.  Hiç Ģüphesiz üretim teknolojilerinin 

geliĢmesi, donanımsal iyileĢtirmeleri de beraberinde getirmiĢtir. Çok farklı donanımsal ürünlerin 

hayatımıza girmesi birçok yönden bu bilgi edinme sürecindeki geliĢimi tetiklemiĢtir. Özellikle son 

dönemlerde, artık her an elinin altında bulunan tablet ve akıllı cep telefonları sayesinde öğrenilmesi ve 

araĢtırılması istenen bir bilgiye neredeyse anında ulaĢabilme rahatlığı yaĢanabilmektedir.  

Donanımsal geliĢmenin tetiklediği yazılımsal iyileĢtirmeler ve teknolojiler ise farklı 

platformlarda çalıĢan cihazlara göre farklılık göstermektedir. Eskiden sadece iĢletim sistemleri ve bu 

iĢletim sistemleri için geliĢtirilen yazılımlar, sonrasında internetin keĢfi ile birlikte web yazılımları 

olarak gruplandırılabilecek web tabanlı uygulamalar ve web siteleri Ģeklinde zenginleĢmiĢtir. 

Günümüzde ise akıllı cep telefonları ve mobil tabletlerin yaygınlaĢması ile birlikte mobil uygulamalar 

için yazılım geliĢtirme ayrı bir sektör haline gelmiĢtir. Gelecekte ise ġekil 1 deki gibi, akıllı saat, akıllı 

gözlük vb. öngörülen giyilebilir teknolojilerin yaygınlaĢmasıyla, yazılım teknolojilerinin de 

geliĢebileceği farklı bir forma kavuĢabileceği düĢünülebilir. Günümüzde, giyilebilir teknolojiler 

sayesinde baĢta insanın kendisine ait bilgilerin yorumlanarak kiĢiye özgü sağlık bilgilerinin doğru 

yönlendirilmesi sağlanabilmektedir. Bu bilgiler, yapay zekâ, veri madenciliği gibi tekniklerle 

değerlendirmelere tabi tutularak, insanların ileride karĢılaĢabilecekleri sağlık vb. durumlarının 

belirleyiciliği hakkında önemli yönlendirmelere yardımcı olabilecek programların geliĢtirilmesi olarak 

düĢünülebilir. Sağlık yönlendirmelerinin yanı sıra, bireylerin eğitim, eğlence gibi yaĢam alanlarında, 

kiĢileri, önceden verdiği kararlar doğrultusunda doğru kararlar verebilmesine yardımcı olabilecek 

yönlendirmeleri sağlayabilecek yazılımların ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabileceği düĢünülebilir. 

Bu akıllı cihazlar için geliĢtirilebilecek frameworkler ile günlük hayatta algılanan her Ģeyin kodlanarak 

kiĢiye özel bir bilgi havuzu geliĢmesine de olanak tanınabilecektir. Benzer Ģekilde askeri, tanıtım, 

reklam, turizm, bakım-onarım vb. birçok sektörde farklı uygulamalar ile giyilebilir teknolojilerin 

kullanılmasını zenginleĢtirebilecek yazılımların geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

 

 

  
 

ġekil 1: Giyilebilir Teknolojiler 
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Yazılımların hitap edeceği donanımsal gereçler bu Ģekilde değiĢiklik gösterirken, 

programlama konusunda da elbette bir farklılaĢma söz konusu olmalıdır. Zamanla Ģu ana kadar 

konuĢma diline yakın kodların hedeflendiği yüksek seviyeli dillerin yerine, görsel bloklarla 

programlama ile tamamen görsel ve sürükle bırak mantığıyla kod oluĢturma ve yazmanın üretilen 

tasarıma göre bütünüyle bilgisayarlar tarafından gerçekleĢtirilebileceği bazı yazılım geliĢtirme 

ortamlarından Ģimdiden bile söz edilmektedir. Web tabanlı olarak geliĢtirilen bu ortamlar kullanıcıyı 

bilgisayardan bağımsız kılmakta, istediği her an her yerde uygulamalarını geliĢtirmeye devam etme 

olanağı sunmaktadır. Google tarafından geliĢtirilerek MIT tarafından yönetilen App-Inventor isimli bir 

geliĢtirme ortamı (IDE) ile sürükle bırak blok programlamanın Android uygulamalar geliĢtirmede 

kullanılması buna örnek olarak verilebilir (Chadhaa ve Turbak, 2014:1042) (App-Inventor, Wikipedia, 

2016). ġekil 2 de App-Inventor uygulaması ile yapılan bir blok programlama örneği gösterilmiĢtir. 

App-Inventor a benzer Ģekilde kod yazmadan algoritma geliĢtirmeyi amaçlayan programlar gün 

geçtikçe yaygınlaĢmaktadır. Bunlara çok fazla örnek verilebilir. Alice,Kodu, TouchDevelop, Scratch, 

Scratch Jr, Beetle Blocks, Blockly, Snap!, Tickle, Squeak eToys, Stencyl, PocketCode, Actimator gibi 

internet üzerinde görsel bloklarla programlama ile algoritma geliĢtirmenin hedeflendiği bazı örnek 

uygulamalar olarak belirtilebilir. Bu ve benzer uygulamaların yaygınlaĢmasıyla, insanlar sadece 

düĢünerek, herhangi bir programlama dili ve yazılım geliĢtirme ortamında deneyimli olmasa da 

elindeki tablet ve telefonunda kendi ihtiyaçlarını karĢılayan mobil uygulamalar geliĢtirebileceklerdir. 

Bu sayede bilgisayar programcılığında okuyan ve kodlamanın zor olduğunu düĢünen öğrencilere 

algoritma mantığının geliĢmesi açısından blok programlamanın fayda sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Programlama öğrenen öğrenciler için algoritma ve programlama mantığının kavratılması ve 

benimsetilmesi sonucunda, öğrenci dilediği platformlar için uygulama geliĢtirmekte bir zorluk 

yaĢamayacaktır. Özellikle mobil uygulamalarda geliĢtirilen uygulamaların sanal makinelerde de test 

edilebileceği gibi, gerçek tablet ve akıllı telefonlarda test edilebilmesi, öğrenmenin daha etkili 

olmasını sağlayacaktır. Akıllı gözlük ve saat gibi giyilebilir teknolojilerin ilerleyen zamanlarda 

yaygınlaĢması durumunda ise mobil cihazlar için kiĢiye özel uygulamalar rahatlıkla 

geliĢtirilebilecektir.  

 

 

 
ġekil 2: App-Inventor Blok Program Ara yüzü 

 

Programlama öğrenme ortamları, gereksinimleri ve becerileri gün geçtikçe değiĢime uğruyor 

ve uğramaya da devam edecek gibi görünüyor. Çok hızlı geliĢen bilgisayar bilimlerinde nitelikli insan 

gücünün yetiĢtirilmesi de bu değiĢime oranla büyük bir önem kazanmakta. Önemli olan nokta ise 

bilgisayar bilimlerinde ülke bazında verilen eğitimlerinin yenilikçi bir anlayıĢa sahip olması 

gerekmektedir. Artık, dünya, bilgisayar bilimlerininin önemini kavramakta ve bunun temel bir yetenek 

olarak herkese kazandırılması gerektiğine inanmaktadır. Bununla ilgili olarak devlet düzeyinde 

açıklamalar yapılmaktadır (Whitehouse.gov, 2016). Avrupa‘ da bilgisayar programlama derslerinin 

ilkokul müfredatlarına girmesi gündeme gelmektedir. (Euronews.com, 2016). Hatta BirleĢik Krallıkta 
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ilk ve ortaokul seviyesinde programlama derslerine baĢlandığı eğitim bakanlığınca duyurulmuĢtur 

(Theguardian.com, 2016). 

Bu çalıĢmada, ön lisans seviyesinde ülkemizde programlama alanında eğitim faaliyeti 

gösteren, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 

Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı‘ nda eğitim görmekte olan ve bahsedilen yeni 

teknolojiler içerikli Android Mobil Programlama ve Görsel Programlama derslerini alan öğrencilere, 

yazılım eğitiminin geliĢtirilmesini sağlayabilen unsurların belirlenmesi amacıyla bir anket çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu anket sonuçlarına göre, gelecekte mezun olduktan sonra, yazılımcı olarak 

çalıĢabilmeleri için değerlendirmeler yapılarak verilen cevaplar doğrultusunda yazılım eğitiminin 

geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalıĢmada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı programında eğitim gören ve Android 

Mobil Programlama ve Görsel Programlama derslerini alan 2. Sınıf öğrencileri arasından rastgele 

seçilen 50 öğrenciye bazı sorular yöneltilmiĢtir. Sorulan sorulara birden fazla cevap verilebilmektedir. 

Anket sonuçları, Microsoft Excel 2013 programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeler 

neticesinde programlama eğitimi alan öğrencilerin beklentileri doğrultusunda yazılım eğitiminin 

iyileĢtirilmesi konusunda öneriler verilmiĢtir.  

Öğrencilere yazılım eğitiminin iyileĢtirilmesi için ne gibi kaynaklardan faydalanılması 

gerektiği, hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği, geleceğe ait beklentilerine göre nasıl yönlendirme 

yapılabileceği, programlama eğitiminde algoritma öğrenmenin ne kadar önemli olabileceği, blok 

programlamanın ne kadar önemli olabileceği ve giyilebilir teknolojilerin yazılımda nasıl bir rol 

alabileceği konularında sorular sorularak genel tercihlerin belirlenmesi hedeflenmiĢtir.  

 

Tablo 8: Anketteki 1.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 1. Yazılım öğrenmede hangisinin daha faydalı olduğunu düĢünüyorsunuz? 

Seçenekler Ġnternet Sosyal Ağlar e-Kitap 

Kitap 

Görsel 

Videolar 

Ġnteraktif CD vb. 

Doküman 

 34 13 24 42 15 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 9: Anketteki 2.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 2. Programlama eğitiminde hangi eğitim yönteminin etkili olduğunu 

düĢünüyorsunuz? 

Seçenekler Akıllı Tahta Destekli 

Eğitim 

Klasik Örgün 

Eğitim 

Uzaktan Eğitim Video Destekli 

Eğitim 

 38 33 22 46 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 10: Anketteki 3.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 3. Hangisi ya da hangileri ile gelecekte yazılım öğrenme eğitimi kolaylaĢtırabilir? 

Seçenekler Giyilebilir Teknolojiler Destekli 

Eğitim (Akıllı Gözlük&Saat 

vb.) 

Akıllı Tahta 

Destekli Eğitim 

Klasik Örgün 

Eğitim 

Uzaktan 

Eğitim 

 35 32  29 24 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 11: Anketteki 4.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 4. Hangi platformlar için yazılım geliĢtiriyorsunuz? 

Seçenekler Masaüstü Web Mobil Gömülü 

Sistemler 

 45 31 16 3 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  
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Tablo 12: Anketteki 5.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 5. Mezun olduktan sonra iĢ dünyasında hangi platformlar için yazılım geliĢtirmeyi 

hedefliyorsunuz?  

Seçenekler Masaüstü Web Mobil Gömülü 

Sistemler 

 36 41 46 9 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 13: Anketteki 6.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 6. Gelecekte hangi platformlar için yazılım geliĢtirmenin popüler olacağını 

düĢünüyorsunuz?  

Seçenekler Masaüstü Web Mobil Gömülü 

Sistemler 

 30 35 50 11 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

Tablo 14: Anketteki 7.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 7. Yazılım geliĢtirmede kullandığınız dil/diller hangisidir? 

Seçenekler C# Java ASP.NET PHP Android Swift 

Objective-C 

SQL 

 44 26 36 13 17 3 47 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 15: Anketteki 8.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 8. Gelecekte hangi yazılım geliĢtirme dil/dillerinin daha popüler olacağını 

düĢünüyorsunuz? 

Seçenekler C# Java ASP.NET PHP Android Swift 

Objective-C 

SQL 

 40 29 30 15 46 21 47 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

    

Tablo 16: Anketteki 9.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 9. Algoritma geliĢtirme yeteneği kazanıldığında her platformda rahatlıkla kod 

geliĢtirilebilir mi? 

Seçenekler Kesinlikle  

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle  

Katılıyorum 

 0 1 0 11 38 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 17: Anketteki 10.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 10. App-Inventor gibi geliĢtirme ortamları (IDE) ile sürükle bırak blok 

programlamanın algoritma öğrenmeyi artıracağını düĢünüyor musunuz? 

Seçenekler Kesinlikle  

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle  

Katılıyorum 

 2 1 1 12 34 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 18: Anketteki 11.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 11. Gelecekte, App-Inventor gibi IDE ler ile kod yazmadan blok programlama 

yöntemiyle programlamanın artacağını düĢünüyor musunuz?  

Seçenekler Kesinlikle  

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle  

Katılıyorum 

 3 0 10 12 25 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  
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Tablo 19: Anketteki 12.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 12. Üniversitelerin programlama eğitimi verilen bölümlerinde belirli bir alanda 

uzmanlaĢması gerekir mi? 

Seçenekler Kesinlikle  

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle  

Katılıyorum 

 5 14 5 15 11 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 20: Anketteki 13.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 13. Akıllı gözlük &  saat vb. gibi giyilebilir teknolojiler için hangi sektör/ler için 

yazılım geliĢtirmenin faydalı olacağını düĢünüyorsunuz? 

Seçenekler Askeri Sağlık Eğitim Reklam Turizm Eğlence 

 12 35 47 15 5 32 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Tablo 21: Anketteki 14.Soruya Verilen Cevaplar 

Soru 14. BiliĢim firmalarından hangisi ya da hangilerinde çalıĢmak isterdiniz? 

Seçenekler Google Facebook Microsoft Oracle Apple Samsung 

 49 46 25 12 40 32 
Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖  

 

Anket sorularına verilen cevaplar ele alındığında öğrencilerin yazılım öğrenmede, uygulama 

adımlarının anlatıldığı ve sürekli tekrar ederek pekiĢtirebilecekleri görsel eğitimlere ve önceden 

karĢılaĢılmıĢ problemler ve çözümlerinin bulunduğu internet kaynaklarının önemli olduğunu 

vurgulamaktadırlar (Tablo 1 ve 2). 

Gelecekte yazılım öğrenmede, akıllı saat ve gözlük gibi giyilebilir teknolojilerin kolaylık 

sağlayacağı öğrencilerin çoğu tarafında düĢünülmektedir. Ancak mevcut eğitim sisteminde var olan 

akıllı tahta gibi teknolojik cihazların kullanımının da faydalı olacağı yine benzer oranlarda yüz yüze 

gerçekleĢen klasik eğitiminde gelecekte etkili bir yazılım öğrenme yöntemi olacağı belirtilmiĢtir  

(Tablo 3). 

Ankete katılan öğrencilerin birçoğu masaüstü uygulamaları ve web uygulamaları 

geliĢtirdiklerini ifade etmektedirler (Tablo 4). Ancak gerçek iĢ hayatına atıldıklarında son zamanlarda 

popüler olan mobil uygulamalara yönelmek istediklerini belirtmiĢlerdir. Web yazılımları ve masaüstü 

uygulamaları geliĢtirme istekleri de mobil alanındaki isteklerini takip etmektedir (Tablo 5). Ankete 

katılan öğrencilerin tamamı ise gelecekte mobil uygulama geliĢtirmenin popüler olacağını 

belirtmiĢlerdir. Web ve masaüstü uygulama geliĢtiriciliğinin ise kısmen de olsa azalacağı yönünde 

görüĢ belirtmiĢlerdir (Tablo 6).  

Yazılım geliĢtirmede veritabanı dili olan SQL en çok puanı almıĢtır. SQL i ise .NET 

teknolojileri bünyesinde bulunan C# ve ASP.NET dilleri takip etmektedir. Mobil uygulama 

geliĢtirmede kullanılan diller her ne kadar Android tercihi IOS platformundan üstün olsa da toplamda 

dahi en düĢük tercih edilen diller olmuĢtur (Tablo7). Ancak gelecekte ise SQL dili popülerliğini 

korusa da, mobil uygulama geliĢtirme yazılım dillerine ilginin oldukça artacağı belirtilmiĢtir. Özellikle 

Android programlama dilinin çok popüler olacağına dair bir görüĢ ortaya çıkmıĢtır (Tablo 8).  

Tablo 9 daki sonuçlar göz önüne alındığında ise, algoritma geliĢtirmenin programlama 

öğrenmenin en önemli unsur olduğu açıkça görülmektedir. Öğrencilerin %98 i algoritma geliĢtirme 

yeteneğinin kazanılması durumunda her tür uygulamanın rahatlıkla geliĢtirilebileceği düĢüncesini 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo 10 değerlendirildiğinde ise görsel nesnelerle sürükle-bırak yöntemiyle, algoritma 

öğrenme verimliliğinin artacağı belirtilmiĢtir. Gelecekte ise bunun gibi IDE lerin yaygınlaĢmasıyla 

programlama geliĢtirme oranının artacağı ve bu yöntemin programlamaya ilgiyi her yaĢta 

kolaylaĢtıracağı düĢünülmektedir (Tablo 11). 

Öğrenciler, üniversitelerin belirli bir sektöre yönelik belirli platformların kullanımı konusunda 

uzmanlaĢması gerektiği konusunda ise %52 si olumlu fikir belirtmiĢlerdir. Bu konuda kararsızlar %10, 

olumsuz görüĢ bildirenler ise %38 oranındadır (Tablo 12). 
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Ankete katılan öğrenciler, giyilebilir teknolojiler için ağırlıklı olarak, eğitim, sağlık ve eğlence 

sektörleri için yazılım geliĢtirmenin daha faydalı olacağı yönünde fikir belirtmiĢlerdir (Tablo 13). 

Son soruda ise öğrencilerin sektörde bilinen bazı firmalardan hangisinde çalıĢmak istediklerine 

dair bir soru yöneltilmiĢtir. Bu soruya ise sırasıyla Google, Facebook, Apple, Samsung, Microsoft ve 

Oracle firmalarını tercih edecekleri yönünde cevaplar vermiĢlerdir (Tablo 14). 

Sorular genel olarak değerlendirildiğinde yazılımsal ve donanımsal yeniliklerin ve 

geliĢmelerin bilgisayar programcılığı bölümlerindeki yazılım eğitiminin geliĢtirilmesine büyük katkı 

sağlayacağı, bununla ilgili olarak bu bölümlerde okuyan öğrenciler için gelecekte alt yapı için 

hazırlanması gerekliliği belirlenmiĢtir. Ayrıca bu alanlardaki eğitimcilerin ise yeni teknolojileri takip 

ederek bu konuda öğrencileri daha fazla yönlendirmeleri gerektiği düĢünülmektedir.  

 

SONUÇ 

 

Bilgisayar programlama bölümlerinde, özellikle programlama geliĢtirme ortamlarını öğrenen 

öğrencilerin, var olan teknolojilerin çalıĢma prensiplerini ve farklı geliĢtirilebilirliklerini idrak 

edebilecekleri mühendislik bölümlerinde alacakları eğitimle birlikte, son zamanlarda ülke bazında 

projeler geliĢtirmeye verilen desteklerle birlikte, araĢtırma ve geliĢtirme (Ar-Ge) ruhu 

oluĢturulabilecektir. GeliĢmiĢ ülkelerde oluĢturulan özgür çalıĢma ortamlarıyla, aslında inovatif 

düĢüncenin bilim ve teknolojiye hizmet etmesine büyük bir olanak tanınmaktadır.  

Her ne kadar blok programlama gibi kolaylaĢtırılmıĢ geliĢtirme ortamlarıyla, yazılım 

üretmenin kolaylığından bahsedilse de bunları algoritma mantığının olgunlaĢması için önemli bir araç 

olarak görmek gerekir. Asıl hedeflenmesi gereken ise,  yeni donanımlar üretebilecek bir alt yapının 

hazırlanması ve donanımsal geliĢmelere her aĢamasında hükmedebilecek kodlama sistemlerinde 

uzmanlaĢmak gerektiği unutulmamalıdır.   

Kodlama da asıl önemli olan algoritma geliĢtirme yöntem ve stratejisinin kavranması, 

uygulama geliĢtirici için kod yazmadan yazılım geliĢtirmek istendiğinde en önemli unsur olarak 

değerlendirilmelidir. Mobil, web, masaüstü platformlarından hangisi olursa olsun, kullanılacak 

teknolojik alt yapı ne kadar farklılık gösterirse göstersin, problemleri çözme yeteneğinin geliĢtirilmesi 

bireyi yazılım geliĢtirmede baĢarıya asıl taĢıyacak husustur. Gelecekte baĢta yazılım geliĢtirme olmak 

üzere bilgisayar bilimleri, herkes için temel bir yetenek haline gelecektir. 
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Abstract 

 

Nowadays, developments on mobile devices make them useful in image processing. In recent years, 

many applications on human skin like face recognition and palm print recognition had been achieved. 

Although there are some works on skin disease on computer environments, limited number of 

predicted skin disease and limited usage area reveals the need mobile skin disease diagnosis 

application. In this research, OpenCV's effect on performance on image processing by mobile devices 

like smartphones and tablets is focused on. Insufficient system resources may cause performance 

problems when preprocesses are not optimised. In this study, pre-processes on skin disease images 

were performed with OpenCV Android library have nearly five hundred optimised algorithms. 

Diseased area was detected on human skin image example. Images were optimised with some filters 

and image reducing operations. Pre-processses developed with different methods were executed on 

different devices and operating systems. Performance tests were conducted and results were compared. 

In this way, development of mobile skin disease diagnosis application became possible. 

 

Keywords: Mobile Devices, Image Processing, Skin Disease, Performance, OpenCV 

 

 

Cilt Hastalığı Görüntülerinin Mobil Cihazlar Vasıtasıyla Ön ĠĢlemlerden 

Geçirilmesi 
 

Özet 

 

Günümüzde mobil cihazların geliĢmesi, görüntü iĢleme alanında da etkili bir Ģekilde kullanılmalarına 

imkan sağlamıĢtır. Son yıllarda insan cildi üzerine yüz tanıma, avuç içi tanıma gibi uygulamalar 

yaygın olarak gerçekleĢtirilmektedir. Bilgisayar ortamında cilt hastalıkları ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar 

olmasına rağmen, tanımlanan hastalık çeĢidinin kısıtlı olması ve kullanım alanı darlığı nedeniyle 

mobil cihazlarda da bu tarz bir uygulamaya ihtiyaç olduğu düĢünülmüĢtür. Bu çalıĢmada mobil 

cihazlarda OpenCV ile görüntü iĢlemenin performansa etkisi üzerinde durulmuĢtur. Görüntü iĢlemede 

ön iĢlemler iyi optimize edilmezse mobil platformda sistem kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı 

sıkıntılar yaĢanabilir. Bu çalıĢmada beĢ yüze yakın optimize edilmiĢ algoritması olan OpenCV 

Android Kütüphanesi sayesinde mobil cihazlarda cilt hastalıklarının tespitinde görüntü üzerinde ön 

iĢlemler yapılmıĢtır. Ġnsan vücudundan alınan görüntü örneğinde, hastalıklı kısım tespit edilerek 

görüntü azaltma iĢlemleri ve gerekli filtreler uygulandıktan sonra, görüntü optimize edilmiĢtir. Ön 

iĢlemler farklı metotlarla, farklı cihazlarda ve iĢletim sistemi sürümlerinde denenerek performans 

testleri yapılıp, sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu Ģekilde cilt hastalığı tanıma mobil uygulaması 

geliĢtirilmesine zemin hazırlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobil Cihazlar, Görüntü ĠĢleme, Cilt Hastalıkları, Performans, OpenCV 
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INTRODUCTION 

 

In recent years, image processing has been started to be used in mobile devices as in many areas. At 

first, we meet simple image processing applications on mobile devices but now important and 

complex applications can be developed with technological advances. Before, applications using 

server-client method developed to get rid of the lack of mobile devices (Fritz, G., Seifert, C., and 

Paletta, L., 2006:30). In applications constructed by this way, image is sent to the server, and then 

process results are returned to client. This method requires internet connection and servers can 

perform only a few tasks simultaneously and the others tasks are kept waiting. New standards like 

OpenGL ES and OpenCL made the mobile devices more programmable (Pulli, K., Chen, W. C., 

Gelfand, N., Grzeszczuk, R., Tico, M., Vedantham, R., and Xiong, Y., 2009:3-6). Thus, offline 

solutions became possible. Studies with this approach shows that problems can be solved in mobile 

devices without any server (Kim, K., Chalidabhongse, T. H., Harwood, D., and Davis, L. 2005:172-

185)( Bail, S. P., 2009:5-75)( Bonjean, K.,2009:3-73)( Darwaish, S. F., Moradian, E., Rahmani, T., 

and Knauer, M., 2014:832-841)( Feng, L., Wu, Z., and Long, X, 2014:58-62). In addition to these 

developments, OpenCv functions can effectively perform image processing operations that require 

high performance and may contribute the performance. 

In previously studies, nine kind of dermatologic skin disease were detected in computer environment 

with %90 accuracy (Yasir, R., Rahman, M. A., and Ahmed, N., 2014:687-690). In this study, image 

processing with OpenCV performed to execute this operation on mobile platforms. Grayscale 

transformation, thresholding, means filter, median filter, erosion and dilation operations were applied 

to diseased skin image. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

In this study, image processing operations were performed on skin disease images and were tested for 

its applicability and performance. On mobile platform, images were taken by Samsung Galaxy S4 

smartphone. Desktop applications and performance tests were developed with C# and C++ on Visual 

Studio 2012. OpenCV library was used in image processing to increase the performance. OpenCV is a 

open source library that was developed with C/C++. It is optimised by Intel Performance Primitives 

Team. OpenCV is a library that was downloaded million times can be used free education and 

commercial purpose. It supports many programming languages like C/C++, Java, PHP, MATLAB, 

Python, Delphi. ―OpenCV manager app‖ must be installed on android devices to try application. 

Mobil application was developed in Eclipse IDE platform with Android Developer Tool (ADT). 

Related processes were applied a fungal skin disease image by compatible OpenCV library. 

Performance tests are conducted with Visual Studio Analyser, Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) 

and C++ test functions. 

Grayscale Transformation: The RGB (Red, Green, Blue) image taken by mobile phone‘s camera 

transformed to grayscale for other operations. Grayscale value calculated by the sum of red, green, 

blue value‘s multiplied by the specified weight (Sonka, M., V. Hlavac, and R. Boyle, 2008:115-116). 

Thresholding: Grayscale image was thresholder with 128 values. Values fewer than 128 adapted to 

0(black) and the values over 128 were adapted to 255(white) like a binary image. 

Mean Filter: Each pixel values are calculated by averaging its neighbours. The average value replaces 

the pixel value. In this study, a 3*3 kernel matrix is used for filter operations. 

Median Filter: The median value of kernel matrix replaces the pixel value (Anuar, A., et al., 2011:58-

63). 

Erosion: Kernel matrix moved on each pixel and if kernel fits with the image, pixel value is converted 

to 1 otherwise it is converted to 0. Erosion and dilation are used for closing the pores, reducing 

roughness and indentations in the image (Parker, J., 1990:187-198). Erosion can split apart joined 

objects. 

Dilation: Regional edges expand outward in dilation operation. Dilation can repair breaks and 

enlarges the objects in image. Kernel matrix moved on each pixel if centre of kernel equal to pixel, all 

pixels are converted to 1 otherwise converted to 0. 
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APPLICATION 

 

Preprocesses like grayscale transformation, mean filter, median filter, erosion and dilation were 

performed on diseased skin image with OpenCV funcitons. Mostly, image processing operations are 

realtime so performance is important. Therefore, mobile devices abilities and OpenCV performance 

were tested. 

Fungal disease is discussed in related application. Pre-processes were tested like in figure 1 on an 

example image. It is need to separate skin and background in the image for operations. Several 

methods can be used to extract the skin. Human skin colour clustering for face detection method is one 

of them (KovaĦ, J., Peer, P., & Solina, F., 2003:144-148). Also skin can be detected with comparison 

of five colour models (Zarit, B. D., Super, B. J., and Quek, F. K., 1999: 58-63). Unnecessary pixels are 

removed by such methods. Diseased area was founded after skin extracted from the image. Diseases 

were identified using morphological characteristics of the image (Okuboyejo, D. A., Olugbara, O. O., 

and Odunaike, S. A., 2013:2). Grayscale transformation, edge detection, ROI operations were 

respectively applied to original diseased skin image. The image had been prepared for feature 

exaction. Segmentation and feature extraction were applied to region of interest. OpenCV ROI 

function finds the region. Image pixels were reduced with this function so process was accelerated. 

Processes took place under a second. 

 

 
Figure 1: Preprocessing on Skin Disease Images by Mobile Devices (a) Original image (b) Grayscale 

Transformation (c) Canny Edge Detection (d) Thresholding (e) ROI 

Source: ―Author‘s own studies‖ 

 

A process in figure 1 is sufficient for feature extraction but in addition to these processes, operations 

requiring performance have also been tried. Operations usually used in image processing(Grayscale 

transformation, thresholding, mean filter, median filter, erosion, dilation) were tested with unoptimised 

C# functions, C++ OpenCV functions and OpenCV Android functions like in figure 2. 

 

       
                        a)                                           (b)                                                     (c) 

 

Figure 2: (a) C# Image Processing, (b) C++ OpenCv Image Processing, (c) Android OpenCV Image 

Processing 

Source: ―Author‘s own studies‖ 
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Grayscale transformation, thresholding, means filter, median filter, erosion and dilation operations 

were tested in several environments like figure 2. Test results were shown in table 1. Performance 

values were measured as milliseconds like in table 1. 

 

Table 1: Comparision of Performance Test Results 

Programming Language C#(Not Optimised) CPP+OpenCV Java+OpenCV 

Tested Device 

Samsung RV520 

(i3 processor 8GB 

RAM) 

Samsung RV520 

(i3 processor 8GB 

RAM) 

Samsung 

Galaxy s4 

Tested Operating System Windows 8.1 Windows 8.1 Android 5.0.1 

Im
a

g
e 

P
ro

ce
ss

in
g

 

O
p

er
a

ti
o

n
s 

Grayscale Transformation 59,8 ms 3 ms 2,75 ms 

Thresholding 9,02 ms 0,9 ms 2,6 ms 

Mean filter 2228 ms 10 ms 10 ms 

Median filter 2503 ms 28 ms 28 ms 

Erosion 2391 ms 11 ms 4,472 ms 

Dilation 2726 ms 11 ms 4,415 ms 

Source: ―Author‘s own studies‖ 

 

 

RESULTS 

 

In this study, pre-processes will be used for feature extraction were performed with OpenCV, tested 

for measuring performance and reached the following conclusions: 

 Application developed with OpenCV has a better performance than the application developed 

with not optimised C# functions. 

 Image processing with OpenCV on mobile devices have performed close to PC. 

 Disease database can be expanded with the support of dermatologist. 

 A mobile skin disease diagnoses application like in figure 3 can be developed by using 

OpenCV and neural networks. 

 

 
Figure 3: Education of neural network with features 

Source:‖Author‘s own studies‖ 
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Özet 

 

Trakya bölgesindeki sanayi iĢletmelerinin en büyük ihtiyaçlarından biri nitelikli teknik personeldir. 

Teknik personelin bir iĢletmenin teknolojik alt yapısını geliĢtirmede ve kullanmada katkısı yüksektir. 

Kırklareli' deki sanayi kuruluĢlarının teknolojik geliĢimi incelendiğinde küçük iĢletmelerin teknolojik 

açıdan yetersiz kaldığı, büyük ve geliĢen sanayi kuruluĢlarının ise bu açıdan dıĢa bağımlı oldukları 

görülmektedir. Bu teknolojik kalkınmayı sağlamada teknikerlerin önemi büyüktür. Bölgemizde, 

sanayide tekniker istihdamında sorun yaĢanmaktadır. Bu durum, yılların birikimi ile iĢverenlerde 

teknikerlere karsı oluĢan güvensizlik nedeni ile ortaya çıkmıĢtır. Bu güvensizliğin altında yatan çeĢitli 

sebepler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sanayicilerin beklentileri ile teknikerlerin niteliklerinin 

uyuĢmaması olup, bu noktada hem tekniker hem de iĢveren kaynaklı sorunların olduğu görülmektedir. 

Tekniker kaynaklı sorunların basında, istihdam edilen teknikerin iĢletmede fayda/maliyet oranının 

düĢük olması gelmektedir. Ayrıca iĢverenin de nitelikli teknikerin verimlilik ve kaliteye olabilecek 

katkısının ve iĢini geliĢtirmede ve büyütmede sanayi-akademi iĢbirliğinin öneminin farkında olmaması 

iĢveren ve tekniker arasındaki uçurumu arttırmaktadır. Ġstihdamı azaltan diğer bir sebep ise nitelikli 

tekniker ile sanayiciyi buluĢturan sanayi-akademi iĢbirliği platformları gibi ara yüzlerin yetersiz 

kalması iĢverenin ardağında nitelikli teknikerleri kısa sürede bulamamasıdır. MYO‘ lardaki sanayiye 

yönelik uygulama altyapısının yetersizliği nedeni ile mezun edilen öğrenciler arasında, bilinçli, iĢinin 

önemine inanan ve kendini yetiĢtirebilmiĢ nitelikli tekniker sayısı yetersiz kalmaktadır. Duyulan 

güvensizliğin altında yatan son sebep ise teknikerlerin sanayide katma değer oluĢturamamasıdır. 

Halbuki donanımlı, potansiyellerini üst sınırına kadar kullanılabilecek Ģekilde yetiĢtirilmiĢ, kendine 

güvenen ve nitelikli bir tekniker, gerek halihazırda görevli olduğu konularda, gerekse yeni 

teknolojilerin kullanımı konularında yapacağı katkılar ile istihdam edildiği iĢletmeye önemli ölçüde 

katma değer sağlayabilecektir. Tüm bu durumlar bastan sona incelendiğinde eğitilen teknik personelin 

yetersizliği sanayi kuruluĢlarının geliĢmesini, sanayi kuruluĢlarının geliĢmiĢliği bölge ekonomisini ve 

istihdamını, bölgesel kalkınma ise ülke kalkınmasını etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı bölgesel 

boyuttaki dezavantajlı kesimlerden biri olan yeni mezun teknikerlerin bölgede istihdamı, sanayi-

akademi iĢbirliği ile yenilik ve giriĢimcilik kültürünün geliĢtirilmesine dikkat çekmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Bölgesel Kalkınma, Meslek Yüksekokulu, Ġstihdam. 
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The Problems and Proposed Solutions of Vocational College Graduates 

who are expected to play an Active Role on Regional Development: A Case 

Study from Kırklareli 
 

                                                                        Abstract 

The qualified technical staff requirement is one of the most important necessities of the Thracian 

religion‘s industrial companies. The contribution of a technical staff on development and usage of the 

company‘s technologic infrastructure is very great. Upon analyzing the technological development of 

industrial enterprises in Kırklareli, it is observed that small enterprises are technologically inadequate 

and large and growing industrial enterprises appear to be dependent on foreign technological terms. To 

provide the technological development the contribution of the technicians is highly considerable.  

There are problems on employment of technicians in industrial companies. This poor employment is a 

result of technicians‘ discredit for employers in years. There are many reasons of this discredit. First, 

the expectations of employers and technicians are incompatible, and there are problems caused by 

both employers and technicians. The most important technician caused problem is poor cost-benefit 

ratio of employed technician in company. Also employers‘ being aware of the contribution of 

qualified technicians to efficiency and quality, and the importance of industry-academia cooperation 

for developing and enlarging their work increases the gap between technicians and employers. 

Another reason decreasing the employment is the absence of the interfaces like industry-academia 

platforms that pieces together the qualified technicians and the employers, so if necessary the 

employers are unable to find qualified technicians in a short time. Because of the insufficiency of 

application infrastructure for industry in vocational schools, number of the conscious, believing the 

importance of his business and raised himself qualified technicians are insufficient. The last reason of 

the employers‘ mistrust to technicians is that technicians cannot create added value for industry. 

Whereas, equipped, trained to use their potential to the upper limit, confident and qualified technicians 

can create great added value to their company both about their already officials and about using recent 

technologies. By studying all these cases, insufficiency of trained technicians affects the development 

of industrial companies, development of the industrial companies affects regional economy and 

employment, regional development affects country‘s development. The goal of this study are taking 

attention to the employment of newly graduated technicians‘ who are one of the regional 

disadvantageous groups, to the industry-academia cooperation and to the development of innovation 

culture. 

 

Keywords: Vocational Training, Regional Development, Vocational College, Employment. 
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1.  GĠRĠġ 

 

Kalkınma genel anlamda toplum hayat standardını artırmak, refah düzeyini geliĢtirmek, hak ve 

özgürlükler çerçevesinde adil, güvenli, huzurlu yaĢam ortamı oluĢmasını sağlamak ve bu oluĢumların 

geliĢtirilmesi için gerçekleĢmesi gereken bir süreçtir. Kalkınma, Ġktisadi anlamda ise üretim ve kiĢi 

baĢına düĢen milli gelirin artması, ihracat payının yükselmesi, mevcut iĢ gücü potansiyelinin 

geliĢmesi, nitelikli iĢ gücünün artması, teknolojik alt yapısının güncel ve ileri düzeyde olması, sosyo-

ekonomik, sosyo-kültürel yapının geliĢmesi gibi birçok unsuru içinde barındıran önemli bir terimdir. 

(Han ve Kaya, 2012:2). Bölgesel kalkınma, ekonomik ve sosyal nitelikli bir yapısal değiĢimin bölge 

bazında gerçekleĢmesi Ģeklinde tanımlanabilir. Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli 

aktörlerden biri eğitim kurumlarıdır (PerktaĢ ve Çetin Laz, 2015:694). Bölgesel kalkınmanın 

geliĢmesine katkı sağlayan ve çeĢitli sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiĢtiren meslek 

yüksekokulları, ―Uygulayıcı Kurumlar‖ tanımlaması ile yerel kalkınma stratejisinin temel bileĢenleri 

arasında yer almaktadır (Yıldız ve Talih, 2011:270).  

Ekonomileri güçlü ülkelerin dünyada söz sahibi olmaları, nitelikli insan gücü yetiĢtirmede eğitimin 

özellikle de mesleki teknik eğitimin üstlendiği rolü son yılların teknolojisi ile bütünleĢtirmesinden 

kaynaklanmaktadır (Uluğtekin, 2015:579). Mesleki teknik eğitim veren, kalifiye ara elemanlar 

yetiĢtirmeyi amaçlayan Meslek yüksekokulları, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önem 

kazanmaktadır. Ara insan gücü yetiĢtirme ve onların matematiksel, analitik ve eleĢtirel düĢünme 

becerilerinin kazanımını sağlayan meslek yüksekokulları, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamaktadır 

(Bayraktar, Karadeniz ve Uçkaç, 2015:684). Mesleki teknik eğitim en genel anlamda ise bireysel ve 

toplumsal yaĢam için zorunlu olan ve bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek 

alıĢkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kiĢisel yönleriyle dengeli 

biçimde geliĢtirme sürecidir (Uçar ve ÖzerbaĢ, 2013:242). Mesleki ve teknik eğitim, ―milli eğitim 

sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki teknik 

eğitim hizmetlerinin planlanması, araĢtırılması, geliĢtirilmesi, organizasyonu ve eĢgüdümü ile 

yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü‖ Ģeklinde de tanımlanabilmektedir (Alkan, Doğan 

ve Sezgin, 1994). 

Kırklareli bölgesinde sanayi kuruluĢlarının teknolojik geliĢimi incelendiğinde küçük sanayilerin 

teknolojik açıdan yetersiz kaldığı, büyük ve geliĢen sanayi kuruluĢlarının teknolojik açıdan dıĢa 

bağımlı oldukları görülmektedir. Bu alanda teknolojik kalkınmayı sağlamada teknikerlerin önemi 

büyüktür. Bölgede teknik alanda eğitim veren ve yılda binlerce tekniker mezun eden MYO‘lar bu 

açıdan kilit bir role sahiptir. Ancak mezun edilen öğrenciler bölge sanayisinde istihdam sorunları 

yaĢamaktadır. Bu sorunun kaynağında temel olarak nitelik eksiklikleri yatmaktadır. Bu eksikliklerin 

birçok sebebi vardır. MYO‘ lar adına düĢen eksiklik, geliĢen teknolojiye ve sanayinin ihtiyaçlarına 

cevap verecek teknik ekipmanlar, atölye ve laboratuvar uygulama alt yapısının yetersiz oluĢudur. Bu 

durum, yılların birikimi ile sanayicide teknikerlere karĢı oluĢan güvensizlik nedenini ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu güvensizliğin altında yatan çeĢitli sebeplerden ilki, sanayicilerin beklentileri ile 

teknikerlerin niteliklerinin uyuĢmaması olup, bu noktada hem tekniker hem de iĢveren kaynaklı 

sıkıntıların olduğu görülmektedir. Tekniker kaynaklı sorunların baĢında, istihdam edilen teknikerin 

iĢletmede fayda/maliyet oranının düĢük olması gelmektedir. Buna paralel olarak, sanayicinin de 

nitelikli teknikerin verimlilik ve kaliteye olabilecek katkısının ve iĢini geliĢtirmede ve büyütmede 

sanayi-akademi iĢbirliğinin öneminin farkında olmaması da sanayici ve tekniker arasındaki uçurumu 

gitgide arttırmaktadır. Sanayicinin güvensizliğini oluĢturan diğer bir sebep ise, aradığında nitelikli 

teknikeri gerçekten bulamamasıdır. MYO' lardaki sanayiye yönelik uygulama altyapısının yetersizliği 

nedeniyle mezun edilen öğrenciler arasında, bilinçli, iĢinin önemine inanan ve kendini yetiĢtirebilmiĢ 

nitelikli tekniker sayısı düĢük kalmaktadır. ĠĢletmeler teknik alanda ihtiyaçlarını gidermek için ise 

personeline teknik alanda çeĢitli alanlarda hizmet içi eğitim aldırmakta ve buda iĢletmelerde ekstra 

maliyet ve zaman kaybı oluĢturmaktadır. Ayrıca nitelikli tekniker ile sanayiciyi buluĢturan sanayi-

akademi iĢbirliği platformları gibi ara yüzlerin olmaması da iĢverenin ihtiyaç anında, istediği 

özellikteki teknikere ulaĢamamasına sebep olmaktadır. Duyulan güvensizliğin altında yatan son sebep 

de, teknikerlerin sanayide katma değer oluĢturamamasıdır. Halbuki donanımlı ve potansiyellerini üst 

sınırına kadar kullanılabilecek Ģekilde yetiĢtirilmiĢ ve kendine güvenen nitelikli bir tekniker, iĢletmede 

gerek halihazırda görevli olduğu konulardaki baĢarısı ve getirisi, gerek yeni teknolojilerin kullanımı, 
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gerekse enerji verimliliği konularında yapacağı katkılar ile istihdam edildiği iĢletmeye önemli ölçüde 

katma değer sağlayabilecektir.  

Bu çalıĢmanın amacı bölgesel boyuttaki dezavantajlı kesimlerden biri olan yeni mezun teknikerlerin 

bölgede istihdamı, sanayi-akademi iĢbirliği ile yenilik ve giriĢimcilik kültürünün geliĢtirilmesine 

dikkat çekmektir. Bu anlamda, ikinci bölümde bölgesel kalkınma ve bölgesel kalkınmada MYO‘ ların 

etkileri ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde teknikerlerin bölgedeki ihtiyaç ve sorunların analiz edildiği 

―Tekniker-Sanayi Sorun Ağacı‖ verilerek Meslek Yüksekokulu mezunlarının problemleri saptanmıĢtır. 

Son kısımda ise çalıĢmanın özel amacını oluĢturan ve sorun ağacının merkezinde yer alan teknik 

personele ―Duyulan güvensizliği ortadan kaldıracak tedbirler ve alınması gereken önlemler‖ hakkında 

görüĢ ve öneriler bildirilmiĢtir. 

 

2.  BÖLGESEL KALKINMA 

 

Bölgesel kalınma; bir ülkedeki coğrafi bölgeler arasındaki farklılıkları gidererek her bölgenin kendine 

haz özelliklerini (konum, nüfus, iĢ gücü, alt yapı zenginliği, turizm gibi)  dikkate alarak kendine ait 

kaynakların kullanılmasını, giriĢimciliğin teĢvik edilmesi, bölgenin gelir ve istihdam düzeyinin 

artırılması ve yaĢam koĢullarının geliĢmesi ve iyileĢtirilmesini sağlayarak bölgelerin daha planlı bir 

Ģekilde geliĢmesini ve ulusal boyutta bölgeler arasındaki farkın giderilmesini sağlamaktır 

(Mazı,2014:143). 

 

2.1. Bölgesel Kalkınmada Kırklareli 

Kırklareli Ġl genelinde toplam 307 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların yüzde 87‘si Merkez, Babaeski 

ve Lüleburgaz ilçelerinde geri kalan yüzde 13‘ü diğer ilçelerde yer almaktadır. Merkezde 89, 

Babaeski‘de 44, Demirköy‘de 2, Kofçaz‘da 1, Lüleburgaz‘da 136, Pınarhisar‘da18, Vize‘de 17 sanayi 

tesisi mevcuttur. 106‘sı gıda, 46‘sı tekstil, 17‘si ağaç ürünleri, 54‘ü taĢ-toprak, 8‘i metal, 15‘i kimya-

plastik,12‘si enerji, 12‘si makine ve 40‘ıda diğer sektörler olmak üzere 21.119 kiĢinin istihdam 

edildiği toplam 307 sanayi tesisi faaliyet göstermektedir. 22 sanayi iĢletmesinde Ar-Ge Birimi, 76 

sanayi iĢletmesinde ise kalite kontrol birimi bulunmaktadır. Ülkemizin önemli sanayi tesislerinin bir 

bölümü Kırklareli‘nde yer almaktadır. Cam, gıda, tekstil, tıbbi ilaç alanında önemli tesisler 

bulunmaktadır. Bu tesislerin hem il hem de ülke ekonomisine büyük katkıları olmaktadır. Üretilen 

mamullerin önemli bir kısmı ihraç edilmektedir. Sanayide çalıĢanların % 30‘u Tekstil Ürünleri imalatı 

sektöründe, %17‘si Giyim EĢyası imalatı sektöründe istihdam edilmektedir. Sanayideki istihdamın % 

80‘ i ĠĢçi, % 16‘sı Ġdari Personel ve % 4‘ü Teknik Personeldir. Kırklareli Ġlinde bulunan sanayi 

iĢletmelerin % 7‘si büyük ölçekli, % 16‘sı orta ölçekli, % 46‘sı küçük ölçekli ve % 31‘i ise mikro 

ölçekli iĢletmelerdir (Stratejik Plan, 2014).  

TR21 Kalkınma planında yer alan Kırklareli, TR 21 Trakya Bölgesi 2014 - 2023 bölge planına göre 

yüksek katma değerli üretim yapısıyla doğal ve kültürel değerlerini koruyarak geliĢen, iĢbirliği ve 

yenilik kültürünün egemen olduğu, yaĢam ve refah seviyesi yüksek TRAKYA vizyonuyla 

geliĢmektedir (TR21 bölge planı). TR21 Trakya Bölgesinin sosyal uyum yapısına iliĢkin olarak üç 

temel karakteristiğinden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, sınır bölgelerine sahip oluĢudur. Ġkincisi, 

Bölgenin ekonomik ve sosyal entegrasyon problemleri ile karĢı karĢıya olan çeĢitli dezavantajlı 

gruplara sahip olmasıdır. Üçüncüsü ise, sanayi bölgelerinin yoğun göç almasıdır. Bu üç temel 

karakteristik esas alınarak, Bölgenin sosyal ve beĢeri yapısının geliĢtirilmesi, toplumsal entegrasyon 

ve dayanıĢmanın ön planda olması gerekmektedir. Bölgenin kalkınmadaki öncelikleri Ģunlardır: 

 Bölgenin eğitim ve bilimsel altyapısı desteklenerek yenilik merkezi olması 

 Bölge genelinde iĢbirliği kültürü ve sosyal dayanıĢmanın geliĢtirilmesi 

 GiriĢimcilik kültürünün geliĢmesi 

 Bölgesel düzeyde istihdam edilebilirliği geliĢtirmek 

 Yoksullukla mücadele ve etkin sosyal hizmet sunumu 

 Kamusal hizmetlerin etkinliğinin ve eriĢilebilirliğinin arttırılması 

 

2.2. Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokulu Etkileri 

Kırklareli bölgesi kalkınma planında 1. öncelikte yer alan bölgenin eğitim ve bilimsel alt yapısının 

desteklenerek yenilik merkezi oluĢması eğitim bölge kalkınmasına ve ülke kalkınmasına olan önemini 
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göstermektedir. Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerin mühendislik eğitimi ve uygulamaları, geliĢmiĢ 

teknolojik alt yapılara uygun ve paralel bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. Türkiye gibi geliĢmekte olan 

ülkelerde ise teknik eğitim ve araĢtırmaların ülkenin kalkınması açısından önemi büyüktür. 

Bölgesel kalkınmada önemli rol oynayan sanayi sektörü ve bu sektörlerde çalıĢan teknikerlerin rolü 

büyüktür. Bir sanayi kuruluĢunun çalıĢtırdığı teknik personelin iĢletmeden bölgeye, bölgeden ülkeye 

yansıyan etkileri vardır.  Nitelikli bir teknikerin yapacağı ar-ge çalıĢmaları ya da iĢletme içeresinde 

yapılan çalıĢmalarda dıĢ hizmetlere ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilmesi iĢletmeci için önemli 

faktördür. ĠĢletmenin bölgeye olan etkisi bölgenin de ülke kalkınmasına olan etkisi bir birine 

zincirleme bağlıdır.  

Bölgesel anlamda sanayicinin MYO mezunu teknikerlerden ve teknikerlerinde çalıĢtığı iĢletmeden 

karĢılıklı beklentileri vardır. Bu beklentiler karĢılanmadığında güvensizlik durumu oluĢmakta ve 

tekniker istihdamında sorunlar yaĢanmaktadır. Bu sorunlar ile meslek yüksekokullarında yetiĢtirilen 

teknikerlerin baĢta bölgesel daha sonra ülkesel boyutlara kadar uzanan çok büyük bir etkisi vardır. 

 

Meslek yüksekokulu mezunu bir teknikerin bölgesel kalkınma ve istihdamdaki rolü SWOT analizi ile 

incelenmiĢtir. SWOT analizinde Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017’de yer alan 
SWOT analizi çalışmaları da kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. MYO mezunlarının bölge kalkınması ve istihdamdaki rol iliĢkisinin SWOT analizi. 

Güçlü Yönler: 
1. İstihdama ve ekonomik kalkınmaya yönelik 

eğitimlerin verilmesi 
2. Ulusal ve uluslararası proje ve işbirliği 

protokolleri varlığı 
3. İstihdama yönelik teşvik sisteminin varlığı 
4. İş verelerin MYO’da verilen eğitimlere değer 

affetmesi 
 

Zayıf Yönler: 

1. Sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte işgücü 
yetiştirilmesinin yetersiz kalması 

2. Mezunların yeterli düzeyde izlenememesi 
3. Mezunların istihdam fırsatları konusunda 

yeterince bilgilendirilmemesi 
4. Mesleki ve teknik eğitim öğrenci ve 

kursiyerlerine yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve 
girişimciliğin yeterince kazandırılamaması 

5. İşletmelerin mesleki eğitim almış kişilerin 
istihdamında yeterince istekli davranmaması 

6. Bölgedeki sanayi kuruluşları ihtiyaçlarını 
diğer bölgelerden karşılaması 

Fırsatlar: 
1. Sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının 

olması 
2. Sanayi sektörünün büyüme eğiliminde olması 
3. Kırklareli Organize Sanayi bölgesinde yeni 

işletmelerin kurulması 
4. Kobilere yönelik teşviklerin olması ve 

MYO’larda verilen eğitimlerine olumlu 
yansıması 

5. Yeni meslek alanlarının ortaya çıkması 
6. Ekonomik büyümede istikrarın olması 
7. MYO mezunlarının uygulama becerisinin 

sektör ihtiyaçlarınla uyuşması 
8. MYO mezunlarının bölgesel kalkınmada 

kalifiye ara eleman ihtiyacını oluşturabilmesi 
9. ARGE çalışmalarında MYO mezunu 

teknikerlerin sürece teknik katkısı 

Tehditler: 

1. İş yerlerinde üretim maliyetini düşürmek 
amacıyla vasıfsız ve niteliksiz işgücü 
çalıştırılması 

2. Kayıt dışı istihdamın yüksek olması 
3. İş gücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliği 
4. Mezunların eğitim gördükleri alanlarda 

yeterince istihdam edilmemesi 
5. Mezunların alanlarında çalışmak istememesi 
6. Bölgeler arasında girişimcilik farkının olması 
7. İstihdam için mesleki ve yeterlilik 

belgelerinin zorunlu görülmesi. 
8. MYO mezunu teknikere karşı duyulan 

güvensizlik 

Kaynak: ( MEB, 2012: 55-59)   
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3.  MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ PROBLEMLERĠ 

 

Nitelikli bir teknikerin yaĢam süreci öğrencilik dönemi, iĢ bulma süreci ve iĢ hayatı Ģeklinde 

periyotlara ayrılabilir. Bu dönemlerde yaĢanan olumlu olumsuz durum ve Ģartlar bir teknikerin 

niteliğini ve niceliğini oluĢtur. Tüm Ģartlar altında günümüzde yapılan gözlemlemeler sonucunda 

sanayide teknikere duyulan güvensizliğin tekniker istihdamında oluĢturduğu sorunlar temalı 

―Tekniker-Sanayi Sorun Ağacı‖ çıkartılarak ġekil 1‘ de verilmiĢtir. Sorun ağacının merkezinde ele 

alınan güvensizlik ve istihdam sorunu incelendiğinde birden fazla unsurun çeĢitli sebep ve sonuçlara 

neden olduğu gözlemlenmiĢtir. Genel anlamda bu unsurlar Ģunlardır: 

 GeliĢmiĢ teknolojileri kullanmada donanım ve teori eksikleri 

Teknikerin sahip olduğu bilgiyi geliĢtirmeye yönelik gerekli alt yapının olmayıĢı sonucunda teknolojik 

ilerlemenin sağlanamaması ve teknikerin zamanın gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu problem 

iĢletmenin ar-ge çalıĢmalarını takip edememesine ve teknikere olan güvenin azalmasına neden 

olmaktadır. 

 Teknikerlerde öz güven eksikliği 

Teknikerin kendini donanım ve deneyim bakımından eksik hissetmesi sonucu yeni giriĢimcilik 

duygusunun azalması ve ar-ge çalıĢmalarında yer almama isteğinin oluĢmaması. 

 Yeni teknolojileri takip ve hizmet içi eğitim eksiği 

ÇeĢitli sanayi kuruluĢlarında çalıĢan teknikerlerin iĢletmenin yenilik politikasına bağlı olarak yeni 

teknolojilerden haberdar olmaması iĢletmenin yeni donanımlara yönelik personeline eğitim 

vermemesi. 

 Mesleki eğitim eksikliği 

Yeni mevzun olan bir teknikerin almıĢ olduğu eğitimin sanayinin ve teknolojinin gerisinde kalması 

sonucu gerekli ihtiyacı karĢılayamaması, niteliğinin düĢük olması. 

 Ġstihdam olanaklarının düĢük olması 

Sanayinin teknikere olan güvenin yetersiz olması,  kar fayda durumunu düĢük görmesi sonucu 

tekniker kadrosunu düĢük tutması sonucu teknikerlerin istihdam sorunu. 

 Nitelikli teknikerler ile sanayicinin buluĢmasını sağlayacak platform eksiklikleri 

Sanayinin aradığı nitelikli personele ulaĢması için kullanılan ara yüz ve platformların genel kalması 

ihtiyacı karĢılayamaması. 

 Teknikerin maddi beklentisinin yüksek olması 

Teknikerin yüksek maddi beklenti içerisinde olup iĢletme açısından katma değerinin düĢük olması 

sonucu iĢveren-iĢçi arasında problemler yaĢanması. 
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ġekil 1: Tekniker-Sanayi Sorun Ağacı 
Kaynak: Yazarın kendi çalıĢmaları 

 

3.1.  Meslek Yüksekokulu Mevzunlarının Problemleri Kırklareli Örneği 
Genel anlamda meslek yüksekokulu mezunlarının problemleri bölgesel anlamda da kapsamaktadır. 

Bölgesel olarak daha özele inildiğinde Kırklareli‘nde yaĢayan teknikerlerin ve Kırklareli 

Üniversitesinden mezun olan tekniklerinde problemleri bulunmaktadır. Bölgesel düzeyde bu 

problemler Ģunlardır: 

 Bölgede istihdam oranlarının düĢük olması 

Kırklareli yer alan 7 ilçe ve merkez deki sanayi kuruluĢları incelendiğinde sanayi kuruĢlarının ağırlıklı 

olarak Ġstanbul‘a yakın bölgelerde toplandığı görünmektedir. Bu durumun sonucunda merkezde ve 

sınıra yakın ilçe merkezlerinde sanayi kuruluĢlarının daha düĢük oranda kalması ve var olan 

iĢletmelerinde küçük ölçekte kalmaktadır. Bu durum Kırklareli yaĢayan teknikerlerin ve yeni mevzun 

öğrencilerin kendi mesleklerinde yeterli oranda istihdam edilmemesini ve teknikerlerin mesleğinin 

dıĢında farklı sektörlere yönelmesine sebep olmaktadır. 

 Bölgedeki Meslek Yüksekokullarının durumu 

Bölgede bulunan Kırklareli Üniversitesi bünyesinde 7 adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır.  Bu 

okullardan mezun olan teknikerlerin problemleri gözlemlendiğinde özellikle teknik bölümlerle iliği 

olarak geliĢmiĢ teknolojik laboratuvar oranlarının düĢük kalması sonucu mezun olan öğrencilerin iĢ 

hayatının baĢlangıcında kendini yetersiz hissetmesine neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda 

nitelikli tekniker arayan sanayici için de dezavantaj oluĢturmaktadır. 
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 Kırklareli’nde sanayileĢme hızı 

Kırklareli‘nde yaĢayan teknikerlerin iĢ bulmada tercih ettikleri sanayi kuruluĢları bir ilin kalkınması 

açısından önem arz etmektedir. Kırklareli‘nde sanayi kuruluĢlarının mevcut durumu incelendiğinde 

kuruluĢ sayısının son bir kaç yıl içerisinde arttığı fakat büyük ölçekli kuruluĢlarda eksiklikler 

oluĢturmaktadır. SanayileĢmede ilçe dağılımlarına bakıldığında ise homojenliğin sağlanamadığı sanayi 

kuruluĢlarının Ġstanbul‘a yakın bölgelerde toplandığı gözlemlenmiĢtir. 

 Sanayi-akademi iĢ birliği 
Sanayi kuruluĢlarının ar-ge çalıĢmalarına yönelmemesi, iĢletme çalıĢanların teknik bilgilerini 

geliĢtirmeye ihtiyaç duymamaları sonucu sanayi ve akademi arasında bağın kurulmaması. Bu durum 

sanayide çalıĢan teknikerin bilgisini geliĢtirmesine ilerleyen teknolojik hıza ayak uydurmamasına ve 

sonucunda nitelik olarak eksik kalmasına neden olmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu çalıĢmada hazırlanan sorun ağacında meslek yüksekokulu mezunlarının problemleri genel anlamda 

ve bölgesel anlamda belirlenmiĢtir ayrıca SWOT analizinde belirtilen fırsatlar, güçlü yönler, zayıf 

yönler ve tehditler belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmaların sonucunda problemlerin çözümüne yönelik öneriler 

bölgesel anlamda kalkınmayı sağlamaya ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin problemlerini 

azaltmaya yöneliktir. 

Sorunların çözümü için problemin köküne inildiğinde teknikerlerin mezun olduğu meslek 

yüksekokullarının eğitim alt yapısının geliĢtirilmelidir. Özellikle teknik ağırlıklı bölümlerde atölye ve 

donanımlarının geliĢtirmesi, eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca MYO‘ lardaki 

eğitimcilerin uygulamalardaki deneyim eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda 

üniversitelerin ve YÖK‘ ün teknik okullara verdiği desteğin artırılması MYO‘ ların geliĢmesine büyük 

katkı sağlayacaktır.  

Problemlerin bir temel kökünü oluĢturan sanayi-akademi iĢbirliğinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu 

geliĢmeler arttığı taktirde sanayinin yeni fikir ve yatırımlara olan bakıĢ açısının değiĢmesi aynı 

zamanda da akademinin sanayideki uygulamaları teknikerlere tanıtması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu 

teknikeri yetiĢtirmeye yönelik eğitim verilmesi sanayinin ihtiyaç duyduğu tekniker eksiğini kapatması 

beklenmektedir. 

Tablo 1. SWOT analizinde zayıf yönler ve tehditler içerisinde yer alan teknikerlerin bir diğer problemi 

olan istihdam sıkıntısında ise sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemana ulaĢamamasıdır. Kırklareli 

Ģehir merkezinden uzakta bulunan bir kuruluĢun personel açığını kapatamaması ve Ģehir merkezinde 

yaĢayan bir teknik personelinde yakın çevresinde bulunmayan bir kuruluĢu tanımaması ya da 

ulaĢmaması bölgesel kalkınma için potansiyel kayıptır. Bu problemlerin giderilmesi için iĢletmecileri 

aradıkları nitelikli personele, teknikerinde iĢletmeciye ulaĢabileceği platformların kurulması, veri 

havuzlarının oluĢturulması, meslek odaları, Ġġ-KUR ile doğrudan iletiĢim halinde olunması istihdam 

sıkıntısının çözümüne yönelik katkı sağlayacaktır. 

Kırklareli bölgesinde bulunan iĢletme sayısı Tablo 1 SWOT analizinde belirtilen fırsatlar içinde 

organize sanayi bölgelerinin varlığı incelendiğinde Kırklareli‘nin Ġstanbul‘a yakınlığı, doğal 

kaynaklarının zenginliği ve ham maddeye yakın olması günümüzde birçok firmanın bölgeye yatırım 

yapmasını sağlamakta ve bölge için fırsat oluĢturmaktadır. Bu sanayileĢme oranın ve bölgesel 

kalkınma hızının daha da yükseltilebilir olması açısından gerek kalkınma planlarında gerek yatırım 

teĢviklerinin bölge için daha cezbedici hale getirilmesi bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu katkıda doğrudan meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam ihtiyaçlarını karĢılayacak aynı 

zamanda bölgede giriĢimcilik kültürü, ar-ge çalıĢmaları gibi birden fazla etkeni beraberine getirecektir. 

Bölgesel kalkınmada kalkınma ajanslarının desteklediği proje sayılarının artırılması. Bölgesel 

kalkınmada önemli rol oynayan kalkınma ajansları Kırklareli için özellikle Trakya kalkınma ajansının 

destekledikleri proje sayısı oranı arttırılmalı. Bölgedeki baĢta üniversiteler olmak üzere sanayicilerin, 

belediyelerin projelere baĢvurularına yönelik bilinçlendirmeler yapılmalı. Ajansın desteklediği proje 

sayıları arttırılmalı. Bu projelerin bölgesel kalkınmada eğitimden sanayiye, turizmden ekonomiye olan 

katkısı Ģüphesiz büyük olacaktır. Bu geliĢmeler sonucunda, bölgedeki meslek yüksekokulu mezunları 

doğrudan nitelik, deneyim, iĢ sahası gibi unsurlardan etkilenecektir. 

Meslek yüksekokulu mezunlarına olan güvensizliği azaltmak için eğitim kalitesinin arttırılması, 

giriĢimcilik kültürünün geliĢtirilmesi, somut örnekler ile teknikerlere olan bakıĢ açısının değiĢtirilmesi 
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gerekmektedir. Bu nedenle meslek yüksekokulu öğrencilerin, sanayide çalıĢan teknikerlerin güncel 

teknolojiye odaklı, sanayicinin ve bölgenin ihtiyaçlarını karĢılayacak eğitimler verilmeli. Bu anlamda 

MYO‘ ları ders müfredatlarını ve alt yapılarını düzenlerken bu ihtiyaçları dikkate almalılar. Aynı 

Ģekilde iĢletmecinin istihdam ettiği teknikere olan güvenini arttırmak için personeline fırsatlar 

sunmalıdır. Bu fırsatlar hizmet içi eğitimler ile personelinin niteliğini geliĢtirmesine imkan sağlayarak, 

teknikerin ar-ge çalıĢmalarına katılımını ve yenilik kültürün geliĢmesine katkı sağlayabilir. Bu etkenler 

dikkate alındığında teknikerin katma değer oranında artması ve iĢletme için önemli bir personel haline 

gelmesi sağlanabilir. 
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Özet 

 

Dünyada ve Türkiye‘de yükseköğretim aĢamasındaki öğrencilerin, yaĢamın ve doğanın gerektirdiği 

bilgi, yetenek ve bu yetenekleri beceriye dönüĢtürebilecek bir donanıma sahip olmaları gereklidir. Bu 

çalıĢmanın amacı bunun nasıl gerçekleĢtirileceği ve karĢılaĢılan sorunların çözümü ile ilgili bazı 

önerilerde bulunmaktır. Mesleki eğitimde bu hedeflere ulaĢmanın ana yolu öğrenciyi merkeze alan, 

teknolojiyi ve duyu organları ile yeteneklerini birleĢtiren uygulamalar yapmak ve bu uygulamaların 

sayısını artırmak, baĢka bir değiĢle bizzat öğrenciye yaptırmaktan geçmektedir. Bunun gerçekleĢmesi 

için öğrencilere iĢ dünyasının gerektirdiği bir alt yapı ile donanımlı, güncel teknolojiyle uyumlu 

çalıĢma ortamları ile bu alt yapıyı kavramıĢ, endüstriyel deneyimi olan ve bu deneyimi devamlı 

güncelleĢtiren öğretim elemanlarına gereksinim vardır. Bunun yanında haftalık uygulamaların en az 

yarısının pratikte yani endüstriyel kuruluĢlarda gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Çünkü küreselleĢen 

ekonomik iĢletmelerin ara eleman ya da tekniker gereksinimlerini karĢılayabilmek için üretim bandına 

yabancı olmayan ve bu bantlarla uyumlu, bunları kanıksamıĢ mezunlara gereksinim vardır. 

Gerçeklerden kopmamak adına sürekli iĢ dünyası ile iletiĢim sağlanarak programların niteliği 

güncellenmelidir. Önerilerin gerçekleĢtirilmesi ile mezun olan öğrenciler donanımlı ve becerikli olarak 

iĢ dünyasında daha kolay iĢ bulabileceklerdir. Aksi takdirde gerçeklerden kopuk ve iĢsiz bir kitle 

mezun edilmiĢ olacaktır.     

  
Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Tarım ve Gıda, Sektör Beklentileri 

 

Problems in Vocational Education in Agriculture and Food: 

Sector Expectations and Some Recommendations 

 
Abstract 

 

Students in higher education in Turkey and the world should have capabilities which equipped 

converted skills about information required by life and nature, talent and ability. The aim of this study 

is to make some recommendations concerned with how it is implemented and encountered problems. 

The main way of achieving this aim in vocational training is student centered trainings that combine 

students ability with technology and their sense organs  and also  increased number of applications, 

that passes through the book to student themselves. For this to happen, there is a need for academic 

staff equipped with the infrastructure required by the business, had the working environment 

compatible with the modern technology have grasped this infrastructure, with industrial experience 

and also continuously updating this experience. Besides at least half of weekly practices of the 

students must be carried out in industrial organizations as practice. Because global enterprises to meet 

the economic needs of the intermediate members or technicians, there is need for graduates who are 

mailto:ziyayilmaz_60@hotmail.com
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not stranger to the production line and consistent with this band and have become accustomed to them. 

In order to not break away from the real world, the quality of the program in coordination with the 

business world should be constantly updated. Students who graduate as equipped and skilled with the 

implementation of the recommendations will find their job easily in the business world. Otherwise it 

will have been graduated a mass of unemployed and disconnected with the facts of the business world. 

 

Key Words: vocational education, agriculture and food, sector expectations 

 

 

GĠRĠġ 

 
Tarım; gıda maddelerinin üretimi, bazı endüstriyel hammaddelerin sağlanması ve istihdam olanakları 

yaratması bakımından ülkelerin en önemli ekonomik sektörleri arasındadır. Aynı zamanda tarımsal 

üretim, sadece ekonomik bir faaliyet değil, sosyal ve kültürel yapının da önemli bir yapı taĢıdır. 

Ülkelerin tarımsal değer üretimi, toplumsal geliĢim ve refahın önemli bir göstergesidir. Birçok 

geliĢmiĢ ülkenin ulaĢtığı refah seviyesinde ve bu konumlarını sürdürmelerinde önemli unsurlardan 

birini tarımsal üretim değerleri oluĢturmaktadır. OluĢturduğu yapı ve uyguladığı politikalarla tarımsal 

geleceğini planlayan, üreticilerini koruyan ve destekleyen, tarım ve gıda alanında mesleki eğitime 

önem veren ülkeler, bilgili ve üretken bir toplum yaratmaktadırlar. GeliĢmiĢ ülkelerde üretimin 

sürdürülebilirliği yönünde önemli çabalar harcanmakta, üretim desteklenmekte ve karlılık ikinci 

planda tutulabilmektedir. Tarımsal üretim değerleri yüksek ülkeler uluslararası siyasette de bu 

güçlerini etkin bir Ģekilde kullanabilmektedirler. Dünyada azalan üretim kaynakları ve tarım 

arazilerinin yanı sıra çevre kirliliği ve nüfus artıĢı, tarım ve gıda alanında üretim kalitesi ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemini artırmaktadır (Gökdal vd., 2012: 9; Gökdal 2013a: 91). 

Türkiye‘de tarımsal üretim alanında önemli sorunlar yaĢanmaktadır. Bu alanda yaĢanan problemlerin 

birçok nedeni bulunmaktadır. Uzun vadeli tarım politikalarının oluĢturulamaması, sosyal problemler, 

iĢletmelerin küçük ve dağınık olmaları, üretim girdilerinin yüksekliği, üretim ve pazarlama 

süreçlerindeki problemler, hayvan ve bitki sağlığı sorunları, tarım alanlarının daralması, üreticilerin 

örgütlenememesi ve tarımsal eğitim sorunları bu nedenler arasında sayılabilir (Atay vd., 2011a: , 

Gökdal vd., 2012: 9; Anonim, 2014: 4).  

Genel anlamda dünyada mesleki eğitime iliĢkin sorunlar ve sektör beklentilerinin tüm mesleki alanlar 

için oldukça benzer olduğu söylenebilir. Ancak çeĢitli meslek dallarına iliĢkin özelde bir takım 

farklılıklar da bulunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de ilgili sektörlerde çalıĢacak iyi 

yetiĢmiĢ nitelikli ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüzün küreselleĢen dünyasında ayakta 

kalmak ve dünya pazarlarıyla bütünleĢmek, rekabet edebilmek, söz sahibi olmak ve dolayısıyla ulusal 

gelir ve refah düzeyini yükseltmek için çağın gerektirdiği donanımlı ve becerikli iĢgücünü yetiĢtirme 

ve yaratma zorunluluğu vardır. Bu özellikleri sağlamak için sektörlerin dünyadaki ve Türkiye‘deki 

durumu analiz edilerek eksiklikler, yenilikler ve ihtiyaçlar bir sentezde birleĢtirilmelidir. Bu 

alanlardaki eğitim politikası sektörle bağlantılı olarak sürekli güncellenmeli ve ekonomiye katkı 

sağlayabilecek bir Ģekilde sürdürülmelidir.  

Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunlarının istihdam edilebilmeleri ve üretim toplumuna katkı 

sağlayabilmeleri, branĢ, bilgi ve beceri yönünden iĢ dünyasının gereksinim ve beklentilerine cevap 

verebilmelerine bağlıdır. Mesleki eğitimin, iĢ dünyasının ara elemanlardan beklentilerini karĢılayacak 

bir edecek Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mesleki eğitim politikası ile iĢ dünyasının 

ilgili sektörleri arasında sıkı iliĢkiler kurulmalıdır. Çünkü bir mesleğe yönelik yetiĢtirilecek elemanın 

nasıl bir donanıma sahip olması gerektiğini en iyi Ģekilde onu istihdam edecek iĢverenler bilmektedir. 

Aksi halde mezunları bekleyen sadece iĢsizlik olacaktır. 

Bu değerlendirme yazısında, Türkiye‘de tarım ve gıda alanları özelinde mesleki eğitimin durumu ve 

sorunları ele alınmıĢ, sektör beklentileri değerlendirilerek sorunların çözümüne yönelik önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

 

TARIM VE GIDA ALANINDA MESLEKĠ EĞĠTĠME ĠLĠġKĠN SORUNLAR 
 

Tarım ve gıda alanında bilgi ve beceri eksikliği, üretim aĢamasında verim düĢüklüğü ve kayıplara 

neden olmanın yanı sıra güvenli gıda üretimini de tehdit etmektedir. Tarımsal üretim alanında yaĢanan 
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problemler, ulusal tarım ve gıda politikalarının oluĢturulması ve tüm üretim süreçlerinde eğitimli 

kiĢilerin yer alması ölçüsünde aĢılabilir.  

Türkiye‘de tarımsal eğitim 1848 yılında YeĢilköy‘de Ayamama Çiftliği‘nde baĢlamıĢ, 1891‘de 

Halkalı‘da Yüksek Ziraat Okulu ile devam etmiĢtir. Daha sonra,  1930‘da Ankara‘da Yüksek Ziraat 

Okulu, 1933 yılında ise Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuĢtur. Anılan tarihlerde Yüksek Ziraat 

Enstitüsü için sınava girebilmek ve kayıt olabilmek için adaylara bir devlet çiftliğinde staj görme 

zorunluluğu getirilmiĢtir. Daha sonra ise 1948 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi açılmıĢtır 

(OrtaĢ ve Çiftçi, 2016: 1318; UlutaĢ, 2016: 1). Ortaöğretim düzeyinde 1942 yılında tarım eğitim ve 

öğretimini de içine alan Köy Enstitüleri kurulmuĢtur. Daha sonra Tarım Bakanlığına bağlı olarak 

eğitim veren Tarım Meslek Liseleri (Ziraat Okulları) ve Veteriner Sağlık Meslek Liseleri açılmıĢ, 

2005 ve 2006 yılında çıkarılan kanunlarla Tarım Meslek Liseleri adını alarak Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlanmıĢtır. Bu tarihlerde sonra tarımda ara eleman sağlayan Tarım Meslek Liselerinin sayısı gittikçe 

azalmaya baĢlamıĢtır. Mevcut Tarım Meslek Liselerinde tarım ve gıda teknolojileri, hayvan sağlığı ve 

laboratuvar hizmetlerinden mezun olanlar tarım sektörünün ara eleman ihtiyacını karĢılamaktan uzak 

kalmıĢtır. Günümüzde ortaöğretim düzeyine benzer Ģekilde tarımsal yükseköğretimin de çok önemli 

sorunları bulunmaktadır.  

Türkiye‘de tarım alanında yükseköğrenim günümüze kadar birçok değiĢim yaĢamıĢtır. 20. Yüzyıl‘ın 

son çeyreğine kadar tarımsal eğitim ülkenin tercih edilen alanlarından birisi olurken, 80‘li yıllarda 

hızlı bir erozyon yaĢanmıĢtır. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyada yaĢanan değiĢime paralel 

olarak tarımı destekleyen devlet kurumlarının özelleĢtirilmeye baĢlanması, tarımın öneminin yeterince 

kavranamaması, akılcı bir politikanın yürütülememesi ve eğitim-uygulama altyapısına iliĢkin sorunlar 

önemli rol oynamıĢtır. Bu süreçte tarım sektöründe dıĢa bağımlılık oluĢmaya baĢlamıĢ, tarımla 

uğraĢanların yeterince gelir elde edememeleri ve tarımsal kalkınmanın etkili uygulanamaması 

nedeniyle köyden kente göç hızlanmıĢtır. Türkiye‘de 1980 yılında köy ve beldelerin nüfusu toplam 

nüfusun %56‘sını oluĢtururken, 2000 yılında bu oran %35‘e, günümüzde ise %8‘e gerilemiĢtir. 

(TUIK, 2016). Tarımsal faaliyetler toplumun bir kısmında kaderine terk edilen, modernlikten uzak, 

yeteri kadar gelir elde edilemeyen alanlar olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. Buna bağlı olarak meslek 

tercihlerinde çoğunlukla en son sıralara itilmiĢtir. Kırsaldan uzaklaĢtıkça tarım ve gıda alanındaki 

mesleki eğitime olan ilgi de azalmıĢtır. Türkiye‘de 2010 yılına kadar birçok tarım programı belirli bir 

düzeyde de olsa tercih edilmeye devam edilirken, bu tarihten itibaren üniversite sayısının artmasına 

bağlı olarak çeĢitli mesleki alanları seçme Ģansına sahip öğrencilerde tarımsal eğitimi tercih etmeme 

eğilimi gözlenmiĢtir. Yükseköğrenim programları içinde hiç tercih edilmeyen veya çok az sayıda 

öğrenci tarafından tercih edilen bölümler söz konusu olmuĢtur. Yeni üniversitelerin fakülte ve MYO 

bünyesinde tarımsal eğitim programlarının plansızca açılması da tarım programlarının genel doluluk 

oranlarının daha fazla azalmasında önemli bir rol oynamıĢtır. 

Türkiye‘de Yükseköğrenim alanında önemli bir yer tutan MYO‘larda öğrenci tercihlerinde azalmanın 

sonucu olarak Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 2010 yılından itibaren öğrenci sayısı 10‘un altına 

inen öğretim programlarına öğrenci alımını durdurmuĢtur. Tarım programları bu uygulamadan en çok 

etkilenen programlardan olmuĢtur. Yukarıda sayılan değiĢimlere ek olarak MYO‘ların tarım ile ilgili 

programlarına öğrenci tercihinin azalmasının nedenleri arasında; çalıĢmadan, yorulmadan, kolay bir 

Ģekilde ekonomik güç sahibi olma eğilimlerinin öğrencilere yansıması, öğrenci beklentilerinin 

yükselmesi, tarım gibi tüm eğitim sürecinde uygulamalı eğitim gerektiren ön lisans programlarının 

bile ―Açık Öğretim‖ bünyesinde uzaktan eğitim vermesi, Ziraat Meslek Liselerinin ve Veteriner Sağlık 

Meslek Liselerinin kapatılması sayılabilir. Ayrıca adayların, ―üretim sektöründen‖ daha çok, iyi 

çalıĢma koĢullarına sahip olacaklarını düĢündükleri ―hizmet sektörüne‖ yöneldikleri de görülmektedir. 

Bunlara ilave olarak sosyal ve psikolojik faktörlerden de söz edilebilir. Örneğin bunlardan biri, tarım 

programları adlarının öğrencinin kendisi, ailesi ve sosyal çevresi tarafından benimsenmemiĢ olmasıdır. 

Bu süreçte kapatılan programlarla birlikte tarım ve gıda programlarının sayı ve çeĢidinin azaltılması 

sonucu, 2005 yılına kıyasla 2015 yılında çoğu üniversite bünyesindeki MYO‘larda ilgili programların 

kontenjanlarında doluluk oranları artmıĢtır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Türkiye‘de Meslek Yüksekokulları bünyesindeki tarım ve gıda ile ilgili 

programlara iliĢkin istatistikler (%) bakımından 2005 ve 2015 yıllarının 

karĢılaĢtırılması  
Özellik / Yıl 2005 2015 

Toplam ön lisans kontenjanında tarım programlarının payı 3.6 3.2 

Toplam ön lisans kontenjanında gıda programlarının payı 2.1 2.0 

Toplam üniversite kontenjanında tarım ön lisans programlarının payı 1.8 1.5 

Toplam üniversite kontenjanında gıda ön lisans programlarının payı 1.1 0.9 

Ġlk yerleĢtirmeye göre boĢ kalan tarım programları kontenjanı  59.3 14.5 

Ġlk yerleĢtirmeye göre boĢ kalan gıda programları kontenjanı 22.1 13.4 

 

Genel bir değerlendirme ile öğrencileri tarımsal üretim ve gıda alanında mesleki eğitime teĢvik edici 

uygulamalar yerine, sadece öğrenci tercihi kriteri ile birçok programın kapatılması mevcut 

programların doluluk oranlarını artırsa da bu yaklaĢım günümüz tarım sektöründeki değiĢim ve 

ihtiyaçlara aykırıdır. Plansız büyüme sürecinde artan akademik kadrolar da kapatılan programlarla 

birlikte atıl hale gelmiĢtir. Bölümlerin öğrenci tercihi kriterine göre kapatılması süreci fakülteleri de 

etkilemiĢ, 50 yıldan uzun süredir tarımsal üretim ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan bazı 

bölümler dahi asgari öğrenci sayılarına ulaĢılamadığı için öğrenci alımları durdurulmuĢtur.  

Eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ancak henüz çok önemli altyapı ve uygulama olanaklarını 

sağlayamamıĢ birçok MYO‘dan da söz etmek mümkündür. Özellikle uygulamalı eğitim veremeyen, 

sektörle iĢbirliği çabası içinde olmayan ve sektörel ve teknolojik geliĢmeleri takip edemeyen birçok 

MYO bulunmaktadır. Diğer taraftan doluluk kriteri baskısı da MYO‘ların yapacağı her türlü planlama 

ve yatırım açısından ciddi bir tehdit unsuru oluĢturmaktadır.  

Türkiye‘de tarım, herkes tarafından bilinen, eğitim gerekliliği olmayan ve isteyen herkesin kolayca 

yapabileceği bir alan olarak da algılanabilmektedir. Türkiye‘de özellikle tarım ve gıda sektöründe 

küçük ve orta ölçekteki iĢletmelerin sayısı fazladır. Mevcut durumda üretimin temel dinamiği olan bu 

iĢletmeler, çoğunlukla göreneksel üretim tarzını sürdürmektedirler. Bu tip iĢletmelerde yoğun bir 

nitelikli iĢgücü talebi olmadığı gibi üretim faaliyetlerine bağlı olarak iĢgücü talebi mevsimsel 

dalgalanmalar da göstermektedir. Fakat bu durumlarıyla bile çok önemli bir istihdam sağlamaktadırlar. 

Babadan oğula devam eden bir üretim biçimine sahip olan küçük iĢletmelerin temel açmazı ise 

özellikle yeni neslin bu iĢi sürdürmek istememesidir. Çünkü göreneksel üretim tarzı ve bunun 

beraberinde getirdiği yaĢam biçimi yeni nesle cazip gelmemektedir. Yeni neslin kentsel yaĢama ilgisi 

nedeniyle üretimden uzaklaĢıp Ģehirlerde farklı arayıĢlara girdikleri görülmektedir. Ayrıca, tüm 

çabalara rağmen mevcut durumda küçük iĢletmelerin yeniden yapılanmaları ve örgütlenmeleri, uzun 

bir süreçte mümkün görünmemektedir veya çok sınırlıdır. Ancak bu sorunların çözümünde MYO‘ların 

ilgili program mezunlarının önemli katkı sağlayabileceğini söylemek yanlıĢ olmaz. Tarım ve gıda 

programlarından mezun olanların bu alanlarda çalıĢan ailelerinin iĢini geliĢtirerek sürdürme eğiliminde 

oldukları da görülmektedir (Atay vd., 2016: 8). Böylelikle her yıl mezun olan az sayıda öğrencinin 

kendi iĢini kurmasıyla ülkemiz için önemli katma değerler üreteceği de göz ardı edilmemelidir 

(Gökdal vd., 2012: 14). ÇalıĢma düzeni ve iĢ idaresi açısından yetiĢmiĢ elemanlar bir iĢletmedeki en 

önemli verimlilik unsurlarındandır. 

Tarımsal üretimde ve gıda endüstrisinde sağlanan destekler ve yabancı sermaye giriĢine bağlı olarak 

yoğun ve büyük çaplı iĢletmeler de kurulmaktadır. Profesyonel üretimi hedefleyen bu iĢletmeler 

açısından nitelikli ara eleman bulma sıkıntısı da giderek büyümektedir. Türkiye‘de gerek göreneksel 

aile tipi gerekse de endüstriyel üretim iĢletmelerinde çalıĢanların ve iĢletme sahiplerinin bilgi 

düzeyinin yeterli olduğu söylenemez.  

Mesleki eğitimde tüm mesleki alanlar için en önemli eksiklik veya problemler ise; sektör 

iĢbirliklerinin yeterince geliĢtirilememiĢ olması, uygulama olanaklarının kısıtlı oluĢu, derslerin 

genellikle teorik düzeyde iĢlenebildiği, öğretim elemanlarının kendilerini yenileme ve geliĢtirme 

anlamında sektörden ve bilimsel geliĢmelerden uzak kaldığı, eğitim-öğretim müfredat ve 

programlarının sektör beklentilerini karĢılayamaması, MYO‘larının fiziki ve sosyal açıdan geliĢme 

güçlükleri Ģeklinde sıralanabilir.  

Son yıllarda tarımsal eğitimde umut vadeden değiĢimlere de rastlanmaktadır. Önceki yıllara göre daha 

fazla sayıda bu mesleği isteyerek seçen öğrencilere rastlanmaktadır. Türkiye‘nin tarım politikalarında 

yaĢanan değiĢimler, tarıma verilen ekonomik destekler öğrenciler açıĢından bu alanı ilgi çekici hale 
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getirmeye baĢlamıĢtır. Öğrencilerde eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi iĢlerini yapma eğilimi 

artmaktadır. ADÜ Çine MYO‘da yürütülen bir çalıĢmada 2000 – 2015 yılları arasında tarım ve gıda 

programlarından mezun olan öğrencilerin %46.9‘unun alanlarında çalıĢtıkları bildirilmektedir (Atay 

vd., 2016: 7).  

 

SEKTÖR BEKLENTĠLERĠ 
 

Tarım ve gıda sektöründe, ara eleman olarak istihdam edilecek mezun öğrencilerin kendilerini 

mühendis veya veteriner hekim gibi gördükleri ve yapılması gereken iĢleri diğer iĢçilerin yapması 

gerektiğini düĢündükleri belirtilmektedir. Oysa sektörün beklentisi, iyi bir teorik ve pratik eğitim almıĢ 

mezunların iĢlerini daha bilinçli, sorumlu ve önemini kavrayan bir Ģekilde yapmalarıdır. Bu beklentiyi 

karĢılayan öğrencilerin istihdamını tercih edilecekleri vurgulanmaktadır. 

 

Tarım sektörü  
 

Tarım, kısaca bitkisel ve hayvansal ürün üretimi amacıyla yapılan faaliyetler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda tarımla uğraĢan kiĢilerin doğaya ve canlılara sevgi beslemesi 

baĢarının en temel koĢullarından biri olarak ifade edilebilir. Bunun yanında her üretim 

alanında olduğu gibi tarım sektörünün de kendine ait bir takım özel koĢulları söz konusudur. 

Tarım sektöründe yetiĢtirilmek - istihdam edilmek isteyen öğrencilere fikir vermesi açısından 

bu koĢullar aĢağıda özetlenmiĢtir. 
 

 Tarımsal üretim doğa ile iç içe yapıldığından çalıĢma koĢullarını belirleyen önemli bir 

unsur doğa koĢullarıdır. 

 ÇalıĢılan materyal bir canlı olduğundan, iyi tanınmalı, yetiĢtirme sürecinde bilinçli olarak 

takibi yapılmalıdır. 

 Bitkisel ve hayvansal üretimde mesai kavramı üretilen ürüne, döneme ve üretim Ģekline 

göre değiĢmektedir.  

 ÇalıĢma saatleri değiĢkendir. Üretim faaliyetine göre klasik çalıĢma saatleri dıĢında, günün 

farklı zamanlarında, hafta sonları ve resmi tatillerde de çalıĢmak söz konusu 

olabilmektedir. 

 Bu alanda faaliyet gösteren iĢletmelerde birçok iĢin tamamı bitmeden mesainin bitmesi söz 

konusu değildir.   

 Ürünlerin olabildiğince taze ve kısa zamanda tüketiciye ulaĢtırılması gerekir. Özellikle et 

ve süt gibi hayvansal ürünler kısa raf ömrüne sahip olmaları nedeni ile kısa zamanda 

değerlendirilmelidir.   

 Üretimin tüm aĢamalarında hijyen kurallarına uyulmalıdır. 

 Birçok ürün için toplumsal açıdan önemi artan gıda güvenliği beklentisi söz konusudur. 

 Sektör dinamik bir yapıda olduğundan güncel fiyatlar, yeni teknolojiler ve alternatif 

üretimler takip edilmelidir. 

 Üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde iĢ akıĢının olumsuz etkilenmemesi ve 

artan rekabette var olabilmek için üretim planlamaları yapılmalıdır.  

 Üreticilerin büyük bir kısmının eski kuĢaklardan gelen bir üretim Ģekli ve birikimleri söz 

konusudur. Bu alanda istihdam edilecek öğrencilerin bu birikimlerden yararlanarak 

günümüz modern üretim tekniklerini de uygulayabilen bir yapıda olması gerekir. 

 ĠletiĢim teknolojilerini kullanarak doğru bilgiye ulaĢma, bu bilgileri değerlendirme 

yetilerinin olması gerekmektedir. 

 Tarım faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları kullanabilme, bunlarla ilgili gereken 

ehliyetlere sahip olma, basit arızaları onarabilme yeteneği çalıĢan açısından önemli bir 

ayrıcalıktır.  

 ĠĢletme faaliyetleri ile ilgili problem tanımlama ve çözme yeteneği olmalıdır.  



477 

 

 Öğrencilerin çevre, hayvan ve insan sağlığını tehdit eden üretim biçimlerinin önüne geçme 

yönünde de bilgi donanımına sahip olmaları gerekmektedir. 

 Bu alanda eğitim alan öğrencilerin ülkenin her yerinde çalıĢmayı göze almaları, belirli 

bölge ve Ģehirlerde ve belirli standartlarda iĢ olanakları bakımından beklentilerinin yüksek 

olmaması gerekmektedir. 
 

Sektörde yer alan bazı iĢletme sahipleri mesleki eğitimin sektör beklentilerine uygun ara eleman 

yetiĢtirilebilmesi için; öğrencinin merkeze alınması, teknolojinin takibi, öğrenci duyu organları ve 

yeteneklerini birleĢtiren uygulamaların yaptırılması, bu uygulamaların sayıca artırılması ve 

uygulamaların sadece izleme-görme Ģeklinde değil bizzat öğrenciye yaptırılmasının önemini 

vurgulanmaktadır. Bu konuda iĢletmelerin önemli bir bölümü öğrenci stajları dahil diğer 

uygulamaların gerçekleĢtirilmesinde iĢbirliğine açık olduklarını belirtmektedirler. Pratikte iĢ yerindeki 

uygulamaların artırılması ile iĢ ortamının tanınması, yeni teknolojik imkânlarla tanıĢma ve karĢılaĢılan 

sorunların çözümünde bizzat kendi yeteneklerinin geliĢtirilmesi sağlanmıĢ olacaktır. Tanıtım amaçlı 

teknik gezilerin ve ziyaretlerin artırılması sektörün daha yakından tanınmasına yardım edecektir.  

 

Gıda Sektörü  
 

Gıda, insan yaĢamının en önemli ögelerinden birisidir ve toplum sağlığı açısından kritik öneme 

sahiptir. Gıda sanayiinin ana görevi, tarımsal hammaddeyi iĢleyerek yüksek kalitede, sağlıklı ve 

güvenilir gıda ürünleri üretmek ve bu ürünleri sunmaktır. Üretimden baĢlayarak tüketim zincirine 

kadar devam eden süreçlerde; sağlıklı hammadde temini, girdi  kullanımında etkinlik, etkili kaynak 

kullanımı ve sistemli atık idaresi, ambalajlama ve sürdürülebilir dağıtım kanallarına kadar birçok 

unsur yer almaktadır. Gıda zincirini, ―tarladan sofraya‖ ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler, 

tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı grup ve aktörler 

oluĢturmaktadır. Gıda sektöründe rol alacak öğrencilerin aĢağıda özetlenen durumları sağlamaları 

beklenmektedir; 

 Gıda iĢletmelerinde (meyve ve sebze, unlu mamuller, Ģekerli ürünler, alkollü ve alkolsüz içecekler, 

et ve ürünleri vb.) çalıĢan teknikerler özellikle ―tarladan sofraya gıda güvenliği‖ kavramını iyi 

anlamalıdır. 

 Bu sektörde çalıĢanlar için hijyen ve sanitasyon uygulamaları büyük öneme sahiptir ve gerekli 

uygulamalar için eğitim alınmalıdır. Kontaminasyon kaynakları bilinmeli ve gerekli önlemler 

alınabilmeli ve düzeltici faaliyetler yürütülmelidir. 

 ÇalıĢanlara bağlı olarak meydana gelen hatalar en baĢta çalıĢanların sağlığını sonrada tüm 

toplumun sağlığını etkilemektedir. Bunun yanında ürün güvenliği tehlikeye girince raf ömrü 

azalmıĢ ve standart dıĢı bir ürün ortaya çıktığından çok keskin rekabete dayalı bir pazar ortamında 

bir iĢletme için sonuçları çok ağır olabilecek bir durum Ģekillenmektedir. Öğrenciler hem üretim 

teknolojilerini hem de gıdayı kirleten unsurları bilmeli ve olası tehlikelere karĢı önlem almayı 

öğrenmelidir. 

 ĠĢletmeler açısından çok önemli olan HACCP (kritik kontrol noktalarının tehlike analizi) kavramı 

öğrencilere sektörden örnekler verilerek kavratılmalıdır. 

 
 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 

Türkiye‘de, bitkisel ve hayvansal üretimin herkes tarafından yapılabilecek bir üretim alanı olduğu 

izlenimini hakimdir. Ancak, her iĢi yapabilme iddiası günümüz dünyasında geçerliliğini yitirmiĢtir. 

Türkiye‘nin tarım politikasının tarımsal eğitim altyapısı ile birlikte bir bütün olarak ele alınması, daha 

fazla ve nitelikli üretim yapılabilecek bir yapıya kavuĢturulması gereklidir. Sadece üreticinin 

desteklenmesi ile tarımsal kalkınmanın mümkün olamayacağı, bunun ancak ülkenin her yanında iyi 

yetiĢtirilmiĢ tarımcılarla birlikte mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Liseden itibaren tarımcı; 

ekonomik çözümler üreten, ekolojik dengeye karĢı sorumlu ve mesleki etik değerleri ön planda tutan 

bir meslek insanı olarak yetiĢtirilmelidir.  

Tarım faaliyetleri yaygın olarak metropollerden uzak olarak gerçekleĢmektedir. Bu durum yaĢamını 

daha sakin bir tempoda, temiz çevre ve doğa ile iç içe yaĢam sürdürmek isteyenler açısından önemli 

bir avantajdır. Son yıllardaki ulaĢım ve alt yapıdaki geliĢmeler büyük Ģehirlerde bulunan bir çok 
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imkânın tarım faaliyetlerinin yapıldığı yerlere de ulaĢmasına olanak sağlamıĢtır. Ayrıca ülkemizde 

tarımsal faaliyetler açısından bir dönüĢüm söz konusudur. Global pazarları tanıyan, modern tarım 

tekniklerini kullanarak tüketici beklentilerini karĢılayan üretimi yapabilen iĢgücüne olan ilgi 

artmaktadır.  Fakat bu avantajlar öğrenciler tarafından gerektiği gibi algılanamamaktadır. Öğrencilerde 

popüler, masa baĢı ve metropollerde çalıĢılacak mesleklere karĢı yoğun bir talep söz konusudur. 

Meslek seçim tercihleri bu koĢullara göre yapılmaktadır. Bu alanlarda artan iĢgücü, istihdam zorlukları 

yaratmaktadır. Oysa kendini mesleki açıdan yetiĢtirmiĢ ve sorumluluk bilincine sahip gençlerin tarım 

ve gıda sektöründe iyi koĢullara sahip olabilmeleri mümkündür. Diğer taraftan birçok mesleğe göre 

tarımsal giriĢimci gençlerin kısa zamanda üretim alanında kendi iĢlerini kurmaları da mümkün 

olabilecektir. Tarım stratejik bir sektör olup, günden güne önemi artan ve her toplum için 

vazgeçilemez bir üretim alanıdır.    

Tarım ve gıda sektöründe, mezun öğrencilerin meslek etiği kuralları içinde mesleklerini ve 

sorumluluklarını bilmeleri gerekmektedir. Meslek tanımlarının kavranması ve iyi bir eğitim 

sürecinden sonra sektör beklentilerinin karĢılanması mümkün olacak, böylece belirli branĢlara göre 

eğitim almıĢ kiĢilerin istihdamının artmasının yanı sıra üretilen ürünlerin miktarı ve kalitesi de 

yükselecektir. 

Tarım ve gıda alanında eğitimin teĢvik edilmesi, kalitesinin yükseltilmesi ve ülke tarımında 

etkinliğinin artırılması için Ģu öneriler sıralanabilir (Atay ve ark., 2011a: 4; Atay ve ark., 2011b: 6; 

Gökdal ve ark., 2012: 15; Gökdal 2012: 93); 

• MYO programları ve geleceği planlanırken tarım ve gıdanın stratejik önemi dikkate alınmalıdır. 

• Tarım ve gıda programlarının tanıtılması ve teĢvik edilmesi gereklidir. 

• Almanya örneğinde olduğu gibi MYO‘larda eğitim, öğretim ve uygulama ile ilgili müfredat 

geliĢtirilirken sektörde yer alan firmaların konularında uzman temsilcileri de ilgili kurullarda yer 

almalıdır. Uygulanan müfredatın çıktıları düzenli olarak değerlendirilmelidir. 

• Tarım ve gıda alanında teknik eğitim, iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmeli ve 

eğitim-istihdam iliĢkisi güçlendirilmelidir. 

• Tarım eğitimi almıĢ ön lisans öğrencileri az miktarda da olsa kamuda istihdam edilebilmelidir. 

• Tarım ve gıda alanında mesleki eğitim almıĢ baĢarılı mezunlara iĢ kurmaya yönelik cazip kredi 

imkânları yaratılmalıdır.  

• Bu alanda eğitim veren akademik personelin istihdamında mesleki sektörel deneyim en temel 

gerekliliklerden biri olmalıdır. 

• BranĢlara göre, eğiticilerin eğitimi programları, çalıĢtay ve panelleri düzenlenmelidir. Bu 

çalıĢmalarda sadece teorik değil, bilimsel ve teknolojik geliĢmeler doğrultusunda uygulama 

alanlarına iliĢkin bilgi, görgü ve deneyim artırılmalıdır.  

• Tarım ve gıda sanayinde üretim yapan kuruluĢlara, mesleki eğitim veren eğitim kuruluĢları ile ortak 

eğitim programları yapmayı teĢvik eden destekler verilmelidir. Bu Ģekilde yetiĢmiĢ personelin 

istihdamında iĢverenlere devlet desteği olmalıdır. 

• Öğrencilere burs sağlanması, barınma olanaklarının sağlanması ve sektör iĢbirlikleri ile iĢ 

garantisinin verilmesi gibi farklı seçenekler üzerinde durulmalıdır.  

• Öğrencilerin mesleki eğitiminde uygulama olanaklarının güçlendirilmesi için ilgili sektörlerle 

iĢbirliğine gidilmesi, 2. (ve belki de 3. bir yıl daha) yılda uygulamaların özellikle sektörde 

gerçekleĢtirilmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerin son yılında haftalık teorik ders/sektörde uygulamalı 

faaliyetler oranı 1/3 olmalıdır. 

• MYO‘ların ilgili programları altyapı, uygulama, sektörle iĢbirliği, bulunduğu yöreye sağladığı 

katma değer (bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal) ve nitelikli öğretim kadrosu da dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir. 

• Akademik eğitim veren, Ziraat, Mühendislik ve Veteriner Fakültelerinin misyonunun tamamen 

farklı olduğu ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman boĢluğunu dolduramayacaklarını dikkate 

almak gerekmektedir. 

• Ġlgili sektörden nitelikli ara eleman talebi karĢılanamaz ise tarım ve gıda sektörleri; halk sağlığı, 

meslek etiği ve yasal zorunluluklar gibi konularda eğitimsiz elemanlara emanet edilecektir. 

• Eğitim aynı zamanda üniversitelerde bu konudaki bilgi birikiminin sahaya yansımasını sağlamanın 

bir aracı olduğu unutulmamalıdır. 

• Ġlgili programların eğitim ve uygulama altyapısı güçlendirilmelidir. 
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• Uygulamalı eğitimin daha verimli yapılabilmesi için, program kontenjanları 25 öğrenciyi 

aĢmamalıdır. 

• Gençler, tarımın doğru yapıldığı zaman kar getiren ve çalıĢma saatlerinin düzenlenebildiği bir 

yapıda olabileceği konusunda aydınlatılmalıdır. 

• Büyük yatırımcılara verilen teĢviklerde mesleki eğitimli kiĢilere yönelik istihdam zorunluluğu 

getirilmelidir. 
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Özet 

 

Ülkemizde üniversitelerde yer alan öğrencilerin % 30‘u meslek yüksekokulları bünyesinde öğrenim 

görmektedir. Ancak bu yüksek orana karĢın, meslek yüksekokullarında verilen eğitimin iĢ dünyasının 

beklentilerini karĢılamadığı sıklıkla iĢ çevrelerinde dile getirilmektedir. Bu durum bir yandan meslek 

yüksekokulu mezunlarının yeterli istihdam imkânı bulamamasına, diğer yandan da iĢ dünyasının 

yetiĢmiĢ nitelikli teknik eleman ihtiyacının devam etmesine neden olmaktadır. Bu büyük sorunun 

giderilmesine yönelik çalıĢmalarda trimester uygulaması gündeme gelmiĢ ve meslek 

yüksekokullarının iĢ dünyasının ihtiyaçlarına yönelik, sanayi ve okul eğitimini bir arada verebileceği 

bir sistem olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Bu çalıĢmada, 2012 yılında yeniden yapılandırılarak, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 

Bölgesine taĢınan Hacettepe ASO 1. OSB MYO‘ da 2014 güz döneminden itibaren uygulanan 

trimester eğitiminde karĢılaĢılan sorunlar irdelenmiĢ ve çözüm önerileri detaylarıyla ortaya 

konulmuĢtur.  

Son yıllarda üniversiteler tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası akademik ve mesleki 

tanınırlığını geliĢtirmek amacıyla verilen bir belge olan diploma eki (Diploma Supplement Label) 

alabilmek için Bologna uyum süreci çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu sebeple Bologna sürecinde 

tanımlanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uyum çalıĢmaları yapılmaktadır. Bologna 

sürecinde belirtilen Ģartlarda her dönem için en az 30 AKTS tanımlanmıĢ ve önlisans programları için 

120 AKTS mezuniyet kredisi zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu durumda trimester uygulamasının Bologna 

sürecine uygun hale getirilmesi mümkün olmamaktadır.  

Üniversite yönetmeliklerinde bir ders döneminin 14 haftadan kısa 16 haftadan uzun olamayacağı 

belirtilmektedir. Sınav süreleri, bütünlemeler, dönem araları hesaba katıldığında bir yıl içerisine üç 

dönemi sığdırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, ders dönemleri baĢlangıç bitiĢ tarihleri, not 

verme tarihleri ve üniversitenin diğer birimlerinin çalıĢma takvimleriyle çeliĢkiler ortaya çıkmakta, 

MYO öğrencilerinin diğer birimlerden ders almalarını, yaz okullarına katılmalarını ve düzenlenen 

aktivitelere katılmalarını imkânsız hale getirmektedir. Tüm bu sıkıntılar, hali hazırda sosyal yönden 

oldukça geride olan MYO öğrencilerinin sosyal imkânlardan iyice uzaklaĢmasına ve izole olmalarına 

neden olmaktadır. 

Ayrıca, ERASMUS, MEVLANA ve FARABĠ gibi öğrenci değiĢim programlarında yaĢanan 

uyumsuzluklar, kredi tutarsızlıkları, mezuniyet tarihlerinin uzamasından dolayı, Dikey GeçiĢ 

Sınavında öğrencilerin yaĢadığı hak kayıpları ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. Yukarıda belirtilen 

sorunların yanı sıra, iĢ yeri beceri eğitimi verilecek kurumsal yapısı sağlam iĢ yeri ve usta öğretici 

bulma zorlukları, denetim zorlukları, öğretim elemanlarının çalıĢma süreleri ve izin kullanma 

sıkıntıları v.b. birçok sorun ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmadan mevcut kanun ve yönetmelikler ile trimester 

uygulamasına geçilmesi teorik olarak mümkün olsa dahi uygulamada büyük sıkıntılar yaratmaktadır.  

Bu sebeple, sanayi tecrübesi ile okul eğitiminin bir arada verilebileceği ve aynı zamanda 

üniversitelerin mevcut iĢleyiĢi ile uyumlu yürütülebilecek yeni bir eğitim düzeni tasarlanmıĢ olup, 

değiĢim için üniversite yönetimine sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Trimester (Üçlü Dönem), Sanayi Uygulaması, Yeni Eğitim Düzeni   

 

THE PROBLEMS OF TRIMESTER APPLICATIONS IN VOCATIONAL 

SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION: Sample of Hacettepe ASO 1
st
 OSB  
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Abstract 

 

The 30 % of students, studied in university systems, are continuing the vocational schools in our 

country. However, the business world is commonly complaining about the vocational education do not 

answer the industry needs. These situation causes not only graduates get unemployed but also continue 

lack of qualified technical person who needed by industry as well. The trimester application is thought 

for solving this huge problem and it promises that the both industry experiences and formal school 

education can be given together.  

In the present study, the problems and solution suggestions of trimester application in Hacettepe ASO 

1
st
 OSB Vocational School, moved to organized industry zone at the date of 2012, was examined and 

presented in detail. 

In recent years, universities are heartily trying to get Diploma Supplement Label which is important 

for international recognition of university in academic area. So, they must be in strictly accordance 

with BOLOGNA process and European Credits Transfer System (ECTS). The ECTS has certain credit 

limitation about each semester. It allows maximum 30 ECTS for each semester and it stipulates that 

the students should gain the 120 ECTS for graduation from the vocational school. That‘s why; the 

trimester application cannot be arranged as BOLOGNA process requirements.    

In university standing orders, each semester period is defined as between 14 and 16 weeks. So, it is 

impossible to arranged trimester in one-year time long with exams, make up exams and semester 

holidays. Accordingly, there are mismatches with course seasons, date of declaration of grades, 

selective course schedules and other departments activities. It causes that the students of vocational 

schools cannot take any courses or activities of other units and it also causes to isolation of vocational 

school students from other parts of university. 

Moreover, there are some forfeitures of students who would like to apply for international and national 

student exchange programs such as ERASMUS, MEVLANA and FARABĠ or would like to apply for 

transition exam to bachelor‘s degree.  In addition to all these problems, there are difficulties such as, 

finding well organized firms which can bring to gain industrial experiences of students, lack of 

qualified instructional stuff, inadequate control system and the working conditions of lecturers etc.  

As a results, the trimester program seems that it can be applicable theoretically but, it causes lots of 

problem in practice without any legal regulations in detail. That‘s why; the new education order 

suggestions, which can supply possibility to give an industrial experience and formal school education 

together without any mismatching of other units of university, is designed and it will be presented to 

senate of university as soon as possible.  

Keywords: Trimester, Industry Application, New Education Order 

 

GIRIġ 

 

Meslek Yüksekokulları orta öğretimden sonra üniversitelere bağlı olarak 2 yıl süre ile belirli bir 

mesleğe yönelik eğitim veren kurumlardır. 1974-1975 öğrenim yılından itibaren Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı olarak açılmaya baĢlanan  Meslek Yüksekokulları,  1981 yılında yayınlanan 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yükseköğretim ile iliĢkilendirilmiĢtir. Son olarak 13/2/2011 tarihli 

6111 sayılı Kanunda Meslek Yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü 

yetiĢtirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, 

önlisans derecesi veren yükseköğretim kurumları olarak tanımlanmıĢtır (Kenar, 2011:5). Yine aynı 

kanunda, yıllardır Meslek Yüksekokullarının en önemli sorunlarının baĢında gelen meslek hastalığı ve 

kazalara karĢı sigorta yapılamaması aĢılarak, 6111 sayılı (torba) yasayla 3308 Mesleki Eğitim 

Kanununda değiĢiklik yapılarak Meslek Yüksekokulları 3308 kapsamına alınmıĢtır. Madde kapsamı, 

mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları (ön lisans ve lisans) öğrencileri iĢ yeri 

eğitimi sırasında hastalık ve kazalara karĢı sigorta edilecek ve sigorta masrafları ilgili yükseköğretim 

kurumu tarafından sağlanacaktır. Ayrıca, öğrencilere iĢyeri eğitimi sırasında net asgari ücretin %30‘u 

ödenecektir Ģeklinde geniĢletilmiĢtir. 

Aynı zamanda (ĠKMEP) kapsamında tamamı 5′inci düzey olmak üzere 20 meslek için ön lisans 

programları ve eğitim standardı dokümanı düzeyinde 52 öğretim programı, 64 meslek, 19 sertifika 

programı tamamlanmıĢtır (Günay ve Özer, 2014:11; Sarıaltın ve Erol, 2015:8).  
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Tüm bu geliĢmeler mesleki eğitimde iĢ yeri eğitimlerinin payının artırılması ve sanayinin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karĢılanması için gündeme gelen trimester (üçlü dönem) 

sistemine geçiĢ için zemin hazırlamaya yönelik olumlu adımlar olarak nitelendirilmektedir.  

Trimester eğitim sistemi dünyada birçok ülkede ve ülkemizde de son yıllarda özellikle 6111 sayılı 

kanunun yürürlüğe girmesinden sonra giderek artan bir Ģekilde uygulanmaktadır. Dünyada Meslek 

Yüksekokulları (Community Collages) haricince ilköğretim, orta öğretim ve liselerde benzer Ģekilde 

bir eğitim yılının üç döneme ayrılması ve yaz döneminin yüzme, doğa sporları, satranç v.b spor ve 

sosyal aktivitelerin kredilendirildiği bir yapıda uygulanmaktadır. Meslek Yüksekokullarında ise 

öngörülen üç dönemden bir tanesinin iĢ yeri eğitimi olarak gerçekleĢtirmesi prensibine dayalı bir 

eğitim modelidir.   

Bu çalıĢmada, 2012 yılında yeniden yapılandırılarak, Ankara Sanayi Odası 1. Organize bölgesine 

taĢınan Hacettepe ASO 1. OSB MYO‘ da 2014 güz döneminden itibaren uygulanan trimester 

eğitiminde karĢılaĢılan sorunlar irdelenmiĢ ve çözüm önerileri detaylarıyla ortaya konulmuĢtur. 

 

MEVCUT DURUM  

 

Hacettepe Meslek Yüksekokulu 2002 yılında dokuz program ile kurulmuĢ ve 2012 yılından itibaren 

üniversite- sanayi iĢbirliği ile yeniden yapılandırılarak Ankara Sanayi Odası 1. Organize Bölgesine 

taĢınarak, Hacettepe ASO 1.OSB MYO adını almıĢtır.  

Yeniden yapılandırma sürecinde ĠKMEP kapsamında tanımlanan dört yeni program ile (Alternatif 

Enerji Kaynakları Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine ve Elektrik) 2012-13 öğretim 

yılından itibaren örgün ve ikinci öğretim olarak eğitime baĢlamıĢtır. 2013 – 2014 öğretim yılından 

itibaren ise sanayinin ihtiyaçları ve istihdam oranlarının artırılmasına yönelik çalıĢmalar sonucunda 

programlarda geniĢ çapta revizyona gidilerek Staj I, Staj II, Staj III ve Staj IV dersleri eklenmiĢtir.  

Burada, uygulanan staj dersleri klasik Meslek Yüksekokullarından farklı olarak Staj I ve Staj IV yaz 

süresince ve 70‘er iĢgünü Staj II ve Staj III ise güz ve bahar dönemlerinde haftada 2 gün olmak üzere 

28‘ er iĢ günü olarak uygulanmıĢtır. Bu sayede, 2 yıl süresince toplam 196 iĢ günü iĢyeri eğitimi 

öngörülmüĢtür.  

2014 – 2015 öğretim yılından itibaren ise tamamen trimester uygulamasına geçilerek bir öğretim yılı 

12‘Ģer hafta ders ve 3 hafta genel sınav ve bütünlemeler olacak Ģekilde toplam 15‘er haftalık 3 eĢit 

dönem olarak planlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Trimester programında staj dersleri yeniden 

düzenlenerek ĠĢyeri Beceri Eğitimi I,II,III ve IV adını almıĢ ve sırasıyla 60, 24, 24, 60 iĢ günü olarak 

yenilenmiĢtir ve toplamda 168 iĢ günü olarak uygulanmaktadır. Halen Hacettepe ASO 1. OSB 

MYO‘da uygulanan Trimester programı Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi örnek alınarak 

Ek1‟de verilmektedir.  

Sorunlar 

Uygulanan bu sistem ile trimester programları için öngörülen iĢyeri eğitimi sürelerinin de ötesine 

geçilerek dönem içerisinde de devam eden iĢyeri beceri eğitimi dersleri ile öğrencilerin sanayiden hiç 

kopmamaları sağlanmıĢtır. Dolayısıyla, yaz dönemlerinde kazanılan iĢyeri becerilerinin sürekliliği 

mümkün kılınmıĢ ve firmaların, öğrencileri daha yakından tanıyarak geliĢimlerini takip etmeleri, bu 

sayede mezun olduklarında doğrudan sanayi tecrübesine sahip yetiĢmiĢ teknik elemana sahip 

olmalarına imkân tanınmıĢtır.  

Bu çalıĢmalar sonucunda, Hacettepe ASO 1. OSB MYO mezunlarının sanayide istihdam oranları hızla 

artmıĢ, gerek 1.Organize Bölgesinde gerekse diğer organize bölgelerinde çok yüksek istihdam 

oranlarına ulaĢılmıĢtır. Birçok öğrencimiz henüz mezun olmadan iĢyeri beceri eğitimlerini aldıkları 

firmalardan teklif almıĢ ve özellikle ikinci öğretim öğrencileri istihdam edilmiĢtir. 

Ancak, bütün bu olumlu geliĢmelerin yanında trimester sistemi ile ilgili yasal düzenlemeler 

yapılmadan üniversite bünyesinde yürütülmesi neredeyse imkânsız bir hal almaktadır. 

Öncelikle, son yıllarda üniversiteler tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası akademik ve 

mesleki tanınırlığını geliĢtirmek amacıyla verilen bir belge olan diploma eki (Diploma Supplement 

Label) alabilmek için Bologna uyum süreci çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Dolayısıyla, yaklaĢık 15 yıldır 

süren ve Avrupa da verilen yükseköğretime standart getirmeyi amaçlayan Bologna sürecinde 

öngörülen Ģartların sağlanması bir zorunluluktur. Tam da bu noktada, Bologna sürecinde önlisans 

eğitimi için belirlenen toplam kredi miktarı 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve her bir 

dönem için öngörülen kredi miktarı ise 30 AKTS‘dir. Üniversitelerimizde bulunan farklı Meslek 
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Yüksekokullarında farklı uygulamalarda, bir yüksekokulu 4 dönem diğerini 6 dönem olarak sisteme 

tanıtmak mümkün olmamakta, toplam kredilerde problemlerle karĢılaĢılmaktadır.  

Diğer benzer bir sorun ise üniversiteler arası geçiĢ yapmak isteyen öğrencilerin yaĢadığı mağduriyet ve 

hak kayıplarıdır, 4 dönem eğitim yapan bir meslek yüksekokulunun 1. döneminin sonunda 6 dönem 

olarak eğitim veren bir Meslek Yüksekokuluna geçiĢ yapmak için baĢvuran öğrenci, mevcut geçiĢ 

prosedürleri ve takvimleri trimester uygulamasına uygun olmadığı için 2. Dönemin ortasına kadar 

geçiĢ yapamamakta ve otomatik olarak bir dönem kaybetmektedir. Tam tersi durumda ise trimester 

uygulamasında eğitim gören bir öğrencinin iĢyeri beceri eğitiminden aldığı kredilerin çok fazla olması 

sebebiyle diğer ders kredileri ve dönem ders haftalarının azlığı nedeniyle geçmiĢ oldukları dersleri 

tekrar almaları söz konusu olmaktadır. GeçiĢ ile ilgili sorunlar sadece bunlarla sınırlı değildir, dikey 

geçiĢ sınavı (DGS) ile 4 yıllık eğitim veren fakültelere geçiĢ yapmak isteyen trimester öğrencilerinin 

mezuniyet tarihleri diğer okullardan geç olmaktadır. Sınava girip kazandıkları üniversiteye kayıt 

yaptırma tarihlerine ucu ucuna yetiĢtirilseler dahi, baĢvuruların yapıldığı tarihte 6. Dönem notları 

verilemediğinden çok ciddi ortalama düĢüĢleri ve haksız rekabetle karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 

Trimester sisteminin getirdiği en büyük sıkıntı ise üniversite içinde yaĢanan uyumsuzluk ve Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin Üniversitenin diğer birimlerinden soyutlanmasıdır. Ülkemiz 

üniversitelerinin birçoğunda bir dönem 14 veya 15 ders haftası bir hafta ara iki hafta genel sınav bir 

hafta ara ve bir hafta bütünleme sınavından ibarettir. Buradan hareketle bir dönemin tamamlanması en 

az 19 haftayı bulmaktadır. Basit bir hesap ile bir yıla bu takvime uyan üç dönem sığdırılması mümkün 

olmadığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla trimester sisteminde dönemlerin kısaltılması, genel sınav 

aralarının verilmemesi, sınav sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve yasal zorunluluk olan bütünleme 

öncesi aranın verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca üç veya dört haftalık dönem araları vermekte 

imkansız hale gelmektedir. Bu durum gerek öğrencilerin ve gerekse öğretim elemanlarının yeni 

döneme hazırlanamamalarına ve verimlerinin düĢmesine yol açmaktadır. Bunun yanında, Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin üniversitenin diğer birimlerinden almak istedikleri derslerin alınamaması, 

aktivite tarihlerinin uyumsuzlukları yüzünden zaten az olan üniversite ile bağları tamamen yok 

edilmekte ve sosyal yönleri kuvvetli olmayan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tamamen izole 

edilmektedir. Ayrıca birçok Üniversitede uygulanan elektronik kayıt programlarının trimester 

takvimine uyumunda yaĢanan sıkıntılar, ders seçimi ve ekle-sil dönemlerinde büyük karıĢıklıklara 

neden olmaktadır. Fakültedeki öğrenciler, dört yıllık öğretim döneminin sadece ikisinde yaz aylarında 

20 veya en fazla 30 iĢ günü staj yaptıktan sonra dinlenerek, tatil yaparak yeni döneme hazırlanırken, 

trimester öğrencileri yılı anca tamamlayabilmektedir. 

Trimester sistemi Meslek Yüksekokullarında çalıĢan akademik personele de çok fazla yük 

getirmektedir. Mevcut sistem de zaten fakültede çalıĢan meslektaĢlarına oranla araĢtırma imkânları 

kısıtlı olan, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini dıĢardan yapan, lisansüstü tez çalıĢmalarında 

sıkıntılar yaĢayan akademisyenler, güz ve bahar dönemlerinde ders vermelerinin yanı sıra sıkıĢık 

takvimde sınavları ve ödevleri okumaları, danıĢmanlık yapmaları, yeni dönem hazırlıkları ve yaz 

aylarında ise öğrencilerin eğitim gördüğü firmaları denetleme görevlerini yapmaları istenmekte ve 

araĢtırma yapmaları adeta engellenmektedir. Bütün bu sıkıntıların yanında ya yıllık izin haklarını dahi 

kullanamaz hale gelmektedirler veya çok sıkıĢık bir zaman diliminde kullanmak zorunda 

kalmaktadırlar. 

Diğer karĢılaĢılan önemli sorunlardan biriside, öğrencilerin iĢyeri eğitimlerini alacakları firmaların 

gerek sayısal anlamda gerekse profesyonellik anlamında oldukça yetersiz oluĢudur. Hacettepe ASO 

1.OSB MYO Ankara‘nın en büyük ve organize sanayisi olan ASO 1.OSB yerleĢkesi içerisinde 

olmasına ve diğer organize sanayi bölgeleri ile de yüksek oranda iĢbirliği yapmasına rağmen 

öğrencilerin eğitimleri için yeterli nitelikte firma bulmakta zorlanmaktadır. Ayrıca, firmaların üretime 

ara verme, bakım tadilat veya sipariĢ iptallerine göre öğrencileri dönem ortasında çıkarmak istemeleri 

veya boĢ oturtmaları söz konusu olmaktadır. Yıllarca ücretsiz staj yapan öğrencilere alıĢan birçok 

firma, yasayla belirtilen cüzi ücretleri dahi ödemekten kaçınmaktadır. Aynı zamanda, öğrencileri ayak 

iĢlerinde, temizlik iĢlerinde, getir götür iĢlerinde kullanmak istemektedir. Ülkenin en önemli organize 

sanayilerinden olan 1. OSB‘ de dahi ar-ge birimi olan veya usta eğitmen olarak görevlendirebilecekleri 

personelleri bulunan çok az firma bulunmaktadır. Bu nedenle, firmalara giden öğrenciler çoğu zaman 

çırak olarak nitelendirilmekte ve yetersiz personelin yanına verilmektedir.  



484 

 

Elbette ki, iĢyerleri ile yaĢanan sıkıntıların tüm nedeni trimester sistemi değildir, ancak sistemde yer 

alan uzun iĢyeri eğitimi süreleri ve yüksek krediler, yaĢanan sorunların öğrencilerin akademik 

baĢarılarına çok yüksek oranda olumsuz katkı vermesine sebep olmaktadır. 

Çözüm Önerileri 

Yukarıda bahsi geçen sorunların temel nedenlerini irdelediğimizde, en önemli hususlar uzun iĢyeri 

eğitim süreleri, takvim uyumsuzlukları, Bologna süreci uyumsuzluğu ve öğrencilerin iĢyeri 

eğitimlerini alacağı firmaların yeterlilikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunların çözümünü 

sadece sistem değiĢikliğinde aramak doğru bir yaklaĢım olamayacaktır. Ancak, sanayi – üniversite 

iĢbirliğini geliĢtirmek ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda teknik eleman yetiĢtirirken mevcut sistem 

ile yaĢanan sıkıntıların minimum seviye ye indirilebilmesi için Hacettepe ASO 1.OSB MYO 

bünyesinde programlar yeniden düzenlenmiĢ ve Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere 

hazırlanmıĢtır. Ek 2‟de yeni eğitim planı önerisi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı için 

verilmektedir. 

Yeni planda, iĢyeri beceri eğitimi derslerinden vazgeçmeden, üniversitemiz akademik takvimi ile 

uyumlu, ders haftalarının, genel sınav ve bütünleme sınavlarının üniversite ile beraber baĢlayıp bittiği, 

yine bir öğretim yılının iki dönemden oluĢtuğu ancak yaz döneminde iĢyeri eğitiminin dâhil olduğu bir 

sistem planlanmıĢtır.  

Bu sayede, Elektronik kayıt sistemine uyumsuzluk sebebiyle yaĢanan sıkıntılar, yatay geçiĢ 

problemleri, ERASMUS, MEVLANA, FARABĠ gibi öğrenci değiĢim sistemlerinde yaĢanan sıkıntılar, 

öğretim görevlilerinin sıkıĢık takvim nedeniyle karĢılaĢtığı zorluklar tamamen ortadan kalkacaktır. 

Ayrıca, yaz döneminde alınacak olan iĢyeri beceri eğitimi dersleri 45‘er gün ile sınırlandırılacak buna 

karĢılık, güz ve bahar dönemlerinde aldıkları iĢyeri beceri eğitimi dersleri 28‘er güne çıkarılacaktır. 

Tüm bu değiĢimler sonucunda toplamda 168 iĢ günü olan iĢyeri eğitim dersleri 146 iĢ günü olarak 

devam edecektir.  

Bologna sisteminde yine bir dönem 30 AKTS ve mezuniyet toplam kredisi 120 AKTS olarak devam 

edecek bu sayede üniversitenin geri kalan programlarıyla tam bir uyum sağlanması mümkün 

olabilecektir. Bir yandan Öğrenci iĢleri, Ek ders birimi, bilgi iĢlem dairesi gibi idari birimlerle yaĢanan 

uyumsuzluklar bertaraf edilirken diğer yandan Üniversitenin diğer birimleri tarafından yürütülen 

Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi, Tük Dili ve Temel Ġngilizce gibi ortak dersler aynı takvimde sorunsuz 

yürütülebilecektir.  

Öğrencilerin Üniversitenin diğer birimlerinden ders almaları, düzenlenen aktivitelere katılmaları ve 

ortak çalıĢmalar yürütmelerinin önünde bulunan tüm engeller ortadan kalkacaktır.   

 

SONUÇLAR 

 

Trimester sisteminin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda teknik ara eleman yetiĢtirme konusunda 

önemli avantajları bulunmaktadır, ancak ülkemizde bulunan 800‘ü aĢkın Meslek Yüksekokullunun 

tamamının trimester sistemine geçmesi gerek bulundukları bölgelerdeki sanayileĢme yapısında 

gerekse öğretim elemanı yapısı ve mevcut mevzuatlar göz önüne alındığında mümkün 

görünmemektedir.  

Meslek Yüksekokullarının sanayi bölgelerine yakın hatta içerisinde yer alması ve kuruldukları 

bölgedeki öncelikli sanayi kollarında eğitim verecek Ģekilde yeniden yapılandırılması, bu alanlarda 

yetiĢmiĢ öğretim elemanlarının istihdam edilmesi ve gerekli mevzuatların trimester sisteminin 

Üniversitelerin diğer birimleri ile uyumlu çalıĢmaya uygun hale getirilmesi çok önemli 

gereksinimlerdir.  

Mevcut mevzuatlar doğrultusunda, gerçekte trimester sisteminde yapılmak istenen eğitim modelinin 

oluĢturulması, yukarıda bahsedildiği gibi bir planlamayla mümkündür.  

Tüm bu geliĢmelerin sonucunda, gerekli yasal düzenlemeler ve planlamalar yapılmadan trimester 

sistemine geçiĢ yapmak, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin birçok zorlukla karĢılaĢmasına, 

verimlerinin düĢmesine yol açacaktır. 
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Ek 1.  
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ÖĞRETĠM PROGRAMI TABLOSU 
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ERĠ  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3                 

AE

113 

ELEKT

RĠKSEL 

GÜÇ 

AKTARIMI 

VE 

DAĞITIMI  2 

#

# 2 

2 
10 - 

11 - 

12 3 

HM

Y15

0 

GĠRĠġĠ

MCĠLĠK 2 0 2 2 

10-

11-

12-

13-

14 5                 

AEK

117 

BĠLGĠSAY

AR 

DESTEKLĠ 

TASARIM I  2 2 3 4 

10 - 

11 - 

12 3 

AEK

118 

BĠLGĠSA

YAR 

DESTEKLĠ 

TASARIM II  2 2 3 4 

10 - 

11 - 

12 3                

          

  

    

HM

Y14

6 

BĠOKÜ

TLE ĠLE 

ENERJĠ 

ÜRETĠMĠ  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3                 

TOPLAM 

SEÇMELĠ DERS        6     

TOPLAM 

SEÇMELĠ DERS        8                     

DÖNEM 

TOPLAM        22     

DÖNEM 

TOPLAM        22     

DÖNEM 

TOPLAM        16     
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4. DÖNEM             5. DÖNEM             6. DÖNEM             

ZORUNLU 

DERSLER LĠSTESĠ             
ZORUNLU 

DERSLER LĠSTESĠ             
ZORUNLU 

DERSLER LĠSTESĠ             

AEK

217 

TERM

ODĠNAMĠ

K VE ISI 

TRANSFE

RĠ 4 

#

# 4 4 

10 - 

11  2 

AEK

212 

NÜKL

EER 

ENERJĠ 

ĠLE 

ELEKTRĠ

K 

ÜRETĠMĠ  2 0 2 3 

10 - 

11  2 HM

Y25

8 

ĠġYERĠ 

BECERĠ 

EĞĠTĠMĠ 

IV 

0 
4

0 
8 16 

1-2-

3-4-

5-6-

7-8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19 

19 

AEK

223 

HĠDRO 

ENERJĠ  2 

#

# 2 2 

10 - 

11  2 

AEK

214 

GÜNE

ġ 

ENERJĠSĠ 

ĠLE 

ELEKTRĠ

K 

ÜRETĠMĠ  4 0 4 4 

10 - 

11  2 

HM

Y25

5 

ĠġYERĠ 

BECERĠ 

EĞĠTĠMĠ II 

0 
1

6 
4 6 

1-

23

-4-

5-6-

7-8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19 

19 

HM

Y25

6 

ĠġYERĠ 

BECERĠ 

EĞĠTĠMĠ 

III 

0 
1

6 
4 6 

1-2-

3-4-

5-6-

7-8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

1-

16-

17-

18-

19 

19 

                

TOPLAM 

ZORUNLU DERS 
    

1

0 12     

TOPLAM 

ZORUNLU 

DERS     

1

0 13     

  

            

                     

SEÇMELĠ 

DERSLER 

LĠSTESĠ             

SEÇMELĠ 

DERSLER 

LĠSTESĠ             

  

            

AEK

221 

RÜZGA

R GÜCÜ 

ĠLE 

ELEKTRĠK 

ÜRETĠMĠ  2 

#

# 2 2 

10 - 

11  2 

HM

Y26

8 

BOR 

TEKNOLO

JĠSĠ  2 0 2 3 

10 - 

11 - 

12 3 

    

           

HM

Y25

7 

KALĠT

E 

GÜVENCE 

SĠSTEM 

VE 

STANDAR

TLARI  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3 

AEK

216 

ENDÜ

STRĠYEL 

EKOLOJĠ  2 0 2 3 

10 - 

11  2 

    

            

HM

Y25

9 

ĠġLET

ME 

YÖNETĠMĠ 

I 2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3 

HM

Y26

0 

ĠLKYA

RDIM  0 2 1 2 

10 - 

11 - 

12 3                 

AEK

219 

JEOTE

RMAL 

ENERJĠ  2 

#

# 2 2 

10 - 

11  2 

HM

Y26

2 

ĠġLET

ME 

YÖNETĠM

Ġ II  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3                 

HM

Y26

3 

ENERJĠ 

YÖNETĠMĠ 

VE 

POLĠTĠKA

LARI  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3 

HM

Y26

4 

ENERJ

Ġ 

EKONOMĠ

SĠ  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3                

HM

Y26

5 

ELEKT

RONĠK 

KONTROL 

DEVRELE

RĠ 2 2 3 4 

10 - 

11 - 

12 3 

HM

Y28

8 

LAZE

R 

UYGULA

MA 

TEKNĠKL

ERĠ  2 0 2 2 

10 - 

11 - 

12 3                 

                

HM

Y29

0 

GÜÇ 

ELEKTRO

NĠĞĠ 2 2 3 4                     

TOPLAM 

SEÇMELĠ DERS        10     

TOPLAM 

SEÇMELĠ DERS        9     
  

            

                                                

DÖNEM 

OPLAM        22     

DÖNEM 

TOPLAM        22     

DÖNEM 

TOPLAM        16     

GENEL TOPLAM       120 AKTS              
 

( http://www.humyo.hacettepe.edu.tr/aek1dl.pdf). 
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Ek 2. 

Tablo 1 

ÖĞRETĠM PROGRAMI TABLOSU 

 Hacettepe Üniversitesi 

 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB MYO 

643_Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı (Ġ.Ö.) 

GÜZ BAHAR 

DERS

ĠN 

KOD

U  

DERSĠN ADI T P K 

A

KT

S 

ġUBELER 

ġUB

E 

SAY

ISI*

* 

DERS

ĠN 

KOD

U  

DERSĠN ADI T P K 

A

KT

S 

ġUBELER 

ġUBE 

SAYISI

* 

1. YARIYIL             2. YARIYIL             

 ZORUNLU DERSLER 

LĠSTESĠ             

ZORUNLU DERSLER 

LĠSTESĠ             

AE

K121 

ENERJĠ 

FĠZĠĞĠNE 

GĠRĠġ  4 0  5 20  21  2 

AE

K120 

ENERJĠ 

DÖNÜġTÜRME 

SĠSTEMLERĠ  2 0 2 3 20-21  2 

AE

K123 

TEMEL 

ENERJĠ 

KAYNAKLA

RI 4 0 4 5 20 - 21  2 

AE

K122 

  HĠDROJEN 

TEKNOLOJĠSĠ  2 0 2 3 20-21  2 

AE

K125 

BĠLGĠSA

YAR 

DESTEKLĠ 

TASARIM I  2 2 3 5 20-21-22 3 

AĠT

104 

ATA.ĠLK.VE 

ĠNK.TAR II  2 0 2 2   1 

AĠT

103 

ATA. ĠLK. 

VE 

ĠNK.TAR.I  2 0 2 2   1 

TK

D104 

TÜRK DĠLĠ 

II  2 0 2 2   1 

TK

D103 

TÜRK 

DĠLĠ I  2 0 2 2   1 

HM

Y160 

MATEMATĠ

K II  2 0 2 2 

20-21-22-23-24-

25-26-27-28-29 10 

ING 

127 

TEMEL 

ĠNGĠLĠZCE I  2 2 3 3   1 

ING 

128 

TEMEL 

ĠNGĠLĠZCE II  2 2 3 3   1 

HM

Y163 

MATEMA

TĠK I  2 0 2 2 

20-21-22-23-

24-25-26-27-28 

29 10 

HM

Y 164 

Ġġ YERĠ 

BECERĠ 

EĞĠTĠMĠ I 0 45 8 8 

20-21-22-23-24-

25-26-27-28-9 10 

TOPLAM ZORUNLU 

DERS     

2

0 24                     

SEÇMELĠ DERSLER 

LĠSTESĠ             

TOPLAM ZORUNLU 

DERS     21 23     

AE

K27 

ÖLÇME 

TEKNĠĞĠ  2 0 2 
3 

20-21-22 3 

SEÇMELĠ DERSLER 

LĠSTESĠ             

HM

Y165 

Ġġ 

SAĞLIĞI VE 

GÜVENLĠĞĠ 2 0 2 

2 

20-21-22-23-

24-25-26-27-

28-29 10 

AE

K124 

BĠLGĠSAYAR 

DESTEKLĠ 

TASARM II 2 2 3 5 20-21-22 3 

HM

Y 167 

MESLEKĠ 

ĠNGĠLĠZCE I 2 0 2 
2 

20-21-22-23 4 

HM

Y 162 

MESLEKĠ 

ĠNGĠLĠZCE II 2 0 2 2 20-2-22-23 4 

HM

Y169 

GERĠ 

KAZANIM 

YÖNTEMLE

RĠ 2 0 2 

3 

20-2-22-23 4 

HM

Y165 

Ġġ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLĠĞĠ 2 0 2 

2 
20-21-22-23-24-

25-26-27-28-29 10 

HM

Y171 

ENERJĠ 

DEPOLAMA 2 0 2 
3 

20-21-22-23 4 

HM

Y166 

ÇEVRE 

KORUMA  2 0 2 2 20-21-22-23 4 

AE

K129 

ELEKTRĠ

KSEL GÜÇ 

AKTARIMI 

VE 

DAĞITIMI  2 0 2 

3 

20-21-22 3 

HM

Y168 MESLEK ETĠĞĠ  2 0 2 2 20-21-22-23 4 

               

AE

K126 

GÜNEġ 

ENERJĠSĠ ile 

BĠNA ISITMA 

SĠSTEMLERĠ  2 0 2 3 20-21-22 3 
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TRANSFERĠ  
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Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokulu Kurulurken Yapılması 

Gerekenler 
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Özet 

 

Günümüzde sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu kurulumu istihdamın arttırılması, vasıflı iĢgücü 

ihtiyacının karĢılanması, sektörel ve bölgesel düzeyde kalkınmanın arttırılması ve nitelikli bir sanayi – 

üniversite iĢbirliğinin sağlanması için tercih ve teĢvik edilen bir uygulamadır. 

Bu çalıĢma kapsamında, Sanayi bölgelerinde kurulmuĢ olan, baĢta Hacettepe ASO 1. OSB MYO 

olmak üzere meslek yüksekokullarının kuruluĢ aĢamaları ve kurulduktan sonra karĢılaĢtıkları 

problemler incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda ulaĢılan sorunlar sınıflandırılmıĢ, bu sorunlarla 

karĢılaĢılan zaman ve olaylar analiz edilmiĢtir. Problemlerin benzerlikleri ve farklılıkları ortaya 

çıkarılmıĢtır. Ortaya konan problemlerin nedenleri araĢtırılmıĢ, olayların geliĢim süreci incelenerek 

sorunların kaynağı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma ve incelemeler sonucunda, problem baĢlıkları; eksik ya da hatalı protokoller, fiziki 

koĢullarının belirlenmesi aĢaması, altyapı olanakları, açılan bölümlere karar verme süreci, sanayi 

bölgesi yönetimleri ve değiĢken yapıları, destekler, taahhütler ve bunlarla ilgili sözleĢmeler, akademik 

altyapı, üniversitenin bakıĢ açısı ve desteği, sanayi bölgesinin öncelikleri, staj ve istihdam sorunları 

Ģeklinde ortaya konulmuĢtur. 

Bu çalıĢmada, sanayi bölgelerinde kurulacak bir meslek yüksekokuluna üniversite açısından bakılmıĢ 

ve ilgili süreçte karĢılaĢılabilecek sorunlar tanımlanarak, atılması gereken adımlar aĢamalı bir Ģekilde 

ortaya konmuĢtur. Ayrıca çalıĢma, kurulacak yeni bir yüksekokul için yapılacak fizibilite çalıĢmasını 

çok kolaylaĢtırdığı gibi, beklentiler doğrultusunda yeni bir yüksekokul kurulumu için Ģartların ne 

kadar olgun olduğu konusunda yol gösterici bir kaynak özelliği de taĢımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi Bölgeleri, Meslek Yüksekokulu Kurulumu, Fizibilite ÇalıĢmaları 

 

 

PROCEDURES FOR ESTABLISHING VOCATIONAL SCHOOLS IN 

INDUSTRY ZONES 

 
Abstract 

 
Nowadays, the establishing vocational school in industry zones is encouraged and preferred to supply increasing 

employment, answering the needs of qualified staff, sectoral - regional developing and improving relationship industry 

with universities. 

In present study, the establishing steps and later problems of the vocational schools, established in industry zones, 

were investigated especially Hacettepe ASO 1st OSB vocational school. First, the problems were classified then events 

and problem steps were analysed. The similarities and differences of problems were determined. Reasons of problems 

and events developing processes were investigated to reach the source of all problems. 

In the lights of findings, the problems are determined as lack of contract or contract faults, steps of determining 

physical conditions, infrastructure facilities, process of opening departments, management of industry zone and their 

structure, view point and support of university, privileges of industry, internship and employment. 

This study reflects the university view point to establish a vocational school in industry zone and what should be done 

for reaching success at end of long difficult journey. So, all the problems, mentioned before, were indicated in details 

and solution suggestions were discussed step by step carefully. Additionally, the authors believe that this study will 

supply useful information to whom would like to establish a new vocational school in industry zone. 

 

Keywords: Industry zones, Establishing Vocational School, Feasibility studies 
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GĠRĠġ 

 

Akademik eğitimin sanayi bölgelerinde verilmesi, günümüzde sıklıkla dile getirilen bir durumdur. 

Çoğunlukla meslek yüksekokulları için önerilen bu model ile sanayi – üniversite iĢbirliğinin daha iyi 

bir Ģekilde geliĢeceği ve öğrencilerin sadece teorik bilgi ile yüklenmesi değil pratik olarak 

geliĢimlerinin de mümkün olduğu öngörüsü üzerine kuruludur. Aslında iĢin daha da özüne bakacak 

olursak; sanayicinin kendi iĢ koluna en iyi uyum sağlayacak ve istediği bilgilerle donanmıĢ 

öğrencilerin yetiĢmesi isteği karĢılanırken, üniversiteden mezun olan öğrencilerin de istihdamı 

kolaylaĢmaktadır.  

Sanayicilerin istekleri biraz daha irdelendiğinde görülmektedir ki, sadece meslek yüksekokullarında 

okuyan teknik elemanlar değil, mühendislik fakülteleri ve teknoloji fakülteleri gibi teknik alanlarda 

öğrenci yetiĢtiren fakültelerden de teorik bilgilerin yanında pratik bilgisi olan mezunların bu modele 

uygun olarak yetiĢmesidir.  

Aslında sadece meslek yüksekokullarının değil, üniversitelerde eğitim alınan her akademik branĢın 

kendi çalıĢma sahası ile iç içe teorik bilgilerini pratiğe dönüĢtürebileceği çevre içinde yer alması, 

yeterliliği yüksek, çalıĢma hayatına hazır üniversite mezunlarının ortaya çıkması anlamına 

gelmektedir. 

Sanayi bölgelerinde kurulacak meslek yüksekokullarının yapılanması iki Ģekilde gerçekleĢebilir. 

Bunlardan birincisi, mevcut bir meslek yüksekokulunun kadroları ve öğrencileri ile sanayi içine 

taĢınarak fiziki yer değiĢiminin sağlanması, ikincisi ise; yeni bir meslek yüksekokulunun açılması. Bu 

iki durumda bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. ÇalıĢmanın özünü oluĢturan meslek 

yüksekokullarının sanayi bölgelerinde kurulurken yapılması gerekenler, iki ayrı durum göz önüne 

alınarak irdelenecektir. 

 

MATERYAL - YÖNTEM 

  

AraĢtırmada, meslek yüksekokulları kurulurken araĢtırmacıların ve süreci bizzat yaĢamıĢ 

akademisyenlerin profesyonel deneyimleri, gözlemleri, analizleri ve kiĢisel görüĢlerinden 

faydalanılmıĢtır. 

AraĢtırmada, değiĢkenler ayrı ayrı incelenmiĢ, olumlu dahi sonuçlanmıĢ olsa, olayların geliĢme 

aĢamasında ne yapılmaması gerektiği ortaya konulmuĢ olumsuz geliĢmelerin neler olduğu ve neler 

olabileceği irdelenmiĢtir. Tüm değiĢkenlere bir problem olarak bakılmıĢ ve en iyi çözüm önerileri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Sanayi bölgelerine meslek yüksekokulu kurarken cevaplanması gerekli ilk ve kuruluĢu en derinden 

etkileyen soru ―meslek yüksekokulunun sanayide kurulmasını ilk kim istedi‖ sorusudur. Bu sorunun 

yanıtı araĢtırmacıların ve katılımcıların en çok önem verdiği sorudur. Burada verilecek cevap kiĢisel 

istekler değil resmi olarak dile getiren makamın kim olduğudur. Meslek yüksekokulunun sanayi içinde 

kurulması ya da mevcut bir yüksekokulun sanayi içine taĢınması isteği sanayiciden gelmiĢse, kritik 

zaman diye tabir edilen kısa sayılabilecek zaman dilimi içinde yapılanma ve gelecekte oluĢabilecek 

sorunlarla ilgili birçok sorun çözülebilir. Ġstek sanayiden bağımsız üniversiten gelmiĢ ve üniversite 

sanayi içine girmeye karar vermiĢse birinci koĢuldaki kadar etkili olmasa da kritik zaman içinde 

gelecekte karĢılaĢılabilecek bazı sorunlar çözülebilir. Talep sahibinin önemi diğer problemler aĢamalı 

olarak ortaya kondukça ortaya çıkacaktır. Ama baĢlangıcı nasıl olursa olsun meslek yüksekokulunun 

varlığı ancak sanayi yönetiminin de okulu istemesi ve desteği ile gerçekleĢebilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 
 
 

Kurulacak meslek yüksekokulunun her halde sanayi yönetimi tarafından kabul gördüğü varsayımından 

yola çıkarak; mevcut bir yüksekokulun sanayi içine gelmesi istenmiĢse, meslek yüksekokulu içinde 

bulunan mevcut bölümlerin iyi değerlendirilmesi, yeni kurulacaksa açılacak bölümlere doğru karar 

verilmesi gerekmektedir. Kurulacak yüksekokul yeni yapılanacaksa açılacak bölümler, sanayici ile 

gerçekçi istiĢareler ve akademik çalıĢmalar gerçekleĢtirilerek ve uzun vadeli öngörüler ortaya koyan 

fizibilite çalıĢmaları yapılarak belirlenmelidir. Açılacak bölümlere uygun olacak Ģekilde akademik 
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kadrolaĢma hayata geçirilmelidir. Mevcut bir okul sanayi içine taĢınırken de aynı yol izlenebilir ancak 

burada yeni açılacak bölümler mevcut akademik kadro ile de iliĢkilendirilmek zorundadır. Birinci 

durumda yeni bir akademik kadro kurmanın zorluğu varken ikinci durumda mevcut akademik kadroya 

uygun bölümler açılabileceğinden sanayinin istekleri tam olarak karĢılanamayabilir. Burada yapılacak 

en büyük hata herhangi bir tarafı memnun edebilmek için akademik kadro ile bağdaĢmayan bir 

bölümün açılması ya da bir bölümün açılıp sonrada akademik kadrolaĢmaya gidilmeye çalıĢılması 

olacaktır. Yükseköğretim Kurulu yeni bir program açılabilmesi için alanında en az üç akademisyen 

koĢulu getirse de, meslek yüksekokullarında ki birçok alan o kadar spesifik özellikler taĢımaktadır ki 

sadece mezun olduğu bölümde geçen bir kelime ile bile program bağdaĢtırılıp yüksekokul için gerekli 

akademisyen koĢulu aĢılabilmektedir.  

Fiziki mekân, meslek yüksekokullarının sanayi içine geliĢlerinde bir baĢka problem 

oluĢturabilmektedir. Özellikle geçici süreyle herhangi bir fiziki alanda baĢlanan eğitim daha sonra dev 

bir probleme dönüĢebilmektedir. Üniversitelerin fiziki yerleĢim için mutlaka sanayi yönetimlerinden 

destek alması gerekmektedir. Bu süreçte üniversite temsilcileri biraz temkinli davranmalı, mutlaka 

protokollere dayanan adımlar atmalıdır. Üniversitelerimiz için dikkatli kullanılması gereken kritik 

zaman burada karĢımıza çıkmaktadır. Kritik zaman nedir? Kritik zaman, meslek yüksekokulunun 

kurulmasına karĢılıklı görüĢmeler sonunda karar verildiği an baĢlayan ve sanayi yönetiminin ilk 

heyecanını yitirdiği ve üniversitenin geri dönüĢ kararı alırsa külfetin yüksek olacağı dönemi kapsar. 

Açık olarak gözlemlenen nokta Ģudur ki; üniversitenin sanayi içine girmeye karar verildiği an, sanayi 

yönetiminin üniversiteye kapılarını sonuna kadar açtığı, karĢılıklı gerçekleĢtirilecek protokollere çok 

ılımlı yaklaĢtığı, yapılanma için maddi ve manevi desteklerin maksimum düzeyde ortaya konduğu bir 

süreçtir. Bu noktada meslek yüksekokulu kendinden beklenenleri yerine getirebilmesi için gerekli 

koĢulları çok iyi belirlemeli ve bunları kesinlikle yazılı protokoller ile kayıt altına almalıdır, hatta 

sanayi bölgesine gelmeden önce yapılması gerekenler, fiziki mekânların hazırlanması gibi, yapılmadan 

bölgeye giriĢ yapmamalıdır. Bu süreçte yapılacak en büyük yanlıĢ ikili görüĢmelerde üst düzey 

yöneticiler arasında varılan sözlü anlaĢmalar ve karĢılıklı sözlerin yazılı hale getirilmemesidir. 

Yöneticilerin değiĢmesi hatta yöneticilerin fikrinin, bakıĢ açısının değiĢmesi bile süreci sekteye 

uğratabilecektir. Unutulmaması gereken seçilen ya da atılan yöneticiler değiĢecek ancak meslek 

yüksekokulu kurulduğu andan itibaren kalıcı olacaktır. 

Sanayi bölgelerinde kurulacak meslek yüksekokullarının en büyük avantajı, öğrencilerinin okulda 

aldıkları teknik bilgiyi içinde bulunduğu sanayi kuruluĢları aracılığı ile pratik çalıĢmalara dökebilmesi 

olacaktır. Özellikle kuruluĢ aĢamasında hem sanayi bölgesi yönetimi hem de bölgede bulunan 

iĢletmelerle mutlaka protokoller imzalanmalıdır. Bu protokoller sanayi bölgesinin öğrencilere 

tanıyacağı staj imkânlarını, istihdam önceliklerini ve akademik çalıĢmalara verilecek destekler ile 

iĢbirliği içinde inovasyon çalıĢmalarının yürütülmesini kapsamalı ve her bir baĢlık detaylandırılarak 

muhatapları ile imzalanmalı gerekirse yaptırımlar bu anlaĢmalara eklenmelidir.  

Sanayi bölgesi yöneticileri, üniversitelerden güncel teorik bilgi aktarımı konusunda güvence almalı, 

ders içeriklerinin güncelleĢtirilmesi bizzat takip etmeli kurulacak komisyonlarda sanayinin değiĢen 

ihtiyaçları hakkında bilgilendirme yaparak yönlendirmelerde bulunmalı, üniversitelerin bu sorunları 

kendi bilgi birikimi ıĢığında uygun içeriklere dönüĢtürmesine fırsat vermelidir. 

Meslek yüksekokullarının sanayi bölgelerinde kurulmasının en temel amacı, her türlü makine ve 

teçhizatın üniversiteler tarafından alınıp laboratuvarlara konulamaması ya da ilk alımdan sonra hızlı 

geliĢen teknolojiye ayak uyduracak Ģekilde yeni alımlara fırsat bulamamasıdır. Bu süreçte öğrenci 

teknolojik geliĢmeleri, makine ve teçhizatları, üretimi pratikte görememektedir. Sanayi bölgelerinde ki 

iĢletmeler belirli planlar dâhilinde öğrenci ve akademisyenlerle mevcut imkânlarını paylaĢmalıdır. Bu 

paylaĢım yazılı kurallara ve karĢılıklı protokollere dayandırılmalı, mutlaka yaptırımları olmalıdır.  

Meslek yüksekokullarının en büyük sorunlarından biri aslında kendi içindedir. Bu da üniversite 

yönetimlerinin desteklerini yeteri kadar alamamaları ya da fakültelere verilen önemin yüksekokullara 

verilmemesidir. Sanayi bölgesinde bulunan yüksekokulların arkasında güçlü ve destek veren bir 

yönetim olmalıdır. Meslek yüksekokulların gerek kadrolaĢmasında, gerekse öğretim elemanlarının 

akademik çalıĢma ve yükselmelerinde gerekli desteği sağlamalıdır. 

Yükseköğretim kurulu meslek yüksekokullarında akademik hayatını sürdüren öğretim elemanlarına 

destek sağlamalı bazı konularda düzenlemeler getirmelidir. Üniversitelerin kadro paylaĢımlarında 

meslek yüksekokullarına akademik kadro tahsisinin, yüksekokullarda yüksek lisans ve doktora 

çalıĢmaları yaptırılamadığından akademik yükselmelerde bu durumun bir kriter olması dolayısıyla bu 
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sorunun çözülmesinin ve sanayi bölgelerinde kurulacak yüksekokulların mezunlarının istihdamını 

arttırmak için, hükümetin çeĢitli teĢvik koĢullarını sağlaması için çalıĢmalar yürütmesinin gerekliliği 

belirlenmiĢtir. 

Ayrıca kurulacak yüksekokulla ilgili ulaĢım, barınma, sosyal tesisler gibi karĢılaĢılacak sorunlar 

öngörülerek kurulma aĢamasında, yerel yönetimler, devlet temsilcileri ve sivil toplum kuruluĢlarından 

destekler alınmalı gerekirse ve mümkünse bu kurum ve kuruluĢlar ile de protokoller imzalanmalıdır. 

Sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulları kurulurken yapılması gerekenler sıralanacak olursa; 

 Sanayi bölgelerinde kurulacak meslek yüksekokullarının, bölge yönetimi ve sanayici 

tarafından istenmesi, istenmemiĢse öncelikli olarak ihtiyaçlarının olduğunu gösteren 

çalıĢmalar yapılarak, aslında ihtiyaçları olduğunun farkındalığının oluĢturularak istekte 

bulunmasının sağlanması 

 ―Kritik zaman‖ diye belirtilen zaman dilimi içinde kuruluĢ ile ilgili ve geleceğe yönelik 

istekleri belirten kapsamlı protokoller, doğru kiĢiler ile yapılmalı 

 Sanayi bölgelerinin destek ve taahhütleri yazılı olarak düzenlenmeli 

 Yüksekokul bünyesinde kurulacak bölümlere imkânlar ve istekler doğrultusunda çok iyi karar 

verilmeli 

 Fiziki koĢullar tam olarak sağlanmadan sanayi bölgesine taĢınılmamalı ya da yeni kurulacak 

bir yüksekokulla eğitime geçilmemeli 

 Sanayi bölgesinin mevcut durumu ve iĢkolu iĢyeri dağılımı iyi incelenmeli, altyapı ve 

olanaklar somut Ģekilde ortaya konmalı 

 ĠĢletmelerin altyapılarının eğitim sırasında kullanılabilmesi için hem yönetile hem de iĢyerleri 

ile yaptırımı olan protokoller imzalanmalı 

 Stajyer alımı konusunda yazılı taahhütler alınıp, karĢılıklı protokoller imzalanmalı 

 Sanayinin istekleri ve değiĢen teknoloji çok iyi takip edilip ders içerikleri sürekli 

güncellenmeli, buna karĢılık istihdam konusunda yüksekokul mezunlarına öncelikler tanıyan 

haklar yazılı olarak kayıt altına alınmalı 

 Üniversite yönetimlerinin meslek yüksekokullarına verdiği destek ve önem arttırılmalı 

 Akademisyenlerin sanayide akademik çalıĢma yürütmesinin önünü açacak protokoller 

yapılmalı ve üniversite – sanayi iĢbirliği kapsamında araĢtırma – geliĢtirme ve inovasyon 

çalıĢmalarının desteklenmesinin sağlanması 

 Yükseköğretim kurulu baĢta olmak üzere devlet kuruluĢlarının gerek yüksekokul 

akademisyenlerinin geliĢimi gerekse yüksekokul mezunlarının istihdamı için gerekli adımları 

atması 

 Yapılacak protokollerin protokolü imzalayan kiĢiler değiĢse bile gelecekte de iĢlerliği olacak 

Ģekilde bağlayıcı içerikte imzalanması,  

 Yerel yönetimler ve devlet kuruluĢlarından gerekli yardımların, desteklerin sağlanması ana 

baĢlıklarında toplamak mümkündür.  

Bu koĢullara eksiksiz uyulması zorunludur. Aksi takdirde, kurulan meslek yüksekokulu istenilen 

koĢullarda eğitim veremeyecek, verim düĢtükçe mezun öğrencinin bilgi ve tecrübe yeterliliği 

düĢecektir. Akademisyen ve sanayici durumdan hoĢnutsuz olacak, yapılacak yatırımlar verimsiz 

kullanılacak, hem ülke ekonomisi zarar görecek hem de ülkenin geleceği olan genç mezunlarımız için 

öngörülen yüksek teknik bilgi ve pratik deneyim koĢulları sağlanamamıĢ olacaktır.  
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Özet 

 

Mesleki eğitim belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iĢ disiplini kazandıran ve bireyi çalıĢma 

hayatına hazırlayan bir eğitim sürecidir. Mesleki eğitimin verimli ve baĢarılı olması programların iĢ 

dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine dönük, dinamik ve dönüĢtürülebilir nitelikte olmasına bağlıdır.  

Mesleki eğitimin, yaparak öğrenme esasına dayalı, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi 

kazandıran ve sektörle etkileĢim halinde geliĢtirilerek yön ve kalite kazanan bir yapısı vardır. 

Ġki yıllık eğitim süreci içerisinde teorik bilgilerin edinildiği mesleki kültür ve formasyona dönük 

derslerin, somut ürünler üretmeye dönük uygulama süreçleriyle desteklenmesi mesleki eğitimin 

hedeflenen özellikli yanıdır. Bu Ģekilde iĢ dünyasıyla da bağlantılı olarak yürütülen eğitim süreci 

sürekli bir yenilenme ve geliĢtirilmeye tabi tutularak iĢgücü verimliliği, kalite, baĢarı ve rekabet gücü 

arttırılabilir. Öğrencilerin sektörle bağlantılı olarak eğitilmesi, beklentiler yönünde istihdam açığının 

kapatılmasına da yarar sağlar. 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tasarım bölümü Grafik tasarımı programının 4. yy. daki 

bitirme projesi uygulaması, sektör üniversite iĢbirliği açısından olumlu bir model oluĢturmaktadır. 

Grafik tasarım öğrencilerinin bitirme projeleri, konsept oluĢturmadan, kurumsal kimlik tasarımına, 

ambalaj tasarımından, reklam çalıĢmalarına, sonuçtaki görsel sunumlara kadar marka oluĢturma 

yönünde tüm aĢamaları ve uygulama adımlarını bir ekip çalıĢması halinde yürütmektedirler. Bu 

süreçte sektörden ajansların gruplara koçluk yaparak yönlendirmeleri projelerine gerçeklik 

kazandırmakta, öğrenci ile sektör çalıĢanları arasındaki iletiĢimi güçlendirmektedir. Bu bildiriyle, 

sektör üniversite iĢbirliğinin çerçevesinde yapılan bitirme proje uygulamaları, verimli ve geliĢmeye 

katkı sağlayan yapısıyla örneklenerek değerlendirmeye sunulacaktır.  

. 

 

Anahtar Kelimeler: mesleki eğitim,sektör-üniversite iĢbirliği, bitirme projesi 

 

 
A SAMPLE OF EDUCATIONAL APPLICATION IN THE FRAME OF 

UNIVERSITY-SECTOR COLLABORATION: Final Projects in Graphic Design 

programme of Uludağ University Vocational School of Technical Sciences 
 

Abstract 

 

Vocational education is such a process giving knowledge, skill and working discipline and preparing 

the individuals for a  professional field. Success and efficiency of this educational process is related 

with the dynamic, flexible and transformable qualities responding the requirements of the Professional 

world. The vocational education based of praxis at work  has a structure with both  theorical 

knowledge and skills of application so that  it could be progressed and qualified in interaction with the 

sector.  

The target specialities of the 2 years  vocational education are the  theoretical  lectures  of basic 

Professional culture and formation supported by the application processes aiming tangibile products. 

The much improvement and innovation in educational process related with the professional world, the 

rapid increase in productivity, quality, success and competitiveness. The collaborative approach in 

educational processes in this sense,helps to cover the employment gap conditionally  in the contex of 

sectoral needs. 

mailto:msagocak@uludag.edu.tr
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Final Project in 4th term in graphic design programme of the ―Uludağ university Vocational school of 

Technical Sciences‖ can be model for the university-sector collaboration. Beginning with creating 

consepts, designs on corperate identity, packaging, advertising and resulting by the presentation to the 

men of business, the whole process of branding with all steps and graphic  applications goes on as a 

team work.The students work with Professional coaches from the sector, so that the projects could be 

factual and the communicative bounds with students and professionals could be strong. 

This study aims to sample the final projects as an efficient and progressive model in the frame of 

university-sector collaboration. 

 

Keywords: vocational education,university-sector cooperation,fnal projects 

 

GĠRĠġ 

 

Günümüzde teknolojik geliĢmelerde ve sanayileĢmedeki hızlı ivme, toplumların ekonomik, sosyal, 

kültürel yapılarında çok yönlü bir değiĢim yaratmakta, rekabet gücü olan nitelikli insan kaynağı 

ülkelerin kalkınma süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır. 10. kalkınma planının (2014-2018) 

eğitim konusundaki öngörüsü doğrultusunda düĢünme, algılama ve problem çözme yeteneği geliĢmiĢ, 

demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiĢ, paylaĢıma ve iletiĢime açık, sanat ve estetik 

duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile giriĢimcilik ve yenilikçilik özelliklerine  sahip, 

bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve 

becerilerle donanmıĢ, üretken ve mutlu bireylerin yetiĢmesi eğitim sisteminin temel amacı olarak 

belirtilmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaĢlarıyla 

etkileĢim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüĢtüren, akademik, idari ve 

mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim 

sistemine ulaĢılması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde özellikle üretim ve hizmet alanlarında görev üstlenecek iĢgücünün yetiĢtirilmesinde 

Mesleki ve Teknik eğitim sisteminin önemli bir misyonu vardır. GeliĢmiĢ ülkeler, bireylere verilen 

mesleki ve teknik eğitimde bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek temel becerilere, iletiĢim ve 

problem çözme becerilerine ve iĢbirliği içinde çalıĢabilecek disipline sahip olmasına önem 

vermektedirler (Uçar, 2013). 

Mesleki ve Teknik eğitim, bireye iĢ hayatındaki belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri  ve iĢ 

alıĢkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeĢitli yönleri ile geliĢtiren eğitim sürecidir. Mesleki 

eğitimin sürekli değiĢen sosyal, ekonomik koĢullara ve taleplere uyması beklenirken,  aynı zamanda 

da piyasadaki istihdam ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Mesleki eğitim, yaparak öğrenme esasına 

dayanan bir eğitim sistemi olarak da ifade edilmiĢtir.(Alkan, Doğan, Sezgin 1976). Bu bağlamda, 

teorik bilgi ve uygulama becerisine bir arada sahip, teknolojik geliĢmelere uyum sağlayan insan 

kaynağı, iĢ dünyasının da ihtiyaçları ve beklentilerine cevap verecek Ģekilde yetiĢtirilmelidir.  

Kısaca, eğitim sürecine yönelik doğru bir planlama, sektörle iĢbirliğine dayalı eğitim anlayıĢı, eğitim 

kalitesinin ve iĢ dünyasındaki istihdam ve verimliliğinin arttırılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Diğer bir deyiĢle, çalıĢan kalitesinin attırılması ve meslek alanlarında yaĢanan ilerlemeler ekonomik 

kalkınmayı da doğurmaktadır (Anapa, 2008). 

 

ÜNĠVERSĠTE-SEKTÖR ĠġBĠRLĠĞĠNĠN ÖNEMĠ 

 

 

2012 yılında Antalya‘da gerçekleĢtirilen Mesleki ve Teknik eğitim çalıĢtayında da ortaya konulduğu 

gibi, günümüzde küreselleĢme, teknolojik geliĢmeler ve ekonomik belirleyicilik, iĢ gücünün küresel 

rekabet koĢullarına uyum sağlaması ve mesleki eğitimle 

 bilgileri güncel taleplere uygun 

 değiĢimlere kolay adapte olabilen 

 temel seviyede akademik becerilere sahip 

 insiyatif alabilen 

 iletiĢim becerisi yüksek 
gençler yetiĢtirmek bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 
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Hızla değiĢen ekonomiye iĢ gücü yetiĢtiren kurumların da program geliĢtirme ve güncelleme 

süreçlerini bu hızlı tempoya uydurmaları gerekmektedir. Rekabetçi ekonomiyi destekleyecek  iĢ 

gücünü yetiĢtirme görevi öncelikli olarak mesleki eğitim kurumlarına düĢmektedir. Mesleki eğitimin 

piyasanı talep ettiği iĢ gücünü yetiĢtirebilmesi için bu alanda güncel ve beceri odaklı bir eğitim 

programı uygulaması Ģarttır.  

Komite çalıĢmalarında (2012),  mesleki ve teknik eğitimle ilgili ortaya konan sorunların baĢında sektör 

ile iĢ birliği yetersizliği, özel sektörün mesleki eğitime yeterince destek vermemesi, sanayinin ihtiyacı 

olan nitelikte insan yetiĢmemesi, yerel ve bölgesel ekonominin insan kaynağı ihtiyacını dikkate 

almaması, iĢverenler ve temsilcilerine sürecin yönetiminde ve karar alma mekanizmalarında yer 

verilmemesi,  mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanmasında okul sanayi iĢ birliğinin etkili 

olarak kurulamayıĢı sayılmıĢtır.  

Öneriler kısmında  ise, sektör ile iĢbirliği bağlamında,  açılacak eğitim programlarının belirlenmesi, 

stajların tasarımı ve uygulanması vb. tüm süreçlere iliĢkin karar verme süreçlerinde paydaĢların yer 

alacağı bir mekanizma oluĢturulması, müfredat hazırlanırken meslek standartları ve mesleki 

yeterlilikleri hazırlayan kuruluĢların görüĢlerinin alınması, sektörün okul düzeyinde eğitim 

kurumlarındaki etkinliğini artırmak amacıyla, danıĢma/ yönetim kurullarında temsil edilmesi gibi 

noktalar vurgulanmıĢtır.  

Öngörülen eğitim modelinde ihtiyaçlar, arz edilen beceriler ve eğitim sürecinin paralel yürümesi ve 

birbirini desteklenmesinin önemi vurgulanmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, ihtiyaçlara göre yapılanma, 

zamanın değiĢen beklentilerine ve koĢullarına hızlı adapte olabilme, yeterlilikler temelli, akademik 

disipline dayalı ve aynı zamanda 21. yy becerilerini kazandıran bir eğitim anlayıĢına odaklanılmıĢtır. 

21. Yüzyıl becerileri farklı kaynaklarda farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Ancak genel olarak bireylerde 

sahip olmaları beklenen beceriler rekabet Ģartlarına hızlı uyum gösteren, takım ile çalıĢabilen, problem 

çözme yeteneğine sahip, bilgi okuryazarı, inisiyatif alan, iki yönlü iletiĢim kurabilen, müĢteri 

(kullanıcı) odaklı, sürekli öğrenen ve geliĢen, mesleği ile ilgili konularda genel bilgi ve beceriye sahip, 

mesleğinde en az bir konuda uzman ve disiplinli olmaları Ģeklinde tanımlanmaktadır (ġahin, M.C; 

2009). 

Bütün bu saptamalardan ve mesleki eğitimden beklenen yeterlilik ve kazanımlardan yola çıkarak, 

üniversite- sektör iĢbirliği kapsamında Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Programı öğrencilerinin 

yaptıkları bitirme projeleri  bir örnek uygulama olarak sunulabilir. 

 

Örnek uygulama: Uludağ Üniversitesi TBMYO Grafik Programı Bitirme Projeleri: 

 

Grafik Tasarımı Programı, evrensel ölçütlere uygun tasarım bilgisi, yaratıcılık, araĢtırma ve çözüm 

üretme becerisine sahip, geliĢime açık, kültürel birikimi ve iletiĢim becerisi yüksek, bilgisayar 

olanaklarını kullanabilen ve toplum yararına çalıĢan grafikler yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. Bu 

bağlamda,  görsel iletiĢim diline yönelik bir eğitim veren Grafik Tasarımı Programının misyonu, 

öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu kazandırmak, araĢtırma ve yorum yapma 

yeteneklerini geliĢtirmek, sanatsal yaratıcılığı desteklerken grafik tasarımda kullanılan teknolojik 

imkanları da tanıtmak, teorik bilgi yanında stüdyo ve laboratuar uygulamalarıyla desteklenen çok 

yönlü bir eğitim programıyla öğrencileri profesyonel yaĢama hazırlamaktır.  
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ġekil 1. Grafik tasarım programı eğitim içeriğine iliĢkin Ģema (Sağocak, 2016) 

 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı programının 

4.yarıyılında uygulanan Bitirme Projesi dersi, iki yıllık süreçte görülen müfredat dahilindeki tüm 

dersleri ve konuları tasarım ve uygulama adımlarıyla bütünsel bir çalıĢmayla birleĢtiren bir yaklaĢımla 

ele alınmaktadır. Öğrenciler bir proje sürecini her adımıyla deneyimlemekte, hem yaratıcı bir   

problem çözme sürecine girmekte, hem tasarımda teknolojik araçları her türlü detayıyla kullanma, 

uygulamada malzemeyi tanıma, detaylandırma ve pratikteki uygulamalarıyla fikri gerçeğe 

dönüĢtürmektedirler. 

 

 
 

ġekil 2. Bitirme projelerinden ambalaj çalıĢmalarından örnekler 
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ġekil 3: Bitirme projeleri reklam çalıĢalarından örnekler 

 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programında son 10 

yıldır 4. yy Bitirme projeleri Sektörle ortak iĢbirliğiyle yürütülmektedir. Bitirme projesi dersi 

kapsamında öğrenciler bir marka yaratmakla yükümlüdürler. Konsept ve karakter oluĢturma 

aĢamasından, adlandırmaya, Kurumsal kimlik öğelerinin tasarlanmasından, ambalajına, tüm reklam 

çalıĢmalarından, promosyon ürünlerine kadar yarattıkları markanın tüm tasarım ve uygulama 

adımlarını gruplar halinde gerçekleĢtirmekte ve  dönem sonunda marka tanıtımlarını stantlarında 

sunmaktadırlar. Bu süreçte gruplar Bursa Reklamcılar derneği, Grafik tasarımcılar derneğine bağlı 

ajanslar tarafından desteklenmekte, her grup sektörden bir ajans koçluğunda projelerini 

yürütmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. Bitirme projeleri uygulama adımları (Sağocak, 2016) 

 

ġekil 4. Bitirme projeleri uygulama adımları (Sağocak, 2016) 

 

Hedef: Bir ticari markanın yaratılma ve tanıtılma sürecindeki tüm 

planlama-tasarım ve uygulama adımlarının yürütülmesi ve sunulması 

Süreç: -Bir ticari marka yaratma üzerine konsept oluĢturma (fikir-

senaryo-zaman-bütçe-medya planlama…) 

           -Logodan baĢlayarak tüm görsel iletiĢim ve kurumsal kimlik 

öğelerini tasarlama ve uygulama 

          -Ürüne uygun gerçek ölçü ve malzemeyle ambalajın görsel 

çözümlerini tasarlama ve uygulama 

          -Markanın tanıtımı için her türlü reklam ürünlerini tasarlama ve 

uygulama 

          -Görsel ve sözel sunum hazırlama, savunma, ikna etme 

 

 

 

Sonuç: - 2yıl içinde teorik ve uygulamaya dayalı grafik tasarımı eğitiminin 

kapsamlı bir projeyle birleĢtirilmesi ve bütünsel olarak deneyimlenmesi 

            -Ekip çalıĢması bağlamında, iĢbölümüne dayalı, uyumlu ve yaratıcı 

bir atmosfer içinde çalıĢılması 

            -ĠĢ dünyasıyla etkileĢim halinde bulunularak, sürecin gerçeklik 

kazanması, üniversite-sektör iĢbirliğiyle geri bildirim alınması 
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Proje sonucunda yapılan sunumlar yine sektör temsilcilerinin ve öğretim elemanlarının yer aldığı bir 

jüri tarafından değerlendirilmektedir. Bu uygulama üniversite-sektör iĢbirliğinin önemli bir örneği 

olarak ses getirmekte ve model oluĢturmaktadır. Sonuç itibariyle de mesleki eğitim alan grafik 

tasarımı bölümü mezunu gençlerin istihdamına da katkı sağlamakta, okulda yürütülen eğitim süreci 

profesyonel yaĢamla uyumlu hale getirilmektedir. 

 

 

 
 

 

ġekil 5: Bitirme projeleri stantlarından örnekler 

 

SONUÇ 

 

Küresel geliĢmelere uygun olarak planlanmıĢ bir mesleki ve teknik eğitim insan odaklı kalkınmanın 

sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin, gençlerin potansiyellerini 

gerçekleĢtirmelerine katkıda bulunacak, iĢletmelerin gereksinimini karĢılayacak ve uluslararası 

rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye‘ye avantaj yaratacak biçimde 

yapılandırılması gerekmektedir. Meslek eğitiminin yeniden yapılandırılması sürecinde önemli olan, iĢ 

dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerin bilimsel analizinden hareketle, hem kendi 

alanlarının hem de Türkiye‘nin geleceğine en uygun önerileri birlikte Ģekillendirmesi ve 

sahiplenmesidir.(ERG- KOÇ Raporu, 2012)   

Diğer bir deyiĢle, Mesleki ve Teknik eğitimin, çağın ihtiyaçları doğrultusunda esnek, geliĢtirilebilir ve 

rekabet koĢullarına uyumlu bir yapıya kavuĢturulması, üniversite-sektör iĢbirliğine dayalı bir anlayıĢa 

bağlıdır. Eğitim kalitesinin arttırılması noktasında, teorik altyapı, teknolojik geliĢmelere uyum ve 

pratik uygulama becerisi bir arada kazandırılırken, öğrencilerin iĢ dünyasına uyumu ve istihdam 

edilebilir olmaları da beklenmektedir. 

Öngörülen ders müfredatlarının ihtiyaçlara uygun olarak  güncel tutulması, staj, iĢyeri eğitimi gibi 

öğrenciyi iĢ yaĢamına adapte eden uygulamalar ve üniversite –sektör iĢbirliği kapsamında örneğimize 

benzer çalıĢmalar, kazan-kazan mantığı içinde hem profesyonel iĢ dünyasının mezun teknikerlerden 
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verim alması hem de  gençlerin sosyal ve ekonomik anlamda iĢ yaĢamından beklentilerinin 

karĢılanması anlamında çok önemlidir. Eğitim sürecinin iĢ yaĢamının pratikleriyle entegre bir sistemde 

yürütülmesi mesleki ve teknik eğitimin ayrıcalıklı yanıdır. 

Üniversite-sektör iĢbirliği çerçevesinde örneklenen grafik öğrencilerinin bitirme projesi gibi kapsamlı 

ve bütünsel bir çalıĢmada, hocalarının yürütücülüğünde olmakla birlikte, koçluk modeli içinde 

sektörden de fikir, eleĢtiri ve öneri bazında destek alarak projelerini gerçeğe dönüĢtürmeleri, süreci 

birebir yaĢamaları öğrencileri mezuniyet öncesi iĢ yaĢamına hazırlamada bir eĢik iĢlevi görmektedir. 

Bu uygulamayla Yüksekokulumuz ile sektör arasında iletiĢimin yoğun bir biçimde arttığı, sektörün bu 

iĢbirliğine her geçen yıl daha istekli oldukları, öğrencilerimizin istihdamında ciddi yarar sağladığı, 

eğitim programlarımızdaki eksi ve artıları değerlendirme fırsatı bularak akılcı revizyonlarla geliĢme 

kaydettiğimizi, mezunlarımızın iĢ yaĢamına daha kolay adapte olabildiği gözlemlenmektedir. Bu 

Ģekilde eğitim sürecine dahil olan profesyonel yaklaĢımın artarak yayılması ve güçlenmesi ülke 

kalkınması ve verimliliğin artması açısından da desteklenmeli ve önemsenmelidir. 
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Özet 

 

Türk Yüksek Öğretim alanı içerisinde önemli yere sahip olan meslek yüksekokullarının (MYO) sayısı 

artmakta ve artan sayıyla birlikte yaĢanan sorunlar da çözülmeyi beklemektedir. Özellikle son 

zamanlarda küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin ara eleman ihtiyacını karĢılayan MYO‘ların diğer 

sorunları dıĢında, verdikleri eğitim ve eğitimin yeterliliği de tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Çünkü 

günümüzde toplumların ihtiyaç duyduğu birey nitelikleri değiĢmiĢtir. Teknolojinin etkisiyle sürekli 

değiĢen ve geliĢen bilgi karĢısında var olan teknolojiyi kullanmak birey için bir ayrıcalık değil 

zorunluluk halini almıĢtır. Bu ortamda yer alan bireylerin bilgiye nasıl eriĢilebileceğini bilen, 

gerektiğinde bilgilerini ihtiyacına yönelik kullanabilen ve yeni bilgiler üretebilen nitelikte olmaları 

istenmektedir. Bu araĢtırmanın amacı, Ġktisadi ve Ġdari Programlarda eğitim alan ön lisans 

öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, Akdeniz 

Üniversitesi Elmalı MYO Ġktisadi ve Ġdari programlarda eğitim alan ön lisans öğrencileri üzerinde bir 

alan araĢtırması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, MYO‘ların iktisadi ve idari programlar 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri yüzyüze anket yöntemi ile beĢli 

likert ölçeği kullanılarak SPSS 15,0 programında test edilmiĢ ve elde edilen sonuçlar açıklanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar okur-yazarlığı, Bilgisayar Becerisi, Meslek Yüksekokulu 

 

Identıfyıng The Computer Lıteracy Skıll Levels Of Vocational Schools 

Students:The Case Of Akdeniz Unıversıty 
 

Abstract 

 

The number of vocational schools in Turkish higher education system has been in rise. This growth 

brings creates various setbacks that are waiting to be solved. In particular, poor quality of education 

and training provided by vocational schools, which supply semi-skilled workers for small and medium 

sized enterprises, has been started to criticize. Becauce of the qualities of individuals that societies 

need have changed in our day. It is no longer a privilege but a necessity for today‘s individuals to use 

the existing technologies to handle the information available, which is continuously changing and 

improving due to technology. Individuals in such an environment need to be able to know how to 

access information, can use it to suit their needs and produce new information. Aim of this study is to 

determine the computer literacy levels of undergraduate students Economics and Administrative 

Programs in the field of education. For this purpose, research was carried out on undergraduate 

students that studying at Akdeniz University Vocational Schools Elmalı In Economics and 

Administrative Programs. In this study, the computer literacy levels of their Economics and 

Administrative Programs students of vocational schools have been investigated with face-to-face 

interview. Hypotheses have been tested using SPSS 18 program and the results have been discussed 

accordingly. 

 

Keywords: Computer literacy,  computer skills, vocational schools. 
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GĠRĠġ 

 

Bilgisayarın, üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaya baĢlanması eğitim-öğretimde yenilikleri de 

beraberinde getirmiĢtir. Günümüzde bilgisayarlar eğitimin her alanında kullanılmaktadır. ―Bu alanlar 

kısaca aĢağıdaki gibidir: Eğitim araĢtırmaları, eğitim-öğretim ortamlarını planlama ve tasarım 

faaliyetleri, okul yönetiminin iĢleri, okul bütçelerinin organizasyonu, öğrenci iĢleri, okul bütçelerinin 

organizasyonu, eğitim-öğretim faaliyetleri, bilgisayar laboratuarları‖ (ĠĢman, 2001). Üniversitelerin 

öğrencilerini geleceğe hazırlarken teknolojiyle beraber hareket etmeleri eğitim ve öğretimin kalitesini 

arttırmaktadır. Teknolojinin eğitim-öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve 

internettir. Bu iki yapı birlikte düĢünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel ortam odaklı eğitime 

alternatif olabilecek pek çok yaklaĢımı da anlamlı kılmaktadır (Yalman ve ark., 2011, Yalman ve 

Tunga, 2012). Günümüzde bilgisayarların kullanılmadığı bir iĢ alanı düĢünülemediğine göre 

öğrencilerin eğitimleri sırasında bilgisayar yeterlilikleri açısından tam donanımlı olarak mezun 

olmaları onlar için iĢ ortamlarında büyük bir avantaj sağlayacağı açıktır. Bilgisayar ve internet 

teknolojilerini öğrencilerin eğitimleri sırasında ve sonrasında ihtiyaçlarına uygun ve etkili bir Ģekilde 

kullanabilmelerini sağlamak için öncelikle onların bu teknolojilerini kullanma becerileri ile ilgili 

algılarına bakmak yararlı olur (Geçer ve Dağ, 2010). Bilgisayar okur-yazarlığı literatürde çeĢitli 

Ģekillerde tanımlanmaktadır. Bilgisayar ile ilgili temel bilgileri bilmek ve bilgi kaynağı olarak 

kullanabilmek bilgisayar okur-yazarlığı olarak tanımlanabilir (Caspo, 2002). Bilgisayar okur-yazarlığı 

(computer literacy), kısaca biliĢim konusundaki temel kavramları anlayıp, temel bilgisayar 

programlarını kendi mesleği içerisinde kullanmak olarak adlandırılabilir (Lupo, 2001; Childers, 2003). 

Bilgisayar okur-yazarı, bilgisayardaki programları kullanabilen, bilgisayar veya internet ortamında 

ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaĢabilen ve bu ortamlarla ilgili sorunlarını kendi baĢına etkili bir Ģekilde 

çözebilen birey olarak tanımlanabilir. Ġnsanların temel bilgisayar bilgisi edinmeleri, beceri 

kazanmaları ve bu bilgileri günlük yaĢamda kullanmaları oldukça önemli hale gelmiĢtir. 1980‘li 

yıllarda kiĢisel bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte bilgisayar okur-yazarı (computer literate), 

bilgisayar okur-yazarlığı (computer literacy) kavramları kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Geçer ve Dağ, 

2010). Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı geliĢim ve değiĢim, bilgisayar okuryazarlığının, kısa bir 

süreçte tamamlanabilecek bir eğitim aĢaması olmadığını ve bunun yasam boyu eğitim anlayıĢı olarak 

algılanması gerektiğini göstermektedir (Çelik ve ark., 2008). Bu çalıĢma ile, bilgisayar okur-yazarlık 

yeterliliklerinin kazanılmasının bilgi toplumları için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu göz önüne 

bulundurularak, gelecekte toplumda yer alacak üniversite öğrencilerinde bilgisayar okur-yazarlık 

davranıĢlarının hangi düzeyde olduğunu belirlemek amaçlanmıĢtır.  

 

MATERYAL YÖNTEM 

  

Bu çalıĢma önlisans öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini belirlemek, bilgisayar okur-

yazarlık düzeylerinin demografik özellikler olan cinsiyet, yaĢ, ailedeki çocuk sayısı, ailenin ikamet 

ettiği bölge, yetiĢme çağında en uzun süre bulunulan yer ve okuduğu bölüm düzeyinde farklılık 

gösterip göstermediğini belirleyerek alan yazınına katkı sağlama amacını taĢımaktadır. Bu araĢtırma 

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlar öğrencilerini 

kapsamaktadır. AraĢtırma birincil verilere dayalı olarak gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu çerçevede 

hazırlanan anketin ön lisans öğrencilerine uygulanmasıyla verilerin toplanması sağlanmıĢtır. Anket, 13 

Kasım 2015 tarihinde Elmalı Meslek Yüksekokulu‘nda bulunan ve okula devam eden 190 öğrenciye 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini ölçmek için ―Bilgisayar Okur Yazarlık 

Düzeyi Ölçeği‖ (Geçer ve Dağ, 2010) kullanılmıĢtır. Anket 5‘li Likert ile ölçeklendirilmiĢ 40 görüĢten 

oluĢmaktadır. Ankete demografik nitelikteki 9 değiĢken de ilave edilerek soru formu oluĢturulmuĢtur. 

Böylece ankette toplam 49 soru yer almaktadır. AraĢtırma kapsamında uygulanan 49 soruluk anketten 

elde edilen verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıĢtır. Test sonuçları % 95 güven 

aralığında değerlendirilmiĢtir. 
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BULGULAR 

 

AraĢtırmanın Güvenilirliği  

 

AraĢtırmada kullanılan Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyi Ölçeği‘nin güvenilirliğini test etmek için 

oluĢturulan soru formunun 40 maddelik bölümü güvenilirlik analizine tabi tutulmuĢtur. Tüm özellikler 

için, araĢtırmanın güvenilirliği Alpha %80 üzeri sonuç vermektedir. AraĢtırmanın güvenilirlik 

sonuçlarının %60‘ın üzerinde olması kabul görmektedir (Nakip, 2006). AraĢtırmada kullanılan ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı 0,96 bulunmuĢtur. Tablo 1‘de tüm katılımcılara (n=190) uygulanan güvenilirlik 

testi sonucu görülmektedir ve tüm katılımcılardan elde edilen güvenilirlik katsayısı 0,96 olarak 

bulunmuĢtur (Cronbach‘s Alpha=0,96). Güvenilirlik katsayısının 0,80-1,00 arasında olması ölçeğin 

güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir (Alpar, 2011). Ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,96 

olması araĢtırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

  

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,96 0,963 40 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Örneklemin Demografik Yapısı 
 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölüm, cinsiyet, yaĢ gibi temel istatistikî bilgilere göre 

dağılımları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. Bu tabloya göre, ankete katılan öğrencilere iliĢkin Ģu 

noktalar ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin %52,1‘i birinci sınıf, %47,9 ikinci sınıf öğrencilerden 

oluĢmaktadır. Öğrencilerin %12,6‘sı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NÖ(normal öğretim) 

bölümünde 1.sınıfta, %6,3‘ü ĠĢletme Yönetimi NO 1 sınıfta, %8,4‘ü Pazarlama NO1. Sınıfta, %12,2‘si 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ĠÖ(ikinci öğretim) 1 sınıfta, %12,6‘sı ĠĢletme Yönetimi ĠÖ 1. 

Sınıfta, %10‘u Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NO 2.Sınıfta, %12,2‘si ĠĢletme Yönetimi NÖ 

2.sınıfta, %4,7‘si Pazarlama NÖ2. Sınıfta, %10,5‘i Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ĠÖ 2.sınıfta, 

%10,5‘i ise ĠĢletme Yönetimi ĠÖ 2.sınıfta okumaktadır. %57,4 erkek, %42,6 kız öğrenciden 

oluĢmaktadır. Ailedeki çocuk sayısı bakımından %5,3‘ü ailenin tek çocuğu iken, %38‘4‘ünün bir 

kardeĢi bulunmakta, %29,5‘inin iki kardeĢ, %11‘6‘sının üç kardeĢi, %10,5‘inin Dört kardeĢi, 

%4,7‘sinin beĢten fazla kardeĢi bulunmaktadır. Öğrencilerin %42,7‘si ailelerinin birinci çocuğu, 

%26,8‘i ikinci çocuğu, %18‘4‘ü üçüncü çocuğu %6,3‘ü Dördüncü çocuğu, %4,2‘si beĢinci çocuğu, 

%1,6‘si ise 6 ve üzerindedir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %56‘3 ü 17-20 yaĢ aralığında, %40‘ı 

21-25 yaĢ aralığında, %1,6‘sı 26-30 yaĢ aralığında,%1,6‘sı 31-35 yaĢ aralığında, %0,5 ise 36 yaĢ 

üzeridir. Öğrencilerin %2,6‘sı evli, %97,4 2ü bekârdır. Öğrencilerin %29,5‘inin ailelerinin gelir 

durumu 1050 TL‘nin altındadır. %42,6‘sı 1051-2050 TL aralığında, %15,8‘, 2051-3050 TL aralığında, 

%8,4‘ü 3051-4050 TL aralığında, %3,7‘si 4051 TL ve üzerinde aile gelirlerinin olduğunu beyan 

etmiĢtir. Öğrencileri ebeveynlerinin meslek dağılımları açısından değerlendirdiğimizde: %6,3‘ünün 

babaları, %1,1‘nin anneleri çiftçidir. %15,8nin babaları, %2,6‘sının anneleri emeklidir. %3,1‘nin 

babaları iĢsiz, %81‘inin anneleri ev hanımıdır. %15,8‘inin babaları, %4,7‘sinin anneleri memurdur. 

%20,5‘inin babaları, %7,4‘ünün anneleri özel sektörde çalıĢmaktadır. %15,3‘ünün babaları, 

%1,6‘sının anneleri serbest meslek erbabıdır. %8,4‘ünün babaları %1,1‘inin anneleri tacirdir. 

Öğrencilerin %5,3‘ünün babası vefat etmiĢtir. Öğrenci ailelerinin %35,8‘i Akdeniz Bölgesinde, ikamet 

ederken, %20,5‘i Marmara Bölgesinde, %19‘ü Ġç Anadolu Bölgesinde, %14,2‘si Ege Bölgesinde, 

%1,6‘sı Doğu Anadolu Bölgesinde, %6,3‘ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve %2,6‘sı Karadeniz 

Bölgesinde ikamet etmektedir. Öğrencilerin %10,5‘i yetiĢme çağında en uzun süre köyde, %4,7‘si 

belde veya bucakta,  %35,9‘u ilçede, %24,7‘si ilde, %24,2‘si büyükĢehirde bulunmuĢtur. 
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Tablo 2: Öğrencilere ĠliĢkin Temel Ġstatistikî Bilgiler 
Demografi 

Kriteri 

Bağımsız 

DeğiĢken f % Demografi Kriteri 

Bağımsız 

DeğiĢken f % 

 

Muhasebe 1. 

Sınıf NÖ 24 12,6 

 

Çiftçi 12 6,3 

 

ĠĢletme 1. Sınıf 

NÖ 12 6,3 

 

Emekli 30 15,8 

 

Pazarlama 

1.Sınıf NÖ 16 8,4 

 

Esnaf 18 9,5 

 

Muhasebe 1. 

Sınıf ĠÖ 23 12,2 

 

ĠĢsiz 6 3,1 

Okunulan 

Bölüm/Sınıf 

ĠĢletme 1. Sınıf 

ĠÖ 24 12,6 Babanın Mesleği Memur 30 15,8 

 

Muhasebe 2. 

Sınıf NÖ 19 10 

 

Özel Sektör 

ÇalıĢanı 39 20,5 

 

ĠĢletme 2. Sınıf 

NÖ 23 12,2 

 

Serbest Meslek 

Erbabı 29 15,3 

 

Pazarlama 2. 

Sınıf NÖ 9 4,7 

 

Tacir 16 8,4 

 

Muhasebe 2. 

Sınıf ĠÖ 20 10,5 

 

Vefat Etti 10 5,3 

 

ĠĢletme 2. Sınıf 

ĠÖ 20 10,5 

 

Toplam  190 100 

 

Toplam 190 100 

 

Çiftçi 2 1,1 

 

Erkek 109 57,4 

 

Emekli 5 2,6 

Cinsiyet Kız 81 42,6 

 

Esnaf 1 0,5 

 

Toplam 190 100 

 

Ev hanımı 154 81 

 

1 Çocuk 10 5,3 Annenin Mesleği Memur 9 4,7 

 

2 Çocuk 73 38,4 

 

Özel Sektör 

ÇalıĢanı 14 7,4 

Ailedeki Çocuk 

Sayısı 3 Çocuk 56 29,5 

 

Serbest Meslek 

Erbabı 3 1,6 

 

4 Çocuk 22 11,6 

 

Tacir 2 1,1 

 

5 Çocuk 20 10,5 

 

Vefat Etti 0 0 

 

6 ve Üzeri 

Çocuk 9 4,7 

 

Toplam  190 100 

 

Toplam 190 100 

 

Akdeniz 

Bölgesi 68 35,8 

 

Birinci Çocuk 81 42,7 

 

Marmara 

Bölgesi 39 20,5 

 

Ġkinci Çocuk 51 26,8 

Aile Ġle YaĢanılan 

Bölge 

Ġç Anadolu 

Bölgesi 36 19 

Ailenin Kaçıncı 

Çocuğu Üçüncü Çocuk 35 18,4 

 

Ege Bölgesi 27 14,2 

 

Dördüncü 

Çocuk 12 6,3 

 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 3 1,6 

 

BeĢinci Çocuk 8 4,2 

 

Güneydoğu 

Anadolu 

Bölgesi 12 6,3 

 

BeĢten Fazla 3 1,6 

 

Karadeniz 

Bölgesi 5 2,6 

 

Toplam 190 100 

 

Toplam  190 100 

 

17-20 YaĢ 107 56,3 

 

Köy 20 10,5 

 

21-25 YaĢ 76 40 

Uzun Süre YaĢadığı 

Bölge Belde-Bucak 9 4,7 

YaĢ 26-30 YaĢ 3 1,6 

 

Ġlçe 68 35,9 

 

31-35 YaĢ 3 1,6 

 

Ġl 47 24,7 

 

36 YaĢ Üzeri 1 0,5 

 

BüyükĢehir 46 24,2 

 

Toplam 190 100 

 

Toplam  190 100 

Medeni Durum Evli 5 2,6 Ailenin Gelir Düzeyi 500-1050 TL 56 29,5 
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Bekar 185 97,4 

 

1051-2050 TL 81 42,6 

 

Toplam 190 100 

 

2051-3050 TL 30 15,8 

Kurs/Ders Alma 

Durumu Evet 87 45,8 

 

3051-4050 TL 16 8,4 

 

Hayır 103 54,2 

 

4051 TL ve 

Üzeri 7 3,7 

 

Toplam 190 100 

 

Toplam 190 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Tespit Edilmesi 

 

AraĢtırmanın hipotezlerini test etmede uygulanacak analizin seçiminde; verilerin normal dağılıma 

uygunluğu, mevcut grup sayısı ve grupların birbirleri ile iliĢkisi incelenmiĢtir. Ġstatistik çalıĢmalarında 

en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Veri grubunun normallik testleri Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro Wilk testlerine bakılarak anlaĢılmaktadır. Frekans sayısı 29‘dan az olduğunda 

Shapiro Wilks, fazla olduğunda ise Kolmogorov-Smirnov testi kullanılabilir (Kalaycı, 2010). 

Değerlendirmeye alınan anket sayısı 190 olduğundan Kolmogorov-Smirnov testi sonucu incelenmiĢ 

olup, test sonucu tüm faktörler için (p=0,02<0,05 olduğundan) normal dağılıma uygun bulunmamıĢtır.  

Genel olarak, parametrik olmayan testlerle nominal, ordinal yada normal dıĢı dağılım gösteren sayısal 

veriler analiz edilebilirken, parametrik testlerle normal dağılım gösteren sayısal verilerin analizi 

yapılabilir (Kalaycı, 2010). ÇalıĢmanın veri seti normal dağılım göstermediği için, anket verileri 

parametrik olmayan testler ile (Mann-Whitne U ve Kruskal Wallis) analiz edilmiĢtir. Geçer ve Dağ 

(2010) tarafından geliĢtirilen "Bilgisayar okur-yazarlık ölçeği" puanlarının değerlendirilmesinde 

aĢağıdaki kriterler temel alınmıĢtır. Tablo 3‘te yer alan bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri, anket 

sorularına demografik bilgiler içinde yer alan gruplar tarafından verilen cevapların aritmetik 

ortalamaları toplamından oluĢmaktadır. 

 

Tablo 3: Bilgisayar Okur-Yazarlık Puanlarının Değerlendirilmesinde Temel Alınan Kriterler 

40-60 Bilgisayar okur-yazarlık düzeyi çok düĢük 

61-100 Bilgisayar okur-yazarlık düzeyi düĢük  

101-140 Bilgisayar okur-yazarlık düzeyi orta düzeyde  

141-180 Bilgisayar okur-yazarlık düzeyi yüksek   

181-200 Bilgisayar okur-yazarlık düzeyi çok yüksek  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Genel olarak öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık davranıĢlarını gösterme düzeylerine iliĢkin analiz 

sonuçları Tablo 4‘te verilmiĢtir.  Öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık davranıĢları incelendiğinde 5 

üzerinden en yüksek ortalamanın 28. maddeye (X=4,65) ait olduğu görülmektedir. ―Ġnternette gezinti 

yapabilirim‖ ifadesi için öğrencilerin %83,2‘si ―çok iyi‖ yapabilirim seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. 28. 

maddeden sonraki en yüksek ortalamanın 9. maddeye (X=4,57) ait olduğu görülmektedir. ―Bir USB 

Flash belleği bilgisayara yükleyebilirim‖ ifadesine araĢtırmaya katılan öğrencilerin %81,1‘i ―çok iyi‖ 

yapabilirim Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.  Aritmetik ortalaması en düĢük maddenin ise 2. Madde 

(X=2,63) olduğu görülmektedir. ―Bilgisayarın iĢletim sistemi çökünce tekrar yükleyip çalıĢır hale 

getirebilirim‖ ifadesi için araĢtırmaya katılan öğrencilerin %21,6‘sı ―çok iyi‖ yapabilirim seçeneğini 

iĢaretlemiĢlerdir. Genel olarak incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin bu ölçekten alabileceği 

en yüksek toplam puan 200‘dür. Bu ölçüt dikkate alındığında araĢtırmaya katılan tüm öğrencilerin 

aritmetik ortalaması X =156,82‘dir. Ortaya çıkan sonucun araĢtırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar 

okuryazarlık düzeyi için yüksek bir değer olduğu ifade edilebilir.   
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Tablo 4: Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık DavranıĢlarını Gösterme Düzeylerine ĠliĢkin 

Analiz Sonuçları 
Madde N Sum Mean Std. Deviation 

B1 190 569 2,99 1,33 

B2 190 500 2,63 1,57 

B3 190 831 4,37 1,14 

B4 190 865 4,55 0,93 

B5 190 841 4,43 1,07 

B6 190 838 4,41 1,12 

B7 190 859 4,52 1,00 

B8 190 867 4,56 0,92 

B9 190 869 4,57 1,01 

B10 190 861 4,53 1,04 

B11 190 850 4,47 1,05 

B12 190 806 4,24 1,21 

B13 190 597 3,14 1,55 

B14 190 817 4,30 1,21 

B15 190 704 3,71 1,43 

B16 190 693 3,65 1,44 

B17 190 704 3,71 1,45 

B18 190 814 4,28 1,09 

B19 190 704 3,71 1,42 

B20 190 859 4,52 0,98 

B21 190 776 4,08 1,31 

B22 190 734 3,86 1,39 

B23 190 841 4,43 1,09 

B24 190 841 4,43 1,03 

B25 190 831 4,37 1,08 

B26 190 836 4,40 1,08 

B27 190 866 4,56 0,99 

B28 190 884 4,65 0,90 

B29 190 753 3,96 1,28 

B30 190 661 3,48 1,38 

B31 190 664 3,49 1,44 

B32 190 845 4,45 1,03 

B33 190 738 3,88 1,39 

B34 190 560 2,95 1,53 

B35 190 527 2,77 1,55 

B36 190 533 2,81 1,54 

B37 190 539 2,84 1,51 

B38 190 635 3,34 1,45 

B39 190 702 3,69 1,34 

B40 190 582 3,06 1,51 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Bu çalıĢma için aĢağıda belirtilen Ģekilde hipotez geliĢtirilmiĢtir.  

 

Hipotez 1;   

H0: Kadınlar ve erkekler arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark yoktur.  

HA: Kadınlar ve erkekler arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark vardır.  

  

Öğrencilerin cinsiyetleri ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında bir iliĢki olup olmadığı 

araĢtırılmak istenmektedir. Bu sebeple cinsiyet grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından 

anlamlı farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢ (Tablo 5) ve gruplar arasında 

istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (p=0,006<0,05). Kadınların bilgisayar okur-yazarlık 

düzeyleri düĢük seviyede iken erkeklerin ki orta düzeyde çıkmıĢtır.  
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Tablo 5: Cinsiyete Göre Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri  
Cinsiyet A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kadın 82,74 0,80625  

Erkek 104,98 0,75335 0,006 

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 2;   

H0: Öğrencilerin okumakta oldukları sınıfları göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark 

yoktur.  

HA: Öğrencilerin okumakta oldukları sınıfları göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark 

vardır.  

  

Öğrencilerin okudukları sınıf itibariyle bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında bir iliĢki olup 

olmadığı araĢtırılmak istenmektedir. Bu sebeple okunmakta olan sınıf ile bilgisayar okur-yazarlık 

düzeyi bakımından anlamlı farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢ (Tablo 6) ve 

sınıflar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,806 > 0,05).  

 

Tablo 6: Sınıfa Göre Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri  
Sınıf A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Sınıf 94,24 0,84296  

2. Sınıf 96,27 0,75432 0,806 

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 3;   

H0: Öğrencilerin okumakta oldukları programa göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark 

yoktur.  

HA: Öğrencilerin okumakta oldukları programa göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark 

vardır.  

 

Öğrencilerin okudukları program itibariyle bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında bir iliĢki olup 

olmadığı araĢtırılmak istenmektedir. Bu sebeple okunmakta olan program ile bilgisayar okur-yazarlık 

düzeyi bakımından anlamlı farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢ (Tablo 7) ve 

programlar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,260 > 0,05).  

 

Tablo 7: Programa Göre Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Program A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

Normal Öğretim 94,95 0,80676  

Ġkinci Öğretim 86,12 0,77017 0,260 

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 4;   

H0: Öğrencilerin bilgisayarla ilgili kurs yada ders alma durumuna göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi 

bakımından fark yoktur.  

HA: Öğrencilerin bilgisayarla ilgili kurs yada ders alma durumuna göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi 

bakımından fark vardır.  

 

Öğrencilerin bilgisayarla ilgili kurs yada ders alma durumuna göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri 

arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmak istenmektedir. Bu sebeple bilgisayarla ilgili kurs yada 

ders alma ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından anlamlı farklılık olup olmadığı Mann-

Whitney U testi ile test edilmiĢ (Tablo 8) ve istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir 

(p=0,317 > 0,05). 
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Tablo 8: Programa Göre Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Program A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kurs /Ders Alanlar 94,95 0,68003  

Kurs /Ders  Almayanlar 86,12 0,86513 0,317 

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 5;   

H0: YaĢ grupları arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark yoktur.  

HA: YaĢ grupları arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark vardır. 

  

Öğrencilerin yaĢları ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı 

Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢtir (Tablo 9) ve gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmemiĢtir (p=0,21 > 0,05).   

  

Tablo 9: YaĢ Gruplarına Göre Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
YaĢ Grubu A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

17-20 YaĢ 90,26 0,77611  

21-25 YaĢ 104,06 0,69903  

26-30 YaĢ 105,50 1,64488 0,208 

31-35 YaĢ 86,67 0,97500  

36 ve Üzeri 2,00   

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 6;    

H0: Ailedeki çocuk sayısına göre oluĢturulan gruplar arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi 

bakımından fark yoktur.  

HA: Ailedeki çocuk sayısına göre oluĢturulan gruplar arasında bilgisayar okur-yazarlık düzeyi 

bakımından fark vardır.  

 

Öğrencilerin ailelerindeki çocuk sayısı ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında bir iliĢki olup 

olmadığı, öğrencilerin ailelerindeki çocuk sayısına göre oluĢturulan 6 grup ile öğrencilerin bilgisayar 

okur-yazarlık düzeyleri Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 10) ve gruplar arasında istatistiki 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir  (p=0,29 > 0,05).   

 

Tablo 10: Ailedeki Çocuk Sayıları Ġtibariyle Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Ailenizdeki Çocuk Sayısı A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 Çocuk 95,00 1,15915  

2 Çocuk 101,14 0,81987  

3 Çocuk 95,31 0,77915  

4 Çocuk 85,27 0,77621 0,294 

5 Çocuk 103,75 0,52694  

6 ve Üzeri Çocuk 58,17 0,55167  

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 7;      

H0: Ailenin ikamet ettiği bölgelere göre öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından 

arasında fark yoktur.  

HA: Ailenin ikamet ettiği bölgelere göre öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından 

arasında fark vardır.  

  

Öğrenci ailelerinin ikamet ettiği bölge ile öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında 

istatistiki olarak anlamlı farklılık olup olmadığının Kruskal Wallis testi ile araĢtırıldığı analiz sonuçları 

Tablo 11‘de görülmektedir. Buna göre öğrencilerin ailelerinin ikamet ettiği bölge ile öğrencilerin 
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bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir 

(p=0,22 > 0,05).   

 

Tablo 11: Ailenin Ġkamet Ettiği Bölgeler Ġtibariyle Öğrencilerin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Ġkamet Edilen Bölge A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

Marmara Bölgesi 111,85 0,65130  

Ege Bölgesi 103,04 0,59174  

Akdeniz Bölgesi 85,43 0,96455  

Ġç Anadolu Bölgesi 99,10 0,63043 0,224 

Karadeniz Bölgesi 91,90 0,59461  

Doğu Anadolu Bölgesi 64,83 0,81560  

G.Doğu Anadolu Bölgesi 91,90 0,72374  

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 8;  

H0: YetiĢme çağında en uzun süre bulunulan yere göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından 

arasında fark yoktur.  

HA: YetiĢme çağında en uzun süre bulunulan yere göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından 

arasında fark vardır.  

 

Öğrencilerin yetiĢme çağında en uzun süre bulundukları yer ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri 

arasında bir iliĢki olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 12) ve değiĢkenler 

arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (p=0,014<0,05). BüyükĢehir‘de 

yaĢayanların bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri orta düzeyde iken diğer yerlerde ikamet edenlerin 

düĢük düzeyde çıkmıĢtır.  

  

Tablo 12: YetiĢme Çağında En Uzun Süre Bulunulan Yer Ġtibariyle Öğrencilerin Bilgisayar Okur-

Yazarlık Düzeyleri 
YetiĢme Çağında Uzun Süre 

YaĢanılan Yer 

A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Köy 87,42 0,70950  

Belde-Bucak 89,22 0,74991  

Ġlçe 87,87 0,82488 0,014 

Ġl 87,05 0,71055  

BüyükĢehir 120,87 0,80706  

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Hipotez 9;  

H0: Öğrencilerin okuduğu bölüme göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark yoktur.  

HA: Öğrencilerin okuduğu bölüme göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark vardır. 

 

Öğrencilerin okuduğu bölüm ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 13) ve değiĢkenler arasında 

istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p= 0,187 > 0,05 olduğundan H0 kabul edilmiĢtir).  

 

Tablo 13: Öğrencilerin Okudukları Bölümler Ġtibariyle Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Okuduğunuz Bölüm A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 94,38 0,78053  

ĠĢletme Yönetimi 88,75 0,76616 0,187 

Pazarlama 113,26 0,88283  

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

 Hipotez 10;  

H0: Öğrencilerin aylık hane gelirine göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark yoktur.  
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HA: Öğrencilerin aylık hane gelirine göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyi bakımından fark vardır. 

 

Öğrencilerin aylık hane geliri ile bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 14) ve değiĢkenler arasında 

istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir (p= 0,045<0,05 olduğundan H0 red edilmiĢtir). Gelir 

durumları yükseltikçe bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin de göreceli olarak yükseldiği 

görülmektedir.  

 

Tablo 14: Öğrencilerin Aylık Hane Gelirleri Ġtibariyle Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeyleri 
Aylık Hane Geliri A.Ortalama Standart Sapma Asymp. Sig. (2-tailed) 

500-1050 TL 80,00 0,86508  

1051-2050 TL 97,11 0,77686  

2051-3050 TL 105,08 0,67242 0,045 

3051-4050 TL 106,12 0,61900  

4051-Üzeri TL 135,50 0,65379  

Toplam 156,82 0,78765  

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu‘ndaki öğrencilerin bilgisayar 

okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Yapılan çalıĢmada Geçer ve Dağ (2010) tarafından 

geliĢtirilen ―Bilgisayar Okur-Yazarlık Ölçeği‖ ile öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri 

ölçülmüĢtür. Daha sonra ortaya çıkan sonucun öğrencilerin cinsiyeti, yaĢı,  bölümleri, sınıfları ve daha 

önce bilgisayarla ilgili kurs/ders alıp almadıklarına göre farklılık gösterip göstermediği araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucunda bilgisayar okur-yazarlık 

davranıĢlarını gösterme düzeylerinin yüksek olduğu görülmüĢtür.  

Öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık davranıĢlarını gösterme düzeylerinin yüksek olması, öğrencilerin 

bu becerilerini geliĢtirmeye devam edebilmek için gereksinim duyacakları motivasyona sahip 

olduklarının ve söz konusu becerilerinin mevcut eğitim programlarında desteklenmesiyle olumlu 

yönde etkileneceğinin bir göstergesi olarak belirtilebilir. Bu doğrultuda, öğrencilerin eğitim yaĢamları 

boyunca bilgisayar okuryazarlık davranıĢlarını olumlu yönde geliĢtirmeleri için onlara bu becerilerini 

kullanma/uygulama olanakları yaratılmalı ve bu amaca uygun olarak mevcut eğitim programları 

internet ve bilgisayar teknolojileriyle desteklenmelidir. Öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık 

düzeylerinin geĢiĢtirilmesinde öğrenci merkezli, teknoloji destekli öğretim ortamlarının tasarımı ve 

geliĢtirilmesini olumlu yönde etkisi olacağı düĢünülmektedir. Öğretim elemanlarının öğrencilerin 

bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini göz önüne alarak öğrencilerin bu alandaki becerilerini öğrenim 

gördükleri alanlarda uygulama ve geliĢtirme fırsatını onlara sunmaları yaĢam boyu öğrenmeye yatkın 

ve bilgi çağına uyum sağlayabilen bireyler yetiĢtirmek açısından faydalı olacaktır. Üniversitelerde 

verilmekte olan Temel Bilgi Teknolojileri dersinin içeriğinin bölümlerin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak güncellenmesi yararlı olacaktır (Geçer ve Dağ 2010). 
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Özet 
 

Öğrencilerin okul memnuniyetinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik bakıĢ açılarının tespiti eğitim 

kalitesinin arttırılmasında ve güçlendirilmesinde nitelikli iĢ gücü için önem arz etmektedir. 

AraĢtırmanın amacı Banaz Meslek Yüksekokulunda ön lisans eğitim ve öğrenimine devam eden 

öğrencilerin okul memnuniyetini ve geleceğe yönelik düĢüncelerini belirlemektir. GeliĢtirme ve 

iyileĢtirme çalıĢmalarının önerilmesi için okul memnuniyetin az olduğu konuların belirlenmesi 

hedeflenmektedir. AraĢtırmanın örneklemini UĢak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulunda Kimya 

Teknolojisi, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Mimari Dekoratif Sanatlar, ĠĢletme Yönetimi, Pazarlama ve 

Ormancılık ve Orman Ürünleri olmak üzere altı farklı programda öğrenim gören 145 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmadaki veriler anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıĢtır. Her öğrenciye 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi final sınavlarından önce sınavda görevli öğretim 

elemanları tarafından anket formu uygulanarak araĢtırma verileri elde edilmiĢtir. Anket formlarının 

değerlendirilmesi yüzde ve frekans hesaplamaları ile yapılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen bulgulardan 

bazıları Ģu Ģekildedir: Öğrenciler yoğun bir Ģekilde gelecekte iĢ bulamam kaygısı yaĢamaktadırlar.  

Aldıkları dersleri ikinci defa almayı onur kırıcı olarak algılamaktadırlar. Öğrencilerin okulları ile ilgili 

olarak olumlu bakıĢ açısı geliĢtirdikleri bu doğrultuda okulun daha iyi tanıtılması gerektiğini 

düĢündükleri, sınav sonuçlarını hemen öğrenmek istedikleri, teorik dersleri önemsedikleri, lisans 

öğrenimine devam etmek istedikleri tespit edilmiĢtir. Ayrıca hayat boyu öğrenmeyi benimsedikleri 

sonucu çıkarılmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Memnuniyeti, Gelecek Planı, Banaz MYO  

 

View of Banaz Vocational College Students at University of Usak Regarding 

School and Future 
 

Abstract 

 

Determination of school satisfaction and viewpoints of future is important for qualified labor force in 

increasing and strengthening the quality of education. This study aims to find out the views of 

vocational college students regarding school satisfaction and future. It is aimed to determine issues for 

preparing suggestions to development and improvement works in school where there are a little 

satisfaction issues. This study was carried out with 145 students, which are educated six different 

programs including Chemical Technology, Tourism and Hotel Management, Architecture and 

Decorative Arts, Management, Marketing, and Forestry and Forest Product in Banaz Vocational 

School. The data in the study were collected utilizing the questionnaire. In 2014-2015 spring 

semesters, the research data were obtained through questionnaires completed by each student before 

the final exam. In the evaluation process of data collection tools, percentages and frequencies were 

used. Some of the findings of the study are: Students feel intensively anxiety about not finding a job in 

the future. Students are perceived as degrading that a lesson is taken as a second time. It was 

determined that; They develop a positive attitude about Banaz Vocational school and in this direction; 

they think their school should be introduced to better. They want to know their examination results 

immediately and care about the theoretical lessons. They want to continue their license education. It is 

imply that they are interiorizing lifelong learning. 

 

Keywords: Education Satisfaction, Future Plan, Banaz MYO 
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GĠRĠġ 

 

Bir ülkenin kalkınmıĢlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri, o ülkenin sahip 

olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Küresel rekabet ortamında insan kaynakları potansiyelinin tam 

anlamıyla kullanılması zorunluluğu firmalarda insan kaynaklarının önemini artırmıĢtır. Ġnsan 

kaynaklarının temel amaçlarından bazıları verimliliği artırma ve iĢ yaĢamının niteliğini yükselterek 

rekabet üstünlüğü sağlama Ģeklinde ifade edilebilir (Adal vd, 2015). Ġnsan kaynakları yönetiminde 

verimliliği artırmada temel fonksiyonlardan birisi çalıĢanların eğitilmesidir (Brone ve Kurtz, 1984) . 

Genel olarak bakıldığında, geliĢmiĢ ülkeler, ulusal kalkınma çabalarının gerektirdiği insan 

kaynaklarını istenen nitelik ve nicelikte yetiĢtirmiĢ durumdadır (Türk Sanayicileri ve ĠĢ Adamları 

Derneği [TUSĠAD], 1999). Bilginin hızla artması, bilim ve teknolojideki değiĢme ve geliĢmeler iĢ 

dünyasının ihtiyaç duyduğu iĢ gücünün niteliklerini değiĢtirirken, yaĢanılan değiĢim süreci eğitim ve 

istihdam sektörlerini etkilemektedir. ĠĢletmelerin rekabet gücünü arttırabilmek için değiĢen Ģartlara 

uyum sağlayabilen, teknolojik uygulamaları kavrayabilen, üretken, ekip ruhuna ve iletiĢim becerilerine 

sahip elemanlara ihtiyacı artarak devam etmektedir (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2009). 

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak, hızla küçülerek küreselleĢen dünyada teknolojik 

geliĢmelere uyum sağlayacak nitelikli bireylerin yetiĢtirilme sorumluluğu eğitim kurumlarına 

verilmiĢtir. Eğitim sistemi, öğrencileri üretken birer yurttaĢ olarak görür ve onları toplum yaĢamına, 

Meslekler dünyasına ya da ileri eğitime hazırlar. Dolayısıyla ülke kalkınmasında en büyük payın 

eğitime verilecek önem olduğu bir gerçektir.   

Yükseköğretim bireyleri gelecek yıllarında sosyal ve ekonomik açıdan refaha ulaĢtıran en önemli 

eğitim kademesidir. Eğitim ile birey bilgi sağlar. Eğitim kiĢinin değer sistemlerini, hayata bakıĢını ve 

inançlarını etkiler, mesleğini, toplumdaki statüsünü, ailesine sağlayacağı imkân ve itibarını belirler. 

Çok varlıklı bir hayat sürmeyi garanti etmez. Ancak maddesel değerler ve varlıklar hayatın daha güzel 

yaĢanmasına imkân vermekle birlikte hayatı sevmek için bilgili ve donanımlı olmak temel Ģarttır 

(BaltaĢ, 2015). Ayrıca yapılan araĢtırmalara göre bir iĢte çalıĢma kiĢide güven ve saygı duygusunu 

geliĢtirerek, topluma ait olma duygusunu güçlendirmektedir (Dereli ve KabataĢ, 2009). Ülkemiz için 

mesleki eğitim hayati öneme sahiptir ([TUSĠAD], 1999).  Mesleki eğitim ile öğrencilerin; teorik 

eğitim ile iĢyeri ortamı arasında köprü kurarak iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda 

donatılmaları, hayatın her yönünde geliĢimlerini ve sosyal hayatta aktif vatandaĢlık becerilerini 

güçlendirmeleri hedeflenir( OECD, ―Learning for Jobs‖ Raporu, 2010). GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerin sanayi ve hizmet sektörlerinde vasıflı ara insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim 

sistemimizde meslek yüksekokulları toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bireylere meslek kazandırma 

iĢlevini gerçekleĢtirerek vasıflı ara insan gücünün yetiĢtirilmesini sağlar (Yükseköğretim Kurulu 

[YÖK], 2015). Aynı zamanda Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda bireylerin 

düĢünen, araĢtıran, sorgulayan, eleĢtiren, değiĢime ayak uydurabilen, yabancı bir dil bilen, sosyal-

kültürel etkinliklere katkı sağlayan gibi niteliklere sahip olmasına da özen göstermektedir. Mesleki 

eğitimin, bireyleri kısa sürede çalıĢma hayatına hazırlayarak, hem ülke kalkınmasına katkıda bulunma 

hem de iĢsizliğin önüne geçmede önemli bir süreç olduğu düĢünülürse ülke için önemli bir avantaj 

olduğu görülecektir. Türkiye‘nin genç nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında büyük bir iĢgücü 

potansiyeline sahip olduğu düĢünülerek mesleki ve teknik eğitim kurumlarına büyük önem 

verilmektedir (Büte, 2010).  Ülkemizde kalifiye insan kaynağına ihtiyaç duyulması ve uluslararası 

pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi için mesleki eğitimin kalitesinin güçlendirilmesi Ģarttır. 

Öğrencilerin okul memnuniyetinin belirlenmesi ve geleceğe yönelik bakıĢ açılarının tespiti eğitim 

kalitesinin arttırılması ve güçlendirilmesinde nitelikli iĢ gücü için vazgeçilmezdir (Eti Ġçli, Çopur ve 

Vural, 2009). Banaz Meslek Yüksekokulunda iĢgücü piyasalarının ve günümüz üretim teknolojilerinin 

ihtiyacı olan nitelikli iĢgücünde kaliteyi arttırma hedefleri doğrultusunda bu çalıĢma yürütülmüĢtür. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmada tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Böylece öğrencilerinin aldıkları eğitim, öğretim ve 

geleceğe yönelik görüĢlerini belirlemede var olan ancak görülemeyen bilgiler ortaya çıkarılmıĢtır. 

Verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde analizinden yararlanılmıĢtır.  
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Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evreni olarak Ülkemizde Meslek Yüksekokulları genelde benzer yapılanmaya sahip 

olduklarından Meslek Yüksekokullarının tamamı olarak düĢünülmüĢtür. Örneklemini Banaz Meslek 

Yüksekokulu Kimya Teknolojisi, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Mimari Dekoratif Sanatlar, ĠĢletme 

Yönetimi, Pazarlama ve Ormancılık ve Orman ürünleri olmak üzere 6 farklı programda öğrenim gören 

145 öğrenci oluĢturmaktadır. 

 

AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

AraĢtırma verilerinin toplanmasında Mustafa Kılıç (1987: 251-252) tarafından Meslek Yüksekokulları 

için geliĢtirilen problem tarama envanterinin önermelerinden oluĢturulan anket formu kullanılmıĢtır. 

Anket formunda problem maddelerinin baĢına [  ] Ģeklinde boĢluk bırakılmıĢtır. Öğrencilerin okuldaki 

eğitim öğretime, okuldan beklentilerine ve geleceğe yönelik düĢüncelerine iliĢkin görüĢlerini ortaya 

çıkarmak için öğrencilerden kendileri için engel gördükleri problem maddeleri baĢındaki boĢluğu 

―Evet‖ yazarak, kendileri için engel teĢkil etmeyen problem maddeleri baĢındaki boĢluğu boĢ 

bırakarak anketi cevaplandırmaları istenmiĢtir. Anket 29 soru olarak hazırlanmıĢ olup gönüllü 145 

öğrenciye 2015 Bahar dönemi Final sınavlarından önce sınavda görevli öğretim elemanları tarafından 

uygulanmıĢtır. 

 

Verilerin Analizi 

Anket verilerinin analizi soruların her biri için verilen cevapların frekansları ve yüzde değerleri 

alınmak suretiyle yapılmıĢtır. Sıra numaralarına göre anket soruları ve anket sorularına verilen 

cevapların kız, erkek ve toplam öğrenci sayılarına göre yüzdelik ve frekans değerleri hesaplanmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 

Bu çalıĢma Banaz Meslek Yüksekokulu‘nda 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı final 

döneminde yapılmıĢtır. Öğrencilerin okulda karĢılaĢtıkları problemlerinin belirlenmesi ve  

 

Tablo 1: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ve programlarına iliĢkin bilgiler. 

Programlar   Kız Erkek Toplam Yüzdelik % 

ĠĢletme Yönetimi 

 

7 3 10 7 

Pazarlama 

 

2 2 4 3 

Kimya Teknolojisi 

 

24 8 32 22 

Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 8 13 21 14 

Mimari Dekoratif Sanatlar 20 12 32 22 

Ormancılık ve Orman Ürünleri 15 31 46 32 

Toplam     76 69 145 100 

 

geleceğe yönelik düĢüncelerinin tespiti amacı ile yürütülen bu çalıĢmanın örneklem grubunu, ankete 

cevap veren 76 kız ve 69 erkek olmak üzere toplam 145 öğrenci oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin 

Programlara göre cinsiyetleri ve yüzdelik dağılımı Tablo 1 de gösterilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin  % 7‘si (7 kız 3 erkek olmak üzere 10 kiĢi) ĠĢletme Yönetimi, % 3‘ü 

(2 kız 2 erkek olmak üzere 4 kiĢi) Pazarlama, % 22‘si (24 kız 8 erkek olmak üzere 32 kiĢi) Kimya 

Teknolojisi, % 14‘ü (8 kız 13 erkek olmak üzere 21 kiĢi) Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği, % 22‘si (20 kız 

12 erkek olmak üzere 32 kiĢi) Mimari dekoratif sanatlar, % 32‘si (15 kız 31 erkek olmak üzere 46 kiĢi) 

Ormancılık ve Orman Ürünleri programı öğrencisidir. Tablo 2‘de araĢtırmaya katılan öğrencilerin 

cinsiyetlerine ve yaĢlarına iliĢkin frekans ve yüzde analiz sonuçları yer almaktadır.   
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Tablo 2: AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaĢlarına iliĢkin bilgiler. 

Cinsiyet Frekans (f) Yüzdelik (%)   

Kız 76 52   

Erkek 69 48 
 

Toplam 145 100   

YaĢ Kız Erkek Toplam %   

18 2 0 2 1 

 19 10 2 12 8 

 20 28 25 53 37 

 21 26 27 53 37 

 22 7 7 14 10 

 23 1 4 5 3 

 24 0 2 2 1 

 25 0 0 0 0 

 26 ve üzeri  2 2 4 3 

 Toplam 76 69 145 100   

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin % 52‘si kız ve % 48‘i erkektir. YaĢlarının 19 (% 8), 20 (% 37), 21 (% 

37) ve 22 (% 10) de yoğunlaĢtığı gözlenmektedir.  

Bu çalıĢmada öğrencilerin 29 sorudan oluĢan Anket sorularına verdikleri cevapların kız, kız yüzde, 

erkek, erkek yüzde, toplam frekans ve toplam yüzde analiz sonuçları Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevapların analizi en fazla yüzdelikten en 

aza doğru sıralanarak değerlendirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.  

1-Yapılan anket çalıĢmasındaki 21. soru olan ―Mezun olduktan sonra iĢ bulamama ihtimali 

beni korkutuyor.‖ % 65‘lik bir oranla öğrencilerin iĢ bulamam kaygısı yaĢadıklarını göstermektedir. 

Bu öğrencilerin % 59‘unu kız öğrenciler, % 71‘ini erkek öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu sonucun 

piyasa Ģartları göz önüne alındığında normal olduğu düĢünülebilir. Aynı zamanda bu sonuca 

öğrencilerin geliĢim çağında olmalarının da katkı sağladığı düĢünülmektedir. 

2-Anketteki 3. soru olan ―Herhangi bir dersi ikinci kez almam onur kırıcı ve sıkıcı oluyor.‖ 

önermesinin % 57‘lik oranla problem olarak görülmesi 1. sırada karĢımıza çıkan iĢ bulamam kaygısına 

bağlı olarak öğrencilerin motivasyon eksikliği yaĢadığı düĢünülebilir. Buna ek olarak öğrencilerin bir 

an önce okulu bitirip meslek hayatına baĢlama isteği olarak ta yorumlanabilir.  Kızlar % 49 oranında, 

erkekler ise % 67 oranında aynı dersi tekrar almanın onur kırıcı olduğunu düĢünmektedirler.  

3-Anketteki 12. Soru olan ―Okulumuz yeterince tanıtılmıyor.‖ önermesi % 56 oranında 

problem olarak görülmüĢtür. Bu önermeyi problem olarak gören öğrencilerin olması Onların 

 

 

Tablo 1: Öğrencilerin Anket sorularına verdikleri cevapların yüzde ve frekans değerleri 

  

Problem Tarama Envanteri Önermeleri 

Kız 

Frekans 

s ( f) 

Kız 

Yüzde 

(%) 

Erkek 

Frekans  

s (f) 

Erkek 

Yüzde 

(%) 

Toplam 

Frekans  

s (f) 

Toplam 

Yüzde 

(%) 

1 Sevdiğim dersleri okumakta zorlanıyorum. 5 7 13 19 18 12 

2 
Dersler çok zor, anlamadan ezberlemek zorunda 

kalıyorum. 
18 24 29 42 47 32 

3 
Herhangi bir dersi ikinci kez almam onur kırıcı ve 

sıkıcı oluyor. 
37 49 46 67 83 57 

4 
Derslerin belirli bir kitabı, ders notu ve kaynak 

kitabının olmasını istiyorum. 
32 42 34 49 66 46 

5 Sınav sonuçları geç bildiriliyor. 45 59 35 51 80 55 

6 
Sınavların üst üste yapılması çalıĢma verimimi 

düĢürüyor. 
37 49 38 55 75 52 
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7 
Haftalık ders dağıtım programları iyi 

hazırlanmıyor. 
32 42 20 29 52 36 

8 Stajların daha yeterli hale getirilmesini istiyorum. 26 34 20 29 46 32 

9 Alanım ile (alan: …………………………….) 

ilgili dersler yetersiz. 
12 16 11 16 23 16 

10 
Okulda problemlerim ve üzüntülerim hakkında 

baĢvurabileceğim kimse yok. 
11 14 16 23 27 19 

11 Okulumuz temiz değil. 31 41 25 36 56 39 

12 Okulumuz yeterince tanıtılmıyor. 40 53 41 59 81 56 

13 
DıĢarıdan (yoldan veya diğer sınıflardan) gelen 

gürültüden çok fazla rahatsız oluyorum. 
11 14 16 23 27 19 

14 Yönetmelikleri tam olarak bilemiyorum. 22 29 27 39 49 34 

15 Okulu bırakmak istiyorum. 3 4 11 16 14 10 

16 Devam mecburiyetinin kaldırılmasını istiyorum. 27 36 36 52 63 43 

17 Öğrenci sorunlarına değinilmemesi beni üzüyor. 21 28 29 42 50 34 

18 
Haftada 25-30 saatlik ders dinlemek bana zor 

geliyor. 
14 18 17 25 31 21 

19 Genel olarak almıĢ olduğum eğitimden memnun 

değilim.  
7 9 13 19 20 14 

20 
Parasızlık yüzünden öğrenimime devam 

edemeyeceğimden korkuyorum. 
11 14 9 13 20 14 

21 
Mezun olduktan sonra iĢ bulamama ihtimali beni 

korkutuyor. 
45 59 49 71 94 65 

22 Mutlu bir evlilik yapamayacağımdan korkuyorum. 8 11 15 22 23 16 

23 Ġleride ailemi geçindirememekten korkuyorum. 25 33 21 30 46 32 

24 Üniversite sınavlarına tekrar girmek istiyorum. 16 21 18 26 34 23 

25 
Geleceğimi çok merak ediyorum, boĢ 

zamanlarımın çoğunda bunu düĢünüyorum. 
32 42 41 59 73 50 

26 ĠĢ yaĢamında hak ettiğim yere gelemeyeceğimi 

düĢünüyorum. 
23 30 21 30 44 30 

27 Lisans programına devam etmek mi yoksa hayata 

atılmak mı daha iyi bilemiyorum. 
23 30 27 39 50 34 

28 Okulu bitirdiğimde alanımda yeterli 

olabileceğimden kuĢkuluyum. 
25 33 22 32 47 32 

29 Diğer 1 1 6 9 7 5 

  

okulları ile ilgili olumlu bakıĢ açısına sahip olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda baĢka kiĢilerin 

okullarını tanımalarını ve onlarında burada eğitim öğrenim görmelerini istediklerini gösteriyor olarak 

da yorumlanabilir. % 53 oranında kız ve % 59 oranında erkek öğrencilerin okulun tanıtılmasının 

yetersiz görmeleri; hem kız hem de erkek öğrencilerin okullarına ait olma duygusunu 

içselleĢtirdiklerini göstermektedir. 

4-Anketteki 5. soru ―Sınav sonuçları geç bildiriliyor.‖ % 55 oranında problem olarak 

görülmektedir. Öğrencilerin yarısından fazlasının sınav sonuçlarının geç bildirilmesini problem olarak 

görmesi bu konuda okulun sınav sonuçlarını açıklamak için kullandığı yazılım ile ilgili hizmet 

standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini düĢündürmektedir. Kızlar % 59 oranında, erkekler ise % 

51 oranında sınav sonuçlarının geç bildirildiğini düĢünmektedirler. Hem kızların hem de erkeklerin bu 

önermeyi problem olarak görmeleri, öğrencilerin iç dünyalarındaki sınav ile ilgili belirsizlikten 

kurtularak yeni planlar yapmak istediklerini göstermektedir. 

5-Anketteki 6. önermedeki ―Sınavların üst üste yapılması çalıĢma verimimi düĢürüyor.‖ % 52 

oranında problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu sonuç öğrencilerin uygulamadan çok teorik 

dersleri ve öğrenme yerine amaca ulaĢmakta kısa zamanda sonuç odaklı sınavları önemsediklerini 

göstermektedir. Kızların % 49‘u, erkeklerin % 55‘i sınavların üst üste yapılmasının kendilerini 

zorladığını düĢünmektedirler. Yüksek oranda hem kızlar hem de erkekler sınavların farklı zamanlarda 

yapılmasının streslerini azaltabileceğini bir derse yoğunlaĢmanın kendilerini daha baĢarılı 
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kılabileceğini düĢünmektedirler. Bu önermenin problem olarak görülmesi ile öğrencilerin son gün ders 

çalıĢma alıĢkanlıkları olabileceği buna bağlı olarak da, öğrencilerin zamanı planlamada sorun 

yaĢadıkları ortaya çıkmaktadır. 

6-Anketteki 25. soru olan ―Geleceğimi çok merak ediyorum, boĢ zamanlarımın çoğunda bunu 

düĢünüyorum.‖  önermesinin % 50 oranında problem olduğu görülmektedir. Bu önermeyi problem 

olarak gören kiĢilerin olması ile bu kiĢilerin gelecek ile ilgili nitelikli bir meslek sahibi olabilme, 

bunun yanında iĢ bulabilme, iĢ alanları ile ilgili örneğin ücret, mesai saati gibi kaygıların yanında eĢ 

seçimi gibi konuları da düĢündükleri görülmektedir. Erkeklerin (% 59)  kızlara (% 42) oranla daha 

fazla bu konuyu düĢünmeleri aynı oranda erkeklerin kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlama 

görevi içerisinde hissettiklerini düĢündürmektedir. 

7-Anketteki 4. soru olan ―Derslerin belirli bir kitabı, ders notu ve kaynak kitabının olmasını 

istiyorum.‖ önermesi % 46 (kızların % 42, erkeklerin % 49) oranında problem olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu önerme ile öğrencilerin yaklaĢık yarısının orta öğretimden getirdikleri kaynak olarak 

tek bir kitaptan derslerin öğrenilmesi alıĢkanlığına devam etmek istedikleri görülmektedir. Bu 

öğrenciler okulu sadece süreci tamamlama olarak görmektedirler. Tek bir kaynaktan veya kitaptan 

derslerin iĢlenmesini isteyen öğrencilerin olması onların araĢtırma ve geliĢtirmeye açık 

olamamalarından veya buraya yönlendirilememelerinden kaynaklı olabileceğini düĢündürmektedir. 

8-Anketteki 16. soru olan ―Devam mecburiyetinin kaldırılmasını istiyorum.‖ önermesi % 43 

oranında problem olarak çıkmıĢtır. Bu önerme ile okulda sosyal ve sportif faaliyetlerin beklentilerin 

altında kaldığı veya iklim Ģartları gibi nedenlerle eriĢilebilirliğinin azlığı ortaya çıkmıĢtır. Aynı 

zamanda teorik ve uygulamalı derslerin bir süreç içerisinde birlikte yürütülmesinin önemini ve 

derslerin daha çok ilgi çekecek hale getirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.  

Ayrıca bilginin hızla artması, bilim ve teknolojideki değiĢme ve geliĢmeler öğrenme ihtiyaçlarını ve 

Ģeklini de etkilemektedir. Öğrenme yer, zaman ve mekân ile sınırlanamamaktadır. Öğrencilerin bilgiye 

ulaĢabileceği kaynakların çeĢitliliği (kitap, dergi, arama motorları, video gibi) ve sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında bu önermenin problem olarak görülmesi özellikle iĢ 

hayatı ile birlikte öğrenime devam eden öğrencilerin ders müfredatının konularını kendi kendilerine de 

öğrenebileceklerini düĢündüklerini, ancak okul bitiminde alacakları diplomanın sağlayacağı yararlar 

için okul kayıtlarını yaptırdıklarını gösteriyor olabilir. 

Kızlar % 36 oranında, erkekler % 52 oranında devam mecburiyetinin kaldırılmasını istemektedirler. 

Erkeklerde bu oranın kızlara göre daha yüksek oluĢu ile erkeklerin daha yüksek bir oranda 

mesleklerinin teorik kısmından daha çok uygulamalı olarak iĢlenmesini istedikleri, bunun yanında 

maddi özgürlüklerinin sağlanmasını istedikleri ve aynı zamanda bunlara ek olarak diploma sahibi 

olmak istedikleri ortaya çıkmaktadır. Kızların derslere devam etme isteği ile de risk almadan okullarını 

bitirme isteğinde oldukları görülmektedir.  

9-Anketteki 11. sorudaki ―Okulumuz temiz değil.‖ % 39 oranında problem olarak 

görülmektedir. Bu sonucun testin yapıldığı zamanlama ile ilgili olarak o andaki öğrenci psikolojisi ile 

iliĢki olduğu düĢünülebilir. Kızların (% 41) erkeklere (% 36) oranınla daha yüksek seviyede okulun 

temizliğini problem etmesi ile kültürümüzde temizlik anlayıĢının daha çok bayanlar tarafından 

önemsendiğini düĢündürmektedir.  

10-Anketteki 7. sorudaki ―Haftalık ders dağıtım programları iyi hazırlanmıyor.‖ % 36 

oranında problem olarak görülmektedir. Bu konuda öğrencilerin sosyal ve sportif alanlarda 

geçirdikleri veya geçirmek istedikleri zaman planlaması ile ilgili problem olduğu olgusu 

güçlenmektedir. Kızlar % 42 oranında, erkekler % 29 oranında haftalık ders programının iyi 

hazırlanmadığını düĢünmektedirler. Kızlar okula geldiklerinde ders aralarının çok fazla olmadan 

derslerin yapılmasını istemektedirler. Bu durum kızların kendi kiĢisel bakım ve kiĢisel geliĢim için 

zaman planlaması yapmak istediklerini, aileleri ile fazla zaman geçirmek istediklerini veya ev iĢlerinde 

sorumluluk sahibi olduklarını düĢündürmektedir.  

11-Öğrenciler anketteki 14. soruyu ―Yönetmelikleri tam olarak bilemiyorum.‖ % 34 (Kızlar % 

29, erkekler % 39) oranında problem olarak görmektedirler. Bu sonuç öğrencilerin yönetmelikler 

hakkında yardım alabilecek yerleri bilmediklerini göstermektedir.  

Anketteki 17. sorudaki ―Öğrenci sorunlarına değinilmemesi beni üzüyor.‖ % 34 (kızlar % 28, erkekler 

% 42) oranında problem olarak görülmüĢtür. Öğrenciler her dönemde o andaki ihtiyaçlarını (okulun 

ısınması, barınma, yeme-içme, giyinme, aileden ayrılma vb. gibi) sorun olarak algılayabilirler. 

Erkeklerde bu oranının yüksek olması özellikle Banaz dıĢından gelen erkek öğrencilerin temel 
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ihtiyaçlarını (yeme, içme yurt vb.) karĢılamada sorun yaĢadıkları ve bu duruma değinilmesini 

istedikleri ortaya çıkmaktadır.  

Anketteki 27. sorudaki ―Lisans programına devam etmek mi yoksa hayata atılmak mı daha iyi 

bilemiyorum.‖ önermesi % 34 (kızlar % 30, erkekler % 39) oranında öğrencilerin mesleğini icra etme 

veya öğrenimine devam etme noktasında kararsız olduğunu göstermektedir. Bu grubun içerisindeki 

kararsızları hem mesleğini icra etme hem de öğrenimine devam etme grubuna kattığımızda karĢımıza 

problem olarak çıkmamaktadır. Bilakis ön lisans öğrencilerinin Lisans diplomasının sağlayacağı 

avantajlar ile mesleklerinde daha iyi olmayı hedefledikleri düĢünülebilir. Ayrıca ön lisans 

diplomasının sağlayabileceği iĢ olanakları ile çalıĢanların Lisans öğrenimine devam etme isteği 

içerisinde olması, öğrencilerin mesleklerinde kalifiye elaman olma arayıĢı içinde hayat boyu 

öğrenmeyi benimsediklerini gösteriyor olabilir.  

12-Anketteki 2. soru ―Dersler çok zor, anlamadan ezberlemek zorunda kalıyorum.‖ % 32 

oranında problem olarak görülmektedir. Öğrencilerin gördüğü derslerin uygulamadan çok teorik 

olması, teorik çalıĢmayı ezberleme olarak algılamaları; derslerin çok zor olarak değerlendirilmesi 

Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Bu bulgu ile derslerin uygulamalarla ve iĢ baĢı eğitimlerle daha çok 

desteklenmesini istedikleri ortaya çıkmıĢtır. Kızlar % 24 oranında, erkekler % 42 oranında derslerin 

zor olduğunu düĢünmektedirler. Bu bulgu erkeklerin kızlara göre ders çalıĢmak yerine maddi kazanç 

elde edebilecekleri bir iĢte çalıĢma eğiliminde olduklarını da düĢündürmektedir. 

Anketteki 8. sorudaki ―Stajların daha yeterli hale getirilmesini istiyorum.‖ önermesinin % 32 (Kızlar 

% 34, erkekler % 29) oranında problem olarak görülmesi öğrencilerin aldıkları derslerin daha çok 

uygulamalarla desteklenmesini istediklerinin doğrulayıcısı olarak yorumlanabilir. Bu nedenle 2. 

Sorudaki problemin çözümü ile ilgili uygulamaların önemi tekrar vurgulanmaktadır.  

Anketteki 23. sorudaki ―Ġleride ailemi geçindirememekten korkuyorum.‖ önermesi % 32 (kızlar % 33, 

erkekler % 30) oranında problem olarak görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin alanları ile ilgili 

mesleklerini icra edebilecekleri kendilerini geliĢtirebilecekleri bir iĢletme bulabilmeyi ve/veya 

alacakları ücretin kendilerini ve ailelerini mutlu edecek Ģekilde olması gerektiğini düĢündüklerini ifade 

etmektedir. Öğrencilerin Ģuan bu kaygıyı yaĢamalarına gelecek ile ilgili bu sorumluluk duygusunun 

neden olabileceği ortaya çıkmaktadır.  

Anketteki 28. soruda ―Okulu bitirdiğimde alanımda yeterli olabileceğimden kuĢkuluyum.‖ % 32 

(kızlar % 33, erkekler % 32) oranında problem olarak görülmektedir. YaklaĢık öğrencilerin üçte biri iĢ 

hayatının kısa staj sürecinden farklı olabileceğini ve okulda öğrendikleri bilgilerin meslek hayatında 

yeterli olamayabileceğini düĢünmektedirler. Buna bağlı olarak iĢletmelerin kendilerine destek 

çıkamayabilecekleri kaygısını yaĢadıkları düĢünülmektedir. Ayrıca bu durum öğrencilerin daha fazla 

öğrenme ihtiyacı duyduğunu dolayısıyla hayat boyu öğrenmeyi içselleĢtirdiklerini düĢündürmektedir. 

Hızla geliĢen bilim ve teknoloji nedeniyle kiĢilerin özellikle mesleklerinde kendilerini geliĢtirme isteği 

insan kaynakları yönetiminin hizmet içi eğitime verdiği önem ile örtüĢmektedir. 

13-Öğrencilerin % 30‘u (kızlar % 30, erkekler % 30) anketteki 26. Soru olan ―ĠĢ yaĢamında 

hak ettiğim yere gelemeyeceğimi düĢünüyorum.‖ önermesini problem olarak görmektedirler. 

Öğrencilerin daha bir iĢe baĢlamadan bu tip ön yargılı düĢünceler içerisinde olmaları bu durumun 

sebeplerini dıĢarıda aradığını ve özgüven ile ilgili problemlerinin olduğunu düĢündürmektedir.  

14-Anketteki 24. soru olan ―Üniversite sınavlarına tekrar girmek istiyorum.‖ Önermesine 

öğrencilerin  % 23‘ü (kızlar % 21, erkekler % 26) ―Evet‖ demiĢtir. Bu öğrencilerin alanlarının 

kiĢiliklerine uygun olmadığı veya uygun ise lisans programlarına geçiĢ yapma noktasında olduğu 

düĢünülmektedir.  

15-Anketteki 18. soru olan ―Okulu bırakmak istiyorum.‖ % 21 (kızlar % 18, erkekler % 25) 

oranında problem olarak görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin gelecek ile ilgili planlarını gözden 

geçirdiğini veya gelecekle ilgili planlarında değiĢikliğe gittiğini düĢündürmektedir. 

16-Anketteki 10. soru ―Okulda problemlerim ve üzüntülerim hakkında baĢvurabileceğim 

kimse yok.‖ önermesinin % 19 (kızlar % 14, erkekler % 23) oranında problem olarak görülmesi; 

öğrencilerin ortaöğretimden getirdiği alıĢkanlıklarının devam ettiğini veya sosyo psikolojik bir birim 

olması gerektiğini düĢündürmektedir. 

Anketteki 13. sorudaki ―DıĢarıdan (yoldan veya diğer sınıflardan) gelen gürültüden çok fazla rahatsız 

oluyorum.‖ % 19 (kızlar % 14, erkekler % 23) oranında problem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

konuda öğrencilerin daha konforlu bir eğitim öğretim alanına sahip olmak istedikleri ortaya 

çıkmaktadır.  
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17-Anketteki 9. sorudaki ―Alanım ile (alan: …………) ilgili dersler yetersiz.‖ görüĢüne sahip  

% 16 (kızlar % 16, erkekler % 16) oranında öğrencilerin olması; alanlarında nitelikli aranan eleman 

olmak için acele öğrencilerin olduğunun göstergesi olarak düĢünülebilirler. 

Anketteki 22. sorudaki ―Mutlu bir evlilik yapamayacağımdan korkuyorum.‖ % 16 (kızlar % 11, 

erkekler  % 22) oranında problem olarak görülmektedir. Bunun içerden ve dıĢarıdan birçok nedeni 

olduğunu düĢünebiliriz. Ancak okulu bitirince iĢ bulma kaygısı, dolgun maaĢ olup olmaması 

noktasında küçük bir orandaki öğrencilerin kaygılı olduklarını düĢündürmektedir. Erkeklerin oranının 

kızlara göre fazla olması; erkeklerin kızlara oranla daha fazla gelecekte iyi bir iĢ bulamama ve/veya 

meslekte baĢarısız olma ihtimallerinden kaynaklı aile geçimini sağlayacak ekonomik güce sahip 

olamama ihtimalini düĢündüklerini yansıtmaktadır. 

18-Anketteki 19. soru olan ―Genel olarak almıĢ olduğum eğitimden memnun değilim.‖ 

önermesinin  % 14 (kızlar % 9, erkekler % 19) oranında problem olarak görülmesi okul ile ilgili 

olabileceği gibi öğrencinin kendisine kızgınlıkla ilgili olabileceğini düĢündürmektedir.  

Anketteki 20. sorudaki ―Parasızlık yüzünden öğrenimime devam edemeyeceğimden korkuyorum.‖ 

önermesi öğrencilerin % 14‘ü (kızlar % 14, erkekler % 13) tarafından problem olarak görülmüĢtür. 

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu ve burslarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bunun 

yanında ailelerinin sosyo ekonomik durumunun sıkıntılı olabileceği ortaya çıkmaktadır.  

19-Anketteki 1. soru ―Sevdiğim dersleri okumakta zorlanıyorum.‖ % 12 (Kızlar % 7, erkekler 

% 19) oranında problem olarak görülmüĢtür. Bu sonucun nedenleri olarak öğrencilerin kiĢilik yapıları, 

derse giren öğretim elemanlarının kiĢilik yapıları ve ders anlatım Ģekilleri, kaynak olarak seçilen ders 

kitapları vb. düĢünülebilir.  

20-Anketteki 15. soru olan ―Okulu bırakmak istiyorum.‖ önermesi % 10 (kızlar % 4, erkekler 

% 16) oranında problem olarak görülmektedir. Bu durumun nedenleri olarak evlilik, baĢka iĢ bulma, 

askerlik, mezun olunca iĢ bulamama kaygısı, sağlık, yurt dıĢı vb. düĢünülebilir. Ancak kesin 

nedenlerin belirlenmesi için ileri çalıĢmalar gerektirmektedir.  

21-Anketteki 29. sorudaki ―Diğer‖ problemler ile ilgili kısımda % 5 (kızlar % 1, erkekler % 9) 

oranında arkadaĢlık iliĢkileri, sağlık, ailevi nedenler problem olarak belirtilmiĢtir.  

 

SONUÇLAR 

 

Öğrenciler yoğun bir Ģekilde mezun olduktan sonra iĢ bulamam kaygısı yaĢamaktadırlar. Bu kaygı 

erkek öğrencilerde daha belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Erkek öğrencilerin daha fazla kaygı 

yaĢama sebebi olarak kültürümüzün erkeğe verdiği önemin devam ettiği, erkeklerin ev geçindirme 

rolünü kültüründe etkisi ile önemsedikleri düĢünülmektedir. Aynı zamanda iĢ bulamam kaygısı ile 

öğrencilerin motivasyon eksikliği yaĢadığı ―Herhangi bir dersi ikinci kez almam onur kırıcı ve sıkıcı 

oluyor‖ önermesini problem olarak görmeleri ile doğrulanmaktadır. Erkekler kızlara oranla daha 

yüksek bir seviyede aynı dersi tekrar almayı onur kırıcı olarak algılamaktadırlar. Bu sonucu 

kültürümüzün kadınlara yüklediği role ve annelik rolüne ve erkeğin güçlü olması gerektiği Ģeklindeki 

önyargılara bağlayabiliriz. 

Banaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yarısından fazlasının okulları ile ilgili olumlu bakıĢ açısına 

sahip oldukları, baĢkalarının da okullarını tanımalarını istedikleri ve onların da burada eğitim öğrenim 

görmelerini arzu ettikleri ortaya çıkmıĢtır.  

Öğrenciler teorik dersleri daha çok önemsemekte ve sonuçlarını hemen öğrenmek istemektedirler. 

Öğrenciler derslere çalıĢma ve sportif faaliyetlere vakit ayırma konusunda zaman planlamasında sorun 

yaĢamaktadırlar. 

Öğrenciler daha konforlu bir eğitim öğretim alanına sahip olmak istemektedirler.  

YaklaĢık öğrencilerin dörtte birin mesleğini icra etme veya dikey geçiĢ ile öğrenimine devam etme 

noktasında kararsız olduğu sonucu çıkmıĢtır. Bazı öğrenciler Üniversite sınavına tekrar girmek 

istemektedirler. Bazı öğrencilerin okulu bitirdiklerinde alanlarında yeterli olabileceğinden kuĢku 

duyduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerimizin her geçen gün artan bilgi karĢısında hayat boyu 

öğrenme anlayıĢını benimsedikleri kanısını uyandırmaktadır. 

Öğrencilerin haftalık ders dağılım programı ile ilgili olarak problem yaĢaması ile sosyal ve sportif 

faaliyetlerin beklentilere tam olarak cevap veremediği düĢünülebilir. 

 

 



520 

 

 

ÖNERĠLER 

 

AraĢtırmanın sonuçlarına dayalı olarak aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur. 

Banaz Meslek Yüksekokulunda (MYO) Eğitim öğretim gören öğrencilerin iĢ hayatı ile koordinasyonu 

geliĢtirilip güçlendirilerek öğrencilerin büyük oranda yaĢadıkları iĢ bulamam kaygısı azaltılabilir. 

Bunlara ek olarak öğrencilerin yoğun bir Ģekilde yaĢadıkları iĢ bulamam kaygısına istinaden 

okudukları Programların iĢ alanları ile ilgili Ģirketlerle birlikte proje yapmalarının sağlanması ile 

kendilerini mesleklerinde nitelikli eleman olarak görmelerini güçlendirecektir. Böylece öğrenciler 

bulundukları alana ait olduklarını hissederek mesleklerini içselleĢtirmiĢ olacaklardır.  

Öğrencilerin derslerden duydukları memnuniyeti ve kendi öğrenim gördükleri alanda çalıĢma 

arzularını artırmak için teorik derslerle birlikte iĢ baĢı eğitim modeli benimsetilerek pratik eğitim daha 

da güçlendirilebilir. Bu amaçla ve buna ek olarak okul tanıtımına katkıyı artırmak amacıyla Okul 

Sanayi iĢ birliği içerisinde Banaz MYO‘da bulunan her hangi bir program ile güçlü bir marka iĢbirliği 

ile ortak bir çalıĢma yapılması (proje ve benzeri) burada eğitim öğrenim gören öğrencilerin bu çalıĢma 

(proje ve benzeri) kapsamında değerlendirilmesi gerçekleĢtirilebilir. 

Banaz MYO‘daki mevcut programlara iliĢkin tercih yapacak öğrencilerin farkındalıklarının 

arttırılmasına yönelik tanıtıcı etkinler düzenlenebilir. 

 Öğrencilerin yarısından fazlasının sınav sonuçlarının geç bildirilmesini problem olarak görmesi 

konusunda okulun sınav sonuçlarını açıklamada kullandığı yazılım programı ile ilgili hizmet 

standartlarını gözden geçirmesi önerilebilir. 

Sosyal sportif faaliyetler öğrencilerin beklentilerine göre yeniden gözden geçirilebilir. Bu faaliyetlerin 

sürdürülebileceği fiziki alanların iyileĢtirilerek daha da etkin kullanılabilmesi önerilebilir.  

Yönetmeliklerin akademik yıl baĢlangıcında öğrenci e-maillerinde paylaĢılabileceği önerilebilir.  

Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik kısa aralıklarla öğrenci ihtiyaç analiz anketleri 

uygulanabilir. Bu Ģekilde öğrencilerin sorun olarak algıladıkları ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre yardımcı olunması düĢünülebilir. 

Öğrencilerin arzu ettiği daha konforlu eğitim öğretim alanı için okulun içinde ve dıĢında fiziki 

çalıĢmalar ile izolasyon durumu gözden geçirilebilir.  

Öğrenciler Üniversite Yönetiminin tanımladığı ortak e-mail adresine yaĢadığı problemleri ve önerileri 

yazabilir ve Üniversite Yönetimi bu mesajları rutin olarak tarayarak öğrencilere yardımcı olabilir.   

DüĢük oranda da olsa öğrencilerin ekonomik problemler yaĢaması nedeni ile ilçede öğrencilerin daha 

rahat ve daha ucuz barınabilecekleri Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumuna ait binaların inĢası 

önerilebilir. 

Banaz Meslek Yüksekokulunun kendisine verilmiĢ olan ―ekonomiye vasıflı ara eleman yetiĢtirme‖ 

görevinde kaliteyi daha da attırma hedefleri doğrultusunda, öğrenci problemlerine yönelik ileri 

çalıĢmalar yürütülmesi önerilebilir.  
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ÖZET 

 

Son yirmi yılı aĢkın süredir gıda tüketimindeki en önemli değiĢikliklerden biri, hazır gıdaların 

özellikle fast food tipi gıdaların tüketilmesindeki artıĢ eğilimidir. Fast food gıdalar; hızlı 

hazırlanan ve servis edilen gıdalardır. Kısa sürede hazırlanan gıdalar olarak kabul edilebilen 

fast food tipi gıdalar, genellikle önceden ısıtılmıĢ veya piĢirilmiĢ malzemelerle bir restoran ya 

da mağazada satılan ve müĢterilere paketlenmiĢ olarak servis edilebilen gıdalardır. Yapılan 

araĢtırmalarda, ev dıĢında yiyecek ve içecek tüketen bireylerin; yüksek oranda enerji, yağ, 

doymuĢ yağ, karbonhidrat, Ģeker almalarına karĢın düĢük oranda mikro besinler aldıkları 

belirlendiğinden dolayı ―ev dıĢı‖ yemek yeme eğilimi incelenmiĢtir. Fast food pazarı geniĢ 

ölçüde gençlere odaklanmıĢtır.  

 

Bu çalıĢmada Dumlupınar Üniversitesi AltıntaĢ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin fast food 

tüketim alıĢkanlıkları incelenecektir. ÇalıĢmada, fast food tüketen öğrencilerin, ne sıklıkta, ne 

zaman ve hangi tip gıdaları tükettikleri ve reklamların tüketim kararları üzerine etkisinin olup 

olmadığı araĢtırılacaktır. Öğrencilerin demografik ve sosyo-ekonomik değerlerinin fast food 

tüketim alıĢkanlıkları üzerine etkisi incelenecektir. ÇalıĢmada öğrencilerin beslenme 

alıĢkanlıklarını tespit etmek amacıyla hazırlanan soru formu araĢtırmacılar tarafından 

öğrencilere uygulanacaktır ve toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: fast food, tüketim alıĢkanlıkları, öğrenci. 

 

Determination of Fast Foods Consumptıon and Habıts of Dumlupınar 

Unıversıty AltıntaĢ Vocatıonal School Students 
 

ABSTRACT 

 

The increasing tendency to eat food prepared outside the home, especially fast food, has been 

one of the most significant changes in food consumption  over the past 20 years. Fast food is a 

type of food that is prepared and served very quickly. While any meal with low preparation 

time can be considered fast food, typically the term refers to food sold in a restaurant or store 

with preheated or precooked ingredients, and served to the customer in a packaged form 

for take-out/take-away. The dietary trend of ―eating out‖ has been scrutinized because studies 

have shown that those individuals who consume foods and beverages away from home have 

high intakes of total energy, fat, saturated fat, carbohydrates, sugar and low intakes of 

micronutrients. Fast foods marketing largely focuses on teeneagers. 

In this research, the  students of Dumlupınar University  Altıntas Vocatıonal School fast food 

consumption  and habits  will be determined. Study, fast food consumed by students, how 

often and when they consume,what types of fast foods they consume,and the advertisements 

will be investigated whether consumption decisions effectively. Students of demographic and 

mailto:nihal.oztop@dpu.edu.tr
mailto:aysel.gulbandilar@dpu.edu.tr
mailto:mehtap.okur@dpu.edu.tr
mailto:yusuf.kolcu@dpu.edu.tr
https://en.wikipedia.org/wiki/Restaurant
https://en.wikipedia.org/wiki/Take-out
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socio-economic variables on effect in fast food consumption patterns will be investigated. A 

questionnaire is designed by the researcher is utilized for collection of information regarding 

the students eating habits and the data collected by the questionnaire is statistically analyzed 

using. 

Key words: fast food, comsumptıon patterns, student 

 

1. GĠRĠġ 

 
Günümüzde, geliĢen teknoloji ve sosyo-ekonomik koĢullar, çalıĢma yaĢamında zamana karĢı yarıĢır hale gelinmesi, fast food 

baĢka bir deyiĢle "ayak üstü beslenme" alıĢkanlığının giderek  

yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur [1,2,3]. Fast food'un tüm dünyada ve ülkemizde de gıda 

sektörü içinde en hızlı geliĢen sektörlerden biri olmasının nedeni olarak, kolay, pratik, hızlı, 

uygun fiyatı ve doyurucu olması gösterilmektedir [4]. 

 

Fast food restoranlar, alıĢılagelmiĢ restoranlardan farklı olarak müĢterilerin, sipariĢlerini çok 

kısa bir sürede alarak yemek yedikleri ve standart mönülerin sunulduğu restoranlardır [5]. Bu 

restoranların büyük çoğunluğunda self-servis olarak hizmet alındığı gibi hizmetin servis 

görevlilerince sunulduğu restoranlar da mevcuttur. Bu iĢletmelerde, devir hızı yüksek olan 

hamburger çeĢitleri, kızarmıĢ patates ve parça tavuk, pizza, döner, pide, lahmacun vb. gıdalar 

tüketime sunulmaktadır. Fast food restoranları her ülkede, bulunduğu ülkenin geleneksel 

gıdalarının hızlı tüketime uygun halde sunulması Ģeklinde geliĢme göstermektedir. 
 

Yıllar içerisinde ekonomik koĢullar ve diğer etkenler yanında, reklamlar, pazara sunulan yeni 

ürünler ve küresel ölçekte yayılan fast food gıdalar toplumun beslenmesini etkilemektedir. 

[6].  Simit, tost, döner, lahmacun, pide, hamburger çeĢitleri, soğuk sandviçler, pizza, kızarmıĢ 

patates ve parça tavuk, balık-ekmek gibi fast food ürünleri ile beraber tüketilen gazlı 

içecekler, çay ve kahvenin özellikle çocuk ve gençler tarafından sık tercih edilmesi yetersiz ve 

dengesiz beslenme ile birlikte çeĢitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır [7,8]. 

 

Fast food sistemi ile tüketilen besinlerin enerji ve bazı besin öğeleri yönünden dengeli 

olmaması uzun dönemde bazı sağlık problemlerine neden olabilmektedir [9]. Bu sağlık 

problemlerinin baĢında ĢiĢmanlık gelmektedir. Fast food ürünlerindeki en önemli sorun 

yüksek enerji içermeleridir. Fast food'larda orta düzeyde yenen bir öğünün enerji içeriği, 400 

kaloriden baĢlayıp 1500 kaloriye kadar yükselebilmekte ve enerjinin çoğu yağ ve Ģeker 

kaynaklı olmaktadır. Bu da kilo alımına yol açabilmektedir [10]. Fast food ürünlerindeki 

yağın çoğu hayvansal kaynaklıdır. Bu ürünlerin sodyum, kolesterol ve özellikle doymuĢ yağ 

miktarı, diğer besin öğeleri yoğunluğuna göre daha fazladır. Bu durum baĢta koroner kalp 

hastalıkları ve kanser olmak üzere, birçok kronik hastalık için risk faktörüdür. 

 

Fast food olarak tüketilen besinler, A ve C vitamini ile kalsiyum yönünden yetersiz olup posa 

içeriği de düĢüktür [11,12]. Bu vitaminlerin düĢük düzeyde alınımı, bağıĢıklık sistemi 

yetersizliğine, kalp-damar hastalıkları ve katarakt riskinin artmasına yol açmaktadır. Özellikle 

büyüme çağında kalsiyumun yetersiz alımı, büyümeyi olumsuz etkilemekte ve kadınlarda 

menopoz sonrası osteoporoz riskini de artırmaktadır. Beslenmede posa içeriğinin yetersizliği 

ise bağırsak kanseri riskini artıran faktörlerdendir. Fast food menüleri yüksek miktarda 

sodyum içermektedir. Bu durum yüksek kan basıncının oluĢmasına neden olmakta ve mide 

kanseri riskini artırmaktadır [13]. 

 

Ayaküstü beslenmede gazlı içecekler, çay ve kahve sıklıkla tüketilmektedir. Bu tür içecekler 

fazla miktarda tüketildiğinde vücutta demir emilimi azalmakta ve demir eksikliğine yol 

açmaktadır. Fast food ürünlere renklendirici, tatlandırıcı ve aroma artırıcı katkı maddeleri 
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eklenebilmekte, bu ürünlerin uygun kullanılmamaları ve sık tüketimleri uzun dönemde kanser 

riskini artırmaktadır [7]. 

 

Sağlık yönünden değerlendirildiğinde fast food gıdalarla beslenme Ģekli, neredeyse tüm dünya 

nüfusunu tehdit eden bir hastalık olarak görülebilmektedir.  Buna rağmen insanlar bu tür 

yiyecekleri giderek artan bir oranda tüketmeye devam etmektedirler. Ġnsanların neden artan 

oranda fast food gıdaları tükettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer insanların bu 

gıdaları tüketim nedenleri tespit edilebilirse bu nedenlerin bir kısmının ortadan kaldırılması ya 

da etkilerinin azaltılması mümkün olabilir. Böylelikle fast food tüketimi ve dolayısıyla 

zararlarının azaltılması sağlanabilir.  

 

Bu çalıĢmada, Dumlupınar Üniversitesi AltıntaĢ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin fast food  

tüketim  alıĢkanlıkları incelenerek,  bu gıdaları tüketim nedenleri araĢtırılmıĢ ve  fast food 

tüketiminin dengesiz ve yetersiz beslenmeye yol açabileceği yönünde bilinçlendirilmeleri 

amaçlanmıĢtır.   
 

 2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmamızın materyalini, Dumlupınar Üniversitesi AltıntaĢ Meslek Yüksekokulu‘nda 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında öğrenim gören toplam 222 öğrenciye uygulanan 

―Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketim AlıĢkanlıklarının Belirlenmesi‖ baĢlıklı anket 

çalıĢması oluĢturmaktadır. Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin 

sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri, ikinci bölümde ise Fast food tüketim düzeyleri ve 

fast food gıda tüketim alıĢkanlıklarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik ifadelere yer 

verilmiĢtir.   

 

Veriler 2016 yılı ġubat ayına aittir. Anket öncesinde araĢtırmanın amacı anlatıldıktan sonra 

anket formları öğrencilere dağıtılmıĢ ve doldurmaları istenmiĢtir. Anketlerde, öğrencilerin 

sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri, fast food tüketim miktarları, tüketim alıĢkanlıkları, 

fast food tercihleri, fast food tüketiminin sağlık üzerine etkilerini belirleyecek sorulara yer 

verilmiĢtir. Ayrıca, konu ile ilgili yapılmıĢ ulusal ve uluslararası çalıĢmalardan da 

yararlanılmıĢtır. Anket çalıĢması ile elde edilen bu veriler bilgisayar ortamında girilmiĢ ve 

verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22. istatistik paket programında değerlendirilmiĢ, 

verilerin yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıĢtır. 

 

 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

3.1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri 

Ankete katılan öğrencilerin %78‘sini bayanlar, %22‘sini erkekler oluĢturmaktadır. Ankete 

katılan öğrencilerin yaĢ ortalaması; 21, kilo ortalaması; 53 ve boy ortalaması ise 165 cm 

olarak belirlenmiĢtir. Üniversitedeki öğrenim gördükleri alanlara bakıldığında öğrencilerin  

%.28.8‘inin Sosyal Bilimlerde, %.71.2‘sinin Teknik Bilimlerde alanında eğitim gördükleri 

tespit edilmiĢtir. Daha önce mezun oldukları okullara bakıldığında öğrencilerin  %.29.6‘sı düz 

liselerden, %.52.6‘sı meslek liselerinden, %.14.8‘i Anadolu Liseleri‘nden ve %3‘ünün ise 

diğer liselerden mezun oldukları belirlenmiĢtir.  

 

Üniversiteye baĢlamadan önce yaĢadıkları yer araĢtırıldığında %40.4‘ü il merkezinde, %43‘ü 

ilçe merkezinde, %16,6‘sının ise köy ya da kasabada kaldıkları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin % 
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75.8‘i yurtta,  % 9‘u evde,  % 13.9‘u ailesi ile birlikte,  % 0.9‘u akraba yanında, % 0.4.‘ü 

diğer yerleĢim birimlerinde kalmaktadır.  

  

Ankete katılan öğrencilerin aylık ortalama harcama miktarları Çizelge 1.‘de gösterilmiĢtir. 

Öğrencilerin harçlıklarını; %51.4‘ü ailelerinden, %37.7‘si burs ve kredilerden, %5.5‘i 

çalıĢarak %5‘i hem ailelerinden hem de burs ve kredilerden ve %0,4‘ü ise diğer yerlerden 

karĢılamaktadırlar. 

 
Çizelge 1. Öğrencilerin Aylık Harcama Miktarları () 

Aylık harcama  Sayı % 

250-500 145 65.3 

501-750 54 24.3 

751-1000 11 5 

1001 ve üzeri 12 5.4 

 

3.2. Öğrencilerin Fast Food Tüketim AlıĢkanlıkları 

AraĢtırmada ankete katılan öğrencilerden tercih edilen fast food türü yemekleri en çok tercih 

edilene ―1‖ vererek sıralamaları istenmiĢtir. Tercih puanı elde edilirken en çok tercih edilen 

yemek türü en yüksek katsayı ile (tercih sırası 1 olanlar 3 katsayısı ile 3 olanlar 1 katsayısı ile 

çarpılmıĢtır) çarpılarak puana dönüĢtürülmüĢtür. Sonuçlar Çizelge 2.'de gösterilmiĢtir. 

 
Çizelge 2. Tercih edilen fast food türü yemeklerin önem sırasına göre sıralanması  

Fast food türü Tercih puanı 

KızartılmıĢ Patates   314 

Ekmek arası ÇeĢitleri   282 

Lahmacun-Pide ÇeĢitleri   204 

Çiğ Köfte   149 

Burger ÇeĢitleri     95 

 

Çizelge 2.'deki sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin fast food tüketiminde en çok 

kızartılmıĢ patatesi ve bunu takiben ekmek arası çeĢitlerini tercih ettikleri belirlenmiĢtir. Fast 

food gıda ürünlerinin tercihinde ülkelerin kendi kültürel özelliklerini ve damak zevkleri 

önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda araĢtırmaya katılan öğrenciler tarafından, tercih 

edilen fast food türü yiyeceklerden önceliği kızartılmıĢ patates ve ekmek arası çeĢitlerinin 

alması beklenen bir sonuçtur. Ayrıca çalıĢmada burger çeĢitlerinin en az tüketilen fast food 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu durumun ankete katılan öğrencilerin ilçede ikamet etmeleri ve 

ilçede burger çeĢitlerini satan markaların bulunmamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, fast food türü restoranlara gitme sıklıklarına baktığımızda, 

%9 'unun her gün seçeneğini iĢaretledikleri görülmektedir. Katılımcıların %40.8'ı haftada bir 

fast food restoranlarına gittiklerini belirtirken, %19.7'si on beĢ günde bir, %23.8 'i ise ayda bir 

bu tür restoranlara gittiklerini belirtmiĢlerdir. Katılımcıların %.6.7'sı ise bu restoranlara 

nadiren gittiklerini belirtmiĢlerdir. Görüleceği üzere ankete katılan öğrencilerin 

çoğunluğunun haftada bir fast food tükettiği belirlenmiĢtir. 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, en çok kimlerle dıĢarıda fast food yeme durumları 

incelendiğinde, %1.4‘ünün yalnız, %6.3‘ünün ailesiyle,%38.9‘unun erkek/kız arkadaĢlarıyla, 

%48.9‘unun arkadaĢlarıyla,%2.7‘sinin akrabalarıyla, %1.8‘inin ise diğerleriyle birlikte bu tür 

restoranlara gittiklerini belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerin 

büyük kısmının arkadaĢlarıyla beraber fast food tükettikleri belirlenmiĢtir.  
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %78.7'si öğleden sonra, %1.4'ü sabah, %19.9‘u da akĢam 

öğünlerinde fast food türü beslenmeyi tercih ettiklerini söylemiĢlerdir. Sonucun bu Ģekilde 

çıkması ĢaĢırtıcı değildir. Çünkü fast food türü iĢletmelerin çabaları bu tür restoranları, 

tüketici zihninde hızlı servis, makul fiyat, belirli standart ve kaliteyi içeren öğle yemeği yenen 

yerler olarak konumlandırmaktır. 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin fast food tüketiminin sağlık üzerine nasıl bir etkisinin olduğu 

sorulduğunda, öğrencilerin %28.1‘inin çok zararlı, %52.8‘inin zararlı, %12.6‘sının fikrim 

yok, %.5.5‘inin faydalı ve %1‘inin ise çok faydalı seçeneklerini iĢaretledikleri belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin cevap seçenekleri değerlendirildiğinde aslında fast food tüketiminin zararlı 

olduğunu düĢünmelerine rağmen; yine de tercih etme sebeplerinin ya zorunluluktan, ya da 

birbirlerini etkilemelerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

Öğrencilere yöneltilen bir diğer soru da fast food tüketim kararına etki eden faktörlerin neler 

olduğudur. Burada 16 tane faktör öğrenciler tarafından beĢli bir ölçek üzerinde 

değerlendirilmiĢtir. Bu doğrultuda elde edilen, frekanslar ve aritmetik ortalamalar Tablo 1.'de 

gösterilmiĢtir. 

 
Tablo 1. Fast Food Tüketim Kararını Etkileyen Faktörler 

 

 

Faktör 

 

 1 2 3 4 5 ORT 

ArkadaĢlarım/ Ailem istediği için fast food tüketiyorum. N 

% 

98 

44.7 

78 

35.6 

15 

6.8 

21 

9.6 

7 

3.2 

1.91 

Yemek hazırlamayı sevmediğim için fast food tüketiyorum. N 

% 

74 

33.6 

75 

34.1 

24 

10.9 

36  

16.04 

11 

5 

2.25 

Yemek piĢirmeyi bilmediğim için fast food tüketiyorum N 

% 

116 

53 

65 

29.7 

13 

5.9 

19 

8.7 

6 

2.7 

1.79 

Yemek hazırlayacak vaktim olmadığı için fast food tüketiyorum. N 

% 

73 

33.2 

58 

26.4 

23  

10.5 

58 

26.4 

8 

3.6 

2.41 

DıĢarıdayken acıktığım için (iĢteyken, okuldayken...) fast food 

tüketiyorum. 

N 

% 

15 

6.8 

9 

4.1 

8 

3.7 

138 

63 

49 

22.4 

3.90 

DeğiĢik ortamlarda yemek istediğim (sosyalleĢmek) için fast food 

tüketiyorum. 

N 

% 

59 

27.2 

60 

27.6 

25 

11.5 

63 

29 

10 

4.6 

2.56 

AlıĢkanlıktan fast food tüketiyorum. N 

% 

77 

35.6 

76 

35.2 

25 

11.6 

32 

14.8 

6 

2.8 

2.14 

Özel kutlamalar nedeniyle fast food tüketiyorum N 

% 

56 

25.6 

62 

28.3 

35 

16 

58 

26.5 

8 

3.7 

2.54 

Kendimi ödüllendirmek için fast food tüketiyorum. N 

% 

72 

32.7 

76 

34.5 

26 

11.8 

36 

16.4 

10 

4.5 

2.25 

Reklamlardan etkilendiğim için fast food tüketiyorum. N 

% 

94 

42.7 

84 

38.2 

18 

8.2 

17 

7.7 

7 

3.2 

1.90 

Hızlı servis edildiği için fast food tüketiyorum. N 

% 

77 

34.8 

67 

30.3 

21 

9.5 

48 

21.7 

8 

3.6 

2.29 

Kolaylıkla eriĢebildiğim için fast food tüketiyorum. N 

% 

48 

21.7 

42 

19 

20 

9 

95 

43 

16 

7.2 

2.95 

Tadını sevdiğim (lezzetli) için fast food tüketiyorum N 

% 

27 

12.3 

21 

9.5 

28 

12.7 

114 

51.8 

30 

13.6 

3.45 

Ucuz olduğu için fast food tüketiyorum N 

% 

66 

30.1 

81 

37 

23 

10.5 

45 

20.5 

4 

1.8 

2.27 

AlıĢ-veriĢ yaparken acıktığım için fast food tüketiyorum. N 

% 

28 

12.8 

29 

13.2 

29 

13.2 

114 

52.1 

19 

8.7 

3.31 

Doyurucu olduğu için fast food tüketiyorum. N 

% 

5 

24 

60 

27.1 

48 

21.7 

48 

21.7 

12 

5.4 

2.57 

 1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Kararsızım 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle Katılıyorum 
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Tablo 1.‘den de görüleceği üzere, öğrencilerin fast food tüketim kararını etkileyen 

faktörlerden özellikle üç faktörün daha önemli olduğu belirlenmiĢtir. Bunlar; ―DıĢarıdayken 

acıktıkları için‖ , ― Lezzetli buldukları için‖ ve ―AlıĢveriĢ yaparken acıktıkları için fast food 

tüketiyorum‖  faktörleridir. Fast food restoranlar, alıĢılagelmiĢ restoranlardan farklı olarak 

müĢterilerin, sipariĢlerini çok kısa bir sürede alarak yemek yedikleri ve standart mönülerin 

sunulduğu restoranlardır. Bu restoranlar, günü evinden uzak geçiren insanların hem damak 

zevkine hitap etmekte; hem de zaman problemine çözüm getirmektedir. Fast food iĢletmeleri 

hızlı ve pratik servis yapabilen iĢletmeler olduğu için özellikle insan popülasyonlarının fazla 

olduğu alıĢveriĢ merkezlerinde konumlanmaktadırlar. Öğrenciler,  alıĢveriĢ merkezlerinde 

daha fazla vakit geçirdikleri ve acıktıkları için öğün geçirmek adına fast food tüketimine 

yönelmektedirler.  Ayrıca fast food ürünler karbonhidrat ve yağ içerikleri yüksek olan gıdalar 

olduklarından lezzetli ve doyurucu özelliktedirler.  Bu açıdan değerlendirildiğinde 

öğrencilerin fast food tüketim kararlarına,  bu ürünlerin tadını sevme faktörünün etkili 

bulunması beklenen bir sonuçtur. 

AraĢtırmamızda H0 hipotezini oluĢturan, fast food tüketim sıklığı ile demografik değiĢkenler 

arasındaki iliĢkiye  α=0,05 hata, %95 anlamlılık düzeyinde Anova testi kullanılarak bakılmıĢ 

ve sonuçlar Çizelge 3.‘de gösterilmiĢtir. 

 
Çizelge 3. AraĢtırmaya Katılanların Demografik DeğiĢkenleri ile Fast Food Tüketim Sıklığı Arasındaki ĠliĢki 

Düzeyleri 

 Cinsiyet YaĢ 

Grupları 

Üniversiteye 

baĢlamadan 

önceki 

ikamet edilen 

yer 

Üniversiteye 

baĢladıktan 

sonra ikamet 

edilen yer 

Aylık 

Ortalama 

Gelir 

Fast Food Tüketim 

Sıklığı 

P=0.712 P=0.001 P=0.648 P=0.851 P=0.174 

Çizelge 3.‘den de görüldüğü üzere cinsiyet, yaĢ, üniversiteye baĢlamadan önce ve sonra 

ikamet edilen yer ve aylık ortalama gelir demografik değiĢkenleri ile fast food tüketim sıklığı 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Buna göre cinsiyet, üniversiteye baĢlamadan önce ikamet 

edilen yer, üniversiteye baĢladıktan sonra ikamet edilen yer ve aylık ortalama gelir grupları ile 

fast food tüketim sıklığı arasında farklılık bulunamamıĢtır. Ancak yaĢ gruplarına göre fast 

food tüketim sıklığı arasında farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre yaĢ grupları arttıkça 

fast food tüketim sıklığı azalmıĢtır. Bu sonuca göre, öğrencilerin yaĢla beraber fast food 

tüketiminden uzaklaĢtıkları ve daha bilinçli beslenmeye özen gösterdikleri düĢünülmektedir.  

 

Cinsiyetin,  fast food tüketim kararına etki eden faktörler üzerine etkisi Anova testi ile analiz 

edilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. Tablolarda yalnızca iliĢki bulunan sonuçlara yer 

verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Fast food tüketim kararına Etkileyen Faktörlerin Cinsiyet DeğiĢkeni Bakımından Ġncelenmesi 

Faktörler Cinsiyet  

BAYAN ERKEK P 

Yemek hazırlamayı sevmediğim için fast 

food tüketiyorum 

N 172 48 0.011 

Ort 2.14 2.65 

Std.sp 1.151 1.391 

Yemek piĢirmeyi bilmediğim için fast food 

tüketiyorum 

N 171 48 0.000 

 Ort 1.63 2.34 

Std.Sp 1.247 1.408 

Tadını sevdiğim (lezzetli) için fast food 

tüketiyorum 

N 171 49 0.001 

Ort 3.59 2.96 

Std.sp. 1.120 1.369 
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Yapılan Anova testi sonuçlarına göre, yemek hazırlamayı sevmeme, yemek piĢirmeyi 

bilmeme ve tadını sevme faktörleri a=0,05 hata, %95 anlamlılık düzeyinde cinsiyete göre 

farklılık göstermiĢtir. Bu faktörlerden yemek hazırlamayı sevmeme ve bilmeme faktörleri 

erkek öğrenciler tarafından daha önemli bulunurken, tadını sevme faktörü ise bayan 

öğrenciler tarafından daha önemli bulunmuĢtur.  

AraĢtırmamızda incelediğimiz bir diğer hipotez ise öğrencilerin gelir durumlarının, fast food 

tüketim kararını etkisinin olup olmadığıdır. Yaptığımız Anova testi, a=0,05 hata, %95 

anlamlılık düzeyinde gelir durumlarının, fast food tüketim kararına etkisinin olmadığı 

belirlenmiĢtir. Öğrencilerimizin gelir seviyesinin fast food tüketim kararına etki eden 

faktörler üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı belirlenmiĢtir.  

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Günümüzde oldukça yaygınlaĢan hazır yemek sistemi her yaĢtan ve kesimden tüketicilerin 

tercihi haline gelmiĢtir. Son yıllarda zamanın giderek artan önemi ve beslenme 

alıĢkanlıklarının değiĢmesi özellikle üniversite gençliğinin fast food tüketimini arttırmaktadır. 

Genç nüfusun bu alandaki talebinin fazla olması hazır gıda tüketimi sunan yerlerin ve 

sayılarının da artmasına neden olmuĢtur.  

 

Yapılan bu araĢtırma sonuçlarına bakıldığında DPÜ AltıntaĢ MYO öğrencilerinin büyük 

çoğunluğu fast food tüketme nedenlerini dıĢarıdayken acıkmaları ve lezzetini sevmeleri olarak 

belirtmiĢlerdir. Cinsiyete göre fast food tüketim kararına etki eden faktörler incelendiğinde ise 

erkek öğrenciler yemek hazırlamayı sevmeme ve bilmeme faktörlerini önemli bulurken bayan 

öğrenciler ise lezzetlerini sevme faktörünü daha önemli bulmuĢlardır. Fast food tüketim 

sıklığı ile yaĢ grupları arasında farklılığı araĢtırdığımızda ise göre yaĢ grupları arttıkça fast 

food tüketim sıklığının azaldığı gözlemlenmiĢtir. Farklı gelir grupları ve fast food tüketim 

kararları arasındaki farklılık incelendiğinde ise gelir seviyesinin fast food tüketim kararına 

etki eden faktörler üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı gözlemlenmiĢtir. Öğrencilerin 

genellikle öğle öğünlerinde ve arkadaĢlarıyla beraber fast food tükettikleri belirlenmiĢtir. En 

çok tercih ettikleri ürünlerin ise patates kızartması, ekmek arası çeĢitleri ve pide-lahmacun 

çeĢitleri olduğu belirlenmiĢtir.  
 

Fast food tüketimi kiĢilerin beslenmelerinde zaman tasarrufu ve kolaylık sağlaması yanında 

yetersiz ve dengesiz beslenme problemlerini de ortaya çıkarabilmektedir. Bu gıdaların 

tüketimindeki artıĢ ve sağlığımızın tehlikeye girmesi bu konuyu araĢtırmaya değer hale 

getirmektedir.  Sonuçta aile, okul ve toplum el ele vererek giderek bir halk sağlığı sorununa 

dönüĢen sağlıksız hazır gıda tüketimine karĢı savaĢılmalıdır.  Bu bağlamda baĢta gençler 

olmak üzere tüm bireylerin fast food gıdaların zararlı etkileri konusunda bilinçlendirilmeleri 

ve sağlıklı ve dengeli beslenmeye teĢvik edilmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra fast food 

tüketim yerlerinin menülerinin daha sağlıklı hale gelebilecek Ģekilde taze mevye-sebze, taze 

sıkılmıĢ meyve-sebze suları, ayran ve salatalar gibi ürünler eklenerek düzenlenmeleri, çeĢitli 

reklamlar ya da programlar aracılığıyla fast food tüketiminin zararları ve sağlıklı beslenme 

tarzının anlatılması ve sağlıklı, dengeli beslenmeyi destekleyen iĢletmelerin sayılarının 

arttırılması gibi uygulamalarla fast food tüketilme sıklığı azaltılabilir.   

 

Bu çalıĢma, Kütahya‘nın AltıntaĢ ilçesinde bulunan AltıntaĢ Meslek Yüksekokulu‘nda 

yapıldığı için ülke bazında bir genelleme yapılması söz konusu olamaz ancak bundan sonra 

farklı Ģehirlerde yapılacak çalıĢmalarla birleĢtirilerek daha genel sonuçlar elde edilebilir.  
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Özet 

 

Meslek yüksekokulları, bulundukları ilçelerin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında 

önemli rol oynamaktadır. Meslek yüksekokullarının yerel ekonomik katkıları arasında öğrenci 

harcamalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, Selçuk Üniversitesi TaĢkent meslek 

yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin TaĢkent ilçesi ekonomisine etkisi araĢtırılmıĢtır. Selçuk 

Üniversitesi TaĢkent meslek yüksekokulu öğrencilerine anket uygulanmıĢ ve bu çalıĢmanın verileri bu 

anketten elde edilmiĢtir. Bununla birlikte öğrencilerin harcama bütçesi içinde harcama grupları 

belirlenmiĢtir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıĢtır.  

Bu araĢtırmanın temel amacı, Selçuk Üniversitesi TaĢkent meslek yüksekokulu öğrencilerine 

uygulanan anketlerden elde edilen veriler ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin harcamalarını ve 

meslek yüksekokullarının ilçe ekonomisindeki yerini belirlemektir. Öğrencilerin harcama bütçesi 

içinde ilk üç sırayı barınma, eğitim ve beslenme harcamaları oluĢturmaktadır. Öğrenci harcama 

gruplarının toplam dağılımlarında cinsiyete göre farklılaĢmalar görülmektedir. Erkek öğrencilerde ilk 

üç sırada barınma, eğitim, beslenme yer alırken, kız öğrencilerde ilk üç sırada barınma, eğitim, 

haberleĢme ve ulaĢım yer almaktadır. ÇalıĢmanın sonucunda bir öğrencinin ayda ortalama 295 TL 

harcama yaptığı ve TaĢkent ilçesi ekonomisine aylık 67,260 TL katkı sağladığı tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulları, öğrenci harcamaları, ilçe ekonomileri, TaĢkent. 

 

Composition of Expenditures of Vocational High School Students and 

Its Place in Local Economies: The Case of Students of TaĢkent Vocational 

High School Selçuk University 
 

Abstract 

 

Vocational high schools play an important role scientific, social, cultural and economic development. 

Student expenditures occupy an important place local economic contributions made by vocational high 

schools. This paper examines the effect of the university in district economy by expenditures of 

students at the vocational high school in TaĢkent district of Selçuk University. The survey has been 

used for students of the TaĢkent Vocational High School, Selçuk University and the data of this paper 

are collected from this survey. However, the shares of the expenditure groups of the students in 

expenditure budgets of students are also determined. As a result of was evaluated using the 

programme SPSS. 

The main purpose of this study is to analyze the impact of the Selçuk University TaĢkent Vocational 

High School on the economy of the province in terms of vocational high students expenditures and 

vocational high schools determine the place of the district economy. The first three ranks of 
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expenditure items of students are constituted by harbouring, education and nourishment. 

Differentation is in sight the share of expenditure groups in the total expending. When the first three 

ranks of expenditure items of male students are constituted by harbouring, education and nourishment, 

the first three ranks of expenditure items of female students are constituted by harbouring, education, 

communications and transportation. As a result of the study, the findings suggest that each student 

spends 295 TL a month in average, which contributes 67,260 TL/month in total TaĢkent‘s economy. 

 

Keywords: Vocational High Schools, student expenditures, district economies, TaĢkent. 
 

 

1. GĠRĠġ 
 

Yerel kalkınmanın sağlanmasında, yerel kalkınma ajanslarına önemli roller yüklenmektedir. 

Üniversiteler, dolayısıyla meslek yüksekokulları ―Uygulayıcı Kurumlar‖ tanımlaması ile yerel 

kalkınma stratejisinin temel bileĢenleri arasında yer almaktadır(Van Boekel ve Van Logtestitijn, 

2002,s. 8-9; Yıldız ve Talih, 2011:270). Kalkınmanın önemli dinamiklerinden olan bilgiyi üreten 

üniversiteler hem bölgesel, hem de genel kalkınma sürecinde önem taĢımaktadır. Üniversitelerin 

dolayısıyla meslek yüksekokullarının bölgeleri destekleme yolları, istihdam yaratma ve bölgesel 

rekabet gücünü geliĢtirme fonksiyonları kalkınma sürecine önemli ölçüde katkılar 

sağlamaktadır(Newland, 2003:1-20). Üniversiteler bilginin üretildiği, geliĢtirildiği ve bunların 

kullanabilecek bireylerin yetiĢtirildiği üst düzey eğitim ve öğretim kurumları olarak ifade edilebilir. 

Üniversiteler bir ülkenin hem bilimsel ve teknolojik geliĢmesine katkı sağlarlar hem de ülkenin 

ekonomik büyüme ve geliĢmesine etki edebilirler (Korukoğlu, 2003:79).  

Üniversite yerel ekonominin bir sosyal kurumudur ve bu kurum akademik ve idari personel, öğrenciler 

ve tüzel kiĢiliği ile bulunduğu Ģehrin ekonomisini etkilediği gibi Ģehrin sosyal, kültürel, siyasal, 

bilimsel ve fiziki çevresiyle devamlı etkileĢim halindedir. Eğer üniversitelerin sosyal birlikteliğe, 

ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları isteniyorsa, üniversitelere daha fazla özerklik verilmeli, 

kaliteye iliĢkin değerlendirmeler birleĢtirilmeli ve rekabet ortamı yaratılmalıdır (ÇatalbaĢ, 2007:93). 

Üniversitelerin temel fonksiyonları, bilimsel araĢtırma yapmak, sonuçlarını toplumla paylaĢmak, 

kiĢisel geliĢimi sağlamak, insanların entelektüel yaĢamlarına katkıda bulunmak ve iĢ yaĢamının ihtiyaç 

duyduğu niteliklere sahip insan kaynağını yetiĢtirmektir. Bunun yanı sıra üniversiteler özellikle sosyo-

ekonomik açıdan geliĢmesini sürdüren bölgelerde bölgenin kalkınmasına da katkıda bulunmaktadırlar 

ve bu katkı süreklilik arz etmektedir. Özellikle sanayileĢememiĢ ve tarıma dayalı ekonomiye sahip 

bölgelerde üniversitelerin ekonomiye katkısı önemlidir (Yayar ve Demir, 2013:107). 

Üniversiteler kuruldukları yörenin ekonomik ve sosyal geliĢimine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Üniversitelerin bulundukları yöreye ekonomik ve sosyal katkıları Ģu Ģekilde özetlenebilir (Gültekin ve 

diğerleri, 2008:266): 

 Bölgesel gelir ve iĢgücü hareketliliğinde iyileĢmeler sağlar. 

 Konut, sağlık olanakları, iletiĢim ve taĢımacılık geliĢir. 

 Kültürel etkinlikler artar. 

 YaĢam kalitesi iyileĢir. 

 Eğitime katılma oranında artıĢ olur. 

 Doğum-ölüm oranında değiĢme meydana gelir. 

 Göç azalır. 

Bu çalıĢmada meslek yüksekokullarının ilçe ekonomilerine katkıları ele alınmaktadır. ÇalıĢmanın 

amacı, ilçelerde faaliyetlerde bulunan yüksek öğretim kurumlarının ilçelere olan ekonomik katkısını, 

merkez yerleĢkesi Konya‘da bulunan Selçuk Üniversitesi‘nin yaklaĢık 228 öğrencisinin öğrenim 

gördüğü TaĢkent meslek yüksekokulu ölçeğinde araĢtırmaktır. AraĢtırma konusu olarak seçilen 

TaĢkent meslek yüksekokulu 2011 yılı itibariyle DıĢ Ticaret ve Harita Kadastro olmak üzere iki 

bölümü ile ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.  

 

2. LĠTERATÜR 

 

Phelps (1998), çalıĢmasında üniversitelerin kuruldukları bölgelerin refahı üzerindeki etkilerini 

incelemiĢtir. Üniversitelerin bölgedeki refahının olumlu olduğunu tespit etmiĢtir. 
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Atik (1999), Erciyes Üniversitesinin bölge ekonomisine katkısını incelemiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda 

Erciyes Üniversitesi‘nin bulunduğu bölgeye 13.706.000 TL katkı sağladığını ifade etmiĢtir. 

Ergün (2003), yaptığı çalıĢmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulunu ele 

almıĢtır. Öğrencilerin ilçe ekonomisine yaptığı katkıyı 365.675.000.000 TL olarak tespit etmiĢtir. 

Tuğcu (2004), yaptığı çalıĢmada Erciyes Üniversitesine bağlı NevĢehir alanını göz önüne almıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonucunda 4.533.000 TL gelir olarak katkı yapıldığını bulmuĢtur. 

Dulupçu ve Çarıkçı (2007), yaptıkları çalıĢmada Süleyman Demirel Üniversitesi‘nde eğitim gören 

1000 öğrenciye anket uygulamıĢlar ve çalıĢmanın sonucunda bir öğrencinin aylık ortalama 

harcamasının 493 TL olduğunu ifade etmiĢtir. 

KaĢlı ve Serel (2008), çalıĢmalarında üniversite öğrenci harcamalarının analizini yapmıĢlar ve bölge 

ekonomisine etkilerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek 

Yüksekokulunu ele alıp, anket yoluyla veriler elde etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda ise Gönen 

Meslek Yüksekokulunda öğrenci harcamalarının %34‘ünü eğlencenin kapsadığını bulmuĢlardır. 

Strauf ve Scherer (2008), yaptıkları çalıĢmada üniversitelerin bölgesel katkılarını araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmalarında üniversitelerin bölgesel kalkınmaya önemli ölçüde etki sağladıklarını bulmuĢlardır. 

Dağlar, Tunç ve Kaya (2009), yaptıkları çalıĢmada Burdur‘un Bucak ilçesinde bulunan yükseköğretim 

kurumlarının ilçe ekonomisine ekonomik boyutta  45 milyon TL‘lik bir katkı sağladığını tespit 

etmiĢlerdir. 

Görkemli (2009), yaptığı çalıĢmada Selçuk Üniversitesi‘nin Konya ekonomisine etkisini ele 

almıĢlardır. Selçuk Üniversitesi‘nin 2003 yılında öğrenci harcamaları yoluyla sağladığı dolaylı gelir 

etkisi 182.964.387 TL olduğunu ifade etmiĢtir.  

Yaylalı ve diğerleri (2009), Selçuk Üniversitesi SeydiĢehir Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 

öğrencilerinin gelir- harcama iliĢkisini ele almıĢtır. Barınma, ulaĢım ve haberleĢme harcamaları 

zorunlu harcamalar içinde ele alınmıĢtır.  

Akçakanat ve diğerleri (2010), üniversite öğrenci harcamalarının il merkezine ekonomik katkılarını 

2003-2009 yılları arasında Isparta için incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda bir öğrencinin 2009 yılı 

için 474 TL olduğunu tespit etmiĢtir. Öğrenciler toplam harcamalarının %60‘ını beslenme ve barınma 

için yapıldığı ifade edilmiĢtir.  

ÇalıĢkan (2010), UĢak Üniversitesinin öğrenci harcamalarının il ekonomisine etkisini incelemiĢtir. 

Üniversite öğrenci harcamalarının kent ekonomisi için çok önemli bir talep kaynağı olduğunu 

bulmuĢtur. UĢak Üniversitesi‘nde öğrenim gören öğrencinin aylık harcamasının 560 TL olduğunu 

belirtmiĢtir.  

Selçuk ve BaĢar (2012), yaptıkları çalıĢmada Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin Kars Ġli ekonomisine 

etkisini araĢtırmıĢlardır. En çok harcama yapılan kalemin %21,23 ile barınma harcamaları olduğunu 

tespit etmiĢtir.  

ÇalıĢkan ve Demir (2013), yaptıkları çalıĢmada Celal Bayar Üniversitesi KöprübaĢı Meslek 

Yüksekokulunu ele almıĢlardır. Öğrenci harcamalarının bileĢimini ve ilçe ekonomisine etkisini ele 

almıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda ise il üç harcamanın barınma, beslenme ile haberleĢme ve ulaĢım 

olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Demireli ve TaĢkın (2013), Kütahya il merkezi için Dumlupınar Üniversitesini ele almıĢlardır. 2010 

yılında öğrencinin aylık ortalama 495 TL harcama yaptığını bulmuĢlardır.  

Yayar ve Demir (2013), çalıĢmalarında GaziosmanpaĢa Üniversitesi‘nin Tokat Ġli ekonomisine etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Bir öğrencinin aylık gelirinin 646,97 olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Büyükdoğan ve diğerleri (2015), çalıĢmalarında KTO Karatay Üniversitesi‘nin Konya ekonomisine 

etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmalarının sonucunda öğrencilerin aylık en fazla harcamayı beslenmeye 

yaptığını tespit etmiĢlerdir. 

Korkmaz (2015), Bayburt Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin il 

ekonomisine etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonucunda Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültesi aylık 

öğrenci harcamalarının 432,66 TL olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

   

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu araĢtırmada Selçuk Üniversitesi TaĢkent Meslek Yüksekokulunda önlisans düzeyinde eğitim gören 

öğrencilerin harcama bütçeleri, değiĢik harcama gruplarına yaptıkları harcamaların miktarı analiz 

edilmiĢtir. Bu bağlamda öğrenci harcamalarının TaĢkent Ġlçesi ekonomisine yaptığı katkının ortaya 
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konulması  amaçlanmıĢtır. Analizde kullanılacak kesit verileri elde etmek üzere öğrencilere anket 

uygulanmıĢtır. Örneklem kümesindeki öğrencilere araĢtırmacılar tarafından sınıf ortamında uygulanan 

ankette öğrencilerin demografik özelliklerine, TaĢkent Ġlçesine yönelik tutumlarına ve harcamalarına 

iliĢkin yaklaĢık 50 soruya yer verilmiĢtir. 

175 öğrenciden oluĢan araĢtırma evrenine anket uygulanmıĢ olup,eksik bilgiler içeren 20 anket 

elendikten sonra eksiksiz doldurulan 155 öğrenciye ait anket verileri kullanılarak analiz 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

4. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

Ankete katılan MYO öğrencilerinin genel özellikleri Tablo 1‘de yer almaktadır. Örneklem kümesi, 64 

bayan, 90 erkek olmak üzere toplam 154 öğrenciden oluĢmaktadır. Örneklem kümesi TaĢkent Meslek 

Yüksek Okulunda eğitime devam eden 228 öğrencinin %67,5‘inden oluĢmaktadır. Bu oran örneklemin 

ana evreni temsil için oldukça yeterli olduğu anlamına gelmektedir. 

Tablo 1: Ankete Katılan Öğrencilerin Genel Özellikleri 
  Sayı Oran(%) 

Cinsiyet 

Bayan 64 41,6 

Erkek 90 58,4 

Toplam 154 100,0 

YaĢ 

18-20 yaĢ 80 51,9 

20-22 yaĢ 56 36,4 

22-24 yaĢ 14 9,1 

24 ve üzeri yaĢ 4 2,6 

Bölüm 
Sosyal Programlar 40 26,0 

Teknik Programlar 114 74,0 

Devam Ettiği Program 
DıĢ Ticaret 44 28,6 

Harita Kadastro 110 71,4 

Devam Ettiği Program 

Türü 

1. Öğretim 88 57,1 

2. Öğretim 66 42,9 

Öğrencilerin TaĢkent’te 

Kaldığı Yer 

Kiralık Ev (eĢyalı) 22 14,3 

Kiralık Ev 30 19,5 

Otel 2 1,3 

Pansiyon 95 61,7 

Öğretmen Evi 1 0,6 

Polis Evi 4 2,6 

Diğer 22 14,3 

Öğrencilerin Aylık 

Toplam Harcama Tutarı 

150 TL‘den az 14 9,1 

150 – 250 TL arası 31 20,1 

251 – 300 TL arası 17 11,0 

301 – 400 TL arası 22 14,3 

401 – 500 TL arası 26 16,9 

501 TL ve üzeri 40 26,0 

Kaynak: Yazarın Kendi Hesaplamaları 

 

Örneklem kümesindeki öğrencilerin %41.6‘sı bayan, %58.4‘ü erkektir. Bu öğrencilerin yaklaĢık 

%52‘si 18-20 yaĢ arasında, %36,4‘ü 22-24 yaĢ arasında, %9,1‘i 22-24 yaĢ arasında ve %2,6‘sı 24 yaĢ 

ve üstüdür. Öğrencilerin 44‘ü DıĢ Ticaret bölümünde, 110‘u harita  kadastro bölümünde eğitim 

görmektedir. Örneklem kümesinde yer alanların 88 tanesi birinci, 66 tanesi ikinci sınıf öğrencisidir. 

Öğrencilerin %14,3‘ü kiralık eĢyalı evde, %19,5i kiralık evde, %1.3‘ü otelde, %61.7‘sipansiyonda,  

%6‘sı öğretmen evinde, %2,6‘sı polis evinde ve %14,3‘ü diğer yerlerde kalmaktadır. 
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Öğrencilerin aylık toplam harcama tutarlarına baktığımızda, yaklaĢık %10‘u 150TL‘den az gelire 

sahip, yaklaĢık %45‘i ise 400TL‘den fazla gelire sahiptir. 

 

Tablo 2: Ankete Katılan Öğrencilerin Aileleri ile ilgili Özellikleri 
  Sayı Oran(%) 

Öğrencilerin Ailelerinin 

Ġkamet Ettiği Yer 

Köy 18 11,7 

Kasaba 7 4,5 

Ġlçe 49 31,8 

ġehir Merkezi 42 27,3 

Büyük ġehir 38 24,7 

Babanın Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 11 7,1 

Okuryazar 8 5,2 

Ġlkokul 63 40,9 

Ortaokul 36 23,4 

Lise 25 16,2 

Üniversite 11 7,1 

Master ve üstü 11 7,1 

Annenin Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 24 15,6 

Okuryazar 9 5,8 

Ġlkokul 76 49,4 

Ortaokul 19 12,3 

Lise 24 15,6 

Üniversite 2 1,3 

Master ve üstü 24 15,6 

Babanın Mesleği 

Memur 14 9,1 

ĠĢçi 33 21,4 

Serbest Meslek 28 18,2 

Çiftçi 23 14,9 

Emekli 27 17,5 

Esnaf 12 7,8 

Polis 3 1,9 

Diğer 14 9,1 

Ailenin Aylık Geliri 

400 TL‘den az 5 3,2 

401- 700 TL Arası 17 11,0 

701- 1000 TL Arası 35 22,7 

1001- 15000 TL Arası 61 39,6 

1501 TL ve üstü 31 20,1 

Kaynak: Yazarın Kendi Hesaplamaları 

 

Ankette öğrencilerin demografik özelliklerini daha yakından tanımak amacıyla ailelerine iliĢkin bir 

kısım sorulara da yer verilmiĢtir. Öğrenci ailelerinin %11,7‘si köy, %4,5‘i kasaba, %31,8‘i ilçe, 

%27,3‘ü Ģehir merkezinde ve %24,7‘si büyükĢehirde ikamet etmektedir. Öğrencilerin babalarının 

yaklaĢık %50‘sinin, annelerinin %70‘inin eğitim seviyesi ilkokul ve altındadır. Öğrenci babalarının 

yaklaĢık %30‘u bağımlı çalıĢan, yaklaĢık %18‘i emeklidir. Diğer bir ifadeyle, öğrenci ailelerinin 

büyük çoğunluğu sabit ve dar gelirli ailelerden oluĢmaktadır. Ailelerin yaklaĢık %80‘inin geliri 

1500TL‘nin altındadır.  

Tablo 3: Ankete Katılan Öğrenciler ile ilgili Diğer Özellikler 
  Sayı Oran(%) 

TaĢkent meslek 

yüksekokulunu tercih 

nedeniniz? 

Yakınlığı 10 6,5 

Tavsiye edildiği için 11 7,1 

Okulun fiziki olanakları 2 1,3 

Doğal Ortamın Güzelliği 8 5,2 

Eğitim-Öğretimdeki ġöhreti 19 12,3 

Puanı 56 36,4 

Diğer 48 31,2 

Yeniden seçme Ģansınız 

sahip olsanız aynı bölümü 

yine tercih eder misiniz? 

Evet 74 48,1 

Hayır 44 28,6 

Kararsızım 35 22,7 

Mezun olduğunuz alanda 

çalıĢma imkanı 

bulabileceğinizi 

düĢünüyor musunuz? 

Evet 104 67,5 

Hayır 21 13,6 

Kararsızım 26 16,9 

TaĢkent ilçesi Evet 6 3,9 
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beklentilerinizi karĢılıyor 

mu? 

Hayır 109 70,8 

Kısmen 37 24,0 

TaĢkent ilçesinin 

öğrencilere gösterdiği 

tavrı nasıl buluyorsunuz? 

Olumlu 41 26,6 

Olumsuz 111 72,1 

TaĢkent ilçesindeki 

eğlence ve kültürel 

faaliyetler beklentinizi 

karĢılıyor mu? 

KarĢılıyor 4 2,6 

Kısmen KarĢılıyor 22 14,3 

KarĢılamıyor 124 80,5 

Kaynak: Yazarın Kendi Hesaplamaları 

 

Öğrencilerin TaĢkent MYO ve TaĢkent ilçesi ile ilgili düĢünceleri Tablo 3‘de sunulmuĢtur. 

Öğrencilerin %6,5‘i yakın olduğu için, %7,1‘i tavsiye edildiği için, %1,3‘ü okulun fiziki 

olanaklarından dolayı, %5,2‘si doğal ortamın güzelliği için , %12,3‘ü eğitim-öğretimdeki Ģöhretinden 

dolayı, %36,4‘ü puanından dolayı ve %31,2‘si diğer sebeplerden dolayı TaĢkent MYO‘nu tercih 

etmiĢlerdir. Öğrencilerin yaklaĢık %50‘si yeniden seçme Ģansı olsa yine aynı bölümü tercih 

edeceklerini söylemiĢlerdir ve %67,5‘i mezun olduktan sonra çalıĢma imkanı bulabileceklerini 

düĢünmektedir. Fakat, öğrencilerin yaklaĢık %70‘i TaĢkent ilçesinin beklentilerini karĢılamadığı ve 

yaklaĢık %72 gibi büyük bir çoğunluğu TaĢkent ilçesinin öğrencilere iyi bir tavır göstermediğini 

savunmuĢlardır. TaĢkent ilçesinin eğlence ve kültürel faaliyetler açısından öğrencilerin yaklaĢık 

%80‘inin beklentilerini karĢılayamadığını da sonuçlardan görülmektedir.  

 

Tablo 4: Harcama Gruplarının Öğrenci Bütçesi Ġçindeki Payları (%) 

 Bayan Erkek Genel 

Barınma  20,4 19,5 19,8 

Beslenme  12,1 13,6 13 

HaberleĢme ve ulaĢım  12,4 11,2 11,8 

Kültür ve eğlence  8,6 8,6 8,6 

Sigara ve alkollü içecekler  9,7 9,2 9,4 

Eğitim  14,1 14,3 14,2 

KiĢisel bakım  10,4 11,2 10,8 

Giyim ve ayakkabı  12,3 12,4 12,4 

Toplam 100 100 100 

Kaynak: Yazarın Kendi Hesaplamaları 

 

Elde edilen verilere göre; harcama bütçesi içinde ilk sırayı barınma harcamaları almaktadır. Barınma 

harcamaları öğrencilerin toplam harcamalarının yaklaĢık %20‘sini oluĢturmaktadır. Toplam 

harcamalar arasında ikinci sırayı %14,2 ile eğitim harcamaları almaktadır. Öğrencilerin harcama 

bütçesi içinde üçüncü sırayı beslenme kalemi oluĢturmaktadır. 4. sırada yer alan giyim ve ayakkabı 

harcamalarını, sırasıyla haberleĢme ve ulaĢım, kiĢisel bakım, sigara ve alkollü içkiler, kültür ve 

eğlence harcamalar izlemektedir. Kız ve erkek öğrenciler arasında harcama kalemlerinde cinsiyet çok 

belirgin bir farklılık kaynağı olarak ortaya çıkmamıĢtır. KiĢisel bakım ve giyim ve ayakkabı 

harcamalarında erkeklerin kızlardan daha yüksek pay ayırması beklenmedik bir bulgudur.  

AraĢtırmaya katılan cevaplayıcıların, toplam harcamalarına iliĢkin olarak verdikleri cevapların 

ortalaması alındığında, bir öğrencinin 2015-2016 Eğitim öğretim döneminde ayda ortalama 295 TL 

harcama yaptığı tespit edilmiĢtir. Bu bulgudan hareketle, Meslek Yüksekokulunda eğitim gören  228 

öğrencinin ilde sekiz ay bulundukları varsayılırsa; 

Aylık Toplam Ekonomik Katkı = Bir aylık öğrenci harcaması x Öğrenci Sayısı = 295 x228 = 67,260 

TL  

Yıllık Toplam Ekonomik Katkı = Aylık Toplam Ekonomik Katkı x Kalınan Süre(Ay) = 67,260TL x 8 ay 

= 538,080TL 
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5. SONUÇ 

 

Günümüzde üniversiteler, bilimsel bilgi üreten kurumlar olma özelliğinin yanı sıra kuruldukları 

bölgelere kültürel ve ekonomik açıdan çok fazla katkı sağlamaktadır. Üniversiteler özellikle meslek 

yüksekokulları yerel ekonomiler için iktisadi bir aktör olarak ifade edilebilir. Meslek yüksekokulları 

bulundukları ilçeleri büyük ölçüde kalkındırmakta ve ekonomik yapısına destek sağlamaktadır.   

Bu çalıĢmada, Selçuk Üniversitesi TaĢkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin harcamaları ve 

harcama kalemlerine ayırdıkları paylar ile ilçe ekonomisine katkısı analiz edilmiĢtir. Meslek 

yüksekokulu öğrencileri TaĢkent ilçesi ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre bir TaĢkent Meslek Yüksekokulu öğrencisinin aylık ortalama harcaması 295TL 

olarak bulunmuĢtur. Kız ve erkek öğrenciler arasında harcama kalemlerinde çok önemli farklılıklar 

tespit edilememiĢtir.  

Öğrencilerin harcama bütçesi içinde ilk üç sırayı barınma, eğitim ve beslenme harcamaları 

oluĢturmaktadır. Öğrenci harcama gruplarının toplam dağılımlarında cinsiyete göre farklılaĢmalar 

görülmektedir. Erkek öğrencilerde ilk üç sırada barınma, eğitim, beslenme yer alırken, kız 

öğrencilerde ilk üç sırada barınma, eğitim, haberleĢme ve ulaĢım yer almaktadır. ÇalıĢmada elde 

edilen bulguların benzer Ģekilde öğrenci harcamalarının ele alındığı çalıĢmaların sonuçlarına uygun 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Selçuk Üniversitesi TaĢkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anketin diğer verilerine 

göre; öğrenciler ilçedeki yaĢam faaliyetlerini olumsuz olarak nitelendirmekte ve meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin beklentilerini karĢılamadığını ifade etmektedir. Öğrencilerin ilçe hakkındaki olumsuz 

düĢünceleri Ģu nedenlere bağlanabilir: Ġlk olarak barınma imkanları sınırlı ve kalitesi düĢüktür. Ġkinci 

ve son olarak ise sosyal ve kültürel etkinlik imkanları kısıtlıdır.  

Sonuç olarak Selçuk Üniversitesi TaĢkent meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine önemli 

ölçüde katkı sağlamaktadır. Selçuk ve BaĢar çalıĢmamıza benzer Ģekilde Kafkas Üniversitesi 

öğrencilerinin Kars ilinde en çok harcamayı barınma harcamalarına yaptığını tespit etmiĢtir.  
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Özet 
 

Merzifon Meslek Yüksekokulu, Amasya Üniversitesi‘ne bağlı 1991 eğitim öğretim yılında 2 program 

ile öğrenim hayatına baĢlamıĢtır. ġu anda mevcut 9 farklı programda toplam 1043 öğrencisi 

bulunmaktadır. Bu çalıĢma ile öğrencilerin Merzifon Meslek Yüksekokulu‘nda yürütülen eğitim 

öğretim, danıĢmanlık faaliyeti, sosyal aktiviteler, fiziki koĢullardan öğrencilerin ne derece memnun 

oldukları araĢtırılmak istenmiĢtir. Bu bağlamda aktif öğrenime devam eden öğrencilerden 306 ile 

anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin ilçe hakkında ve yerel yönetimler hakkında fikirleri 

alınmıĢtır.  

Elde edilen bulgularda en yüksek ortalama danıĢmanlık hizmetlerinde iken en düĢük ortalama da  

sosyal aktiviteler çıkmıĢtır. Yerel yönetimin ve ilçe halkının öğrencilere tutumu sorgulandığında 2,81 

ortalama çıkmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Öğrenci, Yönetim, Okul Memnuiyeti  

 

Merzifon Vocational School with Student Eyes 
 

Abstract 
 

Merzifon Vocational School, began her studies in 1991 with two academic programs depends on the 

Amasya University. Currently there are a total of 1043 students in 9 different programs available. This 

study Merzifon Vocational School students in the educational training, consulting activities, social 

activities, students from physical conditions to investigate how satisfied they were asked. 300 with a 

survey of students who continue education in this context is made active. In addition, students were 

ideas about town and on local governments. 

In the findings, while the highest average in the consultation consider average increased social 

activities. The attitude of the students of the local government and people of the district average rose 

2.81 questioned. 

 

Keywords: Vocational Training, Student, Governance, School Satisfaction 

 

GĠRĠġ 

 

Mesleki ve teknik eğitim, yıllara göre farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Önceleri Mesleki ve Teknik 

eğitim; el maharetlerini gerektiren iĢler için veya üretim için eğitim olarak tanımlanmak ta iken; 

zamanla kiĢinin seçmiĢ olduğu mesleki alandaki faaliyetleri etkili bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmesi için 

gerekli bilgi, beceri ve tutumlar ile ilgili yeteneklerinin geliĢtirilmesini amaç edinen eğitim Ģeklidir 

olarak tanımlanmıĢtır (Sökmen, 2011: 67). Yükseköğretim kurumları; bireysel ve toplumsal yaĢam 

kalitesini arttırmak için teknik ve mesleki bilgi sağlayan kurumdur (Yangın ve Kırca, 2013: 80).  
Meslek Yüksekokulları belirledikleri vizyon, misyonlar doğrultusunda amaçlarını gerçekleĢtirmesinde 

tüm eğitim kurumları gibi kaliteye bağlıdır. Akan(2014:107)‘a göre eğitim, hizmet sektörü içerisinde 

yer almaktadır. Bu durum da kalite standartlarını geniĢletmiĢtir. Üniversiteler toplumların sosyal, 

kültürel geliĢmeleri ile teknolojik, bilimsel ve ekonomik geliĢmelerinde de önemli rol oynamaktadır. 

Kurumların, bahsi geçen geliĢmelere ayak uydurabilmesi için belirli periyotlarda eğitimsel 

ortamlarının kalitesini değerlendirme amacına dayalı olarak öğrencilerin; memnuniyet, tutum, 

gereksinim ve deneyimlerinin araĢtırılması önemlidir (Yangın ve Kırca, 2013: 80).  
Memnuniyet ġahin(2009:107)‘e göre; bir hizmetin tatmin edici bir Ģekilde yerine getirildiğine iliĢkin 

algı olarak tanımlanmaktadır. Burada hizmet verenin, hizmetle ilgili verdiği düĢüncesi değil, hizmet 

alanın düĢüncesi önemlidir (Aydın vd., 2014: 36). MüĢteri memnuniyeti, müĢteri bağlılığını sağlayan 
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ve müĢteri devamlılığını sürdüren yegane unsurdur. Bu nedenle üniversiteler artan bir Ģekilde TKY 

(toplam kalite yönetimi)‘nin ilkeleri ve müĢteri memnuniyeti uygulamaları ile yakından 

ilgilenmelidirler. Üniversiteler, öğrenci memnuniyetini en üst düzeye çıkararak öğrenciler tarafından 

sürekli tercih edilmeyi ve üniversiteler sıralamasında üst sıralarda yer almayı amaçlamaktadırlar 

(ġahin, 2009:107). 
 

1. Öğrenci Memnuniyeti 
Öğrenci memnuniyeti, kiĢinin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri karĢılandığı sürece artacaktır. Öğrenci 

memnuniyeti, öğrencilerin beklenti ve isteklerinin üniversite tarafından dikkate alınmasının bu 

kurumlara çok yönlü olanak sağlayacaktır (Erdoğan ve UĢak, 2005: 36). Günümüzde artan dinamik ve 

rekabetçi eğitim ortamı öğrenci memnuniyeti konusunda üniversiteleri daha duyarlı hale getirmektedir. 

Ülkemizde üniversitelerin artması ve öğrenci kayıt sayılarındaki azalma  süreci hızlandırmıĢtır (Aydın 

vd., 2014:37). Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca kullandıkları üniversite kampüsü, kampüs 

içindeki olanaklar, arkadaĢ grupları ve akademik personelinin öğrencilerin memnuniyetleri üzerinde 

büyük bir etkisi olduğunu iddia etmektedirler(Erdoğan ve UĢak, 2005: 37). 

    

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

ÇalıĢmanın verileri birey düzeyinde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 1991 yılında 

eğitim/öğretim faaliyetlerine baĢlayan ve Ģu anda 9 farklı programda toplam 1043 öğrencisi bulunan 

Merzifon Meslek Yüksekokulu‘nda okumakta olan öğrencileri oluĢturmaktadır. Yüksekokulda kayıtlı 

1043 öğrenciden 306‘sına ulaĢılarak ilgili anket gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Ankete katılanların demografik bilgileri tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Demografik bilgiler 
Cinsiyet  Erkek 214 69.9 

Kadın  92 30.1 

Sınıfınız 1 149 48,7 

2 157 51,3 

 

Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların 214‘ü erkek, 92‘si kadın olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin 

149‘u birinci sınıfta, 157‘si de ikinci sınıfta okudukları tespit edilmiĢtir. 
 

2.2. AraĢtırmanın Metodolojisi 

AraĢtırma sonuçlarını ortaya koyabilmek için öncelikle anket soruları frekans analizine tabi 

tutulmuĢtur. Yapılan frekans analizi ile tüm verilerin istatistiksel dökümü yapılmıĢtır. Ayrıca 

değiĢkenler arasındaki iliĢkileri görebilmek için korelasyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıda bu 

analiz sonuçları görülmektedir. 
 

3. Bulgular 

AraĢtırmaya katılan 306 öğrencinin bölümlere göre dağılımları tablo 2‘deki gibidir.  
 

Tablo 2: Okumakta olunan Program 

O
k

u
m

a
k

ta
 O

ld
u

ğ
u

n
u

z 

P
ro

g
ra

m
 

Bilgisayar Programcılığı 79 25,8 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı   43 14,1 

Mekatronik 56 18,3 

Giyim, Üretim Teknolojisi 13 4,2 

ĠnĢaat Teknolojisi 13 4,2 

Yapı Denetimi 19 6,2 

Makine 17 5,6 

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği 43 14,1 

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 23 7,5 

Toplam  306 100,0 

Ankete katılan öğrencilerin programlarına göre katılımları incelendiğinde sırasıyla %25.8‘i Bilgisayar 

Programcılığında okumaktadırlar. %18.3‘ü Mekatronik Programında, %14.1‘i Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı‘nda, %14.1‘i ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Programında, %6.2‘si Yapı Denetimi, 

%5.6‘sı Makine, %4.2‘si ĠnĢaat Teknolojisi, %4.2‘si Giyim, Üretim Teknolojisi programlarında 

okudukları görülmektedir. 
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Tablo 3: Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi 
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Öğretim elemanları kendi alanlarında yeterli bilgiye 

sahiptir./alanına hâkimdir. 
5,6 7,2 13,7 46,7 26,8 

Öğretim elemanları derslerine iyi hazırlanmaktadır. 4,6 6,9 15,7 47,1 25,8 

Öğretim elemanları sınıfta görüĢ ve düĢüncelerimizi 

söylememiz için bize olanak tanımaktadır. 
3,9 4,2 11,8 42,8 37,3 

Öğretim elemanları konularındaki yenilikleri takip etmektedir. 5,2 5,6 20,6 43,1 25,5 

Öğretim elemanları derslerine zamanında gelmektedir. 6,5 12,7 13,4 43,5 23,9 

Öğretime elamanları ders saatlerini etkin olarak kullanmaktadır. 4,6 7,8 7,5 52,3 27,8 

Öğretim elemanları ders içi  

durumlarımız hakkında 

bilgi vermektedir. 

5,2 8,2 9,2 46,1 31,4 

Öğretim elemanı yararlanabileceğimiz ders kitapları hakkında bizi 

bilgilendirmektedir. 
6,2 7,5 14,7 45,4 26,1 

Öğretim elemanlarının bizlerle iletiĢimi iyidir. 5,6 5,6 13,4 42,5 33,0 

Öğretim elemanları bize karĢı adildir / tarafsızdır. 15,0 7,5 16,3 33,3 27,8 

 

Tablo 3‘te öğrencilerin öğretim elemanları hakkında görüĢleri istenmiĢ olup en en güçlü yönün  %80.1 

ile ―Öğretime elamanları ders saatlerini etkin olarak kullanmaktadır.‖  çıkmıĢtır. en zayıf değer ise 

%61.1 ile  ―Öğretim elemanları bize karĢı adildir / tarafsızdır.‖ değeri olmuĢtur.   
 

Tablo 4: DanıĢmanlık ve ĠletiĢim Hizmetleri 
DanıĢmanlık ve ĠletiĢim 
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Ders kayıtlarım sırasında danıĢmanım gerekli yardımı yapmaktadır 6,5 7,2 8,2 35,6 42,5 

DanıĢmanım, paylaĢtığım sorunlarım çözüm bulmak için gereken çabayı 

göstermektedir 
6,2 7,2 12,1 39,5 35,0 

DanıĢmanım bana yeterli zaman ayırmaktadır. 7,2 9,2 16,7 33,3 33,7 

DanıĢmanım bana bölümümün iĢ olanakları hakkında bilgi vermektedir. 8,2 8,8 13,1 36,9 33,0 

DanıĢmanım okula ilk geldiğimde Yüksekokulumuz hakkında beni 

bilgilendirmiĢtir. 
11,4 16,3 18,0 25,8 28,4 

Öğretim elemanlarına ders dıĢındaki saatlerde rahatça ulaĢabiliriz 7,8 13,4 16,0 31,7 31,0 

 

DanıĢmanlık hizmetlerinden memnuniyet ortalaması 3.76 çıkmıĢtır. en yüksek değerin %42.5‘i 

kesinlikle katıldığı ―Ders kayıtlarım sırasında danıĢmanım gerekli yardımı yapmaktadır‖ sorusu 

olmuĢtur. Ardında ikinci sırada %35‘inin kesinlikle katıldığı ve %39.5‘inin de katıldığı 

―DanıĢmanım, paylaĢtığım sorunlarım çözüm bulmak için gereken çabayı göstermektedir‖ sorusu 

olmuĢtur.  
 

Tablo 5: Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri 
Ölçme ve Değerlendirme 
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Sınav soruları baĢarımızı ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır 8,2 11,8 20,3 38,2 21,6 

Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarımıza cevap alabiliriz. 9,5 8,8 19,3 41,2 21,2 

Sınavlar güvenli bir Ģekilde yapılmakta olup kopya olaylarına imkân 

verilmemektedir 
11,

4 
8,2 9,8 35,9 34,6 

Her sınavdan sonra sınav soruları ile ilgili değerlendirilmeler yapılmaktadır. 11,

8 
12,7 17,6 34,3 23,5 

Derslerde verilen ödevler geliĢimimize katkı sağlayacak niteliktedir. 6,2 8,5 14,7 42,2 28,4 
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Ölçme değerlendirme alanındaki cevaplar incelendiğinde ―Sınavlar güvenli bir Ģekilde 

yapılmakta olup kopya olaylarına imkân verilmemektedir‖ en yüksek çıkmıĢtır. ―ikinci sırada ise 

Derslerde verilen ödevler geliĢimimize katkı sağlayacak niteliktedir‖ sorusu yer almıĢtır. Ölçme 

değerlendirme hizmetlerinin ortalama değeri ise 3.61‘dir. 

 

Tablo 6: Teknoloji ve Güncellik 
Teknoloji ve Güncellik Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım  

 

Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Derslerde daha iyi eğitim için 

gerekli olan teknolojik 

olanaklardan yararlanılmaktadır 

6,5 10,1 9,2 37,6 36,6 

Derslik teknolojik ekipman 

bakımından yeterlidir. 
11,1 16,7 17,3 28,4 26,5 

Ders programları günümüz 

Ģartlarına uygun bir Ģekilde 

güncellenmektedir. 

11,4 9,5 18,0 37,6 23,5 

 

Teknoloji kullanımı ve güncellik alanında ortalama değer 3.61 olup en yüksek değer 

―Derslerde daha iyi eğitim için gerekli olan teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır‖ iken ikinci 

sırada ―Derslik teknolojik ekipman bakımından yeterlidir‖ ve son sırada da 

―Ders programları günümüz Ģartlarına uygun bir Ģekilde güncellenmektedir‖ yer almıĢtır. Bu da 

öğrenci gözünde derslerin güncel olmadığını göstermektedir. 
 

Tablo 7: Sosyal olanaklar 
Sosyal Aktiviteler 
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Yüksekokulumuz, öğrenci topluluklarının/temsilciliğinin 

faaliyetlerine yeterince destek sağlamaktadır. 
21,2 19,9 24,5 24,8 9,5 

Aldığımız teorik derslerle ilgili teknik geziler yapılmaktadır. 30,4 27,5 12,7 19,0 10,5 

Yüksekokulumuzda film gösterimi, tiyatro çalıĢması 

gibi isteklerimize izin verilmektedir. 
24,5 21,6 25,8 21,9 6,2 

Yüksekokulumuza iĢ dünyasını tanımamız için sektörden konuĢmacılar 

getirilmektedir. 
28,8 24,2 18,0 20,6 8,5 

 

öğrencilere sosyal aktiviteler sorulduğunda  2.63 ortalama değeri ile bu kategori son sırada yer 

almıĢtır. Öğrencilerin sosyal aktiviteler açısından memnun olmadıkları ve yetersiz buldukları bir 

gerçektir. Sosyal aktivite konusunda en olumsuz değer teorik gezilerin yapılmasıdır. Bir diğer dikkat 

çeken olay ise en memnun olunan Ģıkkında aynı olmasıdır. Bunun nedeni bölümlerin bazılarının teknik 

geziye katılmaları fakat büyük bir çoğunluğunun böyle bir aktivite düzenleyememesidir. 
 

Tablo 8: Eğitim- Öğretim 
 Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım  

 

Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Aldığımız yabancı dil eğitimi 

yeterlidir 
29,7 27,1 20,6 16,7 5,9 

Ders içerikleri bizi çalıĢma 

hayatına hazırlamak için 

yeterlidir 

15,4 15,7 23,9 34,6 10,5 

Yüksekokulumuzda 

okuduğumuz dersler 

uygulama açısından yeterlidir 

13,4 15,4 25,8 34,6 10,8 

Dönem baĢında derslerin 

içeriği hakkında bilgi veren 

bir plan verilmektedir. 

15,7 16,3 21,6 31,0 15,4 

 

Eğitim/ Öğretimden memnun olup olmadıkları sorulduğunda 2.95 ortalama değerine ulaĢılmıĢ ve sondan ikinci 

kategori olarak dikkat çekmektedir. En dikkat çeken değerin yabancı dil eğitimi olduğu görülmektedir. Bunun 
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nedeninde uzaktan eğitimden öğrencilerin memnun olmadıkları söylenebilir. Bu kategoride yer alan diğer sorular 

hemen hemen aynı yüzdeliğe sahiptir.  

 

Tablo 9: Alt Yapı ve Yardımcı Hizmetler 
 Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım  

 

Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Uygulamalı dersler için yeterli 

sayıda uygulama alanı/atölye 

bulunmaktadır. 

21,9 13,7 18,6 32,0 13,7 

Ders dıĢı zamanlarımızı 

değerlendirmek için uygun 

yerler mevcuttur. 

28,4 20,6 17,0 22,2 11,8 

Dersliklerin ısınması yeterlidir 5,6 7,8 11,4 46,7 28,4 

Derslikler temizdir. 6,5 9,2 15,7 41,8 26,8 

 

Alt yapı ve yardımcı hizmetler kategorisinin ortalama değeri 3.32‘dir. Burada En yüksek değer 

dersliklerin ısınması çıkmıĢtır ikinci sırada dersliklerin temizliği görülmektedir. Üçün sırada uygulama 

için yeterli uygulama alanı ve atölye yer alma iken son sırada der dıĢı zamanları değerlendirecek 

uygun yerler almaktadır. 
 

Tablo 10: Fiziki Kapasite 
Fiziki Kapasite Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım  

 

Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Dersliklerin yeterince 

büyüktür. 
11,1 14,1 21,9 39,5 13,4 

Dersliklerin sayısı  

yeterlidir. 
9,5 13,4 16,3 46,7 14,1 

Dersliklerin aydınlatılması 

yeterlidir. 
6,2 7,2 11,8 52,6 20,9 

Kantin ortamı ve 

büyüklüğü yeterlidir 
38,2 20,9 17,3 14,7 8,8 

kütüphane, spor salonu vb. 

alanlardan  

faydalanabiliyorum 

29,4 16,0 21,6 23,5 9,5 

 

Fiziki kapasiteden memnuniyet ortalaması 3.15‘tir. bu kategoride en yüksek değer dersliklerin 

aydınlatılması yeterlidir sorusuna verilen yanıttır. Ġkinci sırada dersliklerin sayısının yeterli olduğu 

görülmektedir. Üçüncü sırada dersliklerin yeterince büyüklüğü gelmekte iken kantin ortamı ve 

büyüklüğünden öğrencilerin memnun olmadıkları görülmüĢtür. Ayrıca kütüphane spor salonu gibi 

alanlardan faydalanma konusunda da öğrencilerin memnuniyetleri düĢüktür. 
 

Tablo 11: Ġlçe ortamı 
Ġlçe Ortamı Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım  

 

Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Merzifon Ġlçesi okumak için iyi 

bir yerdir 
27,5 17,3 21,9 21,2 12,1 

Ġlçe Halkının Öğrenciye bakıĢ 

açısı iyidir 
27,8 19,9 18,3 23,5 10,5 

Merzifon'da sosyal faaliyet 

yeterlidir 
37,6 29,1 13,4 12,1 7,8 

Merzifon'a ulaĢım rahattır. 12,1 5,9 13,7 44,8 23,5 

Yerel Yönetimler Öğrencilerle 

ilgilenmektedir 
23,2 15,7 27,5 23,5 10,1 

Merzifon esnafının öğrenciye 

tutumu iyidir 
25,2 17,3 22,9 21,9 12,7 

 

Ġlçe ortamı ile ilgili sorulan kategoride ortalama değer 2.82 olarak tespit edilmiĢtir. Ġlçe ortamınnda en 

yüksek değer Karadeniz‘in kapısı konumunda olan ve hava, kara gibi ulaĢım ağına sahip olan 

ilçemizde ilçeye ulaĢımın rahatlığı çıkmıĢtır. ilçe esnafının tutumu %34.6 gibi ir memnuniyet 

derecesine sahip iken ilçe halkının öğrenciye bakıĢ açısından memnun olanların oranı %34‘tür. Ġlçenin 

okuman için iyi bir olduğu belirtenlerin oranı %32.3 iken yerel yönetimlerin öğrenciler ile ilgilenme 
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oranından memnun olanların yüzdesi ise %33.6 olarak çıkmıĢtır. ilçenin sosyal faaliyetler bakımında 

yeterli bulanların oranı da %19.9 çıkmıĢtır ki bu kategoride ki en düĢük değer olmuĢtur.  
 

 

SONUÇ 

 

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu‘nda gerçekleĢtirilen çalıĢma sonucunda elde 

edilen verilen Ģu Ģekildedir: 

 Ankete katılan öğrencilerin memnuniyetlerinin en az olduğu kategorinin sosyal aktiviteler 

kategorisi olduğu tespit edilmiĢ olup ortalama değer 2.63 olarak çıkmıĢtır. 

 Ankete katılan öğrencilerin en memnun oldukları alan da 3.81 ortalaması ile öğretim 

elemanları kategorisidir. Öğrencilerin akademik personelden memnun olduğu 

görülmüĢtür. 

  DanıĢmanlık hizmetlerinden memnuniyet ortalaması iyi bir derece olup bu kategoride en 

yüksek değerin %42.5‘i kesinlikle katıldığı ―Ders kayıtlarım sırasında 

danıĢmanım gerekli yardımı yapmaktadır‖  çıkmıĢtır. 

 Okulun teknolojik olanaklarından öğrencilerin memnun oldukları görülmüĢtür. 

 Sosyal aktiviteler kategorisi ortalama değer olarak en düĢük değere sahiptir.  

 Eğitim öğretim kategorisinde tüm sorular hemen hemen aynı değere sahipken sadece 

yabancı eğitimi yeterlidir sorusu çok düĢük çıkmıĢtır. Bunun nedeni de otak dersler 

olarak algılanan Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi derslerinin 

UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) tarafından verilmesidir. 

 Alt yapı ve yardımcı hizmetler kategorisinde dersliklerin temizliği ve ısınmasından 

öğrencilerin memnun olduğu fakat atölye eksiğinin ve ders dıĢı zaman faaliyet alanının 

olmamasından ise yakındıkları görülmüĢtür. 

 Fiziki kapasite bölümünde ise kantin ortamı ve büyüklüğünden öğrencilerin memnun 

olmadıkları ve kütüphane spor salonu gibi alanları kullanamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

 Ġlçe esnafı ve halkının öğrenciye bakıĢ açısından öğrencilerin memnun olmadığı 

görülmüĢtür. 

 Yerel yönetimlerin öğrencilerle ilgilenmesini ise yeterli bulmamaktadır. 

 

ÇalıĢmanın en büyük sınırlığı 306 öğrenci ile gerçekleĢtirilmesidir. Bütün öğrencileri 

kapsayacak daha kapsamlı bir  Ģekilde bu çalıĢma tekrar edilebilir.   
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Özet 
 

Meslek yüksekokulları iĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiĢtirilmesini sağlamaktadır. 

Meslek yüksekokulları sadece teorik bilgiyle değil aynı zamanda uygulamalı eğitimle de öğrencileri 

donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden özellikle meslek yüksekokulu mezunu iĢ 

güvenliği uzmanları iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde belki de 4 yıllık üniversite 

mezunu iĢ güvenliği uzmanlarına göre daha fazla rol oynamaktadır. Ayrıca meslek yüksekokullarında 

staj eğitiminin zorunlu olması da, öğrencilerin öğretimlerine devam ederken çalıĢma hayatı hakkında 

bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak 4 yıllık üniversite mezunlarının iĢ sağlığı ve 

güvenliği çalıĢma alanında herhangi bir pratiğe sahip olmamaları da belli bir süre bu bireylerin çalıĢma 

hayatında pasif kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencileri 2 yıl boyunca 

sadece alanlarıyla ilgili eğitim alırken, 4 yıllık üniversiteler için bunu söylemek oldukça güçtür. 

Eğitim içeriğinden kaynaklanan bu fark ile iĢ sağlığı ve güvenliği açısından meslek yüksekokulları göz 

ardı edilemez bir katkıya sahiptir. Bu çalıĢmanın sağlayacağı katkılardan ilki meslek 

yüksekokullarının iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasındaki önemini göstermek iken, 

ikinci katkı meslek yüksekokullarında sunulan zorunlu staj eğitiminin çalıĢma hayatı için ne kadar 

önemli olduğunun araĢtırılmasıdır. Bu amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için kapsamlı bir literatür 

taraması gerçekleĢtirilmiĢ, elde edilen bulgular kapsamlı Ģekilde yorumlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, iĢ sağlığı, iĢ güvenliği, staj  

 

THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL SCHOOLS IN TERMS OF THE 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

 
Abstract 

 

Vocational schools provide the training of qualified people that needs of the labor market. They 

present not only theoretical knowledge but also provide practical training in order to improve students 

as qualified. Especially, labor safety experts who graduated of vocational high school play a greater 

role more than labor safety experts who graduated of 4-year from faculty in the prevention of 

occupational accidents and diseases. In addition, the compulsory internship in vocational schools helps 

to have knowledge about working life while students continue their education. On the other hand, 

since the internship is not compulsory education offered at the faculty, the students graduated from 

faculties remain passive in working life for a certain time. In addition to this, while vocational school 

students receive education only on their field for 2 years, it is very difficult to say that for the others. 

By this difference caused by the education content, the vocational schools have a significant 

contribution in terms of the occupational health and safety. The aim of this paper is to show the 

importance of vocational schools for the reduction of occupational accidents and diseases. The second 

contribution of this paper is to examine the importance of the internship in vocational schools offered 

compulsory. In order to accomplish these goals, a detailed literature survey is performed and acquired 

results are evaluated comprehensively. 

 

Keywords: Vocational School, occupational health, occupational safety, internship 
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ĠĢletmeler arasındaki rekabet artan teknoloji ile birlikte çatıĢmacı bir yapıya dönüĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bu durum iĢletmelerin piyasada ayakta kalabilmeleri için Ģartlara ayak uydurmaları zorunluluğunu 

getirmiĢ, böylelikle en iyi teknolojiye sahip olan iĢletmeler rakipleriyle rekabet edebilecek gücü 

kendinde bulabilmiĢtir. Ancak günümüz iĢletmeleri artık rekabete yardımcı aracın sadece teknoloji 

olmadığını görmüĢtür. Çünkü her iĢletme en yüksek teknolojiye sahip olabilecekken iĢletmeyi diğer 

iĢletmelerle rekabet ettirebilecek tek faktörün insan olduğu fark edilmiĢtir. Ancak bu düĢüncenin 

aksine çalıĢma yerlerinde yaĢanan iĢ kazaları ve meslek hastalıkları bu durum için özel önlem 

alınmasını gerekli kılmıĢtır. ĠĢte bu önlemler iĢ sağlığı ve güvenliği olarak adlandırılmıĢ ve çalıĢanların 

korunması amacıyla uygulanmaya baĢlamıĢtır.   

Ülkeler önemi anlaĢılan iĢ sağlığı ve güvenliği için yasal zeminde de bu alana yönelik çalıĢmalar 

baĢlatmıĢlardır. Ülkemizde de bu çalıĢmalar doğrultusunda müstakil iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu 

çıkarılmıĢ ve ulusal düzeyde sağlık ve güvenlik standardı oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Standartların 

oluĢturulmasında sosyal diyalog taraflarına (iĢçi-iĢveren-devlet) yasal sorumluluk yüklenirken, bir 

yandan da iĢ güvenliği profesyonellerinin eğitimi önemli hale gelmiĢtir. Bunun nedeni ise, iĢ güvenliği 

alanında yapılacak uygulamalarda yeterli bilgiye ve donanıma sahip olma, iĢ kazalarının ve meslek 

hastalıklarının önüne geçmede en önemli yardımcı olacaktır. Ülkemizde profesyonellerin 

yetiĢtirilmesinde görev üniversiteler tarafından üstlenilmiĢ durumdadır. Yükseköğretim Kurulu‘na 

bağlı olarak faaliyette bulunan meslek yüksekokullarının iĢ sağlığı ve güvenliği programları ile 

mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 4 yıllık fakültelerin mezunları ayrıca fizikçi, kimyager veya 

biyolog unvanına sahip olanlar da iĢ güvenliği profesyoneli olarak çalıĢma hayatında istihdam 

edilebilmektedir. Ancak meslek yüksekokulları ile 4 yıllık fakültelerin iĢ sağlığı ve güvenliği 

açısından iĢ sağlığı ve güvenliğinin aynı önemi taĢıdığını söylemek oldukça güçtür. Bunun nedeni ise 

meslek yüksekokullarında doğrudan amacın iĢ güvenliği profesyoneli yetiĢtirmek olması iken 

fakültelerde amaç öncelikle kendi alanı için mezun vermek ve o alana yönelik bilgilerin öğrencilere 

aktarılmasını sağlamaktır.  

Bu çalıĢmada, meslek yüksekokullarının iĢ sağlığı ve güvenliği bölümü ile fakültelerin iĢ güvenliği 

uzmanı olmalarına izin verilen bölümlerinden mezun olan iĢ güvenliği uzman adaylarının teknik 

yeterlilikleri farklı açılardan incelenmiĢtir. Bu incelemeler esnasında staj, eğitim içeriği, uygulama 

yeterliliği ve mezuniyet amacı gibi farklı özellikler göz önünde bulundurulmuĢtur. GerçekleĢtirilen 

detaylı incelemeler ve karĢılaĢtırmalar sonucunda her bir özelliğin iĢ sağlığı ve güvenliği açısından 

önemi ortaya konmuĢtur.  

 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

 

Sanayi devrimine kadar çok fazla ihtiyaç duyulmayan bu alan, sanayi devrimiyle kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır. O dönemde çalıĢma koĢullarının insan onuruna yakıĢmayacak kadar kötü olması,  

çalıĢanların bu duruma katlanamamalarına neden olmuĢ ve iĢçi sınıfı ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle 

zamanla iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları da hız kazanmıĢtır. ĠĢ sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından kiĢinin sadece bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olması 

olarak tanımlanmıĢtır (Altınel, 2011: 5). ĠĢ güvenliği ise iĢçiyi yaptığı iĢten dolayı meydana 

gelebilecek iĢ kazalarına, maddi ve manevi kayıplara karĢı korumak olarak tanımlayabiliriz (Oğuz, 

2011: 25). ĠĢ sağlığı ve güvenliği ise, en genel tanımıyla çalıĢanların yaptıkları iĢten, çalıĢma koĢulları, 

kullandıkları ekipmanlardan, çalıĢma ortamından zarar görmemesi, bedeni ya da ruhi arızaya 

uğramaması için yapılan çalıĢmalar olarak tanımlanabilir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği sadece fiziksel 

önlemler alarak çalıĢanı korumayı değil, bunun yanında ekonomik, yasal ve teknolojik faktörlerle de 

bu önlemlerin uygulanmasını sağlamayı amaçlar (Baloğlu, 2013:9). Diğer iĢ sağlığı ve güvenliği 

amaçları ise aĢağıdaki gibidir: 

1) Kaza olmadan önce önlem almak, 

2) ĠĢletme güvenliğini sağlamak (Baloğlu, 2013: 8), 

3) ĠĢ ile çalıĢan arasında mümkün olan uyumu sağlamak (Altınel, 2011: 4), 

4) ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak (ġahan, 2015: 33) 

5) Üretim güvenliğini sağlamak (Demir, 2015: 5),   

6) ÇalıĢanların rahat ve güvenli bir ortamda çalıĢmasını sağlamak (Akkaya, 2013: 31).   
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Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ 

 

ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için ülkemizde yasal düzenlemeler 

uygulanmaktadır. Bu düzenlemelere rağmen kazaların meydana gelmesi yasal düzenlemelerin yetersiz 

kaldığını göstermektedir. Alınan önlemlerin yetersiz kalmasından dolayı önlemleri daha kalıcı hale 

getirecek baĢka uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni ise iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarının büyük çoğunluğunun çalıĢanların güvensiz hareketlerinden meydana gelmesi ve bu 

hareketleri engellemeye olan ihtiyaçtır (Sarıkaya, Güllü ve Seyman, 2009: 328). ÇalıĢanlar bu 

güvensiz hareketleri genellikle bilgisizlikten, yeterli eğitim almamıĢ olmalarından, kendilerine aĢırı 

güvenmelerinden dolayı yapmaktadırlar. Aslında yeterli bilgiye sahip olan çalıĢanların asla bilerek ve 

isteyerek tehlikeli davranıĢa yönelmeyecekleri açıktır. Bu da iĢ sağlığı ve güvenliği eğitim 

çalıĢmalarının yoğunlaĢmasına ve hız kazanmasına katkıda bulunmuĢtur. Eğitimin bilgi toplumuna 

dönüĢüm sürecinde en önemli insan sermayesi unsuru olduğu fark edilmiĢtir (Bozkurt, Yüksel, Uçkun, 

2015: 192). Bu yüzden eğitim yoluyla bireylerin bilinçlenmesi, toplumun farkındalığının artırılması 

önemli bir amaç haline gelmiĢtir. Eğitim yoluyla bireyler okul hayatında bütün yönleriyle iĢ sağlığı ve 

güvenliğini öğrenirken etraflarında da bu bilincin uyanmasına katkıda bulunabileceklerdir.  

ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasında çalıĢanlar için eğitim bu denli önemli yer 

tutmaktadır. Ancak çalıĢan eğitimlerinin dıĢında onlara bu eğitimi verecek, iĢ sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının neden önemli olduğunu kavramıĢ olan ve çalıĢanlara da bunu anlatabilecek kiĢilerin 

yani iĢ güvenliği uzmanlarının da eğitimi en az çalıĢan eğitimi kadar önemli hale gelmektedir. 

Güvenlik önleminin çalıĢanlar için neden önemli olduğunu kavramayan bir uzmanın koruyucu 

önlemler uygulatması asla beklenemez. Yani eğer arabaya bindiğinde uzmanın kendisi emniyet 

kemerini takmıyorsa, iĢ yerinde çalıĢana emniyet kemeri tak demesinin bir anlamı olmayacaktır. Bu 

nedenle iĢ sağlığı ve güvenliği alanında çalıĢacak olan iĢ güvenliği uzmanlarının sadece uzmanlık 

belgesine sahip olmaları, onların bu alanda dört dörtlük bilgiye sahip oldukları anlamına 

gelmemektedir. Hatta Genel Müdürlüğün bir uygulamasıyla mezuniyet alanı uygun olan kiĢiler ne iĢ 

yaptıklarına bakılmaksızın iĢ güvenliği uzmanlığında prim ödeme gün sayıları ile yükselme fırsatı 

yakalamıĢlardır. Bu da çalıĢma piyasasında uzman ama bilgisi olmayan birçok kiĢinin uzmanlık 

yapmasına olanak sağlamıĢtır. Bunun dıĢında iletiĢim araçlarında da gördüğümüz gibi birden fazla 

uzmanın olduğu yerde bile vahim sonuçlar doğuran iĢ kazaları meydana geliyorsa kiĢilerin uzmanlık 

sertifikasına sahip olmalarının hiçbir önemi kalmamaktadır.   

ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasında sadece iĢ güvenliği uzmanı bulundurmak bu 

yüzden yeterli olmamaktadır. Bunun yanında hem uzmanların hem de çalıĢanların davranıĢ değiĢikliği 

yoluyla iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması sağlanmalıdır.  ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında 

tutum ve davranıĢların değiĢtirilmesinin de tek yolunun verilecek eğitimlerle ve yetiĢtirilen 

profesyonellerle sağlanabileceği açıktır. Verilecek eğitimlerle kiĢiler kendilerine sadece istihdam 

olanağı sağlamayacak, bunun yanında sağlık ve güvenlik kavramının önemini anlayarak çalıĢma 

hayatında kuralları eksiksiz uygulamaya baĢlayacak ve günümüzde yaĢanan iĢveren-iĢ güvenliği 

uzmanı kayırmacılığı son bulmaya baĢlayacaktır.  Ayrıca yetiĢtirilen profesyoneller iĢ sağlığı ve 

güvenliği alanını bir istihdam alanı olarak görmekten çıkacak vicdani ve insani yönleri de barındıran 

bir alan olduğunun farkına varacaktır. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel olarak faaliyet gösterebilecek kiĢiler mevzuatımızda da 

belirtildiği gibi ―Bakanlık ve ilgili kuruluĢlarında çalıĢma hayatını denetleyen müfettiĢler ile 

mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman‖ olarak 

belirlenmiĢtir. Teknik elemanlar ise teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip 

olanlar ile üniversitelerin iĢ sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını ifade 

etmektedir. Her bölüm ya da program iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili detaylı bir eğitim vermedikçe, 

profesyonellerin bu alana uygun olarak yetiĢtirilmesi mümkün olmayacaktır.   

 

 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ĠLE FAKÜLTE MEZUNU UZMAN ADAYLARININ 

KARġILAġTIRILMASI 
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ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında istihdam edilecek profesyonelleri bekleyen en büyük tehlike 

çalıĢtıkları süre içerisinde iĢ kazasının ya da meslek hastalığının meydana gelmesidir. Yeni iĢ hayatına 

girecek bireylerin bu duruma maruz kalabilmeleri oldukça yüksektir. Bu yüzden öğretim sırasında 

kiĢileri çalıĢma hayatının her türlü tehlikesine karĢı hazır hale getirmek oldukça önemlidir (Güllü ve 

Sarıkaya, 2009: 21). Eğitim ve öğretimle gerçekleĢtirilebilecek bu amaç sonucunda iĢ sağlığı ve 

güvenliği algısı da sağlanabilecektir.  

Bu anlamda program ya da bölümlerden mezun olanların iĢ sağlığı ve güvenliği alanında çalıĢabilecek 

kadar teknik bilgiye sahip olmaları önemlidir. Bu yüzden meslek yüksekokulları ile fakültelerin eğitim 

içerikleri iĢ sağlığı ve güvenliği açısından anlamlı hale gelmektedir. Çünkü meslek yüksekokulları 

bünyesindeki iĢ sağlığı ve güvenliği programları 2 yıl boyunca bireylere sadece kendi alanlarıyla 

alakalı eğitim vermekte iken, onları hem hukuksal hem teknik yönden olabildiğince donatmaya 

çalıĢmaktadır. Ancak fakültelerde iĢ sağlığı ve güvenliği sadece seçmeli ders olarak kalmakta ya da en 

fazla 2 dönem zorunlu ders olarak okutulmaktadır. 2 yıllık programda bile iĢ sağlığı ve güvenliği ile 

alakalı bilgileri tamamen vermek zor olurken fakültelerde bu bilginin ne kadarının öğrencilere 

aktarılabileceği düĢündürücüdür. Bu yüzden fakülte mezunları ile iĢ sağlığı ve güvenliği programı 

mezunları arasında teknik ve yasal yönden azımsanamayacak bir farkın olduğu açıktır. 

Yine fakülteler ile meslek yüksekokullarını iĢ sağlığı ve güvenliği açısından karĢılaĢtırabileceğimiz 

diğer alan mezuniyet amacıdır. Fakültelerin mimarlık, mühendislik, kimya, biyoloji, fizik alanlarından 

mezuniyetin amacı mezun olduktan sonra o alanda çalıĢabilecek kiĢiler yetiĢtirmektir. Oysa iĢ sağlığı 

ve güvenliği programının amacı sadece iĢ güvenliği uzmanı veya iĢ sağlığı ve güvenliği teknik elemanı 

yetiĢtirmektir. Dolayısıyla mezuniyet amacında da meslek yüksekokullarının önemi anlaĢılmaktadır.  

ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde mevzuat bilgisi ve pratik bilginin ne denli 

önemli olduğu açıktır.  Bu yüzden iĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin teorik ve pratik eğitim türünü 

içermesi kazaların ve hastalıkların önlenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır. Bu bağlamda 

bilgilerin çalıĢma hayatına girmeden önce uygulanması da iĢ kazalarının önlenmesinde önemli yer 

tutmaktadır. Örneğin meslek yüksekokulu iĢ sağlığı ve güvenliği programı mezunu bir öğrenci 2 yıl 

boyunca alanıyla ilgili öğrenim görmekle beraber yıl içerisinde görmüĢ oldukları mesleki içerikli 

derslerin iĢletmelerdeki ilk uygulamasını iĢ hayatından önce dönem içerisinde staj gördükleri 

kurumlarda yapmaktadırlar (Sarıkaya, Güllü, Seyman, 2009: 331). Bu zorunlu staj ile öğrenciler hem 

çalıĢma hayatı hakkında fikir sahibi olabilmekte hem de daha çalıĢma hayatına girmeden uzmanlığa 

hazır hale gelmektedir. Ancak mühendislik fakültesinin gıda, bilgisayar, harita mühendisliği bölümü 

öğrencilerinin iĢ sağlığı ve güvenliği alanında zorunlu stajları söz konusu değildir. Ayrıca bu 

bölümlerde staj zorunlu olsa bile tamamen kendi alanlarına yönelik olacağı açıktır. Fakülte mezunları 

bu alanda uygulama yapmamıĢ olmaları nedeniyle iĢ sağlığı ve güvenliği alanında pasif kalacaklar, 

uzman olduklarında belki de yanlıĢ kararlarla ya da bu alanın önemini çok fazla hissetmediklerinden iĢ 

kazalarına neden olabilecek kararlar alabileceklerdir. Dolayısıyla iĢ sağlığı ve güvenliği programı 

mezunları çalıĢma hayatında diğer bölüm mezunlarına göre iĢ kazalarının önlenmesinde oldukça aktif 

olacaklar ve bu alanın sadece maddi yönünün değil manevi yönünün de olduğunu bilerek 

çalıĢacaklardır. Yeni öğretime baĢlayan 4 yıllık iĢ sağlığı ve güvenliği bölümleri de bu alan için 

profesyonel kiĢiler yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır ancak henüz bu amacı gerçekleĢtirebilecek seviyeye 

gelememiĢlerdir. Çünkü iĢ sağlığı ve güvenliği bölümü sağlık yüksekokullarının altında kurularak 

teknik bilgiden ziyade sağlık alanına yönelmektedir. Bu nedenle bölüm mezunları hem teorik hem 

pratik bilgide iĢ sağlığı alanında uzmanlaĢmakta ancak iĢ güvenliği uzmanı olarak çalıĢabilmektedir. 

Bunun sonucunda da yine iĢ kazaları oranlarında bir artıĢın yaĢanacağı kesindir.  

Ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği alanında ön lisans ve lisans öğretiminin yanında yüksek lisans ve 

doktora programları da öğretim vermeye baĢlamıĢtır. KiĢiler yüksek lisans derecesini alarak B sınıfı iĢ 

güvenliği uzmanı, doktora programıyla ise A sınıfı iĢ güvenliği uzmanı olmaya hak kazanmaktadırlar. 

Ancak doktora programları Ģu an ülkemizde yok denecek kadar azdır.    
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Meslek yüksekokullarının iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki teorik ve pratik uygulamaları, bu okulları 

fakültelerden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Özellikle fakültelerde iĢ sağlığı ve güvenliği 

alanında hiçbir bilgi sahibi olmadan uzman olunabilmesi iĢ kazalarının azaltılmasına asla katkı 

sağlamayacaktır.  Bunun dıĢında öğrencilerin meslek hayatına girmeden önce zorunlu staj ile çalıĢma 

hayatında iĢ sağlığı ve güvenliğinin uygulanması ve kuralları ile ilgili bilgi sahibi olmaları da meslek 

yüksekokullarının bu alanda baĢarılı olmasına katkı sağlamaktadır.   Meslek yüksekokulları bu alanda 

sadece eğitim iĢleviyle değil toplumsal iĢlevle de karĢımıza çıkmaktadır. Meslek yüksekokulları aynı 

zamanda diğer yerel güçlerle oluĢturacağı iĢbirliği ve koordinasyonla, halkın aydınlatılmasına önemli 

katkılarda bulunabilmektedir (Örs, 2003: 1). Eğitimin önemi bu denli ortadayken yetiĢtirilen iĢ 

güvenliği uzmanlarının da çalıĢanlara verebilecek yeterli bilgiye sahip olmaları da önemlidir. 

Uzmanlar da aynı Ģekilde çalıĢanlara eğitimler yoluyla iĢ sağlığı ve güvenliğinin gerekliliğini 

anlatmaya çalıĢacaklardır (Bozkurt, Yüksel, Uçkun, 2015: 192). Meslek yüksekokullarında yıllardır bu 

alanda programların devam etmesi iĢ sağlığı ve güvenliği mantığının benimsendiğini göstermekte, 

ancak yeni açılan lisans ve üst derecelerde bu bilincin daha baĢlangıcında olduğu görülmektedir. 
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Özet 
 

Mesleki ve teknik eğitimin toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi esastır. Bu ihtiyaçların neler olduğu, 

sorunların tespiti, çözümünde izlenecek yollar için sanayi ve eğitim kurumlarının ortak bir çalıĢma 

içinde bulunması gerekmektedir. Türkiye‘de eğitim gören gençler için, aldığı eğitimin 

uygulanabilirliğini ve çalıĢma hayatına kendisinin uyum yeteneğini görmek ve yaĢamak anlamında 

staj önemli bir eğitim sürecidir. Teknik ve sosyal bilimler meslek yüksekokulları öğrencilerinin staj 

görmeleri gereken sektörler birbirinden çok farklılıklar gösterse de, bu süreçte yaĢanabilecek her türlü 

iĢ kazası ve meslek hastalığı olayında,  stajyer, iĢçi, iĢveren, kusur, sorumluluk kavramları 6331 Sayılı 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nda karĢılığını bulmuĢ ve düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢmada 2015 yılında, 

Antalya‘da bir stajyer öğrencinin yaĢamıĢ olduğu bir iĢ kazası olayı neticesinde iĢverene karĢı açmıĢ 

olduğu maddi/manevi tazminat davası incelenmiĢtir. Örnek olay üzerinden, staj yapan öğrencilere, 

herhangi bir yaralanmalı ya da ölümlü iĢ kazası geçirmeleri neticesinde 3308, 6331 ve 5510 Sayılı 

Kanunlar çerçevesinde uygulanacak hükümler irdelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Stajyer, iĢ kazası, tazminat, sorumluluk 

 

ACCIDENTS AT WORK OCCURRED IN THE TRAINING PROCESS 

OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS –  

AN EXAMPLE OF A WORK ACCIDENT TOOK PLACE IN ANTALYA 
 

Abstract 

 

Vocational and technical education is essential to meet the needs of the community. This is what the 

needs, identification of problems, the industry and educational institutions for walkthroughs for the 

solution to be present in a common work. For young people who studying in Turkey, he received his 

education applicability and adaptability see his working life and education is an important process in 

the sense of live training. Technical and social sciences, vocational or high schools although many 

differences in students from each sector should be trained well in all types of accidents at work and 

occupational diseases of the events that took place during this period, trainees, workers, employers, 

fault, liability concepts No. 6331 Occupational Health and Safety of the provisions in the act find and 

regulated. In this study, in 2015, a trainee in the event of an industrial accident as a result of the 

student to have lived it brought against the employer, financial / compensation case has been 

investigated. Example the event, to students who, as a result of any injury or fatal occupational 

accidents , to be implemented under the provisions Law No. 3308, 5510, and 6331 were examined. 

 

Keywords: Trainee, work accidents, damages, liability 

 

1. GĠRĠġ 

 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan 

edilmiĢ, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin m.23/1 fıkrasında Herkesin çalıĢma, iĢini serbestçe 

seçme, adaletli ve elveriĢli koĢullarda çalıĢma ve iĢsizliğe karĢı korunma hakkı vardır hükmü 

bulunmaktadır.  ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı da bu hüküm doğrultusunda; "sağlıklı ve 

güvenli bir çalıĢma ortamı sağlanması, iĢ kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, 

rahat ve güvenli bir ortamda çalıĢmalarının sağlanması, çalıĢanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının 

korunması‖dır.  

mailto:arzubodurer@gmail.com
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ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları, bir ülkenin geliĢmiĢlik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

düzeyiyle doğrudan ilgilidir. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaĢanan maddi ve manevi 

kayıplar ulke ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) kaynaklarına 

göre 2.8 Milyar iĢgücü olan dünya da her yıl 340 milyon iĢ kazası meydana gelmekte ve bu iĢ kazaları 

neticesinde iki milyon civarında çalıĢan hayatını kaybetmektedir. Türkiye‘de 2014 yılı içinde 494 

meslek hastalığı tespit edildiği, 221.366 iĢ kazası yaĢandığı, bu kazaların, 37‘si kadın, 1589‘u erkek 

olmak üzere toplam 1626 ölümlü iĢ kazası olayı olduğu, görülmektedir (www.tuik.gov.tr). 2013 ve 

2014 yılında meydana gelen ölümlü iĢ kazaları da aĢağıdaki grafikte karĢılaĢtırmalı olarak 

özetlenmektedir.  

 
ġekil 1: 2013 ve 2014 yıllarında meydana gelen ölümlü iĢ kazaları karĢılaĢtırması (SGK) 

 

Türkiye‘de, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllarda, Avrupa Birliği (AB)‘ne girme 

çabaları doğrultusunda, yasal mevzuatta yapılan yenilikler, çalıĢma hayatındaki standartlarımızı 

geliĢmiĢ ülkelerin standartları seviyesine getirme çalıĢmaları gibi olumlu birçok adım 

atılmaktadır. 
a. Temel Kavramlar 

i. ĠĢ kazası  
Hepsi de birbirine yakın anlamlar içermekle birlikte genel olarak iĢ kazası, kusurlu hareket 

veya kusurlu çalıĢma ortamından kaynaklanan, beklenmeyen ve ani geliĢen olay olarak 

tanımlanmaktadır (Ceylan, 2011). Yargıtay kararları incelendiğinde, bu genel tanıma hiç uymamakla 

birlikte, iĢçinin gördüğü iĢle ilgili ve iĢverenin kusurundan kaynaklanmamıĢ olmasına rağmen, iĢ 

yerinde intihar olayı, iĢyerinde iĢlenen cinayet, çalıĢanlar arasında çıkan kavga, ya da çalıĢanın 

geçirdiği kalp krizinin, olayın sadece iĢyerinde meydana gelmesinden dolayı iĢ kazası sayıldığı 

durumlar da görülmektedir. 

5510 Sayılı  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 13.maddesinde ĠĢ 

Kazası ―Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle 

sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ nedeniyle, bir iĢverene 

bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir yere gönderilmesi nedeniyle 

asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatı gereğince çocuğuna 

süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere 

gidiĢ geliĢi sırasında‖ meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli 

hâle getiren olay olarak tanımlanmaktadır.  

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 Sayılı ĠĢ Sağliği Ve Güvenliği 

Kanunu‘nun 3.maddesi 1/g fıkrasında da iĢ kazası ―ĠĢyerinde veya iĢin yürütümü nedeniyle 

meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle 

getiren olay‖ olarak tanımlanmıĢtır.  

 

ii. ÇalıĢan 

http://www.tuik.gov.tr/
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ĠSG Kanunu, tüm kamu ve özel iĢyerlerindeki çalıĢanlara uygulanmak üzere kabul edilmiĢtir. 

Kanunun 2.maddesinde de belirtildiği gibi bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün iĢlere ve 

iĢyerlerine, bu iĢyerlerinin iĢverenleri ile iĢveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere 

tüm çalıĢanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bu kanunla, kendi özel 

kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iĢyerlerinde istihdam edilen her gerçek kiĢi, 

çalıĢan olarak karĢımıza çıkmaktadır (Baycık, 2013).  Çırak ve stajyerler, aslında iĢyerinde herhangi 

bir iĢ (hizmet) sözleĢmesi dahilinde bulunmazlar. Ancak eğitimlerinin bir parçası olarak bulundukları 

iĢyerinde, iĢin gereği mevcut olan risklere açık olduklarından sağlık ve güvenliklerinin bu kanunla 

korunması öngörülmüĢtür.  

iii. ĠĢveren 

ĠSG Kanunu‘da iĢveren; ÇalıĢan istihdam eden gerçek veya tüzel kiĢi yahut tüzel kiĢiliği 

olmayan kurum ve kuruluĢlar olarak tanımlanmıĢtır. 

iv. ĠĢyeri  

Genel anlamıyla, iĢyeri;  iĢin yapıldığı yerdir. Ancak, 6331 Sayılı ĠSG Kanunu‘nda iĢyeri; mal 

veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalıĢanın birlikte örgütlendiği, 

iĢverenin iĢyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim 

altında örgütlenen iĢyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 

ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren 

organizasyon olarak 3.maddesinde detaylı tanımlanmıĢ Ģekliyle karĢımıza çıkmaktadır.   

v. Stajyer 

Bir meslek hakkında teorik bilgiyi, eğitim kurumunda edindikten sonra bu bilgilerini 

uygulamada pekiĢtirmek amacıyla uygun iĢyerinde çalıĢan kiĢidir.  

b. Stajyerlerin Sigortalılığı 

Stajyerler mesleki eğitime yada staja baĢladıkları tarihten itibaren kısa vadeli sigorta 

kollarında sigortaları baĢlamaktadır. Bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, staj baĢlangıç 

tarihinden önce e-bildirge ile SGK‘na sigorta baĢlangıcını bildirmekle yükümlüdürler. Sigortalılıkları 

eğitim veya öğretimlerinin/staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren de sona ermiĢ olmaktadır. 

Stajyerlerin sigortalı bildirimleri zorunludur ancak çırak ve stajyerlere ödenen primler Kısa Vadeli 

Sigorta Kollarından ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Primi olduğu, uzun vadeli sigorta kollarından prim 

ödenmediği için emeklilikte aranan sigorta baĢlangıcına sayılmamaktadır. 

Staj gördüğü iĢyerinde herhangi bir hizmet akdine dayalı bir iĢ iliĢkisi bulunmamakla birlikte, 

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen, yüksek öğrenimleri sırasında 

staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası ve bakmakla yükümlü 

olunan kiĢi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 

 

2. STAJ DÖNEMĠNDE GEÇĠRĠLEN Ġġ KAZALARI 

 

Mesleki uygulama eğitimi çerçevesinde iĢletmelerde staj yapan öğrenci bir iĢ kazası sonucu 

kısa vadeli sigorta kollarında prim ödendiğinden dolayı sakat kalması ya da ölümü halinde 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinden yararlanacaktır. ĠĢ Kazasında 

geçici iĢ görmezlik geliri ilk günden itibaren iĢ göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, ayakta 

tedavide üçte ikisi, yatarak tedavi de yarısı olacak Ģekilde verilmektedir.  

Sürekli tam iĢ göremezlik hâli, sigortalının meslekte kazanma gücünün %100‘ünün; sürekli 

kısmi iĢ göremezlik hâli ise %10 ilâ %99,99‘unun kaybedilmesi durumunu ifade etmektedir. Bu oranın 

tespit edilmesiyle kiĢiye iĢ görmezlik geliri verilmektedir. Bedensel ölçüde bir özüre uğrayan yada 

ruhsal yönde zarar gören stajyer öğrenci sürekli iĢ görmezlik gelirini çalıĢma hayatı boyunca 

almaktadır. Bir kiĢinin ĠĢ kazasından dolayı sürekli iĢ göremezlik geliri alırken, çalıĢmaya devam 

etmesi halinde normal sigortalılar gibi ayrıca emekli de olabilecektir. Bu durumda da yüksek 

aylığın/gelirin tamamını, düĢük aylığın/gelirin yarısını alabilecektir.  

5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeni dönemde stajyer 

öğrenciler 4-1(a) gereğince sigortalı sayıldıklarından dolayı iĢ kazası yönünden prim ödendiği için 

stajyerlik dönemlerinde meydana gelebilecek iĢ kazasından kaynaklanacak meslekte kazanma gücü 

kayıplarında bağlanan gelirlerin ölüm halinde hak sahiplerine bağlanabilmesi imkânı da getirilmiĢ 

bulunmaktadır. Bu gelirler söz konusu sigortalıların ölümleri durumunda kalan eĢ, çocuk veya ana-

babalarına ilgili hükümlere göre bağlanabilecektir. Stajyerlik sigortalılığı için önemle vurgulanması 
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gereken bir hak da bu kapsamda bağlanan sürekli iĢ göremezlik gelirlerinin ölüm gelirine 

dönüĢebilmesi hakkı olmaktadır.  

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu‘nun 25.maddesine göre, öğrencinin eğitimi sırasında 

iĢyerinin kusuru halinde meydana gelecek iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından iĢveren 

sorumludur. 

 

 
3. ÖRNEK OLAY 

 

a) Olayın OluĢ ġekli 

Örnek vaka olarak, 2015 yılı içinde gerçekleĢmiĢ bir iĢ kazası olayı sonunda kazazede çalıĢanın, staj 

yaptığı otel iĢletmesine karĢı açtığı maddi ve manevi tazminat konulu davası incelenmiĢtir. Kaza, X 

Üniversitesi Turizm Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin isimli Ģahsın, Antalya 5 yıldızlı otellerinden Y 

Turizm Yatırımları ve ĠĢletmeleri A.ġ.‘de zorunlu stajını yapmakta olduğu dönemde,  6.8.2015 

tarihinde meydana gelmiĢtir. Öğrenci, stajına baĢladığı günlerde, otelin ana restoranından sorumlu Ģefe 

bağlı ve garson/komi olarak görevlendirilmiĢtir. Ancak, Hüseyin isimli stajyer öğrenci, kaza günü, 

baĢka bir stajyer öğrenci ile birlikte restoranın teras bölümünde bulunan Ģemsiye betonlarını otelin 

bodrumundaki depoya, bulundukları kattan 3 kat aĢağıya taĢımaları için restoran Ģefi tarafından 

görevlendirilmiĢlerdir. Stajyer öğrencinin dava dilekçesinden, bu Ģemsiye betonu taĢıma iĢinin kendi 

iĢleri olmadığını söylemelerine rağmen restoran Ģefinin ısrarla görevlendirdiği, bunun üzerine verilen 

görevi mecburen yaptıkları anlaĢılmaktadır. ġemsiye betonu yaklaĢık 75 kg olduğundan iki kiĢi 

karĢılıklı olarak betonu yerinden kaldırarak kirli tabakların toplandığı arabaya yüklemeye 

çalıĢmıĢlardır. Kaldırdıkları betonu arabaya koyarlarken, stajyer öğrenci, karĢıdaki çalıĢanla aynı anda 

elini çekmeyi baĢaramamıĢ, sağ elinin 4.parmağı taĢın altında kalarak ezilmiĢ ve kopmuĢtur. ĠĢ 

mahkemesinde görülmekte olan davada, bilirkiĢi kurulundan, bu kazanın meydana gelmesinde davalı 

Y Turizm Yatırımları ve ĠĢletmeleri A.ġ‘nin, davalı Yiyecek Ġçecek müdürü, davalı restoran Ģefi ve 

eğer varsa diğer kiĢilerin kusur durumlarının belirlenmesi istenmiĢtir.  

b) BilirkiĢi Kurulunun incelemesi 

Mahkeme dosyasının bilirkiĢi kuruluna tevdii ile, kurul dosya üzerinden kusur durumunu 

belirlemiĢtir. ġöyle ki; 

 6331 SK m.2 hükmü uyarınca kanun stajyerleri de kapsadığından ve olay iĢyerinde, iĢin 

yürütümü esnasında meydana geldiğinden 5510 SK m.13 hükmü uyarınca iĢ kazası olduğu 

ve davalı otel yönetiminin stajyerin iĢvereni olduğu tespit edilmiĢtir. 

1. Davalı, Y Turizm Yatırımları ve ĠĢletmeleri A.ġ.‘nin iĢveren sıfatıyla, 6331 SK m.4 

çalıĢanların iĢle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla, a) Mesleki risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, 

gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değiĢen Ģartlara 

uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapmakla b) 

ĠĢyerinde alınan iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, 

denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümlü olduğu, 

 24.07.2013 tarihinde yayımlanan Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği Madde 5‘e göre 

ĠĢveren; a) ĠĢyerinde yüklerin elle taĢınmasına gerek duyulmayacak Ģekilde iĢ 

organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler 

kullanılarak taĢınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla, b) Yükün elle 

taĢınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, elle taĢımadan kaynaklanan riskleri 

azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmakla yükümlü olduğu, 

 KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğim 

5.maddesinde belirtildiği Ģekliyle, iĢverenin, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak 

teknik önlemlerle veya iĢ organizasyonu ve çalıĢma yöntemleriyle önlenemediği, tam 

olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kiĢisel koruyucu donanım kullanımını 

sağlamakla yükümlü olduğu, 
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 Belirtilen yasa ve yönetmelik hükümlerine uymadığı, gerekli tedbir ve önlemleri 

almadığı, davacı Stajyer Hüseyin‘e kiĢisel koruyucu önlem olarak el vb. sıkıĢmaları 

önlemek amacıyla uygun eldiven verilmediğinden, iĢ kazasının meydana gelmesinde 

davalı tüzel kiĢi Y Turizm Yatırımları ve ĠĢletmeleri A.ġ.‘nin % 30 (Yüzde otuz) 

oranında ASLĠ kusurlu olduğu,  

2. Davalı Yiyecek Ġçecek müdürü‘nün, ilgili otelde Yiyecek Ġçecek müdürü olduğu, stajyer 

öğrencilerden sorumlu olduğu dosya kapsamından anlaĢılmakla, öğrencilerin staj  yapmaları 

sırasında gerekli gözetleme, denetleme, tedbir aldırarak iĢ yapmalarını sağlaması  gerekirken 

gerekli  gözetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle meydana gelen iĢ kazasının 

oluĢumunda davalı Ģirket tüzel kiĢiliğinin iĢlettiği otelin Yiyecek Ġçecek Müdürü’nün % 25 

(Yüzde yirmi beĢ) oranında tali kusurlu olduğu, ancak müdürün bu kusurdan dolayı adam 

çalıĢtıran olarak müdürün iĢvereni tüzel kiĢi davalı Ģirketin (Y Turizm Yatırımları ve 

ĠĢletmeleri A.ġ.‘nin) müteselsilen sorumlu olduğu, 

3. Davalı  Restoran ġefi‘nin, stajyer öğrencilerden sorumlu olduğu anlaĢılmakla, davacı 

Stajyer Hüseyin ile diğer stajyer öğrenciye,  otel terasında bulunan Ģemsiye taĢlarını 

restorandan 3 kat aĢağıdaki depoya taĢımaları talimatını verdiği, yapılacak iĢin 

çalıĢana uygunluğunu gözetmediği, Tehlike, iĢçi tarafından “bilinebilir bir nitelik 

taĢımıĢ olsa bile” iĢverenin anılan yükümlülükleri devam eder (Yargıtay HGK 

05/12/1975 tarihli E. 33, K.1584).” Yargıtay kararında da belirtilen hususlara 

uymadığı, iĢ kazasının meydana gelmesinde davalı restoran Ģefinin  % 25 (Yüzde 

yirmi beĢ)  oranında tali kusurlu olduğu;  ancak restaurant Ģefinin bu kusurdan dolayı 

adam çalıĢtıran olarak Ģefin iĢvereni tüzel kiĢi davalı Ģirketin (Y Turizm Yatırımları ve 

ĠĢletmeleri A.ġ.‘nin) müteselsilen sorumlu olduğu,   
4. Stajer davacı Hüseyin‘in, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden, 6331 

SK m.19 ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 21. madde“… ĠĢletmelerde beceri eğitimi 

gören öğrenciler, iĢyerlerinin Ģartlarına ve çalıĢma düzenine uymak zorundadırlar.‖  Yasa 

hükümlerine uymaması sebebiyle iĢ kazasının meydana gelmesinde Stajyer davacı 

Hüseyin’in % 20 (Yüzde yirmi) oranında tali kusurlu olduğunun belirlendiği bilirkiĢi 

kurulu raporu dava dosyasına sunulmuĢtur. 
5. SONUÇ 

Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hızlı geliĢme ile birlikte, çalıĢma ortamında yeni makine ve alet 

kullanımına geçilmesi, bu aletlerin kullanımına dair yeni yöntem ve teknik gereklilikleri, çalıĢanların 

bu makine, yöntem ve tekniklere uyum zorluğu gibi sorunlar yaĢanmaktadır. Meslek yüksekokulunda 

verilen teorik eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin, bilgilerini uygulama becerileri ile birleĢtirerek, 

aldıkları eğitimin uygulanabilirliğini gördükleri staj dönemi meslekleriyle gerçek anlamda tanıĢtıkları 

ilk süreç olmaktadır. Bu süreçte, tamamen tecrübesiz olan stajyerler, o iĢte diğer çalıĢanlarla aynı 

ortamda, iĢin gereği mevcut olan risklerle karĢı karĢıya bulunmaktadırlar. ÇalıĢma hayatına adım 

attıkları bu dönemde karĢı karĢıya bulundukları en büyük tehlike de iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarıdır. Öğrencileri, iĢle ilgili tehlike ve riskler, korunma yöntemleri, çalıĢanların hak ve 

sorumlulukları, tabi oldukları kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmek konusunda öğrencinin 

bağlı olduğu eğitim kurumuna ciddi bir görev düĢmektedir.  

Öğrencilerin staj dönemlerinde yaĢayabilecekleri iĢ kazaları, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ile ilgili yönetmelikleri çerçevesinde incelenmektedir.  

 Bu kanun maddeleri hükümlerince, stajyerlerin bağlı oldukları eğitim kurumu tarafından, 

kısa vadeli sigorta kollarında sigortaları stajlarının ilk gününden itibaren bildirilmektedir. 

Bu sigortaları, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını kapsayan, ayrıca bakılmakla yükümlü 

oldukları durum söz konusu değilse genel sağlık sigortasını da kapsayan bir sigorta 

olmaktadır. Ancak stajyerlere ödenen primler Kısa Vadeli Sigorta Kollarından ĠĢ Kazası 

ve Meslek Hastalığı Primi olduğu, uzun vadeli sigorta kollarından prim ödenmediği için 

emeklilik için aranan sigorta baĢlangıcına sayılmamaktadır. 
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 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulama alanı bakımından stajyerleri de kapsadığından 

dolayı, staj yapılan iĢyeri, öğrencinin iĢvereni sayılmakta ve mevzuatın iĢveren için 

öngördüğü bütün yükümlülükler stajyer öğrencilere karĢı da geçerli olmaktadır.  

Yapılan araĢtırmalar, iĢyerlerinde meydana gelen kazaların büyük bir kısmının çalıĢanların güvenli 

olmayan hareketlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu çalıĢmada üzerinde durulan stajyer 

öğrenciler, çalıĢanların iĢle ilgili en tecrübesiz yüzdelik dilimini oluĢturmaktadır. Stajyerlerin çalıĢma 

hayatına atıldıklarında daha bilinçli, özenli ve dikkatli hareket etmeleri ancak ilgili eğitimlerin, staj 

yapmaya baĢlamadan, bağlı oldukları eğitim kurumları tarafından verilmesi ile mümkün olabilecektir. 
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Özet 

 

Yapılan bu çalıĢmada örnek seçilen Yalova  Üniversitesine bağlı Yalova Meslek Yüksekokulu  Tekstil 

Teknolojisi Programı 2.sınıf öğrencilerine  anket düzenlenmiĢ ve bu anket sonuçları 

değerlendirilmiĢtir. Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin iĢ sağlığı ve 

güvenliği hakkında bilgileri irdelenmiĢtir. Öğrencilerin yüksekokul eğitimleri sırasında aldıkları iĢ 

sağlığı ve güvenliği dersi ile ilgili bilgilere ulaĢma düzeyleri araĢtırılmıĢtır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

açısından mesleki motivasyonu ile ilgili sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Öğrencinin eğitim aldığı alanda iĢ 

hayatına bakıĢ açısı iĢ sağlığı ve güvenliği penceresinden bu ankette irdelenmiĢtir.  

Yapılan anket 20 sorudan oluĢmaktadır. Bu anket iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda Meslek 

Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı  öğrencilerinin konuya yaklaĢımı üzerinedir. Anket 53 

öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. Bu çalıĢma sadece Yalova Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Programı  

öğrencilerine yapılmıĢ olup; ülkemizdeki bütün meslek yüksekokulu öğrencilerinin iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda yeterli olabilme durumlarını gösteren veriler içermektedir. Meslek 

yüksekokulumuzda verilen ĠĢ Güvenliği dersinin sonucunda öğrencilerimizde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

kültürünün temelinin oluĢtuğu gözlenmiĢtir. ÇalıĢma hayatına girmeden önce ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

konusunda bilinçlendirme ve doğru algılamanın sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

 

THE NECESSITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

EDUCATION AT VOCATIONAL SCHOOLS AND ESTABLISHMENT OF 

SAFETY CULTURE 

 
Abstract 

 

In this study, a survey has been made to the vocation schools‘ 2nd years students of Yalova University 

Yalova MYO who were choosen as sample and it‘s results were evaluated. Vocational Schools‘ 

students‘ information about the occupational health and safety were examined. The students‘ level of 

having information about occupational health and safety during their education at vocation schools 

were searched. It was concluded about the vocational motivation of occupational health and safety. 

The current survey examines the perspectives of students in the field of education they pursue within 

the framework of occupational health and safety.  

This survey consists of 20 questions. It is about the vocation schools‘ Textile Technology Programme 

students approach to occupational health and safety. The survey was fulfilled to 53 students. This 

study was carried out only at Yalova  University‘s Vocation Schools Textile Technology Programme 

and it consists of datas about all Vocation Schools students‘ sufficiency for occupational health and 

safe in our country. As a result of this occupational health and safety trainings in our vocational school 

it is observed that our students gained fundamental occupational health and safety culture. It is 

evaluated that if students are aware and have correct perception or not before starting working life. 

 

Keywords: Vocational High School, Technical Programmes, Occupational Health and Safety 
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Meslek Yüksekokulları, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiĢtiren iki yıllık mesleki eğitim 

veren yükseköğretim kurumlarıdır. Bu eğitim kurumlarının amacı, gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı 

olan ara kademe teknik elemanlarını yetiĢtirmektir. Meslek yüksekokulları, öğrencilere eğitim 

gördükleri programlar ile ilgili teorik bilginin yanında mesleki bilgi ve beceri de kazandırmaktadır. 

Ayrıca öğrenciler, iĢ hayatında karĢılaĢabilecekleri iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği, ilk yardım, meslek 

hastalıkları gibi konusunda da bilinçlendirilmektedir. ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği son yıllarda 

Türkiye‘nin üzerinde durduğu önemli bir konudur. 

Dünyada her 15 saniyede 1 iĢçi iĢ kazası ve/veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Ayrıca, her 15 saniyede 160 iĢçi iĢle ilgili kaza geçirmektedir. ĠĢ kazası ya da iĢle ilgili hastalıklar 

sonucunda yılda 2.3 milyon iĢçi hayatını kaybetmektedir. Her yıl 270 milyon iĢ kazası meydana 

gelmekte ve 160 milyon kiĢi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Türkiye‘de ise her yıl 1000‘in 

üzerinde çalıĢan iĢ kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde meydana gelen iĢ kazaları oranları bakımından Türkiye‘nin ilk sıralarda 

olması, iĢçi sağlığı ve güvenliği eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini açıkça 

göstermektedir. ĠSG uygulamalarındaki yetersizliğin maliyeti, yıllık gayri safi yurt içi hâsılanın %4‘ü 

olarak tahmin edilmektedir. ĠĢyerindeki sağlık ve güvenlik koĢulları sosyal gruplar, ekonomik 

sektörler ve ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri incelendiğinde iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına 

yeterince önem verilmediği anlaĢılmaktadır. Ayrıca, yasalardaki eksiklikler, uygun denetleme 

sistemlerinin olmaması, iĢ sağlığı ve güvenliği kültürünün oluĢmaması, iĢ güvenliği riskleri ve 

tehlikelerinin elimine edilebilmesi için yapılması gereken çalıĢmaların iĢveren açısından maliyet 

olarak görülmesi gibi durumlar da iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına neden sayılabilir. 

ĠĢ kazalarının büyük çoğunluğu çalıĢanların güvenli olmayan hareketlerinden meydana gelmekte; 

disiplinsizlik, eğitimsizlik, kurallara aykırı davranıĢlar, iĢçi sağlığı ve güvenliği konusundaki 

bilinçsizlik, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının en önemli sebeplerinden sayılmaktadır 

Bu çalıĢmada, sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik eleman yetiĢtiren bir meslek yüksekokulunun 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersi almıĢ  ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin iĢçi sağlığı ve 

güvenliği (ĠSG) konusuna yaklaĢımları, iĢ sağlığı ve güvenliği kültürünün düzeyi yapılan anket 

çalıĢması ile belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢma ile öğrencilerin ĠSG konusuna 

yaklaĢımlarının yanı sıra aldıkları eğitimin iĢ güvenliği bilincinin artmasına olan etkisi belirlenmiĢtir.  

 

YÖNTEM 

 

Anket çalıĢması, Yalova  Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tekstil, 

Giyim Ayakkabı ve Deri Teknolojisi (46 öğrenci), Peyzaj ve Süs Bitkileri (39 öğrenci), Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları (58 öğrenci), Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri (58 öğrenci), Lastik ve 

Plastik Teknolojisi (17 öğrenci)  programları olmak üzere beĢ  programda yapılmıĢtır. Her programın 

iĢ sağlığı ve güvenliği dersini almıĢ öğrencileri olmak üzere toplam 218 öğrenciye 20 sorudan oluĢan 

bir anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Anket çalıĢmasında öğrencilere yönlendirilen sorular, öğrencinin 

eğitiminde etkili olan unsurları ve iĢ sağlığı ve güvenliği kültürünü kapsayacak Ģekilde belirlenmiĢtir.  

Ankete katılan öğrencilere ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersleri sayesinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 

oluĢumunu, bilgi düzeyini ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersleri aldıktan sonra ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

uygulamalarını çevrelerinde nasıl gözlemlediklerini araĢtıran 20 soru yöneltilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Anket soruları 
Soru 

no Soru Soru grubu 

1 ĠSG'nin iĢ yaĢamını etkilediğini düĢünüyor musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

2 ĠSG dersinin programınızda verilmesi gereken bir ders olduğunu düĢünüyor musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

3 ĠSG derslerinin iĢ güvenliği bilincini arttırdığını düĢünüyor musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

4 

Mesleğinizle ilgili ĠSG ile alakalı yönetmelik, mevzuat ve diğer yayınları takip ediyor 

musunuz? Öğrencilerin bilgi düzeyi 

5 

Programınızdaki derslerin içeriğine ĠSG ile ilgili bir konu ve bölümün konmasını 

faydalı bulur musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 
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6 Programınızla ilgili güncel iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından haberdar mısınız? Öğrencilerin bilgi düzeyi 

7 Eğitim gördüğünüz bina ve laboratuvarda ĠSG ile ilgili uyarı levhaları yeterli midir? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

8 

ĠĢ güvenliği levhalarının sizi ĠSG konusunda yönlendirmede etkili olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

9 

Staj yaptığınız yerlerdeki uyarıcı iĢaretler ve levhaların çalıĢanları yeterince 

yönlendirdiğine inanıyor musunuz? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

10 

Staj yaptığınız yerlerdeki yöneticilerin iĢ güvenliğinin önemi ile ilgili bilince sahip 

olduklarına inanıyor musunuz? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

11 Programınızda ilk yardım ile ilgili derslerin verilmesini faydalı bulur musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

12 

ĠĢ kazasına maruz kalan bir kiĢiye nasıl bir ilk müdahale yapılması gerektiğini biliyor 

musunuz? Öğrencilerin bilgi düzeyi 

13 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının iĢçiye, iĢverene ve devlete olan maliyetlerinden ve 

zararlarından haberdar mısınız? Öğrencilerin bilgi düzeyi 

14 ĠSG'ye dikkat etmenin iĢ verimliliği ve kaliteyi arttırdığını düĢünüyor musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

15 Yürürlükte olan ĠSG ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerden haberdar mısınız? Öğrencilerin bilgi düzeyi 

16 

Mesleğiniz ile ilgili kiĢisel koruyucu donanımların iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını 

engelleyeceğine inanıyor musunuz? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

17 

Yürürlükte bulunan ĠSG Kanunu'nun iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyeceğini 

düĢünüyor musunuz? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

18 Sizce tüm programlarda ĠSG dersi olmalı mıdır? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

19 

ĠSG dersini aldıktan sonra evinizde veya yaĢadığınız çevrede artık daha dikkatli ve 

duyarlı mısınız? 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

20 Ülkemizde iĢ kazalarının önlenebileceğine inanıyor musunuz? 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Ankete katılan öğrenciler sorulan 20 soruyu beĢli skalada cevaplamıĢlardır. 

 

Tablo 2: Puanlama Aralığı ve Değerlendirme 

Puanlama Değerlendirme 

1 Hiç 

2 Az 

3 Orta 

4 Çok 

5 Tam 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Bölümlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler tüm anket sorularına ―orta‖nın üzerinde 

puan vermiĢtir. Bu sonuç, iĢ hayatına atılacak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği dersi almalarının öğrencilerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü‘ne ve bilgi birikimine sahip 

olmalarına ve bunu hayatlarına yansıtmalarına destek verdiğini ortaya koymaktadır. 

 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri iĢ hayatında yapılan iĢlerden bağımsız iĢler değilir, tam aksine 

sağlık ve güvenlik için iĢin bir parçası olarak görülmelidir. Bu anlayıĢın yerleĢmesi için de eğitm 

süreci içerisinde öğrencilere yapacakları mesleklerle ilgili teknik bilgi ve becerileri kazandıracak 

bilgilerin verilmesinin yanı sıra sağlık ve güvenlik kültürünün de oluĢması için iĢ sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili temel bilgilerin de verilmesi gerekmektedir.   

Bu anket çalıĢmasında, hem öğrencilere verilen ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Dersi sayesinde öğrencilerde 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluĢup oluĢmadığı araĢtırılmıĢ hem de derslerde edindikleri bilgi 

düzeyi incelenmiĢtir. Ayrıca öğrencilere edindikleri ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve bilgi düzeyi ile 

staj yaptıkları iĢ yerlerinde, okullarında ve çevrelerindeki ĠĢ Sağlığı ve Uygulamalarını nasıl 

gözlemledikleri ve yorumladıkları anket soruları ile araĢtırılmıĢtır. 
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Anket çalıĢmasında öğrencilere, bilgi düzeyini ölçmeye dönük 5 soru, çevrelerindeki ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği uygulamalarını nasıl değerlendirdiklerini öğrenmeye dönük 6 soru ve ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kültürü‘nün oluĢup oluĢmadığını araĢtırmaya dönük 9 soru yöneltilmiĢtir.  

En yüksek puanlamanın 5 olduğu anket çalıĢmasında, Öğrencilerin Bilgi Düzeyi 3,04 ortalama puan, 

Öğrencilerin Çevrelerindeki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını Değerlendirmeleri 3,34 ortalama 

puan ve Öğrencilerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Düzeyi 3,99 ortalama puan almıĢtır. Bu sonuç 

göstermektedir ki, öğrencilerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersi almaları, kültür düzeyi oluĢması için 

oldukça etkili olmakta, aldıkları eğitim sayesinde çevrelerindeki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

uygulamalarını ortalamanın üzerinde olmakla birlikte yetersiz olarak değerlendirmektedir. Aynı 

Ģekilde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belli konularda hala bilgi edinme gereksinimleri 

bulunmaktadır. Öğrencilerin özellikle kendi meslekleri ile ilgili riskler, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ve ilk yardım konularında bilgi edinme gereksinimleri vardır. 

 

Tablo 3: Soru Gruplarına Göre Anket Sonuçları 

Soru 

No 
Soru 

Ağırlıklı 

ortalama 

puan 

Soru grubu 
Ortalama 

Puan 

4 
Mesleğinizle ilgili ĠSG ile alakalı yönetmelik, mevzuat ve 

diğer yayınları takip ediyor musunuz? 
       2,47     

Öğrencilerin bilgi 

düzeyi 
3,04 

6 
Programınızla ilgili güncel iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarından haberdar mısınız? 
       3,41     

12 
ĠĢ kazasına maruz kalan bir kiĢiye nasıl bir ilk müdahale 

yapılması gerektiğini biliyor musunuz? 
       3,17     

13 
ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının iĢçiye, iĢverene ve devlete olan 

maliyetlerinden ve zararlarından haberdar mısınız? 
       3,08     

15 
Yürürlükte olan ĠSG ile ilgili kanun, yönetmelik ve 

tüzüklerden haberdar mısınız? 
       3,06     

7 
Eğitim gördüğünüz bina ve laboratuvarda ĠSG ile ilgili uyarı 

levhaları yeterli midir? 
       2,84     

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 
3,34 

8 
ĠĢ güvenliği levhalarının sizi ĠSG konusunda yönlendirmede 

etkili olduğunu düĢünüyor musunuz? 
       3,88     

9 
Staj yaptığınız yerlerdeki uyarıcı iĢaretler ve levhaların 

çalıĢanları yeterince yönlendirdiğine inanıyor musunuz? 
       3,31     

10 
Staj yaptığınız yerlerdeki yöneticilerin iĢ güvenliğinin önemi 

ile ilgili bilince sahip olduklarına inanıyor musunuz? 
       3,30     

17 
Yürürlükte bulunan ĠSG Kanunu'nun iĢ kazalarını ve meslek 

hastalıklarını önleyeceğini düĢünüyor musunuz? 
       3,51     

20 Ülkemizde iĢ kazalarının önlenebileceğine inanıyor musunuz?        3,20     

1 ĠSG'nin iĢ yaĢamını etkilediğini düĢünüyor musunuz?        4,45     

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 
3,99 

2 
ĠSG dersinin programınızda verilmesi gereken bir ders 

olduğunu düĢünüyor musunuz? 
       4,07     

3 ĠSG derslerinin iĢ güvenliği bilincini arttırdığını düĢünüyor musunuz?        4,17     

5 
Programınızdaki derslerin içeriğine ĠSG ile ilgili bir konu ve 

bölümün konmasını faydalı bulur musunuz? 
       3,85     

11 
Programınızda ilk yardım ile ilgili derslerin verilmesini 

faydalı bulur musunuz? 
       3,96     

14 
ĠSG'ye dikkat etmenin iĢ verimliliği ve kaliteyi arttırdığını 

düĢünüyor musunuz? 
       3,88     

16 
Mesleğiniz ile ilgili kiĢisel koruyucu donanımların iĢ kazalarını ve 

meslek hastalıklarını engelleyeceğine inanıyor musunuz? 
       3,62     

18 Sizce tüm programlarda ĠSG dersi olmalı mıdır?        3,96     

19 
ĠSG dersini aldıktan sonra evinizde veya yaĢadığınız çevrede 

artık daha dikkatli ve duyarlı mısınız? 
       3,97     

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Anket sonuçlarının Meslek Yüksekokulu Bölümleri arasındaki farklılıkları değerlendirildiğinde, 

anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. Ancak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencileri, 



559 

 

Öğrencilerin bilgi düzeyi, çervelerindeki ĠĢ Sağlığı ve Uygulamalarını değerlendirmeleri ve ĠĢ Sağlığı 

ve Güvenliği kültür düzeyi açısından diğer bölümlerden daha düĢük puan aldığı gözlemlenmiĢtir. Bu 

sonuç, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü‘nün diğer bölümlere göre sosyal içerikli bir bölüm 

olmasına ve öğrencilerin iĢ güvenliği risk algılarının düĢük olmasının, kültür düzeyini etkilemesine 

bağlanmıĢtır. 

 

Tablo 4: MYO Bölümlerine Göre Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Öğrencilerin bilgi 

düzeyi 

Öğrencilerin 

değerlendirmeleri 

Öğrencilerin ĠSG 

Kültürü Düzeyi 

ortalama 

puan 

genelden 

fark 

ortalama 

puan 

genelden 

fark 

ortalama 

puan 

genelden 

fark 

Peyzaj 2,87 -0,17 3,34 0,00 3,99 0,00 

Tekstil 3,07 0,03 3,45 0,11 3,94 -0,05 

Ġklimlendirme 3,30 0,26 3,53 0,19 4,12 0,13 

Muhasebe 2,83 -0,21 3,06 -0,28 3,81 -0,18 

Lastik Plastik 3,15 0,11 3,34 0,00 4,30 0,31 

Genel 3,04 - 3,34 - 3,99 - 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Anketin Meslek Yüksekokulu bölümlerine göre değerlendirilmesi , tüm bölümlerde öğrencilerin kendi 

meslek alanları ile ilgili riskler konusunda bilgilendirilmeleri ve aldıkları ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimi‘nin bu açıdan zenginleĢtirilmesi gerektiğini göstermektedir. Tüm bölümlerde, öğrenciler 

aldıkları ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersleri sayesinde iyi düzeyde ĠĢ Güvenliği Kültürü seviyesine 

ulaĢmıĢlardır ve bu kültür sayesinde çevrelerindeki  iĢ güvenliği risklerini tanımlayabilmekte ve 

eksiklikleri görebilmektedirler. 

 

 

ġekil 1: MYO Bölümlerine Göre Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Anketin birinci sorusuna öğrencilerin verdiği yanıtlara göre, öğrencilerin %85,3‘ü ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliğinin iĢ yaĢamını oldukça çok etkilediğini düĢünmektedir. Öğrencilerin %11‘i ise ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliğinin iĢ yaĢamını orta düzeyde etkilediğini düĢünmektedir. 
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Anketin ikinci sorusuna göre, öğrencilerin % 74,3‘ü ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersinin bölümlerinde 

verilmesi gereken bir ders olduğunu düĢündükleri görülmektedir. Öğrencilerin %16,1‘i bu dersin 

gerekliliğine orta düzeyde diye cevap vermiĢtir. 
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1. İSG'nin iş yaşamını etkilediğini düşünüyor 

musunuz?
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2. İSG dersinin programınızda verilmesi gereken 

bir ders olduğunu düşünüyor musunuz?

 

ġekil 2: 1. ve 2. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Öğrencilerin %74,8‘i aldıkları dersin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmakta çok etkili olduğunu 

düĢünmektedir. Öğrencilerin % 18.8‘i ise aldıkları dersin ĠĢ Güvenliği bilincini arttırmak üzerindeki 

etkisinin orta olduğunu düĢünmektedir. 

Öğrencilerin sadece %19,7‘si meslekleri ile ilgili ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile alakalı yönetmelik, 

mevzuat ve diğer yayınları iyi düzeyde takip etmektedir. Öğrencilerin %26‘sı yayınları orta düzeyde 

takip ederken, %34,4‘ü yayınları az takip etmekte veya hiç takip etmemektedir. 
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3. İSG derslerinin iş güvenliği bilincini arttırdığını 
düşünüyor musunuz?
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4. Mesleğinizle ilgili İSG ile alakalı yönetmelik, 
mevzuat ve diğer yayınları takip ediyor musunuz?

 

ġekil 3: 3. ve 4. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Anket uygulanan öğrencilerin %64,7‘si, bölümlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir dersin 

olmasını oldukça faydalı bulurken, % 25,2‘si dersin faydasını orta düzeyde görmektedir.  

Öğrencilerin % 44,5‘i kendi meslekleri ile ilgili güncel iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından oldukça 

haberdarken, %34,9‘u orta düzeyde haberdardır. Öğrencilerin %20,6‘sı ise, meslekleri ile ilgil güncel 

iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından az düzeyde haberdardır veya haberdar değildir. 
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5. Programınızdaki derslerin içeriğine İSG ile ilgili 
bir konu ve bölümün konmasını faydalı bulur 

musunuz?
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6. Programınızla ilgili güncel iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından haberdar mısınız?

 

ġekil 3: 5. ve 6. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 
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Öğrencilerin %29,8‘i okul binalarındaki ve laboratuvarlarındaki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyarı 

levhalarını yeterli bulurken, %21,1‘i levhaları orta düzeyde yeterli bulmaktadır.  Öğrencilerin %39,4‘ü 

iĢ güvenliği ile ilgili uyarı levhalarını yetersiz bulmaktadır. 

Öğrencilerin %67,9‘u uyarı levhalarının iĢ güvenliği konusunda yönlendiriciliğinin yüksek olduğunu 

düĢünürken, %21,1‘i levhaların etkisinin orta düzeyde olduğunu düĢünmektedir. Öğrencilerin sadece 

%11‘i levhaların etkisinin düĢük olduğunu düĢündüğü görülmektedir. 

Bu sonuçlar, öğrencilerin aldıkları eğitim ile geliĢtirdikleri ĠĢ Güvenliği Kültürü sayesinde 

etraflarındaki ĠĢ Güvenliği uygulamalarının yetersizliğinin farkında olduklarını göstermektedir. 
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7. Eğitim gördüğünüz bina ve laboratuvarda İSG 
ile ilgili uyarı levhaları yeterli midir?
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8. İş güvenliği levhalarının sizi İSG konusunda 
yönlendirmede etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz?

 

ġekil 4: 7. ve 8. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Anket uygulamasına katılan öğrencilerin %45‘i staj yaptıkları iĢyerlerindeki uyarıcı iĢaretler ve 

levhaların çalıĢanları yeterince yönlendirdiğine inandıklarını, %31,2‘sinin ise uyarıcı iĢaretler ve 

levhaların çalıĢanları orta düzeyde etkilediğine inandıklarını göstermektedir.  

Öğrencilerin %47,7‘si staj yaptıkları iĢyerlerindeki yöneticilerin iĢ güvenliğinin önemi ile ilgili bilince 

oldukça iyi sahip olduklarını düĢündükleri, %25,7‘sinin ise yöneticilerin gerekli bilince orta düzeyde 

sahip olduklarını düĢündükleri görülmektedir. 
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9. Staj yaptığınız yerlerdeki uyarıcı işaretler ve 
levhaların çalışanları yeterince yönlendirdiğine 

inanıyor musunuz?
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10. Staj yaptığınız yerlerdeki yöneticilerin iş 

güvenliğinin önemi ile ilgili bilince sahip 
olduklarına inanıyor musunuz?

 

ġekil 5: 9. ve 10. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Ankete katılan öğrencilerin cevaplarına göre, öğrencilerin %70,6‘sı bölümlerinde ilk yardım 

derslerinin verilmesinin yüksek düzeyde faydalı olacağını düĢündükleri görülmektedir. Öğrencilerin 

%16,1‘i ilk yardım derslerinin faydasını orta düzeyde değerlendirmektedir. Öğrencilerin sadece 

%13,3‘ü ilk yardım derslerinin faydasını düĢük ya da faydasız olarak değerlendirmiĢtir.  

Öğrencilerin %40,8‘i iĢ kazasına maruz kalan  bir kiĢiye nasıl bir ilk müdahale yapılması gerektiğini 

iyi düzeyde bildiklerini ifade etmiĢlerdir. Öğrencilerin %31,7‘si ilk müdahale konusunda orta düzeyde 

bilgiye sahpi olduklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin %27,5‘i ise iĢ kazasına maruz kalan bir kiĢiye 

nasıl ilk müdahale yapılması gerektiğini bilmediklerini ya da az bildiklerini ifade etmiĢtir. Bu sonuçlar 

da meslek yüksekokullarında ilkyardım dersinin verilmesinin önemini vurgulamaktadır. 
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11. Programınızda ilk yardım ile ilgili derslerin 

verilmesini faydalı bulur musunuz?
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12. İş kazasına maruz kalan bir kişiye nasıl bir ilk 

müdahale yapılması gerektiğini biliyor musunuz?

 

ġekil 6: 11. ve 12. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Ankete katılan öğrencilerin %34,4‘ü iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının iĢçiye, iĢverene v edevlete 

olan maliyetlerinden ve zararlarından iyi düzeyde haberdarken, öğrencilerin %14,7‘si orta düzeyde 

haberdardır. Öğrencilerin %33,9‘u bu maliyetlerden az haberdardır veya haberdar değildir. 

Öğrencilerin %89,4‘ü iĢ sağlığı ve güvenliğine dikkat etmenin iĢ verimliliğini ve kaliteyi orta veya 

yüksek düzeyde arttırdığını düĢünürken, geriye kalan %10,6‘sı iĢ güvenliğine dikkat etmenin iĢ 

verimliliği ve kaliteyi az düzeyde etkilediğini veya hiç etkilemediğini düĢünmektedir. 
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13. İş kazaları ve meslek hastalıklarının işçiye, 
işverene ve devlete olan maliyetlerinden ve 

zararlarından haberdar mısınız?
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14. İSG'ye dikkat etmenin iş verimliliği ve kaliteyi 

arttırdığını düşünüyor musunuz?

 

ġekil 7: 13. ve 14. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Öğrencilerin %65,1‘i yürürlükte olan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve 

tüzüklerden orta veya iyi düzeyde haberdar iken, geriye kalan %34,9‘u haberdar değil veya az 

haberdardır. 

Ankete katılan öğrencilerin %83,5‘i meslekleri ile ilgili kiĢisel koruyucu donanımların iĢ kazalarını ve 

meslek hastalıklarını engelleyeceğine orta, çok veya tam düzeyde inanırken, sadece %16,5‘u az 

engelleyeceğine veya engellemeyeceğine inanmaktadır. 
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15. Yürürlükte olan İSG ile ilgili kanun, 
yönetmelik ve tüzüklerden haberdar mısınız?
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16. Mesleğiniz ile ilgili kişisel koruyucu 
donanımların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 

engelleyeceğine inanıyor musunuz?

 

ġekil 8: 15. ve 16. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Öğrencilerin %84,9‘u yürürlükte bulunan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun iĢ kazalarını ve meslek 

hastalıklarını orta veya yüksek seviyede önleyeceğini düĢünürlerken, %15,1‘i ise az önleyeceğini veya 

önleyemeyeceğini düĢünmektedir.  
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Ankete katılan öğrencilerin %89‘u tüm meslek yüksekokulu programlarında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

dersinin olması gerektiğini düĢünmektedir. 

 

7
26

75 69

41

0

30

60

90

120

150

Hiç Az Orta Çok Tam

17. Yürürlükte bulunan İSG Kanunu'nun iş 

kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyeceğini 
düşünüyor musunuz?
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18. Sizce tüm programlarda İSG dersi olmalı 
mıdır?

 

ġekil 9: 17. ve 18. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 

 

Ankete katılan öğrencilere sorulan ve ĠĢ Güvenliği Kültürü oluĢumunu en iyi ölçen sorulardan biri 

olan, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersini aldıktan sonra evlerinde veya yaĢadıkları çevrede artık daha 

dikkatli ve duyarlı olup olmadıklarına yönelik soruya, öğrencilerin %92,2‘si orta, çok veya tam 

düzeyde daha dikkatli ve duyarlı davrandıkları Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu sonuç, iĢ güvenliği 

kültürü oluĢumunda, yüksekokul ders programlarına ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili derslerin 

konmasının etkisini açıkça ortaya koymaktadır.  

Öğrencilerin %46,3‘ü ülkemizdeki iĢ kazalarının önlenebileceğine çok veya tam inanırken, %21,1‘i 

orta düzeyde inanmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin % 12,4‘ü iĢ kazalarının önlenebileceğine az 

inanırken, %20,2‘si önlenebileceğine inanmamaktadır. Bu soruya verilen cevap ise, iĢ güvenliği ile 

ilgili verilen derslerin içeriğinin iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. IĢ 

kazalarının önlenebileceğine inanmamak, iĢ kazalarının altında yatan ve iĢ güvenliği kültürünü 

baltalayan kadercilik ve çaresizlik bilincinin varlığını ortaya koymaktadır. Bütün iĢ kazaları gereken 

önlemler alındığında önlenebilir. ĠĢ güvenliği kültürünün bu bilinç seviyesine gelmesi için iĢ güvenliği 

derslerinin içeriklerinin risk analizi ve alınabilecek önlemler açısından zenginleĢtirilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 
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19. İSG dersini aldıktan sonra evinizde veya 

yaşadığınız çevrede artık daha dikkatli ve duyarlı 
mısınız?

44
27

46 44
57

0

30

60

90

120

150

Hiç Az Orta Çok Tam

20. Ülkemizde iş kazalarının önlenebileceğine 
inanıyor musunuz?

 

ġekil 10: 19 ve 20. Ölçeklerin Değerlendirme Sonuçları 
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SONUÇ 

 

Yapılan çalıĢma göstermektedir ki; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yalova Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerine verilen dersler, öğrencilerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürü‘nün oluĢmasını sağlamıĢtır. 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrencilerin önemli  bir oranda, iĢ güvenliğinin iĢ yaĢamını 

etkilediğine inanmaktadır ve ĠĢ Güvenliği dersini aldıktan sonra evlerinde veya yaĢadıkları çevrede 

artık daha dikkatli ve duyarlı olduklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

uygulamalarının iĢ verimliliği ve kaliteyi arttıracağını düĢünmeleri de, ĠĢ Güvenliği Kültürü‘nün 

oluĢtuğunun önemli bir göstergesidir. ĠĢ güvenliği uygulamaları çalıĢanlar üzerinde önemli bir 

motivasyon kaynağıdır. Güvenli ortamda çalıĢan iĢgörenlerin daha verimli çalıĢacakları ve kaliteli 

sonuçlar çıkaracağı bilinen bir gerçektir. 

Öğrencilerde ĠĢ Güvenliği Kültürü‘nün oluĢtuğunun önemli bir diğer göstergesi,  öğrencilerin 

çevrelerindeki  iĢ güvenliği uygulamalarının farkında olmaları ve geliĢtirilmesi gereken konuların 

farkına varmalarıdır. Anket sonucu göstermiĢtir ki, ankete katılan öğrenciler, okullarında ve staj 

yaptıkları iĢyerlerindeki iĢ güvenliği uygulamalarının farkındadır ve bu uygulamaların aksayan 

yönlerini görebilmektedir.  

Yapılan çalıĢmaya göre, iĢ sağlığı ve güvenliği dersi alan öğrenciler, çevrelerindeki iĢ güvenliği 

riskleri ve önlemler konusunda daha duyarlı bulunmaktadır. Ancak, öğrencilerin derslerde aldıkları 

bilgilerin geliĢtirilmesi gerektiği önemli bir anket bulgusu olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerin ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelik, mevzuat ve diğer yayınları takip etmesi, meslekleri ile ilgili 

iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından haberdar olmaları sağlanmalı yönünde desteklenmeleri 

gerekmektedir. Aynı zamanda iĢ güvenliği dersleri, iĢ kazasına maruz kalan bir kiĢiye nasıl ilk yardım 

yapılacağı ile ilgili temel bilgileri içerecek Ģekilde zenginleĢtirilmelidir.  

Öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili riskleri  daha iyi değerlendirebilmeleri ve bu risklere karĢı 

çaresiz olmadıkları aksine önlem alabilecekleri konusunda daha bilinçli hale gelebilmeleri için iĢ 

güvenliği derslerinin iĢ güvenliği risk analizi ve risklerin ortadan kaldırılması için alınabilecek 

önlemlere dönük oluĢturulması, iĢ güvenliği kültürünün geliĢiminde önemli katkı sağlayacaktır. 
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Özet 

 

Meslek yüksekokullarında sunulan hizmetlerin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının tespit 

edilmesi hizmet kalitesi yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada Dokuz Eylül 

Üniversitesi Ġzmir Meslek Yüksekokulu‘nda (DEUĠMYO) öğrenim gören öğrencilerin okulda sunulan 

hizmetlere yönelik kalite algılarının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini DEUĠMYO 

öğrencisi 3320 kiĢi oluĢturmaktadır. Kota örnekleme yönetimi kullanılarak araĢtırmaya dâhil 648 

öğrenci örneklem olarak seçilmiĢtir. AraĢtırma verilerinin toplanmasında hizmet kalitesi ölçüm anketi 

olan SERVQUAL kullanılmıĢtır. AraĢtırma verilerinin analizinde SPSS 23 paket programı 

kullanılmıĢtır. Veri analizinde gruplu değiĢkenlerin analizi için tek yönlü varyans analizi, ikili 

karĢılaĢtırmalar için bağımsız örneklem t-testi, ölçeğin güvenilirliği için güvenilirlik analizleri 

yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda hizmet kalitesi boyutlarının önem derecelerinin tespit edilmiĢ, 

öğrenci beklentileri ve algılarının analiz edilmiĢ, hizmet kalitesi skorları tespit edildikten sonra hizmet 

kalitesi düzeyinin bağımsız değiĢkenler açından nasıl değiĢtiği test edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulları, Hizmet Kalitesi, SERVQUAL Ölçeği 

 

EVALUATION OF SERVICE QUALITY BY STUDENTS IN VOCATIONAL 

SCHOOLS: A STUDY IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY IZMIR 

VOCATINAL SCHOOL 
 

It is important to determine the student‘s perception of services in vocational schools for managing 

service quality. The purpose of this study is to determine the student‘s perception of service quality in 

Dokuz Eylul University Izmir Vocational School (DEUIVS). The study population included 3320 

students of DEUIVS. By Quota Sampling methods we the samples calculated 648 students from this 

population. For data collection we used the SERVQUAL scale which widely used for measuring 

service quality. Data analyzed by SPSS 23.00 statistical programs. For comparing variables we used 

one-way anova and independent sample t-test. The reliability of scale tested by reliability analyzes. At 

the end of this study we are determined importance of dimensions of service quality, analyzed 

student‘s expectations and perceptions, determined scores of service quality and compared the service 

quality of DEUIVS by independent variables. 

Key Words: Vocational Schools, Service Quality, SERVQUAL Scale 

 

1.GiriĢ 

 

Bilgi çağının yaĢadığı günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri ile ülke ekonomilerinin hizmetler 

sektöründen aldıkları paylar arasında bir iliĢkinin olduğu ve hizmetler sektöründe geliĢmiĢ ülkelerin 

aynı zamanda geliĢmiĢ oldukları görülmektedir. 1950‘li yıllardan baĢlayan ve özellikle somut olan 

mallar üzerinde kalite sağlama gayreti; 1980‘li yıllardan itibaren hizmetler sektörünün hızla büyümesi, 

sektörde verimlilik ve iĢletme sorunlarının güncellik kazanması, daha önce mallar açısından uygulanan 

kalite iyileĢtirme yöntem ve tekniklerinin hizmetler sektörü açısından uygulanmasını zorunlu hale 

getirmiĢtir. Söz konusu geliĢmelere paralel olarak hizmet kalitesinin tanımlanması, hizmet kalitesi 
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modellerinin geliĢtirilmesi ve hizmet kalitesinin ölçülmesi konularına yönelik akademik yayınların da 

arttığı görülmektedir. Hizmetler sektörü içinde eğitim sektörü ve dolayısıyla yükseköğretim hizmetleri 

önemli bir yer oluĢturmaktadır. Eğitim kurumlarının nicelik olarak artması ve rekabet içinde olmaları 

söz konusu kurumlarda hizmet kalitesinin kurumsal düzeyde ölçülmesi, analiz edilmesi ve sonuçların 

yönetsel kararlara yol gösterecek Ģekilde kullanılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada öncelikle hizmet 

kalitesi ve boyutları ve yükseköğretim kurumların da hizmet kalitesi literatürüne yer verildikten sonra 

Ġzmir‘de bulunan DEUĠMYO‘unda hizmet kalitesinin en büyük dıĢ müĢteri grubunu oluĢturan 

öğrenciler tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araĢtırmaya yer verilmiĢtir. 

 

2. Hizmet Kalitesi ve Boyutları 

 

Hizmet kalitesini, sunulan hizmetlerin üstünlüğüne yönelik genel müĢteri yargısı olarak tanımlamak 

mümkündür (Robledo, 2001). Hizmet kalitesi beklenti-algılama farklılığı olarak da tanımlanabilir 

(Zeithaml
 
 vd, 1990) Kaliteli bir hizmet için ise; beklenen hizmetin algılanan hizmetten küçük olması 

gerekmektedir (Parasuraman vd, 1985). Christian Gronroos bir hizmetin toplam kalitesini etkileyen üç 

önemli boyut olduğunu belirtmektedir. Söz konusu boyutlar; teknik kalite, fonksiyonel kalite ve firma 

imaj boyutlarıdır (Gronroos, 1985).  Sasser; Olsen ve Wyckoff hizmet performansının, materyal 

düzeyi, imkânlar ve personel olmak üzere üç farklı boyutu olduğunu belirtmektedir (Parasuraman vd, 

1985). Jarmo Lehtinen hizmet kalitesini ―süreç kalitesi‖ ve ―çıktı kalitesi‖ olarak iki boyutta 

değerlendirmektedir (Öztürk,  1996). Parasuraman ve arkadaĢları tüm hizmet sektörleri için geçerli 

olabilecek 5 hizmet kalitesi boyutunun olduğunu öne sürmektedir. Söz konusu boyutlar; fiziksel 

özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutlarıdır. Parasuraman; Zeithaml ve Berry 

algılanan hizmet kalitesini sayısal temelde ölçmek için SERVQUAL ölçeğini oluĢturmuĢ ve algılanan 

hizmet kalitesini düzeylerini ölçmeye çalıĢmıĢlardır (Parasuraman vd, 1988). Parasuraman; Zeithaml 

ve Berry 1991 yılında SERVQUAL ölçeğini tekrar değerlendirerek üzerinde bir takım revizyonlar 

yapmıĢlardır (Parasuraman vd, 1991). 

 

3. Yüksek Öğretimde Hizmet Kalitesi 

 

Ülkemizde son yıllarda tüm hizmet iĢletmelerinde olduğu gibi, kamu ve vakıf kökenli yüksek öğretim 

kurumlarında da hizmet kalitesine verilen önem artmıĢ bu duruma paralel olarak konu ile ilgili yapılan 

akademik araĢtırmalar artmıĢtır. Devlet ve vakıf üniversitelerinde hizmet kalitesi ve imajın öğrenci 

memnuniyetine etkisinin ölçülmesinde yönelik yapılan bir çalıĢmada sonucunda hizmet kalitesinin çok 

boyutlu bir yapıya sahip olduğu ve bu boyutların fiziksel özellikler, destek hizmetleri, uluslararası 

olma, akademik personel ve akademik olmayan personel olduğu bulunmuĢtur (Tayyar ve DilĢeker, 

2012; 199). Diğer taraftan SERVQUAL yöntemi ile sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda 

üniversitelerdeki akademik ve idari personelin kalite algılarının belirlenmesi,  kiĢisel özelliklerin 

algılanan hizmet kalitesi üzerindeki etkilerini ve algılanan hizmet kalitesi boyutlarının hangisini daha 

çok önemsediklerini belirlemek amacıyla da kullanıldığı görülmektedir (Ergin vd, 2011:41). Söz 

konusu çalıĢmada fiziksel özellikler en önemli, güvenilirlik ise ikinci sırada en önemli hizmet kalitesi 

boyutu olarak saptanmıĢtır. Yine Aksaray Üniversitesi‘ne bağlı bir meslek yüksekokulunda öğrenci 

beklenti ve algılamaları arasındaki en büyük farkın fiziksel özellikler boyutunda olduğu görülmektedir 

(Songür, 2015; 1022).   

Ġki yıllık öğretim veren Meslek yüksekokulları ve dört yıllık öğretim veren yüksekokullar ve fakülteler 

arasında algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi ve karĢılaĢtırılması ile ilgili yapılan bir çalıĢmada; 

meslek yüksekokullarının anılan okullara nazaran hizmet kalitesini daha düĢük düzeyde algıladıkları 

saptanmıĢtır (Aslantürk, 2010;75). Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin kalite beklentileri ile ilgili 

yapılan bir çalıĢmada; üst sınıfta okuyan öğrencilerin alt sınıfta okuyan öğrencilere nazaran, ―empati‖ 

faktörü açısından öğretim elemanlarından daha fazla beklentilerinin olduğunu ortaya koymaktadır 

(Saydan, 2008;76). 

Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin en çok iletiĢim içinde oldukları departmanlardan birisi de 

öğrenci iĢleri birimleridir. Üniversite eğitimini destekleyen hizmetlerin (öğrenci iĢleri birimi gibi) 

kalitesi tüm dünyada son dönemlerde tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır ve bu tartıĢmaların önemli bir nedeni 

ise, söz konusu hizmetlere iliĢkin kalite algısının; öğrencilerin tatminleri ile iliĢkili olmasıdır (Tosun 

ve BaĢgöze, 2015;132). Hacettepe Üniversitesi‘nin öğrenci iĢleri biriminde sunulan hizmetlerin kalite 
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algısını ölçmek için yapılan bir çalıĢmada güvenilirlik boyutunda sunulan hizmetleri en yüksek, 

heveslilik boyutunda sunulan hizmetleri en düĢük düzeyde algıladıkları görülmektedir (Tosun ve 

BaĢgöze, 2015;132). Ġzmir‘de Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi öğrencilerinin hizmet kalitesi 

düzeylerinin ölçülmesi ve karĢılaĢtırılmasına yönelik yapılan bir çalıĢmada; güvenilirlik boyutu, her 

iki üniversitenin öğrencileri açısından da en önemli hizmet kalitesi boyutu olarak değerlendirilmiĢtir. 

(Özgül ve Devebakan, 2005;107). EskiĢehir‘de bulunan iki farklı üniversitenin (Osmangazi 

Üniversitesi-Anadolu Üniversitesi) Fen Fakültesi öğrencilerinin, üniversitelerinin kendilerine sunduğu 

hizmetlere iliĢkin beklenen hizmet ile algılanan performans arasındaki farkı belirleyebilmek amacıyla 

SERVQUAL yöntemi ile yapılan bir araĢtırmada; öğrenciler tarafından en fazla önemsenen 

boyutlardan birinin heveslilik olduğu anlaĢılmaktadır (Yılmaz vd, 2007; 299). Gazi, Bilkent ve 

BaĢkent Üniversitelerinin hizmet kalitesini ölçen bir çalıĢmada ―fiziksel özellikler‖ katılımcılar 

tarafından en önemli hizmet kalitesi boyutu olarak değerlendirilmiĢtir (ġahin, 2011; 49). 
 

Hizmet kalitesi literatüründe müĢteri memnuniyeti, kalite ve bağlılık arasında pozitif yönlü korelasyon 

olduğu bir çok çalıĢmada ortaya konmuĢtur. Yine Anadolu Üniversitesi‘nde öğrenciler üzerinde 

yapılan bir araĢtırmada; algılanan hizmet kalitesi ile müĢteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir 

iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (OkumuĢ ve Duygun, 2008; 17). Meslek Yüksekokullarında algı ve 

beklentilerin belirlenmesine yönelik yapılan bir çalıĢmada ise; öğrencilerin derslerin panel, konferans, 

vb. etkinliklerle desteklenmesi beklentisi içinde olduklarını, sınıflarda teknoloji kullanımının 

artırılması gerektiğini, güncel yayınlara eriĢimin kolaylaĢtırılması gerektiğini belirtmiĢlerdir (Çakır vd, 

2014:1). ÇalıĢmamızın bundan sonraki kısımlarında DEUĠMYO‘unda hizmet kalitesinin ölçülmesine 

yönelik bir araĢtırmaya yer verilecektir. 
 

4. Metodoloji 

4.1. AraĢtırmanın Amacı 

 

AraĢtırmanın birincil amacı DEUĠMYO‘undan hizmet alan öğrencilerin aldıkları hizmetlere yönelik 

kalite algılarını ölçmek ve elde edilecek ipuçları sayesinde kurumsal düzeyde bazı iyileĢtirmelerin 

yapılmasına yönelik önerilerde bulunmaktadır. AraĢtırmada hedeflenen ikincil amaç ise; 

DEUĠMYO‘nun algılanan hizmet kalitesi skorlarının bağımsız değiĢkenler açısından değiĢip 

değiĢmediği, değiĢtiyse hangi bağımsız değiĢkenler açısından değiĢtiğinin belirlenmesi olarak 

planlanmıĢtır. 

4.2. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni SERVQUAL ölçeği üzerinden hesaplanan DEUĠMYO‘na ait hizmet 

kalitesi skorlarıdır (SERVQUAL skoru). AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri ise; öğrencilerin hizmet 

kalitesine yönelik genel değerlendirmesi, hizmet süreçlerinde problem yaĢayıp yaĢamama, yaĢ, 

cinsiyet ve öğrencilerin not ortalaması, örgün ya da ikinci öğretim olması ve devam edilen eğitim 

programı olarak belirlenmiĢtir. 

4.3. Evren- Örneklem 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi (DEBĠS üzerinden derlenen sayılara bakıldığında 

ġubat 2016 itibariyle yüksekokulun 11022 kayıtlı öğrencisi olduğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırmada 

okulda sunulan hizmetler konusunda deneyimi olan öğrencilerin araĢtırmaya dahil edilmesi 

istendiğinden, sadece ikici sınıf öğrencileri örneklem seçimine dahil edilmiĢtir. Daha önce anılan 

sayıdan birinci sınıf öğrencileri ile ikinci sınıfta olduğu halde aktif halde eğitimine devam etmeyen 

öğrenciler çıkarıldığında, 7 iktisadi ve Ġdari Program ile 17 teknik programın örgün ve ikinci öğretim 

ikinci sınıf öğrencilerinden oluĢan 3320 kiĢi araĢtırma evreni olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu evreni 

temsil edebilecek örneklem ise, kota örnekleme sistemi ile (%20) belirlenmiĢ ve araĢtırmaya 648 kiĢi 

dâhil edilmiĢtir. 

4.4. Veri Toplama Aracı 

 

Verilerin toplanmasında Parasuraman vd. (1988) tarafından geliĢtirilen  SERVQUAL ölçeği 

kullanılmıĢtır. SERVQUAL ölçeği dört kısımdan oluĢmaktadır. Ölçeğin birinci kısmında öğrencilerin 

genel olarak yüksekokulun hizmetlerine yönelik beklentileri ile ilgili 5 boyut adlında 22 soru önermesi 
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yer almaktadır (Kesinlikle Katılmıyorum=1, Kesinlikle Katılıyorum=5). Ölçeğin ikinci kısmında 5 

hizmet kalitesi boyutuna 100 puanın paylaĢtırıldığı bir kısım ile öğrenciler tarafından en önemli 

bulunan ve en az önemi bulunan hizmet kalitesi boyutlarının ne olduğuna yönelik sorular sorulmuĢtur. 

Ölçeğin üçüncü kısmında ise birinci bölümdeki 22 beklenti soru önermesi bu kez çalıĢmanın yapıldığı 

DEUĠMYO için sorulmaktadır. Bu bölümdeki soru önermelerinin amacı öğrencilerin sunulan 

hizmetlere yönelik algılama düzeyini belirlemektir. Ölçeğin dördüncü bölümünde ise hizmet 

kalitesinin değerlendirilmesi, problem yaĢama durumu, DEUĠMYO‘nu baĢkalarına tavsiye edip 

etmeme ile bazı sosyo-demografik sorular yer almaktadır. SQ1 = Fiziksel özellikler boyutuna yönelik 

SERVQUAL skoru, SQ2 = Güvenirlik boyutuna yönelik SERVQUAL skoru, SQ3 = Heveslilik 

boyutuna yönelik SERVQUAL skoru, SQ4 =Güven boyutuna yönelik SERVQUAL skoru, SQ5 = 

Empati boyutuna yönelik SERVQUAL skoru, olmak üzere, hizmet kalitesi boyutlarına yönelik 

SERVQUAL skorlarının hesaplanma Ģekli aĢağıdaki Ģekildedir; 

SQ1 = [(P1- E1) + (P2 - E2 ) + (P3 - E3 )+ [( P4 - E4) ] / 4 

SQ2 = [(P5 - E5 ) + (P6 - E6 )+ ( P7 –E7) +( P8–E8) +(P9 –E9)] / 5 

SQ3 = [(P10 – E10) + (P11 – E11 ) + (P12 – E12)+ (P13 – E13 )] / 4 

SQ4 = [( P14 - E14) + (P15 - E15 ) + (P16 - E16 ) + (P17 - E17 )] / 4 

SQ5 = [( P18 - E18) + (P19 - E19 )+ ( P20 – E20) + (P21 – E21) + (P22 – E22)] / 5 

EĢit ağırlıklı SERVQUAL skoru ise, daha önce hesaplanan kalite boyutları skorlarının 

toplanıp 5‘ e bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen skor eĢit ağırlıklı SERVQUAL skorudur 

(Unweighted SERVQUAL Score). Bu skorun hesaplanmasında öğrencilerin,100 puan üzerinden, 

önem derecelerine göre kalite boyutlarına verdikleri puanlar göz önünde bulundurulmamıĢtır. EĢit 

ağırlıklı SERVQUAL skorunun hesaplanma Ģekli; SQE = [ (SQ1 ) + (SQ2 ) + (SQ3 ) + (SQ4 ) + (SQ5 

)]/5 Ģeklinde olacaktır. Ağırlıklı SERVQUAL skorunun (Weighted SERVQUAL Score) hesaplanması 

için öncelikle  SERVQUAL ölçeğinin ikinci kısmında, öğrencilerin her bir kalite boyutuna verdikleri 

puanların 100 ‗e oranlanması ile bir katsayı elde edilir. Bu iĢlem her bir katılımcı için ayrı ayrı yapılır. 

Daha sonra elde edilen katsayı, ilgili kalite boyutunun SERVQUAL skoru ile çarpılıp 5 boyutun 

skorları toplanır. Ağırlıklı SERVQUAL skorunun hesaplanmasının matematiksel ifadesi; SQA = 

[(SQ1 * k1) + (SQ2 *k2) + (SQ3 *k3 + (SQ4 *k4) + (SQ5 *k5 )] Ģeklindedir. Burada kullanılan ―k‖ 

öğrencilerin her bir boyuta verdiği puanın 100‘e oranlanması ile elde edilen hizmet kalitesi boyutuna 

ait ağırlık katsayısıdır. 

4.5. AraĢtırmanın Kısıtları 

 

AraĢtırma Ġzmir ili sınırları içinde faaliyet gösteren bir kamu üniversitesi olan DEÜĠMYO‘nda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada DEÜĠMYO‘nun sunduğu hizmetlerin performansını ifade eden 

hizmet kalitesi ölçülmek istendiğinden sadece ikinci sınıf öğrencileri araĢtırmaya dahil edilmiĢ, birinci 

sınıflar öğrencileri kapsam dıĢında bırakılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama süreci 15 ġubat 2016 

tarihinde baĢlamıĢ 4 Mart 2016 tarihinde bitirilmiĢtir. 

 

4.6. Verilerin Analizi Yöntemi 

 

Veriler analizinde SPSS 23.0 paket programında analiz edilmiĢtir. Ölçeğin beklenti, algılama ve genel 

soru önermeleri için yapılan güvenilirlik analizinde alfa katsayıları sırasıyla; 0.95, 0,93 ve 0.95 

hesaplanmıĢtır. Bu bulgular ıĢığında ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. Söz 

konusu alfa katsayıları ölçeğin güvenilirliğine iĢaret etmektedir. Verilerin normal dağılıma uygun olup 

olmadığı Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro- Wilks testiyle incelenmiĢtir. Test sonucuna göre beklenti 

ve algılama soru önermeleri için p değeri 0.05‘ten büyük olduğu için verilerin normal dağılıma uygun 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle hipotezlerin test edilmesinde parametrik hipotez testleri 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma verilerinin analizinde gruplu değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasında tek yönlü 

varyans analizi, ikili karĢılaĢtırmalarda bağımsız örneklem t-testi, tanımsal bulgular için ise frekans 

analizi testi uygulanmıĢtır. 
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5. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

5.1. Hizmet Kalitesi Boyutlarının Öğrenciler Tarafından Puanlandırılması 

 

Öğrencilerin aĢağıda sıralanan hizmet kalitesinin 5 boyutundan hangisinin kendileri için görece daha 

önemli olduğu gözetilerek verdiği puanlar göz önüne alındığında; öğrencilerin en az puanı ―Meslek 

Yüksekokullarının Öğrencilerine KiĢisel Ġlgi Göstermesi ve Duyarlılığı‖nı ifade eden empati boyutuna 

(18,2) en çok puanı ise; ―ÇalıĢanların Kibar ve Bilgili Olması ve Öğrencilerde Güven Duygusu 

Yaratması‖nı ifade eden güven boyutuna (21,1) verdikleri görülmektedir. Diğer taraftan fiziksel 

özellikler boyutuna  20,1, güvenilirliğe 20,5, hevesliliğe ise 19,6 puan vermiĢlerdir. 

 

5.2. Öğrencilerin Genel Olarak Hizmet Kalitesini Değerlendirmesi 

AraĢtırmada öğrencilerin yüksekokulda sunulan hizmetleri 5 noktalı Likert tipi (Çok Kötüdür- Çok 

Ġyidir) ölçek üzerinden değerlendirmesi istenmiĢtir. Buna göre 658 katılımcının yaklaĢık yarısı sunulan 

hizmetleri ―orta‖ düzeyde, %30‘dan fazlası ise iyi veya çok iyi olarak değerlendirirken, yaklaĢık 

%20‘si çok kötü veya kötü Ģeklinde değerlendirmiĢtir. 

 

5.3. Hizmet Süreçlerinde Problem YaĢama 

AraĢtırmaya katılan 648 kiĢinin %56,6‘sı örgün öğretim, %43,4‘ü ise ikinci öğretim öğrencilerinden 

oluĢmaktadır. D.E.Ü. Ġzmir Meslek Yüksekokulu‘nun hizmetlerinden yararlanırken bir problem 

yaĢadınız mı? sorusuna  katılıcımaların %27,6‘sı evet derken, %72,4‘ı hayır yanıtını vermiĢtir. 

 

5.4. Cinsiyet 

ÇalıĢmanın hizmet kalitesi ölçümü ile ilgili olması nedeniyle, araĢtırmaya sunulan hizmetler 

konusunda deneyimli olduğu düĢünülen ikinci sınıf öğrencileri dahil edilmiĢtir. Katılımcıların yaklaĢık 

%40 kadın, %60‘ı ise erkektir. Daha önce ifade edildiği üzere örneklemin belirlenmesinde kota 

örneklem yöntemi (%20) tercih edilmiĢ, ancak okulun bazı programlarda erkek öğrenci sayısının 

fazlalığı örneklemin yarı yarıya kadın ve erkek olarak seçilmesine mani olmuĢtur. 

 

5.5. Not Ortalaması 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yaklaĢık %50‘sinin 2 ile 2.99, yaklaĢık %30‘nun 3 ile 4 arasında 

ortalamasının olduğu görülmektedir. Diğer kalan öğrencilerin ortalaması 2‘nin altındadır. 

  

5.6. D.E.Ü. Ġzmir Meslek Yüksekokulu’nun Hizmet Kalitesi Skorları 

 

Sunulan hizmetlerin beklenti ve algılama farklılığı temelinde yapılan ölçümlerinde, hizmet kalitesinin 

5 boyutunda ve eĢit ağırlıklı ve ağırlıklı SERVQUAL skorları açısından, genel olarak okulun öğrenci 

beklentilerini karĢılayamadığı saptanmıĢtır. Beklenti-Algılama farklılığının en büyük olduğu boyutun 

fiziksel özellikler, en küçük olduğu boyutun ise güven boyutu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

okulun bina, teçhizat veya hizmete eĢlik eden görsel öğeleri açısından kalite algısı en düĢük düzeyde 

kalırken, en iyi algılama ise çalıĢanların kibar ve bilgili olması ve öğrencilerde güven duygusu 

yaratmayı ifade eden güven boyutunda gerçekleĢtirilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile öğrencilerin beklenti ve 

algılamaları arasındaki en büyük boĢluk okulun fiziksel imkânlarına yönelik gerçekleĢirken, güven 

boyutunda okulun öğrenci beklentilerini en fazla karĢıladığı görülmektedir.  

 

Tablo 1: DEUĠMYO Hizmet Kalitesi Skorları 

Hizmet Kalitesi Boyutları Min. Mak. Ort. 

Fiziksel Özellikler -3,75 3,25 -,4676 

Güvenilirlik -3,80 2,80 -,3049 

Heveslilik -3,75 3,00 -,3179 

Güven -4,00 3,25 -,2666 

Empati -3,80 3,20 -,2904 

EĢit Ağırlıklı SERVQUAL skoru -3,52 2,81 -,3295 

Ağırlıklı SERVQUAL skoru -3,57 2,81 -,3349 
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6. Hizmet Kalitesi Skorlarının Bağımsız DeğiĢkenler Açısından Değerlendirilmesi  ve AraĢtırma 

Hipotezlerinin Test Edilmesi 

 

Hipotez 1 

H0: Hizmet Kalitesi Skorları Hizmet Kalitesine Yönelik Genel Değerlendirme Üzerinde Anlamı Bir 

Farklılık Yaratmamaktadır, H1: Hizmet Kalitesi Skorları Hizmet Kalitesine Yönelik Genel 

Değerlendirme Üzerinde Anlamı Bir Farklılık Yaratmaktadır. 

Hizmet kalitesi skorları hizmet kalitesine yönelik genel değerlendirme üzerinde anlamı bir farklılık 

yaratıp yaratmadığının analiz edilebilmesi için yapılan varyans analizinde fiziksel özellikler kalite 

boyutu dıĢında anlamlı bir farklılık saptanmamıĢtır. Okulun fiziksel özellikleri boyutu açısından 

hizmet kalitesini Çok Kötü- Çok Ġyi arasında değerlendiren katılımcıların ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=2,713; p=0,029). Söz konusu farklılığın hangi alt 

değiĢkenden  kaynaklandığının analiz edilebilmesi için yapılan çoklu karĢılaĢtırmalarda  (Post Hoc 

Tests-Tukey HSD) hizmet kalitesini çok iyi olarak değerlendiren katılımcıların kötü veya orta olarak 

değerlendirenlere nazaran daha iyi algıladıkları saptanmıĢtır. Diğer taraftan, güvenilirlik (F=0,636; 

p=0,637 ), heveslilik ( F=1,085; p=0,363), güven (F=1,106; p=0,353), empati (F=1,363; p=0,245) 

boyutları ile eĢit ağırlıklı (F=1,258; p=0,285) ve ağırlıklı SERVQUAL (F=1,030; p=0,391) skorları 

açısından ilgili değerlendirmenin farklılık yaratmadığı saptanmıĢtır. 

Hipotez 2 

H0:Hizmet kalitesi skorları öğrencilerin not ortalaması açısından farklılık yaratmamaktadır, H1: 

Hizmet kalitesi skorları öğrencilerin not ortalaması açısından farklılık yaratmaktadır 

Öğrencilerin not ortalamasının hizmet kalitesini değerlendirmede farklılık yaratıp yaratmadığının 

analiz edilebilmesi için yapılan varyans analizinde;  fiziksel özellikler (F=0,918; p=0,432), güvenilirlik 

(F=0,459; p=0,711 ), heveslilik ( F=1,081; p=0,356), güven (F=0,683; p=0,562), empati (F=0,669; 

p=0,572) boyutları ile eĢit ağırlıklı (F=1,059; p=0,366)  ve ağırlıklı SERVQUAL (F=1,229; p=0,298) 

skorları açısından ilgili değerlendirmenin farklılık yaratmadığı saptanmıĢtır. BaĢka bir ifade ile 

öğrencilerin farklı not ortalamalarına sahip olması; hizmet kalitesi algılamalarını 

farklılaĢtırmamaktadır. 

Hipotez 3 

H0: Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından DeğiĢmemektedir, H1: Hizmet 

Kalitesi Değerlendirmesi Cinsiyet DeğiĢkeni Açısından DeğiĢmektedir. 

Hizmet kalitesi skorlarının cinsiyet değiĢkeni açısından değiĢip değiĢmediğinin analiz edilebilmesi için 

verilere bağımsız örneklem t-testi uygulanmıĢtır. Buna göre fiziksel özellikler (t=-2,015; p=0,044,) 

empati (t=-2,361; p=0,019), eĢit ağırlıklı (t=-2,155; p=0,032) ve ağırlıklı SERVQUAL skorları (t=-

2,92; p=0,029) açısından kadın ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında bir fark olduğu 

görülmektedir.  Söz konusu hizmet kalitesi boyutları ile eĢit ağırlıklı ve ağırlıklı SERVQUAL 

skorlarının tamamında erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre hizmet kalitesini daha yüksek düzeyde 

algılamıĢtır. 

Tablo 2: Cinsiyet değiĢkeni Açısından Hizmet Kalitesi Skorları 
 Cinsiyet N Ort. t p 

Fiziksel Özellikler 
Kadın 251 -,5767 

-2,015 0,044 
Erkek 397 -,3986 

 

Güvenilirlik 

Kadın 251 -,3920 
-1,797 0,073 

Erkek 397 -,2499 

 

Heveslilik 

Kadın 251 -,3835 
-1,266 0,206 

Erkek 397 -,2764 

 

Güven 

Kadın 251 -,3147 
-0,986 0,325 

Erkek 397 -,2361 

 

Empati 

Kadın 251 -,4167 
-2,361 0,019 

Erkek 397 -,2106 

 

EĢit Ağırlıklı SERVQUAL Skoru 

Kadın 251 -,4167 
-2,155 0,032 

Erkek 397 -,2743 

 

Ağırlıklı SERVQUAL Skoru 

Kadın 251 -,4237 
-2,192 0,029 

Erkek 397 -,2787 
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Hipotez 4 

H0: Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi problem yaĢama Açısından DeğiĢmemektedir, H1: Hizmet 

Kalitesi Değerlendirmesi problem yaĢama Açısından DeğiĢmektedir. 

Hizmet kalitesi skorlarının problem yaĢama değiĢkeni açısından değiĢip değiĢmediğinin analiz 

edilebilmesi için verilere bağımsız örneklem t-testi uygulanmıĢtır. Buna göre öğrencilerin 

hizmetlerden yararlanma süresince problem yaĢayıp yaĢamamasının hizmet kalitesini değerlendirmede 

farklılık yaratmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Problem YaĢama Durumu Açısından Hizmet Kalitesi Skorları 
 Cinsiyet N Ort. t p 

Fiziksel Özellikler 
Evet  179 -,3953 

1,036 0,301 
Hayır  469 -,4952 

Güvenilirlik 
Evet  179 -,2670 

,566 0,572 
Hayır  469 -,3194 

Heveslilik 
Evet  179 -,4092 

-1,371 0,171 
Hayır  469 -,2830 

Güven 
Evet  179 -,2919 

-,402 0,688 
Hayır  469 -,2569 

Empati 
Evet  179 -,3855 

-1,376 0,169 
Hayır  469 -,2542 

EĢit Ağırlıklı SERVQUAL Skoru 
Evet  179 -,3498 

-,388 0,698 
Hayır  469 -,3217 

Ağırlıklı SERVQUAL Skoru 
Evet  179 -,3480 

-,251 0,802 
Hayır  469 -,3298 

 

 

Sonuç 

 

Hizmet iĢletmelerinde hizmet kalitesinin ölçülmesi yöneticilere hizmet kalitesinin iyileĢtirilmesi 

konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalıĢmada elde edilen en önemli bilgilerden birisi; 

yüksekokulun genel boyutlar bazında ve genel olarak hizmet kalitesinin nasıl algılandığının tespit 

edilmesidir. Bu çalıĢmada yüksekokulun fiziksel özellikleri (bina, teçhizat, derslikler vb) beklenti-

algılama boĢluğunun en büyük olduğu boĢluk olarak gerçekleĢmiĢtir. BaĢka bir ifade ile öğrencilerin 

fiziksel özellikler açısından kalite algısı en düĢük düzeyde kalmıĢtır. Yüksekokulun fiziksel özellikler 

boyutunun hizmet sunanlar ve hizmeti alanlar açısından yetersiz olduğu ve iyileĢtirilmesi gerekliliği 

bu çalıĢmada da ortaya konmakla beraber, halihazırda DEÜ yönetiminin yeni yüksekokul binasını inĢa 

etmek için bir planlama da yaptığı bilinmektedir. Söz konusu boyuttaki iyileĢtirme, genel olarak 

okulun hizmet kalitesi düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan, öğrenci 

beklentilerinin en çok karĢılandığı boyutun ise güven boyutu olduğu görülmektedir. ÇalıĢanların kibar 

ve bilgili olması ve öğrencilerde güven duygusu yaratmayı ifade eden güven boyutuna yönelik kalite 

algısı en yüksek düzeyde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada kadın öğrencilerin erkeklere göre hizmet 

kalitesini daha düĢük düzeyde algıladıkları tespit edildiğinden, okul yönetim tarafından özellikle kadın 

öğrencilerin düĢük kalite algısına yönelik derinlemesine araĢtırmaların yapılması tarafımızdan tavsiye 

edilmektedir. Diğer taraftan öğretim süreçlerinde problem yaĢadığını düĢünen %27,6‘lık kesim için 

iyileĢtirme çalıĢmalarının baĢlatılması fayda sağlayacaktır. 
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1. GĠRĠġ 

 
      Üniversitelerimizde; özellikle Meslek Yüksekokullarının Teknik Programlar Bölümlerine bağlı 

programlarda öğrenim gören öğrencilerimizin birçok sorunlar yaĢadıkları, bu sorunlar karĢısında neler 

yapabilecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiĢtir. 

      Bu bildirimizde; engelli öğrencilerimizin, T.C. Anayasamızdaki, Uluslararası Engelli Hakları 

Bildirgesi ve 14 Ağustos 2010 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 27672 ile yayımlanmıĢ olan 

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği kapsamındaki 

hakları dikkate alınmıĢtır. Dokuz Eylül Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı:70.448 dir Özellikle; 

TABLO-1 den görüleceği üzere toplamda çeĢitli engel grubunda yer alan 2.114 Engelli öğrencimiz 

öğrenim görmektedir(20 Ocak 2016 itibariyle). Üniversitemizden 2000 ile 2015 yılları arasında çeĢitli 

engel grubunda toplam 2208 öğrencimiz mezun olmuĢtur (Kaynak: DEÜ Öğrenci ĠĢleri Dairesi 

BaĢkanlığı-28 Ocak 2016 tarihi iti itibariyle).  

       En çok öğrenci sayısına sahip Ġzmir Meslek Yüksekokulumuzda toplam 11.111 öğrenci öğrenim 

görmektedir (20 Ocak 2016 itibariyle). Bunlardan 374’ü çeĢitli engel grubunda yer alan 

öğrencilerimizdir. Engelli öğrencilerimizin yasal hakları konusunda bilgi eksikliği, kendilerini tam 

olarak ifade edemeyiĢleri, eğitimde kendilerine karĢı pozitif ayrımcılık yapılması, okul arkadaĢları ile 

yaĢadıkları sorunları, toplum içerisinde karĢılaĢtıkları problemler, mezun olduktan sonra iĢ bulma 

kaygıları ile benzeri birçok problemin ortadan kaldırılması ve engellerin olmadığı daha yaĢanılır bir 

ortamın hazırlanması için engelli öğrencilere uyguladığımız anket sonuçlarına yer verilmiĢtir.   

      Özellikle uygulamalı derslerde yaĢadıkları sorunları, mezun olduktan sonra iĢ yaĢamındaki 

sorunları, toplumda kabul görmeleri ile karĢılaĢabilecekleri engellerin ortadan kaldırılması ya da en 

aza indirgenmesi konularında çözüm önerilerine iliĢkin görüĢlerimiz paylaĢılmıĢtır. 

 

2. GENEL HÜKÜMLER VE UYGULAMALAR 

 
      T.C. Anayasamızdaki, Uluslararası Engelli Hakları Bildirgesi ve 14 Ağustos 2010 Cumartesi 

Resmî Gazete Sayı: 27672 ile yayımlanmıĢ olan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve 

Koordinasyon Yönetmeliği kapsamındaki haklar dikkate alındığında; özellikle YÖK ve ÖSYM, 

öğrenci seçme-yerleĢtirme sınavlarında puanla ya da sınavsız geçiĢle öğrenci alınan programlara 

yerleĢtirme yaparken, engelli öğrencilerin engel durumlarına göre; yeniden bir düzenlemeye 

gitmelidir.  

      Üniversitelerimizin yerleĢkelerinin ve birimlerinin engelli öğrencilerimiz ile Öğretim 

Elemanlarımızın daha rahat bir ortamda eğitim-öğretimlerine devam edebilecekleri Ģekilde 

Kanunlarımızda belirtilen standardlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Engelli olan tüm 

bireylerin eğitim-öğretim hakları, dünya standardlarına kavuĢturulmalıdır.  

      Ancak o zaman, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 

ATATÜRK‘ümüzün söylediği gibi; Muasır Medeniyetler seviyesine ulaĢabiliriz. Birçok 

üniversitemizin yerleĢkesi ve birimlerinde engelli öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın daha 

rahat bir ortamda eğitim-öğretimleri ile çalıĢmalarını yürütebilecek Ģekilde standardlara uygun 

düzenlemelerin yapıldığını görmek, bu konuya verdiğimiz önemi göstermektedir. Bu bağlamda; 

Dokuz Eylül Üniversitemizin tüm yerleĢkelerinde ve birimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Öncelikle, 14 Ağustos 2010 Cumartesi Resmî Gazete Sayı: 27672 ile yayımlanmıĢ olan 

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği kapsamında;  Engelsiz 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Koordinatörlüğü oluĢturularak çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. DEÜ Ġzmir 

Meslek Yüksekokulu binalarında engellilerin eriĢimini sağlamak üzere her türlü fiziksel koĢullar, 

engelli yönetmeliğinde belirtilen koĢullar dikkate alınarak düzenlenmiĢtir. 

     Engelli öğrencilerimiz ve aileleri, maalesef haklarını tam olarak bilemediğinden, üniversiteye 

kayıtlarını yaptırırken; engel durumlarını, toplumdan dıĢlanırım kaygısıyla belirtmekten 

kaçınmaktadırlar. Bilinçli aileler ve öğrencilerimiz, engel durumlarını raporları ile beyan ettikleri 

zaman, çözüm önerileri belirtilerek, öğrencilerimizin daha verimli ve üretken hale getirilmeleri 

sağlanmaktadır.  

      Bu konuda YÖK ve ÖSYM, özellikle sınavsız geçiĢ ile yerleĢtirilen programlardan, Teknik 

Programlar Bölümlerine bağlı, el becerisi ile laboratuvar uygulamaları gerektiren ve tehlikeli iĢ 

sektörlerine yönelik alanlarda, engelli öğrencilerin engel durumlarını da dikkate alarak, öğrenci 

yerleĢtirme kılavuzlarında gerekli güncel düzenlemeleri yapmalıdır. Engelli öğrenciler, bu 

düzenlemeler sonucu kendilerine daha uygun programlarda eğitim-öğretimlerine baĢarı ile devam 

ederek, topluma yararlı bireyler haline getirilebileceklerdir.  

            Türkiye‘de ilklerin öncüsü olan Ġzmir‘de 30 Ekim - 03 Kasım 2013 tarihlerinde, 

“ENGELSĠZMĠR 2013” Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri 

Kongresi düzenlenmiĢtir. Bu kongrenin sonuç bildirgesinde belirtildiği üzere, Ġzmir‘deki tüm 

Üniversitelerin gerekli özeni göstermeleri ve yasalara ve yönetmeliklere uygun düzenlemelerin 

yapılması gerekliliği vurgulanmıĢtır. Ġzmir‘deki tüm Üniversiteler, bu kongre sonrası gerekli 

düzenlemeleri yaparak hayata geçirmeye baĢlamıĢlardır. Bu düzenlemelerin yapılarak, en kısa sürede 

tamamlanması önem arz etmektedir.  

ANAHTAR KELĠMELER: Engelli Öğrenci, Ġzmir Meslek Yükskeokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi 

 
TABLO-1: Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenci Listesi (20 Ocak 2016 itibariyle) 

FAKÜLTELER 

        
BĠRĠMLER: OE GE ĠE KE ĠKE ZE DE 

TOPLAM 
(Engel Grubuna 

Göre) 

Buca Eğitim Fakültesi 42   132     13       1       2       -        10             200  

Denizcilik Fakültesi 
         

5  

          

18  

         

2         -           -           -    

         

1  

                              

26  

Devlet Konservatuarı 
        

-    

            

4  

       

-           -           -           -           -    

                                

4  

Edebiyat Fakültesi 
        

21 

          

51  

         

3  

         

2           1  

         

1  

         

8  

                              

87  

Fen Fakültesi 
         

8  

          

52  

         

3         -           -    

         

1  

         

4  

                              

68  

Güzel Sanatlar Fakültesi 
        

13  

          

34  

         

3  

         

1         -           -    

         

2  

                              

53  

HemĢirelik Fakültesi 
         

8  

          

36  

         

4  

         

1         -    

         

1         -    

                              

50  

Hukuk Fakültesi 
        

11  

          

39  

         

6         -             1  

         

1         -    

                              

58  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 
        

53  

         

200  

       

25  

       

10           2  

         

4  

       

16  

                            

310  

Ġlahiyat Fakültesi 
        

20  

          

84  

       

10  

         

7           3  

         

1  

         

7  

                            

132  

ĠĢletme Fakültesi  8    38     2   1      1      2       5                   57  

Mimarlık Fakültesi     6      15       3   -      -     -        1               25  

Mühendislik Fakültesi 
        

63  

         

265  

       

15  

         

8           4  

         

4  

       

10  

                            

369  

Tıp Fakültesi 
         

9  

          

36  

       

-    

         

4         -           -    

         

5  

                              

54  

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi      1         2      1       1         -           -           -                        5  

TOPLAM   268   1.006    90     36         14     15     69          1.498  
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MESLEK Y.O. VE Y.O. 

        

BĠRĠMLER: OE GE ĠE KE ĠKE ZE DE 

TOPLAM 

(Engel 

Grubuna 

Göre) 

Adalet MYO 
         

1  

            

8  

       

-    

         

1         -    

       

-    

         

1  

                              

11  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO 
         

1  

          

12  

         

1  

         

1         -    

       

-    

       

-    

                              

15  

Ġzmir Meslek Yüksekokulu 
        

80  

         

203  

       

33  

       

11           6  

       

13  

       

28  

                            

374  

Sağlık Hizmetleri MYO 
         

1  

            

9  

       

-           -           -    

       

-    

         

1  

                              

11  

Torbalı MYO 
         

2  

            

7  

         

2         -           -    

       

-    

       

-    

                              

11  

Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO 
        

-    

            

5  

       

-           -           -    

       

-    

         

1  

                                

6  

Bergama MYO 
         

1  

            

2  

         

1         -           -    

       

-    

       

-    

                                

4  

Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal 

Bilimler MYO 
        

-    

            

9  

         

1         -           -    

       

-    

         

2  

                              

12  

TOPLAM 

        

86  

         

255  

       

38  

       

13           6  

       

13  

       

33  

                            

444  

        

 

 

ENSTĠTÜLER 

        

BĠRĠMLER: OE GE ĠE KE ĠKE ZE DE 

TOPLAM 

(Engel 

Grubuna 

Göre) 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi 

Enstitüsü 
         

3  

           

-    

       

-           -           -    

       

-    

       

-    

                                

3  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
         

1  

            

6  

         

2         -             2  

       

-    

         

1  

                              

12  

Fen Bilimleri Enstitüsü 
         

9  

          

20  

         

5  

         

2         -    

       

-    

         

1  

                              

37  

Güzel Sanatlar Enstitüsü 
         

3  

            

3  

         

1         -           -    

       

-    

         

2  

                                

9  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
         

6  

            

4  

         

3  

         

2           2  

         

1  

         

1  

                              

19  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
        

22  

          

50  

         

7  

         

4         -    

         

1  

         

8  

                              

92  

TOPLAM 

        

44  

          

83  

       

18  

         

8           4  

         

2  

       

13  

                            

172  

ENGEL GRUBUNA GÖRE  

GENEL TOPLAM 

      

398  

      

1.344  

     

146  

       

57         24  

       

30  

     

115  

                         

2.114  

        
 

OE:   Ortopedik Engelli 

       GE:   Görme Engelli 

        ĠE:     ĠĢitme Engelli 

        KE:   KonuĢma Engelli 

        ĠKE: ĠĢitme-KonuĢma Engelli 

        ZE:   Zihinsel Engelli  
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EK-1: Engelli Öğrencilerden Bazılarının Uygulama Derslerindeki Görüntüleri  

 

 

 
FOTO-1: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören El Ortopedik 

Engelli Kız Öğrenci, GümüĢ Takı Kesimi Yaparken 

 
FOTO-2: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören El Ortopedik 

Engelli Kız Öğrenci, GümüĢ Yüzük Takı Zımparası Yaparken 
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FOTO-3: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören El Ortopedik 

Engelli Kız Öğrenci, GümüĢ Takı Kesimi Yaparken 

 
FOTO-4: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören Zihinsel 

(Öğrenme Güçlüğü) Engelli Erkek Öğrenci, GümüĢ Metal Ergitmesi Yaparken 
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FOTO-5: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören Zihinsel 

(Öğrenme Güçlüğü) Engelli Kız Öğrenci, GümüĢ Takı Tesviyesi Yaparken 

 

 
FOTO-6: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören Zihinsel 

(Öğrenme Güçlüğü) Engelli Kız Öğrenci, GümüĢ Tel Kesimi Yaparken 
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FOTO-7: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören Zihinsel 

(Öğrenme Güçlüğü) Engelli Erkek Öğrenci, Bakır Tel Kesimi Yaparken 

 

 
FOTO-8: DEÜ ĠMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğrenim Gören Epilepsi Hastası 

Kız Öğrenci, GümüĢ Takı Tesviyesi Yaparken 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

     Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon 

Yönetmeliği” ni çıkarmıĢtır. Yönetmeliğin, 8. maddesi gereğince her üniversite “Yükseköğretim 

kurumları özürlü öğrenci birimi” ni kuracaktır. Hükmü yer almaktadır. Bu Hüküm gereğince; 

Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile ―Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler 

Birimi” ni oluĢturmuĢtur.  
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      Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimini‘nin amacı; Üniversitemizdeki engelli 

öğrencilerimizin öğrenimleri, yerleĢke ve yurt yaĢamları sırasında engelleri nedeniyle karĢılaĢacakları 

zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında iĢbirliği 

sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eĢit eriĢim hakkı ve destek 

verebilmek için imkânlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiĢtir ve üniversitede engellilik 

konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraĢ vermektedir. Herhangi bir sağlık sorunu (gözle görülen 

veya görünmeyen) bir öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi‘ndeki akademik veya sosyal yaĢantısını 

engelliyor ise o öğrenci “Engelli” dir. Tanımına göre; 
 

KarĢılaĢılabilecek Engel Grupları: 

1- Görme Engelliler  

2- Fiziksel Engelliler  

3- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  

4- Zihinsel Engelliler / Öğrenme Güçlükleri  

5- Psikiyatrik / Psikolojik Sorunlar  

6- KonuĢma ve Dil Sorunları  

7- ĠĢitme Engelliler ve Sağırlık  

8- Travmatik Beyin Hasarları  

9- Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi) 
 

      Engelini (özürünü), Engelli Öğrenciler Birimi‘ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek 

öğrencinin kararıdır. Birim tarafından, ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek 

verilmektedir. Bu nedenle engelli öğrenciler durumları ile ilgili belgelerini Engelli Öğrenciler 

Birimi‘ne iletmek durumundadırlar. Engel durumlarından ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya 

ihtiyaç duyan öğrencilerin, Öğretim Elemanları veya Engelli Öğrenciler Birimi ile iletiĢime geçmesi 

gerekmektedir. 

      Ġzmir Meslek Yüksekokulumuzda Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında öğrenim gören 

engelli öğrencilerimize yaptığımız anket sonuçlarına göre; engelli haklarını kısmen bildikleri, 

kendilerine pozitif ayrımcılık yapıldığı, arkadaĢları tarafından dıĢlanmadıkları, sağlık hizmetlerinden 

en iyi Ģekilde faydalandıkları, kendilerin iĢ hayatına ve topluma katılımında iyileĢtirmeler yapılması 

gerektiği, okulda her birime rahatlıkla eriĢebildikleri belirtilmiĢtir. 

     Bu konuda YÖK ve ÖSYM, özellikle sınavsız geçiĢ ile yerleĢtirilen programlardan, Teknik 

Programlar Bölümlerine bağlı, el becerisi ile laboratuvar uygulamaları gerektiren ve tehlikeli iĢ 

sektörlerine yönelik alanlarda, engelli öğrencilerin engel durumlarını da dikkate alarak, öğrenci 

yerleĢtirme kılavuzlarında gerekli güncel düzenlemeleri yapmalıdır. Engelli öğrenciler, bu 

düzenlemeler sonucu kendilerine daha uygun programlarda eğitim-öğretimlerine baĢarı ile devam 

ederek, topluma yararlı bireyler haline getirilebileceklerdir. 

      Bu veriler ıĢığında, engelli öğrencilerimizin daha rahat, engelsiz bir ortamda öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri için, yasalarda belirtildiği gibi; Dokuz Eylül Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi 

tarafından düzenli aralıklarla birimlerdeki engelli öğrenci danıĢmanlarına, akademik, idari ve teknik 

personel ile tüm öğrencilere; engelli hakları, sorunları ile yeni yasal düzenlemeler hakkında gerekli 

bilgilendirmelerin yapılarak farkındalık oluĢturulması, bütün birimlerde gerekli düzenlemelerin 

gerçekleĢtirilmesi, engelliler, tüm öğrenciler ve çalıĢanlar için daha yaĢanılır bir ortamın oluĢturulması 

ve sürekli iyileĢtirmeler ile denetimlerin yapılarak yaĢam kalitesinin artırılması önerilir. 
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Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet Üzerine Etkisi: 
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Özet 

 

KüreselleĢme ile birlikte bilgi ve iletiĢim teknolojisinde yaĢanan geliĢmeler, ekonomi ve istihdamda 

büyük payı olan hizmet sektörünün önemini arttırmıĢtır. Hizmet sektörünün en önemli ve dinamik 

birimlerinden olan yükseköğretim kurumları, eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik çalıĢmalarına 

hız vermektedirler. Yükseköğretim hizmetlerinin tüketicisi olan öğrencilerin hizmet kalitesi algıları ve 

memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön vermesi 

bakımından oldukça önemlidir. AraĢtırmanın amacı, yükseköğretimde hizmet kalitesi algılarının 

memnuniyet üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, üniversite 

öğrencileri tarafından cevaplandırılmıĢ, 390 öğrencinin cevapları sonucunda elde edilen veriler SPSS 

17 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Yapılan Faktör Analizi Sonucunda 

veriler Akademik Olmayan Özellikler, Akademik Özellikler, Eğitim Fırsatları, Memnuniyet ve 

EriĢilebilirlik adlı beĢ faktör altında toplanmıĢtır. Yapılan hipotez testi sonuçlarına göre ise, akademik 

olmayan özellikler, akademik özellikler ve eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesi algıları ile 

memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı; eğitim fırsatına yönelik algıların ise, 

memnuniyet üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi, Öğrenci Memnuniyeti 

 

 

The Effect of Service Quality Perceptions on Satisfaction At Higher 

Education: An Application on Vocational School Students 

 
Abstract 

 

In conjunction with globalization, developments in information and communication technologies 

enable service sector to come into prominence which has a great share in economy and employment. 

Higher education institutions which are one of the most important and dynamic units of the service 

sector have speeded up their efforts on improvement of the quality in education. So as to shape the 

operations of higher education institutes, it is considerably important to identify service quality 

perceptions and satisfaction levels of students who are the consumers of higher education services. 

The aim of this research is to examine the effect of service quality perceptions over satisfaction at 

higher education. In line with this purpose, a literature review has conducted on university students, 

responds of 390 students was analyzed and interpreted by using SPSS 17 packaged software.  In 

consequence of the conducted Factor Analysis, data is accumulated into five factors named as 

Academic Features, Non-Academic Features, Education Opportunities, Satisfaction and Accessibility. 

And according to the hypothesis test results, there is no significant relationship between service 

quality perceptions about non-academic features, academic features and accessibility; and satisfaction 

levels. Whereas, perceptions about education opportunities has meaningful effect on satisfaction. 

 

Keywords: Service Quality, Service Quality in Higher Education, Student Satisfaction 
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GĠRĠġ 

 

Son yıllarda bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki ilerlemeler, gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretin ve 

rekabetin daha da çetin olmasına neden olmuĢtur. Toplumsal yaĢamın yaygınlaĢması, teknolojik 

geliĢmeler ve insanların refah düzeyinin artmasına paralel olarak tüketici bilincinde meydana gelen 

değiĢmeler doğal olarak hizmet sektörünün önemini her geçen gün daha çok ön plana çıkarmaktadır. 

Söz konusu rekabet ortamında rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak isteyen hizmet iĢletmeleri 

için kaliteyi arttırmak kaçınılmaz hale gelmiĢ, bu durum da Ģirketlerin müĢteri memnuniyetine yönelik 

araĢtırmalarını yoğunlaĢtırmasına neden olmuĢtur.  

Günümüzün global rekabetçi dünyasında kaliteli hizmet sunmak, baĢarının anahtarı olarak görülmekte 

ve çok sayıda uzman günümüzde pazarlamayı ve iĢ stratejisini Ģekillendiren en güçlü rekabetçi trendin 

hizmet kalitesi olduğu fikrinde birleĢmektedir. Hizmet kalitesi kavramı bu nedenle yaygın bir stratejik 

güç ve yönetimin ajandasında stratejik bir mesele olarak vücut bulmuĢtur. BaĢarılı kurumları en 

yüksek kalitede hizmet sunmaya iten baskı nedeniyle, hizmet kalitesinin ölçümü ve nihayetinde 

yönetimi son derece önem kazanmıĢtır (Abdullah, 2006: 31-32).  

Söz konusu geliĢmeler toplumların eğitime olan bakıĢ açısını da değiĢtirmiĢ, bu süreçte endüstrilerin 

nitelikli iĢgücü ihtiyacı, yükseköğretim kurumlarının önemini arttırmıĢtır (BektaĢ ve Ulutürk Akman, 

2013:124). Bu durum yükseköğretim kurumlarını hızlı bir değiĢikliğe zorlamıĢ ve son yirmi yıldır bu 

değiĢiklikler giderek artan Ģekilde dikkat çekmeye baĢlamıĢtır (Jager ve Gbadamosi, 2013: 107).  

Eğitim, müĢteri ile hizmet sağlayıcı arasında en üst düzeyde etkileĢimin mevcut olduğu hizmetlerden 

biridir ve programın bitirilmesi ile sona ermeyen hatta ömür boyu devam eden bir iliĢkinin 

geliĢtirilmesini gerektiren bir hizmettir (Ġçli ve Anıl, 2014: 32). Yükseköğretimde kalite karmaĢık ve 

çok yönlü bir kavram olup, bunun için tek ve uygun bir kalite tanımı yapmak yetersizdir. Sonuç olarak 

―hizmet kalitesini tanımlama ve ölçmenin en iyi yolu‖nu ele alan bir mutabakat henüz mevcut değildir. 

Yükseköğretimdeki her paydaĢın (örn. öğrenciler, hükümet, profesyonel kuruluĢlar) kendi özel 

ihtiyaçlarına göre belirli bir kalite bakıĢ açısı mevcuttur (Voss vd., 2007: 950). Ancak genel olarak 

denilebilir ki hizmet kalitesi; bir hizmetin beklenen ve algılanan kalitesi ile ilgili olup, müĢteri 

memnuniyeti ya da memnuniyetsizliğinin esas belirleyicisidir (Boone ve Kurtz, 1992: 373). 

Yükseköğretimde öğrencilerin algıladığı hizmet kalitesi de, yükseköğretim kurumları için en önemli 

meselelerden biridir. Üniversiteler sürekli iyileĢme sağlayabilmek amacıyla hizmetlerini devamlı 

izlemek zorundadır (Kontic, 2014: 646). Bu nedenle, yükseköğretimdeki hizmet kalitesinin 

değerlendirilmesi, eğitim kalitesinin devamlı bir Ģekilde iyileĢtirilmesi adına yönetim ve personel için 

yararlı olacak, önemli bir katkı ve girdi sağlayacaktır (Yousapronpaiboon, 2014: 1088).  

Bu çalıĢmada yükseköğretimde hizmet kalitesi algılarının memnuniyet üzerine etkisinin belirlenmesi 

amacıyla yükseköğretimde hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyeti kavramları üzerinde durulmuĢ, 

yükseköğretimde hizmet kalitesi algılarının öğrenci memnuniyeti üzerine etkisi Yolova Üniversitesi 

Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerden oluĢan bir örneklem üzerinde yapılan 

çalıĢmayla ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi  
Yükseköğretim kurumlarında kalite, kurumun yapısı, özellikleri, toplumsal gereksinimlere cevap 

verme yeteneği ve öğrencilerine yönelik hizmet kalitesi olmak üzere oldukça kapsamlı bir Ģekilde ele 

alınması gereken bir kavramdır. Dolayısıyla, yükseköğretim kurumlarında kalite kavramı çok boyutlu 

bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Eğitim sektörü, hizmet sektörü içinde yer almakla beraber, 

bankacılık, sigortacılık vb. diğer hizmet sektörlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bu farklılık, eğitim 

sektöründe tüketici tanımının çok karmaĢık bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında, öğrenciler baĢta olmak üzere, akademik personel, iĢveren konumunda 

olan kurum ve kuruluĢlar, aileler ve devlet olmak üzere çok geniĢ bir tüketici tanımı yapılmaktadır. 

Ancak, bu tanım içinde birincil unsur öğrenciler olmaktadır (BektaĢ ve Ulutürk Akman, 2013: 123). 

Bir eğitim ortamında öğrenciler farklı roller üstlenirler: sürecin ürünüdürler, kampüs olanaklarının iç 

tüketicileridirler, öğrenme sürecinin çalıĢanlarıdırlar ve ders materyalinin iletiminde iç tüketicidirler. 

Yükseköğretim kurumları için, genelde kabul gören husus, öğrencilerin birincil tüketiciler oldukları; 

mezunlar, aileler, çalıĢanlar, iĢveren, hükümet, endüstri ve toplum gibi diğer muhtemel tüketicilerin 

ise ikincil tüketiciler olarak değerlendirilebileceği yönündedir. Bu nedenle, tüm paydaĢlar arasında, 

öğrenciler birincil paydaĢ olarak değerlendirilmekte ve onların fikirleri yükseköğretimde hizmet 
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kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Annamdevula ve Bellamkonda, 2012: 

412) 

Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini giderek artan bir Ģekilde tüketici olarak değerlendirmesinin 

yanında; günümüzde,  yükseköğretim dünya çapında bir iĢ sektörü haline de gelmiĢtir ve üniversiteler 

yükseköğretim hizmetleri sunmak için sürekli olarak yeni seçenekler aramak zorunda kalmaktadır. 

Dahası, gerçek ürünlerin mevcut olmadığı eğitim sektöründe sunulan hizmetler, kurumlar arasında,  

benzersiz deneyimler yaratarak birbirlerine karĢı üstünlük sağlama amacı güden rekabetçi çizgilerin 

mevcudiyetini temsil etmektedir. AraĢtırma ve yenilikçilik gibi ürünlerde rekabet mevcut iken, 

üniversitelerin yüksek hizmet kalitesi sunması da beklenmektedir (Yousapronpaiboon, 2014: 1088).  
Bunun yanında kurumlar arasındaki bu rekabetin giderek her alanda küreselleĢmesi de, günümüzde 

yükseköğretim alanını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Küresel rekabet, sadece ulusal düzeyde 

değil uluslararası düzeyde de baĢka üniversitelerle yarıĢır hale gelmelerinde ve kurumsal 

performanslarını arttırmalarında üniversiteler üzerinde önemli bir baskı unsuru haline gelmiĢtir. Bu 

baskı üniversiteleri amaç, yapı, süreç ve çıktıları açısından kendilerini yeniden gözden geçirmeye 

zorlamakta ve üniversitelerin nasıl yönetileceğine iliĢkin yeni açılımlar getirmektedir. Kalite güvence 

sistemlerini kurarak iĢlevlerinin etkililiğini arttırmaya çalıĢan ve bu yolla ulusal ve uluslararası 

düzeyde eğitim pazarı olmaktan daha çok öğrenci çekebilmek için rekabet edebilirlik düzeylerini 

arttırmayı hedefleyen üniversiteler kalite çalıĢmalarına hız vermektedirler (Ergin Ekinci ve Burgaz, 

2007: 120).   

 

Öğrenci Memnuniyeti 
Yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesi, kurumların pazarlama stratejilerinin etkinliğinin temel 

etkenlerinden biridir ve öğrenci memnuniyeti ile son derece iliĢkilidir (Melchor Cardona ve Bravo, 

2012: 24). Öğrenci memnuniyeti, öğretme performansının kalitesi konusunda giderek artan bir 

biçimde önemli bir gösterge haline gelmektedir ve ayrıca eğitim sürecinin çıktısını ölçme aracı olarak 

da değerlendirilmektedir (Munteanu vd., 2010: 125). 

Eğitim hizmetleri endüstrisindeki artan rekabet baskısı nedeniyle, yükseköğretim kurumları öğrenci 

memnuniyeti konusuna daha fazla odaklanmaktadır. Bu kurumlardaki yöneticiler, akademik baĢarı ile 

iĢe alma ve muhafaza etme gibi kavramlar arasında bağlantı kurabilmek amacıyla, öğrencileri 

çekmeye yönelik stratejiler geliĢtirmek ile etkin ve etkili öğrenme ortamları yaratmak gibi 

uygulamaları planın bir parçası olarak faaliyete geçirmektedir (Farahmandian vd., 2013: 65). 

Eğer kurum öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı bir ortam sunarsa örneğin, kurum akademik geliĢmeyi teĢvik 

etmek amacıyla iyi bir biçimde yapılandırılmıĢ ve belirli parametrelere göre yaratılmıĢ olan eğitimsel 

olanaklar için uygun bir altyapıya sahipse, öğrenciler daha fazla tatmin olacak ve çalıĢmalarını 

tamamlamak için daha motive hale geleceklerdir (Palli ve Mamilla, 2012: 431). 

Söz konusu rekabetçi akademik ortamda birçok alternatife sahip olan öğrenciler, kurumlara daha fazla 

eleĢtirel gözle yaklaĢmakta ve kendinden emin davranmakta, sonuç olarak yükseköğretim kurumları, 

kendi sistemlerinin performansı ile ilgili olarak giderek artan bir biçimde tatminsizlikle karĢılaĢmakta 

ve performanslarını iyileĢtirmek suretiyle bununla baĢa çıkmaya çalıĢmaktadır. Hem öğrenciler hem 

de veliler verdikleri para için katma değer sunan hizmetler aramakta ve yükseköğretim kurumları 

öğrencilerin beklentileri ve ihtiyaçları ile uyumlu kaliteyi sunmak zorunda kalmaktadır (Sharabi, 2013: 

309-310). Dolayısıyla gelecekte rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen yükseköğretim kurumlarının, 

öğrenciler ile güçlü iliĢkiler kurmak, onları çekmek, kaybetmemek ve iliĢkilerini geliĢtirmek amacıyla 

etkili ve yaratıcı yollar bulmak için çalıĢmaya baĢlaması gerekmektedir (Hasan vd., 2008: 163).  

 

Yöntem 
AraĢtırmanın amacı, öğrencilerin hizmet kalitesi algıları ile memnuniyetleri arasındaki iliĢkinin 

incelenmesidir. Bu amaçtan yola çıkarak hizmet kalitesi algılarının memnuniyet üzerine etkisi 

araĢtırılmıĢ ve elde edilen bulgular analiz edilerek değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma tanımlayıcı araĢtırma 

modeline dayanmaktadır. Bu modelin seçilmesinin nedeni, tanımlayıcı araĢtırmaların değiĢkenler 

arasındaki iliĢkiyi belirleyerek genellemelere varılabilmesidir (Ġslamoğlu, 2009: 34). AraĢtırmada 

öncelikle öğrencilerin hizmet kalitesi algılarının memnuniyetlerini etkilediği yönünde bir teorik model 

geliĢtirilmiĢtir. Daha sonra akademik olmayan özellikler, akademik özellikler, eğitim fırsatları ve 

eriĢilebilirliğe iliĢkin algıların memnuniyetlerini etkileyip etkilemedikleri incelenmiĢtir. Söz konusu 

araĢtırma modeli ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 



584 

 

 

 

 

 
 

 

 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

AraĢtırmanın evrenini Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında kayıtlı tüm öğrenciler 

oluĢturmaktadır. Bu çerçevede, Yalova Üniversitesi‘nde yer alan Yalova, Çınarcık, Termal ve Armutlu 

Meslek Yüksekokullarında kayıtlı 3798 öğrenci ile tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket formu aracılığı ile yüz yüze görüĢmeler yapılmıĢ ve 

390 geçerli anket formu elde edilmiĢtir. Böylece, örneklem hacmi 390 olarak kesinleĢmiĢtir. 

AraĢtırma için gerekli veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıĢtır. Yüz yüze anket yöntemi, 

cevaplama oranının yüksek olması, gözlem yapmaya olanak sağlaması gibi avantajlarından dolayı 

tercih edilmiĢtir. Verilerin toplanmasında yükseköğretimde hizmet kalitesi ölçeği (Abdullah, 2005: 

327) ve memnuniyet ölçeği (Ahmad, 2015: 498) kullanılmıĢtır. Ölçekleri oluĢturan ifadelerin tümü 5 

noktalı likert tipi ölçek soruları olarak yer almıĢtır (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle 

Katılıyorum). 

Anket üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, iĢletmelerin yükseköğretimde hizmet kalitesine 

yönelik öğrenci algılarını ölçmeye yarayan 4 faktöre ait 41 ifade yer almaktadır. Bu faktörler 

Akademik Olmayan Özellikler, Akademik Özellikler, Eğitim Fırsatları ve EriĢilebilirliktir. Ġkinci 

bölümde, öğrencilerin hizmet kalitesine iliĢkin algılarının memnuniyetlerine etkisini ölçen toplam 6 

ifadeye yer verilmiĢtir. Anket formunun son bölümünde ise, araĢtırmaya katılan öğrenciler hakkında 

tanımlayıcı bilgiler elde edilmesi amacıyla demografik ve hangi meslek yüksekokulunda, hangi 

bölümde ve kaçıncı sınıfta öğrenim gördüklerine dair sorular bulunmaktadır. 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri, öğrencilerin eğitim hizmeti kalitesine yönelik algılarından oluĢan 

Akademik Olmayan Özellikler, Akademik Özellikler, Eğitim Fırsatları ve EriĢilebilirliktir. Bağımlı 

değiĢken ise, memnuniyet düzeyi olarak tespit edilmiĢtir. 

Konu ile ilgili yapılan literatür çalıĢmasından yola çıkılarak kurulan ve aĢağıda sıralanan hipotezler ile 

öğrencilerin, eğitim hizmeti kalitesine iliĢkin algıları ile memnuniyet düzeyleri arasındaki iliĢkiler test 

edilmiĢtir.  

H1: Öğrencilerin, akademik olmayan özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesine iliĢkin algıları ile 

memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

H2: Öğrencilerin, akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesine iliĢkin algıları ile 

memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 H3: Öğrencilerin, eğitim fırsatlarına yönelik eğitim hizmeti kalitesine iliĢkin algıları ile memnuniyet 

düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

H4: Öğrencilerin, eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesine iliĢkin algıları ile memnuniyet 

düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Bulgular 
Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin % 66,2‘sinin kadın, % 33,8‘inin erkek olduğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢ bilgilerinin frekans dağılımı incelendiğinde, % 59,5‘inin 17-19, 

% 35,4‘ünün 20-22, % 3,1‘inin 23-25 ve % 2,1‘inin ise 25 yaĢ üzeri olduğu anlaĢılmaktadır. 

AraĢtırmalara katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri Meslek Yüksekokulu‘na göre dağılımı 

incelendiğinde ise, % 53,1‘inin Yalova, % 20,5‘inin Çınarcık, % 15,1‘inin Armutlu ve % 11,3‘ünün 

ise Termal Meslek Yüksekokulu‘nda eğitim gören öğrencilerden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 

öğrenim gördükleri programlar incelendiğinde, % 15,9‘u Bilgisayar Programcılığı, % 14,6‘sı 

Pazarlama, % 14,6‘sı Çocuk GeliĢimi, % 10,8‘i Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, % 7,9‘u Gıda 

Kalite Kontrolü ve Analizi, % 6,7‘si Sağlık Kurumları Yönetimi, % 5,9‘u Tekstil Teknolojisi, % 5,1‘i 

Gıda Teknolojisi, % 4,9‘u Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, % 4,4‘ü YaĢlı Bakımı, % 3,8‘i 

Hizmet Kalitesi Algıları 

 Akademik Olmayan Özellikler 

 Akademik Özellikler 

 Eğitim Fırsatları 

 EriĢilebilirlik 

Memnuniyet Düzeyi 
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Fizyoterapi, % 2,6‘sı Lojistik, % 2,1‘i Ġlk ve Acil Yardım ve % 0,8‘inin Adalet programında eğitim 

gördüğü belirlenmiĢtir. Sözkonusu programlarda eğitim gören öğrencilerin ise, büyük kısmının (% 

62,8) 1. Sınıfta, % 37,2‘sinin ise 2. Sınıfta eğitim görmekte olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi  

Güvenilirlik, bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği Ģeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme 

derecesidir. Bir test veya ölçek ne derecede güvenilir ise ondan elde edilen veriler de o derece 

güvenilirdir (AltunıĢık vd., 2010: 122). Güvenilirlik değeri 0 ile 1 arasında değiĢen değerler almakta 

olup 0 değeri ölçeğin güvenilir olmadığını, 1 değeri ise tamamen güvenilir oluğunu ifade etmektedir. 

Bulunan α değerlerine göre tüm faktörler güvenilirliğe sahiptir. Cronbach α değerleri Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir. 

Geçerlilik ise, bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen Ģeyi ölçme derecesidir (AltunıĢık vd., 2010: 121). 

AraĢtırmada bilimsel yöntemler ile geliĢtirilen ölçekler kullanıldığından ölçeklerin içerik geçerliliği 

(content validity) açısından geçerli olduğu düĢünülmüĢtür. Söz konusu ölçekler araĢtırmada 

kullanılmadan önce çeĢitli akademisyenler ve uzman kiĢiler ile görüĢülerek değerlendirilmiĢ ve 

deneklerin her birinin her sorudan aynı anlamı çıkardıkları görülmüĢtür. Böylece ölçeklerin yüz 

geçerliliği (face validity) açısından da uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Faktör Yapılarının Belirlenmesi 
Verilere faktör analizi yapılmadan önce söz konusu verilerin faktör analizine uygunluğunu 

değerlendirmek amacıyla KMO ve Bartlett Testi yapılmıĢtır. Bu testlerden Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi, faktör analizi yapmak için örneklem sayısının yeterli olup olmadığını, Bartlett küresellik 

testi ise değiĢkenler arasında faktör analizi yapılabilecek güçte bir iliĢki olup olmadığını 

göstermektedir (Ġslamoğlu, 2009: 234). KMO değeri olarak 0.5-1.0 arası değerler kabul edilebilir 

olarak değerlendirilirken, 0.5‘in altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun 

olmadığının göstergesidir. Ancak genel olarak araĢtırmacılar tarafından tatminkar olarak düĢünülen 

asgari KMO değeri 0.7‘dir (AltunıĢık vd., 2010: 266). KMO ve Bartlett testlerinin sonuçları 

incelendiğinde KMO testindeki 0,943 değeri örnek büyüklüğünün yeterli olduğunu gösterirken, 

Bartlett testinin sonucu da 5916,258 ve p=0,00 güven seviyesinde anlamlı bulunmuĢtur. Dolayısıyla 

verilerin faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılabilmektedir.  

Faktör analizinde diğer analizlerde olduğu gibi, değiĢkenlerin normal dağılıma sahip olması varsayımı 

bulunmaktadır. Literatürde, Likert tipi ölçeklerin kullanıldığı durumlarda söz konusu değiĢkenlerin 

normal dağılımdan sapma göstermesi beklenmektedir. ÇalıĢmada kullanılan ankette yer alan maddeler 

için Normal dağılım varsayımı Kolmogorov - Simirnov testi ile sınanmıĢtır. Test sonuçlarına göre 

ankette yer alan değiĢkenlerin hiçbirinin normal dağılmadığı görülmüĢtür. Literatürde, normal dağılım 

varsayımı sağlanamadığı durumlarda, faktör elde edilmesinde Temel Eksen yönteminin (Principal 

Axis Factoring- PAF) kullanılmasının daha doğru olacağı vurgulanmıĢtır (Costello ve Osborne, 2005: 

2). ÇalıĢmada normal dağılma Ģartı sağlanamadığından PAF metodu kullanılmıĢtır. 

Ankette yer alan ifadelerin faktör analizine uygunluğu anlaĢıldıktan sonra, bu ifadelerin toplanacağı 

boyutları ve bu boyutların sayısını görebilmek amacıyla faktör analizi yapılmıĢtır. Uygulanan ilk 

faktör analizi sonucunda; kararsız yapı gösteren, bir baĢka ifadeyle farklı faktörler altında birbirine 

yakın faktör yükleri bulunan değiĢkenler çıkarılarak analiz tekrarlanmıĢtır. Elde edilen nihai faktörler, 

bu faktörlere ait değiĢkenlerin faktör yükleri, her bir faktörün açıkladığı varyans ve faktörlere ait 

güvenilirlik değerleri Tablo 1‘de olduğu gibidir: 
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Tablo 1: Katılımcıların Algılarına Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 
Ġfadeler Faktör  

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbach 

Alpha 

Akademik Olmayan Özellikler  15,287 0,902 

Ġdari personelin sistemler/prosedürler 

hakkında iyi bir bilgi birikimi vardır. 0,670   

Ġdari personel öğrencilere karĢı olumlu bir 

tutum sergilemektedir. 
0,650   

Kurum hizmet performansını iyileĢtirmek 

için öğrencilerden gelen geribildirime değer 

vermektedir. 

0,627   

Bu kurum hizmetlerini makul/beklenen bir 

zaman dilimi içerisinde sunar. 0,599   

Personel öğrencilere eĢit ve saygılı bir 

Ģekilde davranmaktadır. 
0,597   

Bir personel bir Ģeyi belirli bir zamana kadar 

yapmaya söz verdiyse bunu yerine 

getirmektedir. 

0,562   

Bu kurum ile olan iliĢkilerimde kendimi 

güvende ve emin hissediyorum. 0,531   

Personel, kendileri ile telefonla kolayca 

irtibat kurulabilmesine olanak sağlar. 0,526   

Öğrencilere yeterince özgürlük 

verilmektedir. 
0,508   

Ġdari personel öğrenciler ile iyi iletiĢim 

kurmaktadır. 
0,506   

Kurum standartlaĢtırılmıĢ ve basit bir hizmet 

sunma prosedürüne sahiptir. 0,492   

Ġdari ofisler doğru ve tekrar elde edilebilir 

kayıtlar tutmaktadır. 
0,425   

Akademik Özellikler 
 11,343 0,865 

Akademik personel öğrencilere karĢı pozitif 

bir tutum sergiler. 
0,770   

Akademik personel sınıfta iyi iletiĢim kurar. 0,724   

Bir problemim olduğunda akademik personel 

onu çözmek için yakın ilgi gösterir. 
0,660   

Akademik personel benimle kibar ve 

önemser bir tavır içerisinde ilgilenir. 
0,631   

Akademik personel yardım isteğime cevap 

vereceği zaman asla çok meĢgul değildir. 
0,555   

Akademik personel gösterdiğim ilerleme 

hakkında geri bildirim sağlar. 
0,448   

Akademik personel son derece iyi eğitimli ve 

kendi alanlarında uzmandır. 
0,438   

Eğitim Fırsatları  9,546 0,806 

Kurumun yürüttüğü programlar son derece 

kalitelidir. 
0,604   

Kurum çeĢitli uzmanlık alanlarında çok 

çeĢitli programlar sunmaktadır. 0,581   

Akademik olanaklar yeterli ve gerekli 

düzeydedir. 
0,579   

Kurum esnek müfredat ve yapıya sahip 

programlar sunmaktadır. 
0,563   

Dinlenme olanakları yeterli ve gerekli 

düzeydedir. 
0,532   

Kurum son derece saygın programlar 

sunmaktadır. 
0,496   

Kurum mükemmel bir kampüs yerleĢimine 

ve görünümüne sahip olan ideal bir konuma 

sahiptir. 

0,463   
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Memnuniyet Düzeyi 
 9,300 0,857 

Bu üniversiteyi baĢkalarına öğrenim 

görmeleri için tavsiye ederim. 
0,794   

Bu üniversiteyi seçmiĢ olmam akıllıca bir 

karardı. 
0,748   

Öğrenim gördüğüm program ödediğim 

ücretin karĢılığını vermektedir. 
0,626   

Bu üniversite ile manevi iliĢkim güçlüdür. 0,623   

Öğrenim gördüğüm program tüm 

beklentilerimi karĢılamaktadır. 
0,583   

EriĢilebilirlik  3,602 0,796 

Ġdari personel bireysel ilgi ve özen 

göstermektedir. 
0,537   

Ġdari personel yardım isteğimi yanıtlamak 

konusunda asla çok meĢgul değildir. 
0,494   

SoruĢturmalar/Ģikayetler ile etkili ve hızlı bir 

Ģekilde ilgilenilmektedir. 
0,472   

                   Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Tablo 1‘den görüldüğü üzere, birinci faktör olan Akademik Olmayan Özellikler, toplam varyansın % 

15,287‘sini, Akademik Özellikler faktörü % 11,343‘ünü, Eğitim Fırsatları % 9,546‘sını, Memnuniyet 

Düzeyi % 9,300‘ünü ve EriĢilebilirlik faktörü ise, % 3,602‘sini açıklamaktadır. Bulunan beĢ faktör 

toplam varyansın % 49,078‘ini açıklamaktadır. Sonuç olarak, gerçekleĢtirilen uygulamada model 

geçerli (5 faktörlü yapıya uygun) ve sonuçlar tutarlı, yani güvenilir bulunmuĢtur. 

 

Hipotezlerin Testi 
H1, H2, H3 ve H4 hipotezi korelasyon analizi ile test edilmiĢtir. Korelasyon analizi yapabilmek için 

değiĢkenlerin normal dağılım göstermeleri gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle faktörlerin dağılımını 

belirlemeye yönelik bir test olan Kolmogorov Smirnov Testi yapılmıĢtır. Akademik Olmayan 

Özellikler, Eğitim Fırsatları, EriĢilebilirlik ve Memnuniyet Düzeyi faktörlerinin normal dağıldığı 

ancak Akademik Özellikler faktörünün normal dağılım göstermediği görülmüĢtür. Bu nedenle 

Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı kullanarak faktörler arasındaki iliĢkiler ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Parametrik olmayan bir yöntem olan Spearman Sıra korelasyon katsayısı dağılımın 

bilinmediği ya da değiĢkenlerin normal dağılım göstermediği durumlarda değiĢkenler arasındaki 

iliĢkinin incelenmesi amacıyla hesaplanan bir katsayıdır (AltaĢ, 2013: 132). Korelasyon analizi 

sonuçları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonuçları 
  Memnuniyet Düzeyi 

 r 0,096 

Akademik Olmayan Özellikler P 0,058 

 N 390 

 r 0,009 

Akademik Özellikler P 0,852 

 N 390 

 r 0,112 

Eğitim Fırsatı P 0,027 

 N 390 

EriĢilebilirlik r 0,042 

P 0,412 

N 390 

        Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Yapılan korelasyon analizine göre, öğrencilerin Akademik Olmayan Özelliklere yönelik eğitim 

hizmeti kalitesi algısı ile memnuniyet düzeyleri arasında bir iliĢki bulunmamıĢtır (r= 0,096; 

p=0,058˃0,05). Dolayısıyla öğrencilerin, akademik olmayan özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesi 

algıları ile memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu yönünde formüle edilen H1 

hipotezi red edilmiĢtir. 
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesi algıları ile 

memnuniyet düzeyleri arasındaki iliĢki incelendiğinde de anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (r= 0,009; 

p=0,852˃0,05). Bu sonuca göre öğrencilerin, akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesi 

algılarının memnuniyet düzeylerini etkilemediği tespit edilmiĢ, dolayısıyla H2 hipotezi red edilmiĢtir.  

Öğrencilerin, eğitim fırsatına yönelik eğitim hizmeti kalitesi algıları ile memnuniyet düzeyleri 

arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmak üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda ise,  pozitif yönde ve 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r= 0,112; p=0,027<0,05). Dolayısıyla, bu durum öğrencilerin eğitim 

fırsatına yönelik eğitim hizmeti kalitesi algılarının memnuniyet düzeyleri üzerinde pozitif yönde 

etkisinin olduğu yönündeki hipotezi desteklemiĢ ve H3 hipotezi kabul edilmiĢ, pozitif algıların, 

memnuniyet düzeylerini de pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin, eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesi algıları ile memnuniyet 

düzeyleri arasındaki iliĢki incelendiğinde ise, anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (r= 0,042; 

p=0,412˃0,05). Bu sonuca göre öğrencilerin, eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalite 

si algılarının memnuniyet düzeylerini etkilemediği tespit edilmiĢ, dolayısıyla H4 hipotezi red 

edilmiĢtir.  

Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle AraĢtırma DeğiĢkenleri Arasındaki 

ĠliĢkinin Analizine Yönelik Bulgular 
AraĢtırmada, açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen boyutlar üzerinde katılımcıların demografik 

özelliklerinin etkileri de araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada yer alan değiĢkenlerin normal dağılmadığı ve 

varyanslarının homojen dağılmadıkları görüldüğünden değiĢkenler arasındaki farkı belirlemek için 

Kruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney U testi uygulanmıĢtır. Cinsiyetin ve eğitim gördükleri sınıfın 

bir etkisi olup olmadığını incelemek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmıĢtır. Analiz sonuçları 

Tablo 3‘de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 3: Cinsiyetlerine ve Eğitim Gördükleri Sınıfa Göre Katılımcıların AraĢtırma Boyutlarındaki 

Farka ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 
Boyut Cinsiyet-

Sınıf 

Mean Rank Z 

değeri 

Anlamlılık Düzeyi (p) 

Akademik 

Olmayan 

Özellikler 

Kadın 204,21 -2,133 0,033 

Erkek 178,48 

Akademik 

Özellikler 

Kadın 210,59 -3,697 0,000 

Erkek 166,00 

Eğitim Fırsatları Kadın 201,78 -1,538 0,124 

Erkek 183,22 

Memnuniyet 

Düzeyi 

Kadın 187,49 -1,963 0,050 

Erkek 211,16 

EriĢilebilirlik Kadın 197,06 -0,383 0,702 

Erkek 192,44 

Akademik 

Olmayan 

Özellikler 

1. Sınıf 195,60 -0,024 0,981 

2.Sınıf 195,32 

Akademik 

Özellikler 

1.Sınıf 208,05 -2,859 0,004 

2.Sınıf 174,29 

Eğitim Fırsatları 1.Sınıf 205,29 -2,229 0,026 

2.Sınıf 178,96 

Memnuniyet 

Düzeyi 

1.Sınıf 193,93 -0,356 0,722 

2.Sınıf 198,14 

EriĢilebilirlik 1.Sınıf 193,29 -0,502 0,615 

2.Sınıf 199,23 

       Yazarların kendi hesaplamaları 

 

Analiz sonuçlarına göre, cinsiyetin akademik olmayan özellikler ve akademik özellikler boyutları 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Tablo 3‘e göre, 

araĢtırmaya katılan kadınlar akademik olmayan özellikler ve akademik özellikler boyutlarında 

erkeklerden daha yüksek skorlar iĢaretlemiĢlerdir. Kadın ve erkekler arasında akademik olmayan 

özellikler ve akademik özellikler boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur (0,033<0,05; 0,000<0,05). Bu sonuç, kadınların akademik olmayan özellikler ve 

akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algıladığına iĢaret etmektedir. 
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Analiz sonuçlarına göre, eğitim görülen sınıfın ise, akademik özellikler ve eğitim fırsatları boyutları 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Tablo 3‘e göre, 

araĢtırmaya katılan 1. sınıf öğrencileri akademik özellikler ve eğitim fırsatları boyutlarında 2. sınıf 

öğrencilerinden daha yüksek skorlar iĢaretlemiĢlerdir. 1. sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri arasında akademik 

özellikler ve eğitim fırsatları boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur 

(0,004<0,05; 0,026<0,05). Bu sonuç, 1. sınıf öğrencilerinin akademik özellikler ve eğitim fırsatlarına 

yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algıladığına iĢaret etmektedir. 

YaĢın, öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu‘nun ve öğrenim görülen programın etkilerini incelemek 

amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıĢtır. Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 4‘de yer almaktadır. 

 

Tablo 4: YaĢ, M.YO. ve Programa Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Boyut DeğiĢken 
Chi- 

Square 

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Anlamlılık 

Düzeyi (p) 

Akademik Olmayan 

Özellikler 
YaĢ 2,253 3 0,522 

Akademik Özellikler YaĢ 21,954 3 0,000 

Eğitim Fırsatları YaĢ 7,771 3 0,051 

Memnuniyet Düzeyi YaĢ 5,929 3 0,115 

EriĢilebilirlik YaĢ 3,095 3 0,377 

Akademik Olmayan 

Özellikler 
M.Y.O. 43,078 3 0,000 

Akademik Özellikler M.Y.O. 23,291 3 0,000 

Eğitim Fırsatları M.Y.O. 23,859 3 0,000 

Memnuniyet Düzeyi M.Y.O. 8,137 3 0,043 

EriĢilebilirlik M.Y.O. 18,436 3 0,000 

Akademik Olmayan 

Özellikler 
Program 49,158 13 0,000 

Akademik Özellikler Program 65,223 13 0,000 

Eğitim Fırsatları Program 53,032 13 0,000 

Memnuniyet Düzeyi Program 33,964 13 0,001 

EriĢilebilirlik Program 30,636 13 0,004 

       Yazarların kendi hesaplamaları 

 

YaĢın etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda, yaĢın yalnızca akademik 

özellikler boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Mean 

Ranks değerlerine göre; 25 üzeri yaĢ grubundaki katılımcılar diğer katılımcılara göre akademik 

özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadır. 

Öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu‘nun etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi 

sonucunda ise, öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu‘nun tüm boyutlar üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Mean Ranks değerlerine göre; Termal Meslek 

Yüksekokulu‘nda eğitim gören katılımcılar diğer katılımcılara göre akademik olmayan özellikler ve 

eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadır. Armutlu Meslek 

Yüksekokulu‘nda eğitim gören katılımcılar ise, diğer katılımcılara göre akademik özellikler ve eğitim 

fırsatlarına yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadır ve söz konusu katılımcıların 

memnuniyet düzeyleri daha yüksektir.  

Öğrenim görülen programın etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda, 

öğrenim görülen programın da tüm boyutlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmüĢtür (p<0,05).  Mean Ranks değerlerine göre; Lojistik programında eğitim gören katılımcılar 

diğer katılımcılara göre akademik olmayan özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek 

algılamaktadır ve söz konusu katılımcıların memnuniyet düzeyleri daha yüksektir. Sağlık Kurumları 

Yöneticiliği programında eğitim gören katılımcılar ise, diğer katılımcılara göre akademik özelliklere 

yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadırlar. Adalet programında eğitim gören 

katılımcılar diğer katılımcılara göre eğitim fırsatlarına; Ġlk ve Acil Yardım programında eğitim gören 

katılımcılar da eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadırlar. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

ÇalıĢmanın amacı, yükseköğretimde hizmet kalitesi algılarının memnuniyet üzerine etkisinin 

incelenmesidir. Yalova Üniversitesi meslek yüksekokullarında öğrenim gören 390 öğrenci çalıĢmanın 
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örneklemini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın amacına yönelik olarak hazırlanan anket soruları 

cevaplayıcılara sorulmuĢ, verilen cevaplardan elde edilen veriler analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Yapılan faktör analizi sonucunda veriler Akademik Olmayan Özellikler, Akademik Özellikler, Eğitim 

Fırsatları, Memnuniyet ve EriĢilebilirlik adı ile beĢ faktör altında toplanmıĢtır. Yapılan hipotez testi 

sonuçlarına göre ise, akademik olmayan özellikler, akademik özellikler ve eriĢilebilirliğe yönelik 

eğitim hizmeti kalitesi algıları ile memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı; eğitim 

fırsatına yönelik algıların ise, memnuniyet üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Bu sonuçtan yola çıkarak öğrencilerin memnuniyet düzeyleri üzerinde etkisi olan asıl 

unsurun; kurumda yürütülen programların kaliteli, saygın olarak algılanıp algılanmaması, bunların 

çeĢitliliği, müfredatın esnek olup olmaması, akademik ve dinlenme olanaklarının yeterli görülüp 

görülmemesi ve kampüsün konumuna yönelik algıları içeren eğitim fırsatlarına yönelik algıların 

olduğu söylenebilir. Yükseköğretimde kaliteli hizmet sunabilmeleri ve öğrencilerin memnuniyet 

düzeylerini arttırabilmeleri için yükseköğretim kurumları; öğrencilerin hizmet kalitesi algılarını ve 

memnuniyet düzeylerini düzenli olarak araĢtırmalı ve elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yapılacak 

iyileĢtirmeleri planlamalıdır. Bunun yanında; yürütülecek programlar, dünyadaki, toplumdaki ve ilgili 

iĢ alanlarındaki beklenti ve eğilimler dikkate alınarak belirlenmeli, gerekli görüldüğünde mevcut 

programlar yenilenmelidir.  

AraĢtırmada, açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen boyutlar üzerinde katılımcıların demografik 

özelliklerinin etkileri de araĢtırılmıĢtır. Cinsiyetin akademik olmayan özellikler ve akademik özellikler 

boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre, kadınlar 

akademik olmayan özellikler ve akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek 

algılamaktadır. Eğitim görülen sınıf ise, akademik özellikler ve eğitim fırsatları boyutları üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Sonuç, 1. sınıf öğrencilerinin akademik özellikler ve 

eğitim fırsatlarına yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algıladığına iĢaret etmektedir. Bu 

sonucu, 1. Sınıf öğrencilerinin beklentilerinin 2. Sınıf öğrencilerinden daha düĢük olduğu Ģeklinde 

yorumlamak mümkündür.  

YaĢ ise, yalnızca akademik özellikler boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip 

bulunmuĢtur. Buna göre, 25 üzeri yaĢ grubundaki katılımcılar diğer katılımcılara göre akademik 

özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadır. Bu sonuç ise, öğrencilerin 

yaĢları arttıkça daha makul beklentiler içine girdikleri ve verilen eğitim hizmeti kalitesini bu 

beklentilere göre değerlendirdikleri Ģeklinde yorumlanabilir. 

Öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu‘nun tüm boyutlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

olduğu görülmüĢtür. Termal Meslek Yüksekokulu‘nda eğitim gören katılımcılar diğer katılımcılara 

göre akademik olmayan özellikler ve eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek 

algılamaktadır. Armutlu Meslek Yüksekokulu‘nda eğitim gören katılımcılar ise, diğer katılımcılara 

göre akademik özellikler ve eğitim fırsatlarına yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek 

algılamaktadır ve söz konusu katılımcıların memnuniyet düzeyleri daha yüksektir. Bu araĢtırma 

bulgusunu da, ilgili Meslek Yüksekokullarının öğrenci sayılarının diğer Meslek Yüksekokullarına 

göre daha düĢük olması, dolayısıyla öğrencilerle birebir ilgilenme olanağını ve onların memnuniyet ya 

da memnuniyetsizliklerini izleme olanağını daha mümkün hale getirebilmekte; bu durumunda ilgili 

meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin hizmet kalitesi algılarını ve memnuniyetlerini yükseltmekte 

olduğu Ģeklinde yorumlamak mümkündür. 

Öğrenim görülen programın da tüm boyutlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmüĢtür. Lojistik programında eğitim gören katılımcılar diğer katılımcılara göre akademik 

olmayan özelliklere yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadır ve söz konusu 

katılımcıların memnuniyet düzeyleri daha yüksektir. Sağlık Kurumları Yöneticiliği programında 

eğitim gören katılımcılar ise, diğer katılımcılara göre akademik özelliklere yönelik eğitim hizmeti 

kalitesini daha yüksek algılamaktadırlar. Adalet programında eğitim gören katılımcılar diğer 

katılımcılara göre eğitim fırsatlarına; Ġlk ve Acil Yardım programında eğitim gören katılımcılar da 

eriĢilebilirliğe yönelik eğitim hizmeti kalitesini daha yüksek algılamaktadırlar. 

AraĢtırma, Yalova üniversitesi meslek yüksekokullarında eğitim gören üniversite öğrencileriyle 

sınırlandırılmıĢ, diğer üniversiteler ve ilgili üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitü öğrencileri 

kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Ayrıca araĢtırma, ankette yer alan sorular ve anketi yanıtlayan katılımcıların 

verdikleri cevaplar ile sınırlıdır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak varılan sonuç ve genellemeler, 

araĢtırmanın evreni için geçerlidir. 
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ÇalıĢmanın akademik değerinden yola çıkılarak gelecekte konuyla ilgili yapılacak araĢtırmalarda hem 

kamu hem özel üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden veri 

toplanarak yürütülecek bir araĢtırma, sonuçların genelleĢtirilebilir olmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca 

yurt dıĢındaki üniversite öğrencileri de çalıĢmaya dahil edilerek karĢılaĢtırmalı bir araĢtırma 

yapılabilir. 

Sonuç olarak, günümüzde yoğun bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdüren yükseköğretim 

kurumlarının baĢarılı olabilmeleri için üzerinde önemle durdukları hizmet kalitesi ve buna bağlı olarak 

öğrencilerin memnuniyet düzeyi bu çalıĢmanın temelini oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın konu ile ilgili daha 

önce yapılanlara ek olarak, ileride gerçekleĢtirilecek araĢtırmalar için kaynak teĢkil etmesi 

umulmaktadır. 
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Özet 

 
Betimleyici nitelikli olarak tasarlanan bu araĢtırma, yüksekokulda verilen tarih eğitiminin bireysel 

tarih algısı üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Yükseköğrenimin en kısa süreli olan boyutu 

olarak tanımlanabilen yüksekokullara sınavsız olarak gelen öğrencilerden Necmettin Erbakan 

Üniversitesi SeydiĢehir Meslek Yüksekokulu‘nda öğrenim gören öğrencilerin evren olarak belirlendiği 

çalıĢma, iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢama, 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılında sınavsız olarak 

Necmettin Erbakan Üniversitesi SeydiĢehir Meslek Yüksekokuluna gelen Elektrik, Otomotiv 

Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine, ĠĢletme Yönetimi, Grafik Tasarımı, Mekatronik ve 

Bahçe Tarımı önlisans programlarından tesadüfi olmayan yöntemle belirlenmiĢ 224 birinci sınıf 

öğrencisi yüksekokulda verilen tarih eğitimi öncesi (güz dönemi) "Tarih Dersi Tutum Ölçeği" anketi 

ile değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci aĢaması, 2016 – 2017 Bahar Yarıyılı sonunda verilen tarih 

eğitimi sonrası oluĢan tarih algısını ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalıĢma ilk aĢamada elde edilen 

bulguları ve yorumları içermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarih Dersi, Gençlerde Tarih Algısı; Sınavsız GeçiĢ, Yükseköğretimde Tarih, 

Tarih ve Algı 

 

An Investigation On Historical Perception Of Coming Students (Without 

Examination) 
 

Abstract 

 

The study which designed as descripti equalified aims to evaluate the impacts on individual historical 

perception of history education in vocational school. Incoming students (without examination) of 

Necmettin Erbakan University-SeydiĢehir can be defined as short-term high education and will be 

assesed as theocal of study. Present study consist of two stages.; At the first stage, incoming 224 first-

year students (withou texamination) belongs to programmes of electric, automotive technology, 

computer programming, machine, management, graphic design, mechatronics and horti culture were 

determined by non random from the associate degree programs that given at schoolpre historic 

education (fall semester) as well in the 2015-2016 Academic Year of Necmettin Erbakan University. 

"History Lesson Attitude Scale" was assessed by questionnaire. The second stage of the study aims to 

measure the education of 2016 - 2017 Spring Semester about historical perception after dedicated 

history education. Findings and comments of the study were obtained from the firststage. 

 

Keywords: History Course, Perception of History at Youth; Transition with out examination, High 

education History, Historyand Perception 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇĠġ YAPAN ÖĞRENCĠLERĠN TARĠH 

ALGISININ ARAġTIRILMASI 

 

Tarih eğitimi, gençlerin geçmiĢlerinden aldıkları, bilgi ve kültür ile geleceğe hazırlanması amacını 

taĢır. Tarih bilincinin yaratılması, gençlerin gelecekteki olayları yorumlama ve kendilerini 

geliĢtirmelerinin yanı sıra toplumsal geliĢmenin de önemli bir unsuru olduğu bilinmektedir. Özellikle 

toplumu yorumlama ve onun değerleriyle uyumlu olma açısından tarih, bireylerin kiĢiliğinin 

geliĢmesinde etkili olan bir disiplindir. Bireylerin yaĢama hazırlanmasını ve toplumsallığının 
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sağlanmasını amaçlayan tarih bilimi bu amaçla öğretimin ilk aĢamasından yükseköğrenime kadar 

geniĢ bir yelpazede müfredatlarda yer almaktadır.  

Meslek yüksekokulları (MYO), üretim ve hizmet sektörüne ara eleman yetiĢtirilmesini amaçlayan 

özelliktedir. Türkiye‘de de Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‘na bağlı olarak neredeyse tüm 

üniversitelerde yer almaktadır. Türkiye‘de yüksekokullar, yükseköğretim kurumlarında değiĢik 

üniversitelerde ve çok farklı programlarda toplam 834 alanda insan kaynağı yetiĢtirmeye devam 

etmektedir. Çakmakçı (2016), açık öğretim programları da dâhil edildiğinde ön lisans 

programlarında bulunan toplam öğrenci sayısınınTürkiye‘de 2 milyon 13 bin 762 kiĢi olduğunu 

belirtmektedir. Tüm yükseköğrenim öğrenci sayısının yaklaĢık yüzde 33‘üönlisans düzeyinde eğitim 

almaktadırlar. Ayrıca önlisans programlarındaki öğrenci sayısı2008 yılından sonra önemli oranlarda 

giderek artmaya baĢlamıĢtır. 2014-2015 öğretim yılı itibariyle MYO‘larda eğitim gören 896 bin 31 

öğrencinin (tüm önlisans öğretimi öğrenci sayısının %44'ü)  yüzde 89,2‘si devlet üniversiteleri 

bünyesindeki MYO‘larında eğitim görmektedirler.  

Özellikle sınavsız geçiĢ uygulamasının baĢlatıldığı 2002-2003 yılından sonra hızla artan yüksekokul 

öğrenci sayısı, baĢta endüstri olmak üzere ülkenin geliĢmesine katkı yapma mücadelesinin önemli bir 

adımı olarak görülmektedir. Üretim ve hizmet sektöründe daha nitelikli bireylerin iĢ görmesini 

amaçlayan bu okullarda baĢka bir yükseköğretim kurumuna girme Ģansını elde edememiĢ ya da 

sınavsız geçiĢ hakkını kullanarak en kısa yoldan hayata atılma amacı ile bu hakkını kullanmıĢ sınavsız 

geçiĢ öğrencilerinin geliĢim ve algı düzeyleri de bu kapsamda önemlidir. Tarih, bireylerin çevrelerini 

ve toplumlarını anlamakta çerçeve yaratma amacına hizmet eden bir bilinç düzeyidir. Bu bilince sahip 

olan bireyler, hem toplumsal yaĢamda hem de iĢ yaĢamında daha baĢarılı bireyler olma potansiyeline 

de sahiplerdir. Buna göre ülkelerin kalkınmasında lokomotif görevini yerine getirmesi beklenen bu 

bireylerin tarihe iliĢkin algıları, onların tarihi öğrenmesi ve yaĢamı değerlendirmede baĢarılı olması 

üzerinde ilk elden etkilidir. Uzun yıllar tarih eğitimi aldıktan sonra yükseköğrenime gelen bireylerin 

ilk tarih algıları ile yükseköğrenim sonrası tarih algıları arasındaki değiĢme, yeni eğitim planlaması ve 

politikaların saptanması açısından veri sunabilir. Betimselolarak tasarlanan bu çalıĢmada da eğitim 

öncesi ve sonrası toplanan veriler ıĢığında tarih eğitimi ve algısına iliĢkin çıkarımlarla yapılacak 

düzenlemelere ıĢık tutulması amaçlanmaktadır. 

 

1. Tarih ve Tarih Eğitimi 

Öğrencilerin, öğrenme alanlarındaki geliĢimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, 

dikey olarak da on birinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel 

becerilerdir. Tarih Dersi Öğretim Programı, içerdiği kazanımlarla bu temel becerilerin ve 

derse özgü becerilerin geliĢtirilmesini hedeflemektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen, 

Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaĢılması hedeflenen temel beceriler(MEB,2007:10); 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, iletiĢim kurma, 

araĢtırma-sorgulama, sorun çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik, gözlem yapma, 

değiĢim ve sürekliliği algılama, mekânı algılama, sosyal katılım olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca 

hedeflenen temel becerilerin yanı sıra Tarih dersi, öğrencilerin tarihsel düĢünme yetileri 

üzerinde de etkili olması amacıyla müfredatta yer almaktadır. Makro düzeyde kazanımlara 

ilave olarak Tarih Dersi, öğrencilerin kronolojik düĢünme, tarihsel olarak kavrama, tarihi 

analiz etme ve yorumlama, karar verme ve sorgulamaya dayalı olarak araĢtırma yapma gibi 

daha alt düzeyde becerileri de kazandırma amacı taĢımaktadır.   

 

2. Meslek Yüksekokullarına Sınavsız GeçiĢ 

Genel, meslekî ve teknik orta öğretime daha çok kaynak sağlamak,  

meslekî ve teknik eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde katılımcı bir yaklaĢımla hükümet-iĢçi-

iĢveren ve sivil toplum örgütlerinin katılımını ve katkıda bulunmasını daha da 

kurumsallaĢtırmak; orta öğretim çağ nüfusunun % 65'inin meslekî ve teknik öğretimde, % 

35'inin de genel öğretimde okullaĢmasını gerçekleĢtirmek, amacıyla çerçeve niteliğinde, 

eğitime, özellikle meslekî ve teknik eğitim sistemine çok önemli yenilikler getiren ilgili yasa 

çıkarılmıĢtır. 
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2547, 3308, 3797 ve 4306 sayılı yasalarda değiĢiklikler yapan ilgi (a) Yasanın ön gördüğü 11 

yönetmelik ile meslekî ve teknik eğitimle ilgili yürürlükte bulunan 20 yönetmelik "Meslekî ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliği" adı altında tek yönetmelik olarak hazırlanmıĢ ve 03 Temmuz 

2001 tarih ve 24804 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html). ―Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından 

mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna 

en yakın programların uyguladığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer 

alan veya bölgesi dıĢındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleĢtirilebilirler. 

Sınavsız olarak meslek yüksek okullarına devam eden mezun olan öğrencilerin yüzde 

onundan az olmak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey 

geçiĢ yapmaları sağlanır. Bununla ilgili esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

Yükseköğretim Kurulu iĢbirliği ile çıkartılacak yönetmelikte belirlenir.‖ (4702 sayılı kanun, 

Nartgün.S , Yüksen.E :2009).Yasayla,meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretimle 

yükseköğretim programları arasında bütünlük sağlanmıĢtır. 2002-2003 Eğitim–öğretim 

döneminde meslekyüksekokullarına mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun 

olanlar sınavsız geçiĢ yapmaya baĢlamıĢlardır. 

 

3. Algı ve Tarih Algısı 

Algı, bireylerin dıĢ dünyadan gelen uyaranları duyu organları aracılığıyla alması ve 

yorumlamasıdır. Algılama ise bir alımlama iĢlemini gerektirir; duyu organlarından gelen 

uyaranları kiĢinin anlaması ve var olan anlam kalıpları çerçevesinde yorumlaması algılama 

olarak adlandırılabilir. Algı ve toplumsal kabul arasındaki iliĢkiyi (Bulduklu, 2015:15), 

algılananın reel gerçekten daha önemli olduğu varsayımından hareketle bireyin baĢarılı 

olabilmesinde algı kalıplarının önemine vurgu yapmaktadır. Ona göre toplumsal beklentilerin 

Doğru algılanması ve bu algı çerçevesinde uyum geliĢtirilmesi çabası, diğer toplum üyelerinin 

olumlu değerlenimleri için gereklidir. Endüstri ve hizmet sektöründe baĢarı için de bireylerin 

içinde yaĢadıkları toplum ve kültür ile uyumlu olmaları öncelikle tarihlerini bilmeleri ile 

olasıdır. Etkili bir tarih eğitiminin ise baĢlangıcının olumlu algı yaratmaktan geçtiğini 

söylemek yanlıĢ olmaz.  
 

4. Metodoloji 

Betimsel yöntemin kullanıldığı bu araĢtırma, iki aĢamalı olarak planlanmıĢtır. AraĢtırmanın 

ilk adımı, henüz yükseköğrenim müfredatı bağlamında tarih eğitimi almamıĢ, meslek 

yüksekokuluna sınavsız geçiĢ yapan birinci sınıf öğrencilerinin algılarını ―olumlu‖ ve 

―olumsuz‖ olarak iki kategoride ele almaktadır. Algılananın bireysel tutumları etkilediği 

noktasından hareketle, çalıĢma tarih algısının mevcut düzeyini ortaya koyma çabasındadır. 

AraĢtırmanın örneklemi, SeydiĢehir Meslek Yüksekokulunu tercih eden571öğrenci arasından 

sınavsız geçiĢ yapan 224 önlisans öğrencileri oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin % 40 sınav ile 

yükseköğretim kurumuna yerleĢen, % 60 ise sınavsız geçiĢ yapan öğrenciler oluĢmaktadır. Bu 

anket sınavsız geçiĢ yapan öğrencilere sınıf ortamında, uygulanmıĢtır. Veriler, daha önce 

Safran,(2006:10-12) tarafından geliĢtirilmiĢ olan "Tarih Dersi Tutum Ölçeği" ile toplanmıĢtır. 

Ölçeğin tümüne yönelik güvenirlik (Cronbach‘salpha katsayısına göre α > .61) testleri 

yapılmıĢ olup, verilerin analizi için merkezi eğilim ölçülerinden (frekans, yüzde dağılımları), 

temel belirleyici istatistiklerden (ortalama ve standart sapma) ve farklılık testlerinden 

faydalanılmıĢtır(Sönmez, 2011:110-112). Kolmogrov Smirnov test sonuçlarına göre verilerin 

normal dağılmadığı tespit edilmiĢ bu sebepten farklılıkların tespiti için parametrik olmayan 

testler kullanılmıĢtır. Veriler SPSS 21.00 kullanılarak analiz edilmiĢtir (TavĢancıl, 2010:138-

155). 

Yüz yüze görüĢme yoluyla ve anket tekniğiyle elde edilen veriler, SPSS 21.0 Ġstatistik Paket 

Programına aktarılmıĢ, sınıflama ölçeği ve sıralama ölçeğinde elde edilen verilere betimsel 
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istatistik analizler uygulanmıĢtır. EĢit aralıklı ölçek ile toplanan ve tutum ölçen maddeler ile 

iliĢkinin saptanması amacıyla t-testi ve ki-kare analizleri yapılmıĢtır. Elde edilen veriler 

ıĢığında bulgular yorumlanmıĢ ve önerilere yer verilmiĢtir (Büyüköztürk, 2011:31-37). 

 

5. Bulgular 

Yapılan araĢtırmadan elde edilen bulgular, SPSS 21.0 istatistik paket programı ile analiz 

edilmiĢ ve bulgulara bu bölümde yer verilmektedir. 

 

5.1. Demografik Bulgular 

 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

 

Erkek 187 83,5 

Kız 37 16,5 

Toplam 224 100,0 

Öğretim Türü Frekans Yüzde 

 

N.Ö 168 75,0 

Ġ.Ö 56 25,0 

Toplam 224 100,0 

Gelir Frekans  Yüzde 

 

750altı 46 20,5 

750-1000 51 22,8 

1000-1500 89 39,7 

1500-2000 21 9,4 

2000üstü 17 7,6 

Toplam 224 100,0 

 Mezuniyet Frekans Yüzde 

 Mes. Lisesi 215 96,0 

 And. Lisesi 3 1,3 

 Düz Lise 5 2,2 

 Ġ. H. Lisesi 1 ,4 

 Toplam 224 100,0 

GeçiĢ Türü Frekans Yüzde 

 YGS 3 1,3 

 Sınavsız 221 98,7 

 Toplam 224 100,0 

 

Katılımcıların %83,5‘i erkek öğrencilerden, % 16,5‘i kız öğrencilerden oluĢmaktadır. %75‘i 

normal öğretim, %25‘i ikinci öğretim öğrencisidir. %39,7‘sinin hane halkı geliri 1.000 TL ile 

1.500 TL arasında gelire sahiptir. Katılımcıların % 96‘sı Meslek Lisesi çıkıĢlıdır ve bunun 

sonucu olarak da %98,7‘si sınavsız geçiĢle yüksekokula eğitim için gelmiĢtir.  

  

5.2. Tarih Dersine ĠliĢkin Bulgular 

Yayın Takip Durumu Frekans Yüzde 

 Evet 36 16,1 

 Hayır 188 83,9 

 Toplam 224 100,0 

 

 

5.3. Tarihe Yönelik Öğrenci Algısı 

AraĢtırmada öğrenciler tarafından ölçeğe ait değiĢkenler (20 önerme) beĢli Likert tipi ölçek 

üzerinden yanıtlanmıĢtır. Tablo‘da Ölçeğin skorları görülmektedir. En yüksek oran 
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(Hangisinin standart sapması yüksekse ondan bir iki tane, hangisi düĢükse bir iki tane ondan 

yazın) 

 

Tarih Algıları N Ort. S.Sapma 

Dünyayı anlamak için gereklidir. 224 3,8616 1,23243 

Yararlı değildir. 224 3,7723 1,20050 

HoĢlanmıyorum. 224 3,6607 1,33631 

Kültürlü olmak için gereksizdir. 224 3,6607 1,22422 

Monotondur.  224 3,5938 1,20914 

Modern toplumlar için tarih önemlidir 224 3,5536 1,25523 

Öğrenmeye çalıĢırım 224 3,5134 1,22009 

Ġlginçtir. 224 3,3438 1,27503 

Ödevler dıĢında ilgilenmem. 224 3,3438 1,19890 

Yaratıcılık yoktur. 224 3,3214 1,23270 

ÇalıĢmak isterim. 224 3,2946 1,19144 

Günlük sorunlarda yararlıdır. 224 3,2321 1,10020 

Derse katılmayı sevmem. 224 3,2232 1,19573 

HoĢlanırım. 224 3,1920 1,06461 

Tarih derslerinde baĢarılıyım 224 3,0134 1,16942 

Sürekli tarih okurum. 224 2,8929 1,13530 

Kolaydır. 224 2,8795 1,00167 

Tarih kitabı okumam. 224 2,8661 1,21275 

Tarih çalıĢmam. 224 2,7098 1,21304 

Günlük hayatta önemi yoktur. 224 2,1295 1,22245 

Toplam 224   

 
AraĢtırmaya katılanların genel tarih algısının dünyayı anlamak için tarihin bir araç olduğu yönündedir. 

Öğrencilerin en çok katıldıkları bu yargının ortalama değeri 3,86 olarak bulunmuĢtur. Buna göre bu 

yargıya katılım, 5‘li Likert ölçekte ―katılıyorum‖ düzeyine yakındır. Ayrıca öğrenciler tarihi dünyayı 

anlamlandırma aracı olarak görmesi tarihin eğitim müfredatında yer alan değiĢimi gözleme ve 

sürekliliği anlama becerisi amacına hizmet ettiği görülmektedir. Bu yargılardan sonra en yüksek 

ortalamaya sahip olan algılamaların tarihin yararlı olmadığı ve öğrencilerin hoĢlanmadığına yönelik 

ifadelerde yer bulduğu görülmektedir. Bu haliyle tarihe yönelik öğrencilerin olumsuz bir nitelemeye 

sahip oldukları saptanmıĢtır. Bu yargıların ortalama değerlerinin yüksek olmasında ise etkili olanın 

tarih dersinin anlatılıĢ biçimi olduğu görülmektedir. Zaten bu sonucu destekleyen esas sonuç, tarihin 

―monoton‖ olarak algılandığına iliĢkin algıya katılımcıların (ort:3,59) katılma yönünde tutuma sahip 

olduklarından görülmektedir. Bu olumsuz tarih yaklaĢımının yanı sıra ―modern toplumlar için tarihin 

gerekli‖ olduğu ifadesi de 3,55 ortalama ile üst sıralardaki algı ifadelerindendir.  
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SONUÇ 

 
Sanayi Devriminden günümüze kadar endüstriyel alanda birçok değiĢme ve geliĢme yaĢanmıĢtır. 

DeğiĢim ve geliĢim, genellikle piyasa istekleri göz önünde bulundurularak gerçekleĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Bu isteklerin gerçekleĢtirebilmenin ön koĢullarından birisi mesleki eğitimini 

tamamlamıĢ kalifiye iĢgörenlerdir. Meslek Yüksekokulları da bu iĢlevi yerine getirmeye yönelik 

eğitim kurumlarıdır. Meslek Yüksekokullarında da diğer yükseköğrenim kurumlarında olduğu gibi 

öğrencilerin eleĢtirel düĢünmelerini sağlama, yaratıcı düĢünmeyi teĢvik etme, iletiĢim kurma, 

araĢtırma ve sorgulama, sorun çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik, gözlem yapma, 

değiĢim ve sürekliliği algılama, mekânı algılama, sosyal katılım gibi yeteneklerini artırmak amaçlı 

olarak tarih dersine müfredatlarında yer verilmektedir. Öğrencilerin tarih bilincinin oluĢmasında ise 

öncelikli olarak onların tarihe yönelik algılarıdır. Bu algının olumsuz olduğu durumlarda öğrenciler 

tarih dersinden beklenen düzeyde yararlanamamaktadırlar.  

Bu çalıĢma, yüksekokula yeni gelmiĢ olan öğrencilerin tarihe yönelik algılarını saptamak amacıyla 

yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmada öğrencilerin genel olarak tarihi dünyayı anlamaya yarayan bir araç 

olarak gördükleri saptanmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin bu olumlu tarih yaklaĢımının yanı sıra tarih alanına 

yönelik bir olumsuz algıya sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Olumsuz tarih algısının sebebi olarak 

görülen gerekçelerin baĢında tarihinin sıkıcı ve monoton olarak algılandığı görülmektedir. Bu olumsuz 

algının nedeni ve sıkıcı ya da yararsız olarak nitelenmesinin nedeni ise tarih derslerinin anlatılıĢına 

yönelik olduğu tespit edilmiĢtir. Salat tarihi olayları kronolojik biçimde aktarmanın bir sonucu olarak 

öğrencilerin monoton bir tarih algısının ortaya çıktığı saptanmıĢtır. Bu haliyle öğrencilerin olumsuz 

olarak niteleyen tutumlarının değiĢtirilmesi için tarihin daha eğlenceli biçimde aktarılmasının tarih 

bilincinin oluĢmasında; tarihsel olarak kavranmasında, tarihin analiz edilmesinde ve yorumlanmasında 

önemli olduğu belirlenmiĢtir. Müfredatta bu değiĢikliğe yönelik adımların atılması, gençlerin tarih 

alanına yönelik algıları üzerinde olumlu etkide bulunacaktır.  
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Özet 

 

Sunucu tarafında çalıĢan ASP, Microsoft Ģirketinin kendi web sunucusu Internet Information Services 

(IIS) için geliĢtirmiĢ olduğu bir web programlama teknolojisidir. ASP, içerisinde bir veya daha fazla 

gömülmüĢ script bulunan HTML sayfalarıdır. Bu sayfalar kullanıcılara gönderileceklerinde, web 

sunucusu tarafından iĢlenerek bilgi içeren sayfalar oluĢturulur ve daha sonraki istemciye iletilir. ASP, 

Microsoft IIS‘nin bir özelliğidir; fakat sunucu tarafında çalıĢan bir script dili olduğundan ve ayrıca 

istemcilere, çıktıları HTML formatındaki sayfalar Ģeklinde gönderdiğinden her türlü web 

tarayıcısından sayfa çıktılarına eriĢmek mümkün olmaktadır. ASP programlama dili ile veri 

tabanlarına eriĢmek için, Open Database Connectivity (ODBC) sürücüleri kullanmak gerekir. ASP 

programlama dili, veri tabanlarına doğrudan eriĢmek için gerekli olan özel fonksiyonlara sahip 

değildir. ASP programlama dili ile veri tabanlarına eriĢebilmek için istemciden önce veri tabanı ile 

ilgili bir istek gelir. Web sunucusu içerisindeki ASP yorumlayıcı, veri tabanına eriĢim olacağını 

algılar. Veri tabanına eriĢim için uygun ODBC sürücüleri kullanılarak istekte bulunulur. ODBC 

sürücüleri, veri tabanında gerekli iĢlemleri yapar ve ASP yorumlayıcısına aktarır. ASP yorumlayıcı da 

bunu, HTML koduna dönüĢtürerek istemciye gönderir. Bu çalıĢmamız da ASP (Active Server Page) 

ve veritabanı iliĢkisisel örneğine iliĢkin yapılmıĢ bir öğrenci bilgi sistemi kodlaması ele alınmıĢtır. Bir 

veritabanı kullanılarak tasarlanan bu yazılımda, Öğrenci, akademisyen ve yönetici tarafında program 

yazılmıĢtır. Öğrenciye ait traskriptler, ders ekleme-çıkartma- öğrenci ekleme–çıkartma, alınan derslere 

ait not giriĢlerinin ekleme-çıkartmaları düĢünülerek yazılım geliĢtirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: ASP, Veritabanı, Öğrenci Bilgi Sistemi 

 
STUDENT INFORMATION AUTOMATION WITH ACTIVE SERVER 

PAGE  
 

Abstract 

 

ASP-run by the server-is a web programming technology which Microsoft developed for its own web 

server Internet Information Services (IIS). ASP is HTML pages which contains one or more than one 

embedded scripts. At the times when those pages are sent to the user they are processed by the web 

server and pages which contain information are constructed and then they are sent to the next 

operator.  ASP is one of Microsoft IIS‘s features, however, it has a script code which is run by the 

server and moreover it sends outputs in HTML formatted pages it becomes possible to reach any kinds 

of prints from and web scanner. In order to reach ASP programming language and data base Open 

Database Connectivity (ODBC) is to be used. ASP programming language does not have needed 

functions which are used to reach data bases directly. In order to reach data bases via ASP 

programming language a request comes before prompt about the data base. ASP interpreter in the web 

server detects that there will be an access to the data base. It uses proper drivers in ODBC for access 

and makes the request. ODCB drivers do the required operations and transfer the operations to the 

ASP interpreter. ASP interpreter transfers it into HTML code and sends to the prompter. A student 

information system coding is investigated in our study by working on ASP (Active Server Page) and 

data base relation. In this software which is constructed by using of a data base the program is written 

by student, academician, and manager. The software is developed by thinking of students‘ transcripts, 

adding-dropping classes, adding-dropping student, adding-dropping score entries.  

 

Keywords: ASP, Database, Student Information System 
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GĠRĠġ 

 

Bilgi sistemi kodlamasında öncelikle scriptimizde öğretmen ve öğrenci için giriĢ kısmı olmalıdır. 

Nasıl bir veritabanı hazırlamamız gerekiyor sorusunun cevabında ise ilk yapmamız gereken dersler 

tablosunu hazırlamak olmalıdır. Dersler tablomuzda id, ders kodu, adı, yılı, donem ve kredi adlı 

değiĢkenlerimiz bulunmalıdır. ġekil 1‘de oluĢturduğumuz dersler tablosu ile her öğrenci için ayrı ayrı 

dersleri girmemize gerek kalmayacaktır. 

 

 
ġekil 1: Dersler Tablosu 

 

Dersler tablosunu oluĢturduktan sonra, öğrencilerin bilgilerinin bulunacağı tablo Ģekil 2‘deki gibi 

oluĢturulmalıdır. 
 

 
ġekil 2: Öğrenciler Tablosu 

 

En önemli kısıma gelelim, mantık olarak her döneme genelde dersler dağıtılırdı.  Fakat burada daha 

farklı bir uygulama yaparak, veritabanında daha iyi bir düzen için 4 tane dönem oluĢturulmalıdır; 

donem2004_1 donem2004_2 donem2005_1 donem2005_2 : bu tablolara id olarak otomatik sayı ve 

öğrenci id ‗si eklenir Ama daha sonraki panelden not giriĢlerinde asp kodlarımız ile bu tablolara yeni 

alanlar açıp her öğrenci id‘sine karĢılık ders notları gireceğiz.  

Mdb dosyamızın son tablo görünümü Ģekil 3‘ deki gibi olacaktır. 

 

  
ġekil 3: Dersler Tablosu 

 

Dersler tablosuna ait verilerin girilmiĢ halini Ģekil 3‘ de görülmektedir.Diğer tablolara ait veriler tek 

tek girilmelidir. Tablo adlarını, alan adlarını istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Burada önemli olan 



600 

 

tabloları gereksiz Ģekilde oluĢturmamaktır. Access dosyamızı hazırladığımıza göre sırayla Asp 

dosyalarımızı hazırlamalıyız. 
 

Öğretmen GiriĢ Bölümü 

 
Veritabani.asp 

 
<% 

vtyolu = server.mappath("../vt1.mdb")  // mappath ile veritabanı yolumuzu buluyoruz 

Set baglanti = server.createobject("adodb.connection" )   // bağlantıyı kuruyoruz 

baglanti.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" & vtyolu &";"  

// Mdb mizi açıyoruz 

%> 

 

Yukarıdaki bağlantı kodlarını hemen hemen her sayfada zaten kullanacaktık. Bunu bir dosyaya 

yerleĢtirip sadece include etmek daha mantıklıdır. Ġleriki zamanlarda yapacağınız değiĢiklikler yada 

mdb ismi değiĢimi için her dosyayı açıp derlemenize gerek kalmayacaktır. Zaten asp yada php gibi 

web programlama dillerinin bu özelliklerini kullanmazsanız tüm dinamikliği gitmiĢ olur size bir yarar 

sağlamaz. Dinamik sayfa demek her yönüyle birbirine bağlantılı her iĢin ayrı ayrı yapıldığı sayfalar 

demektir. Bir kodu 10 sayfada yazmak yerine 1 sayfada yazıp veriyi oradan almak için zaten bu 

programlama dillerini kullanılmalıdır. 

ġimdide oturum kontrolünü her sayfada yapıp güvenliği sağlayacak session.asp dosyasını oluĢturalım. 

 
Session.asp 

 
<% 

If not Session("login") = true and not session("kullanici") <> "" Then 

response.redirect "index.asp" 

end if 

%> 

Yukarıdaki kod ile login kontrolü yapılır ve eĢitlik yoksa index.asp dosyasına yönlendirilir. Kısaca 

giriĢ engellenmiĢ olur. Ġndex.asp dosyamızı hazırlayınca tam olarak görevini daha iyi anlamıĢ 

olacağız. GiriĢ formumuzun bulunacağı index.asp dosyasını hazırlayalım. 

 
Ġndex.asp 

 
<!--#include file="veritabani.asp"--> // veritabanımıza bağladık 

<html> 

<head> 

<title>Öğrenci Bilgi Sistemi</title> 

<link rel=stylesheet href=style.css type=text/css> 

</head> 

<body bgcolor=#e5e5e5> 

<center> 

<table cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% height=100%> 

<tr><td align=center valign=middle width=100% height=100%> 

<table cellspacing=1 cellpadding=0 width=100% height=200 bgcolor=#aaaaaa> 

<tr><td bgcolor=#ffffff width=100% height=100% align=center> 

<%  

if request.form("submit")<>"" then  // formun onaylanıp onaylanmadığına bakılıp iĢlem yapılıyor 

kullanici = request.form("kullanici")  

sifre = request.form("sifre") 

// kullanıcı adı ve Ģifre gelen formdan alındı 

if kullanici = "ogretmen" and sifre = "Ģifrem" then // kullanıcı adı ve Ģifre kıyaslanıyor 

session("login") = true // kıyaslama doğru olunca oturum doğru denildi 

session("kullanici") = kullanici // kullanici oturumuna alındı 

response.redirect "giris.asp" // giris.asp dosyasına yönlendirildi 

else 
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session("login") = false // oturum yanlıĢ denildi  

session("kullanici") = "" // kullanıcı temizlendi 

%> 

<table cellspacing=2 cellpadding=2> 

<tr><td><font class=label>GiriĢ Geçersiz</font></td></tr></table> 

<% end if %><% end if %> 

// Bu üst kısımda ise Ģifre yanlıĢ olunca giriĢ geçersiz yazısı çıkartılıyor.  AĢağıdaki kodlar ise 

index.asp  dosyası üzerinde çalıĢması gereken html formudur.Bu standart bir html formudur. Sadece 

yapılan action kısmına index.asp‘ yi belirtmek olmalıdır. Çünkü iĢlem yine aynı dosya üzerinde 

yapılmaktadır. 
<form method=post action="index.asp">  

<table cellspacing=2 cellpadding=3> 

<tr><td align=right><font class=label><b>Kullanıcı Adı :</b></font></td> 

<td width=150><input type=text name=kullanici class=input></td> 

</tr> 

<tr><td align=right><font class=label><b>ġifre :</b></font></td> 

<td width=150><input type=password name=sifre class=input></td></tr>  

<tr><td colspan=2 height=50 align=center><input type=submit name=submit value="PANELE GĠRĠġ" 

class=input> </td></tr> 

</table></form></td></tr></table></td></tr></table></center></body></html> 

Bu kısma kadar yapılan her Ģey sadece Ģifreli giriĢ ve oturum kontrolü içindir. Basit bir Ģifreleme 

yöntemi ile yapılan bu sistemde veritabanımızdan kullanıcı adı ve Ģifre alma gereği duyulmamıĢtır. 

Dilersek mdb dosyamızda bir tablo oluĢturup kullanıcı adı ve Ģifremizi içine yerleĢtirebilirdik ancak 

size bunu pek tavsiye etmiyoruz.Mdb dosyamız her ihtimale karĢı çalınabilir. Güvenlik açısından bu 

daha kolaydır. 

Artık veritabanımızdan bilgileri alacak sorguları yapacak dosyalarımızı hazırlayabiliriz. Ġlk önce tüm 

iĢlemlerin üzerinde döneceği bir giris.asp dosyası oluĢturulmalı ve içerisine 3 tane include dosyası 

koyulmalıdır ; 
<!--#inculude file="session.asp"--> 

<!--#include file="ust.asp"--> 

<!--#include file="alt.asp"--> 

Burada amaç giris.asp mizi parçaya bölmektir. Alt.asp dosyası zaten her sayfada aynı olacaktır. 

Ust.asp ise iĢlem menüsünü gösterecektir.Ust.asp dosyamızın kodlamasına bakacak olursak; 
<!--#include file="veritabani.asp"--> 

<html> 

<head> 

<title>Öğrenci Bilgi Sistemi</title> 

<link rel=stylesheet href=style.css type=text/css> 

</head> 

<body bgcolor=#e5e5e5> 

<center> 

<table cellspacing=1 cellpadding=0 width=700 bgcolor=#aaaaaa> 

<tr><td width=100% height=100% align=center bgcolor=#ffffff> 

<table cellspacing=2 cellpadding=0 width=100 height=60> 

<tr><form method=post action=ders.asp><td width=20% align=center><input type=submit name=submit 

class=input value="Dersler"></td></form> 

<form method=post action=ogrenci.asp><td width=20% align=center><input type=submit name=submit 

class=input value="Öğrenciler"></td></form> 

<form method=post action=not.asp><td width=20% align=center><input type=submit name=submit class=input 

value="Not GiriĢi"></td></form> 

<form method=post action=cikis.asp><td width=20% align=center><input type=submit name=submit 

class=input value="ÇıkıĢ"></td></form> 

</tr></table> 

Yine veritabanı bağlantısı yapılıyor ve bize form bağlantılı çeĢitli seçenekler sunulmaktadır. Butonlara 

verilen iĢlevler ile hazırlanmıĢ olan ders.asp ogrenci.asp not.asp ve cikis.asp dosyalarına bağlantı 

kurulur. Yazdığımız kodun çalıĢır hali Ģekil4‘de görülmektedir. 
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ġekil 4: Bilgi Sistemimin GiriĢ Sayfası 

 

Ders.asp 

 

Burada yaptığımız iĢlem dersler tablosuna bağlanılıp yılı 2004 olan ve donem 1 deki tüm bilgileri 

sorgulatmak ve id ye göre a dan z ye sıralayarak aldırmak olmalıdır. Kodlamamızda yapılan while 

döngüsü ile her bir ders için iĢlem movenext komutuna kadar tekrarlanır ve bu Ģekilde dersler 

listelenmiĢ olur. Html kodları da bu iĢlem için örnek Ģekilde hazırlanmıĢtır.Yazdıklarımız gibi alan adı 

ve tablo değiĢimi  ile 2004 yılı 2. dönemi de alınır .Burada yazdığımız kodlarda yapılan iĢlem sadece 

veritabanına bağlanıp 4 dönem Ģeklinde bilgileri almak olmuĢtur. AĢağıdaki ekran çıktısına sahip olan 

ders.asp ders gösterimini sağlamakta olup ders ekleme ve silme linklerine sahiptir. 
 

 
ġekil 4: Ders.asp Sistemimin GiriĢ Sayfası 

 
Dersekle.asp 

 

Buradaki en önemli Ģey döneme eklenen ders idnumarası_sınavı Ģeklinde olmasıdır. Bu Ģekilde her 

öğrenci için ayrı ayrı ders girmeye gerek kalmayacaktır. Sql3 sorgusu ile donemlerin bulunduğu 

tablomuza eklenen her ders için vize1, vize2 ve final uzantılı 3 adet sütun ekliyoruz. Bu Ģekilde o 

dersin 1. vize notları _vize1 uzantılı sütuna, diğerleri de _vize2 ve _final sütunlarına ekleniyor. 

 

Kalan kısım zaten normal html formu Ģeklindedir. AĢağıda Ģekil 5‘ de dersekle.asp dosyamızın çalıĢır 

hali yer almaktadır. Dersin kodunu, adını, kredisini  girerek veritabanımıza kayıtlanmayı 

gerçekleĢtiriyoruz. 
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ġekil 5: Dersekle.asp‘nin Ġçeriği 

 

Derssil.asp 

 

Silinecek olan alanlar dersekle.asp dosyası içerisinde kullandığımız değiĢkenlere göre 

belirlenmektedir. ĠĢlem bittikten sonra ders.asp dosyasına yönlendirme gerçekleĢecektir. Dersimiz 

silindiği zaman, donem tablolarımızdan o ders için eklediğimiz ders_id_no_vize1 ve diğer sütunları 

silinmektedir. 

 

 
Ogrenci.asp 

 

Bu dosyamız da standart sorgu iĢlemi yapılmaktadır. Kod sisteminde herhangi bir farklılık yoktur 

tablolama da tıpkı ders kısmındaki ile aynıdır.ġekil 6‘ da yazdığımız kodlamanın çalıĢır hali 

görülmektedir. 

 

 
ġekil 6: Ogrenci.asp‘nin Ġçeriği 

 

Ogrenciekle.asp 

 

Alt satırda farklı olarak göze çarpan olay Ģifre tekrarının doğrulaması olacaktır. Sifre1 ve sifre2 

değiĢkenlere atılarak birbirleri ile eĢitlikleri kıyaslanmaktadır. ĠĢlem sağlanmadığı taktirde hata iĢlemi 

devreye girmektedir.Eğer doğru ise else den sonraki kod satırları çalıĢtırılmaya devam eder. Formdan 

gelen değiĢkenler yine veritabanına eklemek için, yeni değiĢkenlere atanırlar. Yeni öğrenci eklemek 

için ise formdan gelen veriler alınmaktadır. Eğer Ģifre ve Ģifre tekrarı birbirine uymuyorsa hata 

sayfasına yönlendirilip, tekrar kontrol ederek eklenmesi sağlanır.Formdan gelen öğrenci bilgileri 

ogrenciler tablosuna recordset desteği ile yazdırılı ve öğrencilerin listelenme sayfasına 

yönlendirilir.EĢitlik sağlanmadığında ortaya çıkacak olan hata bilgisi bu satırlar arasında yer 

almaktadır. ġekil 7‘de yeni öğrenci ekleme için yazdığımız kodun çalıĢır görünür hali görülmektedir. 
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Gerekli öğrenci bilgilerini bu form üzerinden doldurarak kayıtlanması yapılan tüm öğrenciler, bu 

Ģekilde eklenmiĢ olacaktır. 
 

 
ġekil 7: Ogrenciekle.asp‘nin Ġçeriği 

 

Not.asp 

 

Yukarıdaki satırlarda ogrenci.asp ile aynı iĢlem yapılır sadece tabloda sağ kısma notlar linki gelir. 
 

Notgir.asp 

 

Otomasyonun en önemli kısmı not giriĢ kısmıdır. Bu kısımda yapılan iĢlem ogrid ‗ye göre tüm dersleri 

tablodan alıp inputbox‘lar içerisinde default value Ģeklinde göstermek ve bunları form içerisine 

yerleĢtirmek olmalıdır. Tüm donemlere bağlantılar kurulup veriler alanlardan alınmalıdır. Alt 

satırlarda formdaki submit iĢleminden sonra tüm alanlara girilecek olan veriler döngü halinde sıralanıp 

donemlere girilir. GiriĢ yapan öğrenci id‘sine göre dönem dönem ders verileri tablolardan sorgulanır. 

Bağlantımız sorgumuzu çalıĢtırır ve veritabanında geçerli verimiz olup olmadığını kontrol eder. Eğer 

yoksa, yeni bir sorgu oluĢturup bilgilerini girmeye baĢlıyoruz.Öğrenci ID ders ID leri için yukarda 

açtığımız ve çalıĢtırdığımız sorgudan gelen verileri bitene kadar döngüye alıp, tek tek notların 

girilmesini sağlar. Eğer kayıt varsa, yukarıdaki iĢlemin aynısını yapar. Fakat bu defa rsx1.add new 

yok, yeni kayıt değil, eski olan kaydın üstüne yazdırıyoruz.Donem 2004_1 için yapılanların aynısı 

yıllara ve dönemlere göre dersleri seçtiriyoruz ve id sırasına göre diziyoruz.  En sonuncu satıra kadar 

döngüye alıyoruz. 

 

cikis.asp; oturumumuzu kapatmak için kullanılan asp dosyadır. 
<% 

session("login") = false 

session("kullanici") = "" 

response.redirect "index.asp"  

%> 

Bu basit kod ile login false yapılır ve kullanıcı temizlenerek index.asp dosyasına yollanır. 

 

 
ġekil 8: Not.asp‘nin Ġçeriği 
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Öğrenci GiriĢ Sistemi 
 

Ġndex.asp  

 

Anasayfa olarak oluĢturduğumuz index.asp genel yapı itibari ile bilgi sistemimizin giriĢ panelidir. 

GiriĢ kısmının sadece asp kodlarını kısaca özetleyelim. 

Öğrenci nosu ve Ģifre bilgilerini alabilmek için önce index dosyasını, veritabanına aĢağıdaki kod 

yardımı ile bağlarız.( veritabani.asp dosyası içerisinde vt1.mdb adındaki Access dosyamıza bağlantı 

kodlarını içermektedir. Bu dosyayı oluĢturma nedenimiz ileriki tarihlerde herhangi bir db adı yada db 

yolu değiĢimi gibi durumlarda tek dosya ile tüm alt sayfaları ayarlamayı kolaylaĢtırmaktır.) 

<!--#include file="veritabani.asp"--> 

Üstteki kod ile veritabanı bilgilerini ve bağlantısını sağladığımız veritabani.asp dosyası index 

dosyamıza çağrılır ve çalıĢtırılır. 
<%  

if request.form("submit")<>"" then  

ogrno = trim(request.form("ogrno")) 

sifre = trim(request.form("sifre")) 

sql = "select * from ogrenciler where sifre='"&sifre&"' and ogrno='"&ogrno&"'" 

set rs = baglanti.execute(sql) 

if not rs.eof or not rs.bof then 

session("ogrid") = rs("id") 

session("login") = true 

session("kullanici") = kullanici 

response.redirect "giris.asp" 

else 

session("login") = false 

session("kullanici") = ""%> 

Yukarıdaki kodları ise Ģu Ģekilde kısaca açıklayalım. Önce formun submit yapıldığına bakılır, eğer 

form yollandıysa formdaki bilgiler değiĢkene atılır. Daha sonra veritabanımızda bulunan öğrenci no ve 

Ģifre sorgulanıyor, eĢitlik sağlanınca oturum açıldığında giris.asp dosyamıza bağlantı izni veriliyor. 

Eğer yanlıĢ ise login hatası verip ―Hatalı GiriĢ Yaptınız. Lütfen Öğrenci No ve ġifrenizi Kontrol 

Ediniz ― satırı yazdırılıyor. Böylelikle giriĢ engellenmiĢ olur. 
<% end if %> 

<% end if %> 

Altta normal bir html form kullanılmıĢtır. Form yine index.asp dosyamız üzerinde post metodu ile 

bilgi gönderir. Gönderilen bilgide öğrenci no ve Ģifre mevcuttur.  
<form method=post action="index.asp"> 

<input type=text name=ogrno class=input> 

<input type=password name=sifre class=input> 

<input type="hidden" name="submit" value="submit"> 

<input type="image" name=I1 src="giris.gif" border="0"> 

</form> 

 
Giris.asp 

 

index.asp dosyamızda bilgiler doğru girildikten sonra bu dosyaya bağlantı sağlanır. Giris.asp dosyamız 

öğrencimizin tüm sorgularına yanıt verecek olan dosyadır. Kısaca asp kodlarını açıklayalım. 

<!--#include file="session.asp"--> 

Üstteki komut satırı oturum kontrolünü sağlayan session.asp dosyasını çağırır. (session.asp: 

kullanıcımızın doğru Ģekilde oturum açıp açmadığını kontrol eder ve oturum açmamıĢsa güvenliği 

sağlayarak index.asp ye yönlendirir) 
 

<!--#include file="veritabani.asp"--> 

Veritabanı bağlantımız sağlanır. 

<%  

donem = request.form("donem") 

ogrenci = "select * from ogrenciler where id="&session("ogrid") 

set ogr = Baglanti.execute(ogrenci)%> 



606 

 

Üstteki komut ile veritabanımızdan gerekli öğrenci bilgileri alınır. Alttaki satırlarda bu bilgiler gerekli 

hücrelere yazdırılmaktadır. 
<tr> 

<td align=center bgcolor=#ffffff width=80><font class=label><%=ogr("ogrno")%></font></td> 

<td align=left bgcolor=#ffffff width=150><font 

class=label><%=ogr("ad")%>&nbsp;<%=ogr("soyad")%></font></td> 

<td align=left bgcolor=#ffffff width=150><font class=label><%=ogr("bolum")%></font></td> 

<td align=left bgcolor=#ffffff width=150><font class=label><%=ogr("program")%></font></td> 

</tr> 
Üstte gerekli hücrelere yazdırılan öğrenci bilgileri bulunur. 
<form method=post action=cikis.asp> 

<input type=submit name=submit class=input value="Sistemden ÇıkıĢ"> 

</form> 

Üstteki formda Sistemden çıkıĢ butonu cikis.asp dosyasını çalıĢtırarak oturumu kapatır ve index 

dosyamıza bizi yönlendirir. 

Alttaki forma öğrencimizin bulunduğu dönemler seçilerek listele butonunun forumu submit yapması 

sağlanır. Submit yapıldığında donem değiĢkeni belirtilen döneme eĢitlenir. 
<form name=form method=post> 

Öğretim Yılı ve Dönemi : <select name=donem class=input> 

<option value=2004_1 <% if donem="2004_1" then %> selected <% end if %>>2004-2005 1.Dönem</option> 

<option value=2004_2 <% if donem="2004_2" then %> selected <% end if %>>2004-2005 2.Dönem</option> 

<option value=2005_1 <% if donem="2005_1" then %> selected <% end if %>>2005-2006 1.Dönem</option> 

<option value=2005_2 <% if donem="2005_2" then %> selected <% end if %>>2005-2006 2.Dönem</option> 

</select> 

<input type=submit name=submit value="Listele" class=input></form> 

Bu kısma kadar tek bir dönemin gösterimi için form çalıĢtırılmaktadır. Alttaki formda ise tüm 

dönemlerin tam liste halinde gösterilmesi için gerekli iĢlem yapılır. 
<form name=form method=post><input type=hidden name=donem value="full"> 

<input type=submit name=submit2 value="Tam Liste" class=input></p> 

</form> 

AĢağıdaki kod satırları sadece 1 dönem içindir. Diğer dönemlerde aynı mantıkla eklenmektedir. 

Tümünü anlatmak yerine birini anlatmak daha doğru olur çünkü diğerleri de aynı kod ve mantıkla 

eklenmektedir. 
<% if donem="2004_1" or donem="full" then %> 

Eğer dönem formda 2004_1 Ģeklinde gönderilmiĢse, aĢağıdaki yeri göster, eğer yoksa full 

gönderilmiĢse donem değiĢkenin yine göster. 
<% sql1 = "select * from dersler where yil=2004 and donem=1 order by id asc" 

set rs1 = Baglanti.Execute(sql1) %> 

Veritabanı bağlantısı yapılır, sorgu dersler tablosunda oluĢuruluyor ve a dan z ye sıralı Ģekilde 

alınıyor. 
<% sqla1 = "select * from donem2004_1 where ogrid="&session("ogrid") 

set rsa1 = Baglanti.Execute(sqla1) %> 

Daha sonra donem2004_1 tablosundan bilgiler alınıyor ve bağlantı kuruluyor. 
<% do while not rs1.eof %> 

Döngü oluĢturuluyor ve altta yılsonu notu hesaplanıyor. Buradaki önemli ayrıntı Ģudur: 

* Notlar dersnosu_vize2 ya da dersno_final Ģeklinde veritabanında ayarlanmıĢtır. ID baĢa ekleniyor ve 

vize1 vize2 diye belirleniyor  
rsa1(rs1("id")&"_vize2" bu koddaki gibi oluĢturulur. Alttaki iĢlemde bunu zaten fark edeceksiniz. 

<%  

yilsonunotu = ((rsa1(rs1("id")&"_vize1")*0.3)+(rsa1(rs1("id")&"_vize2")*0.2)+(rsa1(rs1("id")&"_final")/2))  

%> 

Üstte vize1 notunun %30‘u ve Vize2 notunun %20‘si alınıp Final notunun yarısı ile toplanıyor sonra 

yılsonu notu olarak belirlenir. 

Altta ifler ise bizim en önemli kısımlarımızdan biri 100 lük sisteme göre hesaplanıp alınan yılsonu 

notumuzu harfli sisteme çevirilir 

Mantık çok kolay yılsonu notu belirli aralıkta ise yılsonu harf değerine eĢitle. Bu sistem sayesinde 

birçok not sistemine göre uyarlama yapılabilir. 
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<%  

if yilsonunotu < 29 then yilsonuharf = "FF" end if if yilsonunotu > 30 and yilsonunotu < 39 then yilsonuharf = 

"FD" end if if yilsonunotu > 40 and yilsonunotu < 44 then yilsonuharf = "DD" end if if yilsonunotu > 45 and 

yilsonunotu < 49 then yilsonuharf = "DC" end if if yilsonunotu > 50 and yilsonunotu < 59 then yilsonuharf = 

"CC" end if if yilsonunotu > 60 and yilsonunotu < 69 then 

yilsonuharf = "CB" end if if yilsonunotu > 70 and yilsonunotu < 75 then yilsonuharf = "BB" end if if yilsonunotu 

> 76 and yilsonunotu < 80 then yilsonuharf = "BA" end if if yilsonunotu > 81 then yilsonuharf = "AA" end if %> 

Yılsonu notu ve yılsonu harfi belirlendikten sonra sıra sadece ekrana yazdırmaya geliyor. Alttaki 

tabloda belirlenen hücrelere yazılmasını istediğimiz veri değiĢkenleri belirlenir. Ve tüm iĢlem sonunda 

onlar ekrana istenilen yerde yazılmıĢ olur. 

 
<tr> 

<td width=100 bgcolor=#ffffff align=center><font class=label><b><%=rs1("kod")%></b></font></td> 

<td width=200 bgcolor=#ffffff><font class=label><b><%=rs1("ad")%></b></font></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><b><font class=label><%=rs1("kredi")%></font></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><font class=label><%=rsa1(rs1("id")&"_vize1")%></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><font class=label><%=rsa1(rs1("id")&"_vize2")%></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><font class=label><%=rsa1(rs1("id")&"_final")%></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><font class=label><%=yilsonunotu%></font></td> 

<td width=50 bgcolor=#ffffff align=center><b><font class=label><%=yilsonuharf%></font></td> 

</tr> 

<% rs1.movenext 

loop  %> 

Bu komut ile her bir ders için tekrar baĢa döner ve iĢlem yapılır 
<% end if %> 

Son olarak da if komutu bitirilir ve bir sonraki dönem için aynı iĢlem kodları aĢağıya tekrar yazılır ve 

ayarlanır. 

Html kodu tam olmadan anlattığımız sistemin tarafımızdan hazırlanmıĢ görsel halinin ekran çıktısı Ģu 

Ģekilde olacaktır.  

 

 
ġekil 9: Giris.asp‘nin Ġçeriği 

 

AĢağıda Ģekil 10‘ da sadece 2004-2005 I. dönem notunun listelenmiĢ traskript görüntüsü yer 

almaktadır. 
 

 
ġekil 10: Transkiript Notlarının Görünümü 
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ġekil 10 ‗ da yer alan tam liste butonu yardımıyla öğrencinin tüm dönemlere ait transkriptleri Ģekil11‘ 

de listenelenerek görüntülenebilir. 
 

 
ġekil 11: Tüm dönemlere ait Transkiript Notlarının Görünümü 

 

 

SONUÇLAR 

 

Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının amacı; öğrencilere hizmet üreten üniversitenin hizmet kalitesini 

yükseltmek, internet aracılığı ile doğru bilgiye anında ve kolayca eriĢilmesini sağlayarak, öğrenci, 

idari personel ve öğretim elemanlarının zaman ve para tasarrufu yapmasını sağlamaktır. Üniversitenin 

iĢ süreçlerine dayalı, internet teknolojileri kullanılarak tasarlanmıĢ olan Öğrenci Bilgi Sistemi, 

üniversitenin kendi iĢlerine yoğunlaĢarak, kurumsal hedeflerine daha kolay ulaĢmasını sağlamayı 

hedeflemektedir. Bu hedefe ulaĢmak için; elle yapılan iĢlemler azaltılmıĢ, iĢlem tekrarları önlenmiĢ, 

veri güvenirliliği ve tutarlılığı sağlanmıĢ, bilgiye eriĢim ve kullanım ilkeleri altyapısı oluĢturulmuĢtur. 

Öğrenci Bilgi Sistemi, öğrencilerin tüm iĢlemlerinin (kayıt, not dökümü, ders seçimleri, notlar, 

ödemeler, belgeler, iletiĢim, vb.) internet ve intranet üzerinden yapılması esasına dayanmaktadır. 

Sistemin performansını etkileyecek önemli bileĢenlerden biride kullanılacak sunuculardır. Sistemin 

çalıĢması, veritabanı ve web sunucusunun çalıĢmasına bağlıdır. Bunların oluĢturulmasına yönelik 

donanım, altyapı ve güvenlik önemli faktörler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Burada yapılan çalıĢmada model olarak önlisans eğitimi veren bir yüksekokul öğrenci bilgi sistemi ele 

alınmıĢ ve bu sistemin çalıĢma yapısı dikkate alınarak sistemin bir kısmı gerçeklenmiĢtir. Bu sistemde 

kullandığımız veritabanını SQL‘e taĢıyarak ve bilgi sisteminde olması gereken tüm detaylar 

düĢünülerek kodlamaya devam edildiğinde bir üniversitenin yada bir okulun öğrenci bilgi sistemi 

ihtiyacını karĢılayabilir.  
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Özet 

  

            Son yıllarda bilimsel ve teknik alanlardaki ilerlemelere paralel olarak medyadaki bilim 

haberlerinde de bir artıĢ yaĢanmaktadır. Ancak baĢta televizyon olmak üzere medyada bilimle ilgili 

içerikler magazinel, ilgi çekici, abartılı yönleriyle yer almakta, bu da söz konusu haberlerdeki nitelik 

sorununu karĢımıza getirmektedir.  

Toplumun beklentilerine koĢut olarak kitle iletiĢim araçlarının önemli bir görevi bireylerin 

yaĢamlarını kolaylaĢtıracak, hoĢça vakit geçirtecek iĢlevler yüklenmesidir. Magazin basını genellikle 

piyasa toplumunun kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve yayın içeriklerini oluĢtururken arz-talep 

örtüĢmesini öncelikli hedefi haline getirmektedir. Türkiye‘de 1980‘li yıllar sonrasında görsel 

medyanın baĢatlığına paralel olarak, özellikle 1990‘lı yıllarla birlikte sayıları hızla artan ticari 

televizyon kanalları karĢısında rekabet edebilmek amacıyla yazılı basın, görselliğe giderek önem 

vermeye baĢlamıĢtır. Son yıllarda ilk olarak televizyon, daha sonra da yazılı basında giderek ağırlığını 

hissettirmeye baĢlayan magazinleĢme olgusu, bilimin magazinleĢmesini de beraberinde getirmiĢtir. 

Hatta öyle ki, en ciddi bilimsel haberler dahi en sansasyonel, dramatik yanlarıyla ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır. MagazinleĢmenin bilim haberlerine yansıması sonucu ortaya çıkan popüler bilimcilik de 

bu anlayıĢın bir uzantısı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sonuçta, gazete sayfalarında veya televizyon 

ekranlarında diyet/zayıflama ve yaĢlanma etkilerine karĢı önerilen gerçekten uzak abartılı yöntemler; 

kanser gibi uzun süreli ve tedavisi güç hastalıklar için sunulan öneriler ile her yönteme umutla sarılan 

hastalara umut dağıtılmaya baĢlanmıĢtır.  

ÇalıĢmada ülkemizde bilim gazeteciliğine bakıĢ açısı sorgulanarak, bilim haberlerinin yazılı 

basında sunuĢ Ģekli değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın temel amacı, bilim gazeteciliğinin 

doğru olarak yapılmasına katkı sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim ĠletiĢimi, Bilim Gazeteciliği. 

 

SCIENCE COMMUNICATĠON AND SCIENCE JOURNALĠSM: 

EGE UNIVERSITY AGENCY STUDY FOR THE PRODUCTION OF 

A SAMPLE IN UNIVERSITIES OF SCIENCE NEWS  
 

Abstract 

 

             In recent years, in parallel with progress in scientific and technical fields, science is also an 

increase in the news. However, the content on science in the media, especially television magazinel 

engaging, located on exaggerated ways, this brings us to the issue of quality in the said notice. 

An important role of the media in line with the expectations of society to facilitate the lives of 

individuals, is the striving to load functions nicely. Tabloid press often move in the framework of 

market society and creating supply-demand broadcasts content overlap makes the primary target. 

Turkey in parallel to the visual media title after 1980, especially with the number 1990 written press 

and commercial television channels to compete against rapidly growing, increasingly began to pay 

attention to the visual. The first television in recent years, then began to feel the increasing weight 

tabloidisation case in the press, it has brought the science to be a magazine. Even so, the most serious 

scientific even the most sensational news was being addressed with the dramatic side. Prevalence of 

magazinization popular science news scientism resulting reflection also appears to be an extension of 

this approach. After all, in the newspapers or television screens diet / weight loss methods 
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recommended exaggerated and unreal against the effects of aging; With every method presented 

recommendations for long-term and difficult to treat diseases such as cancer has started to be 

distributed to patients hope wrapped hope. 

Perspective on science journalism in our country in this study investigates the presentation of 

the science news written press is being assessed. The main objective of the study is to contribute to the 

true science journalism. 

Keywords:  Communication, Science Journalism.  

 

GĠRĠġ 

 

―Bilim gazeteciliği‖ iki sözcükle tanımlanan bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır: bilim ve 

gazeteci. Bilim; belirli bir olgu, konu ya da olaylara iliĢkin yöntemli bilgi toplama süreci iken, 

gazeteci; siyasi, ekonomik, toplumsal ve bunun gibi konularda haber ve yorum hazırlayan, kısaca bunu 

meslek edinen kiĢi olarak tanımlanmaktadır.  

Ülkemizde bilim gazeteciliği alanında bir boĢluk yaĢanmakta, iletiĢim araçları ile kitlelere 

sunulan ürünlerde yaĢanan yozlaĢma, bu durumu daha da dramatik hale getirmektedir. Kitle iletiĢim 

araçları ile her fırsatta bilimin yüceliği vurgulanırken, bu olgunun kitlelere aktarımında zaman zaman 

baĢvurulan sınır tanımaz yöntemler sonucu gelinen nokta, bilim dıĢı, hatta karĢıtı olabilmektedir. 

Bunun en somut örneği özellikle televizyonlarda yalnızca izleyici sayısını arttırmak amacıyla 

hazırlanan ve ―ilim-bilim‖ sözcüklerinin sıkça kullanıldığı programlarda karĢımıza çıkmaktadır. 

Bilimsellikten uzak hazırlanan haber içeriklerinin etkisi, bilimsel okuryazarlık oranı oldukça düĢük 

olan toplum kesimlerinde kaygı verici boyutlara ulaĢabilmektedir.  

Bilimsel gazeteciliğin geliĢimine baktığımızda, dünyadaki geliĢim seyrine paralel olarak 

ülkemizde de gazetelerin yayın hayatına baĢladıkları günlerden itibaren, bilerek veya bilmeyerek 

sayfalarında bilim iletiĢimine yer verdiklerini görmekteyiz. Buralarda çoğunlukla haber olarak 

sunulan, sıkça promasyon ve gizli veya açık reklam niteliğindeki ―bilim iletiĢimi‖, son zamanlarda 

yaĢanan teknolojik geliĢmelerin etkisiyle giderek yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Tüm dünyada gerek 

yazılı, gerekse görsel medyada bilim iletiĢimiyle ilgili içerik 1990‘lardan bu yana nicel olarak giderek 

artmıĢtır. Bu geliĢme neticesinde bilim iletiĢimi giderek kazançlı bir endüstri olma yolunda ilerlemiĢ 

ve sonuçta ―mucize ürünle/aletle vücuttaki yağları eritip, bir haftada beli on santim incelttiğini‖ iddia 

eden doktorlardan, sağlık ve bilgisayar sektöründeki her firmaya kadar tüm özel çıkar grupları, bilim 

haberciliğini profesyonel bir faaliyet alanı olarak düzenlemeye baĢlamıĢlardır. Bu geliĢme medya 

sektörünün yanında, bilim insanlarını da etkilemiĢ, esas görevi ―bilim üretmek‖ olan bu kiĢilerden 

bazıları da bilim adına ticarete baĢlamıĢtır (Hamner, 1992: 524). Medyada bilimle ilgili içerikler 

sansasyonel, ilgi çekici, kolay ulaĢılabilir kullanımları ve tüketimleri ile yer alır hale gelmiĢtir. 

Sonuçta, gazete sayfalarında veya televizyon ekranlarında diyet/zayıflama ve yaĢlanma etkilerine karĢı 

önerilen gerçekten uzak abartılı yöntemler ve kanser gibi uzun süreli, tedavisi güç hastalıklar için 

sunulan öneriler ile her yönteme sarılan hastalara umut dağıtılmaya baĢlanmıĢtır.  

Bilimsel içerikli haberler günümüzde medyada daha çok magazin değeri olduğu sürece 

kendisine yer bulabilmektedir. Bu alanda yaĢanan bir yenilik, yeni bir keĢif, buluĢ medya 

kuruluĢlarının tercih ettiği bilim haberleri olmaktadır. Bu nedenle hangi haberlerin yayınlanacağının 

tercih edilme aĢamasında, toplumdaki baĢat kültürel kabullere dayanıldığı gözlemlenmektedir. 

Toplumun beklentilerine koĢut olarak kitle iletiĢim araçlarının önemli bir görevi bireylerin yaĢamlarını 

kolaylaĢtıracak, gerilimi azaltarak, hoĢça vakit geçirtecek iĢlevler yüklenmesidir. Bireyler medyadan 

―mutlu insanlar‖ biçiminde yaĢamalarını sağlayan sunumlar beklemekte, bu nedenle de yayın 

içeriklerinde mutlu sonla biten, sevindirici, eğlendirici haberler her zamankinden daha çok yer 

almaktadır. Magazin basını genellikle piyasa toplumunun kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve 

yayın içeriklerini oluĢtururken arz-talep örtüĢmesini öncelikli hedefi haline getirmektedir. 

TelevizyonlaĢan gazete ekleri, Türkiye‘deki medya ortamında gerçekleĢen tektipleĢmenin, 

benzeĢmenin ve kültürel metalaĢmanın örneklerini oluĢturmaktadır. Türkiye‘de 1980‘li yıllar 

sonrasında görsel medyanın baĢatlığına paralel olarak, özellikle 1990‘lı yıllarla birlikte sayıları hızla 

artan ticari televizyon kanalları karĢısında rekabet edebilmek amacıyla yazılı basın, görselliğe giderek 

önem vermeye baĢlamıĢtır. Son yıllarda ilk olarak televizyon, daha sonra da yazılı basında giderek 

ağırlığını hissettirmeye baĢlayan magazinleĢme olgusu, bilimin magazinleĢmesini de beraberinde 

getirmiĢtir. Hatta öyle ki, en ciddi bilimsel haberler dahi en magazinel, dramatik yanlarıyla ele 
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alınmaya baĢlanmıĢtır. MagazinselleĢme, bilim ve bilim pratiğinin toplumun büyük kısmı tarafından 

algılanmasında belirleyici hale gelmiĢtir. MagazinleĢmenin bilim haberlerine yansıması sonucu ortaya 

çıkan popüler bilimcilik de bu anlayıĢın bir uzantısı olarak karĢımıza çıkmaktadır. (Erdoğan, 2007: 25-

26). 

Toplumların kalkınmasında ve geliĢmesinde öncü rol oynayan üniversiteler, bilimsel 

araĢtırmalar yapma, bilgi üretme ve yayma, nitelikli insan gücü yetiĢtirme gibi konularda önemli 

görevleri üstlenen bilim merkezleridir. Bilimsel ve teknolojik araĢtırmalar yaparak, araĢtırma 

sonuçlarını toplumla paylaĢan ve sonuçta da ülkelerin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına hizmet 

eden üniversitelerin temel misyonu, bilgiyi araĢtırmak ve aktarmaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

bilimsel geliĢmelerin doğru, objektif olarak kamuoyuna aktarılmasında üniversitelere büyük 

sorumluluk düĢmektedir. Üniversitelerin kendilerinden beklenilen bu iĢlevleri yerine getirmelerinde 

baĢta gazete ve televizyon olmak üzere kitle iletiĢim araçlarına büyük görevler düĢmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında ―bilimsel içerikli haberlerin‖ medyada kendilerine nasıl yer bulduğu sorusu karĢımıza 

çıkmaktadır. Medyada kendisine yer bulan haberler, toplumu eğitici bir rol de üstlenmektedir. Bu 

haberler özellikle de sağlıkla iliĢkili olanlar halkın bilinçlenmesini sağlayabildiği gibi, bazen de tersi 

olup yanlıĢ yönlendirebilmektedir. Medyanın toplumu etkileme gücü dikkate alındığında, yazılı ve 

görsel medyada yer alan haberlerin nitelik sorunu karĢımıza çıkmaktadır. Reyting ve tiraj kaygısıyla, 

günümüzde ticari kuralların egemen olduğu medya sektöründe ―doğruluğu ve güvenilirliği‖ tartıĢılan 

haberler yanında, kaynağını bilimden alan haberlere nadir de olsa rastlamaktadır. Bu konuda 1987 

yılından bu yana Türk basınına ―bilimsel haber‖ servisi yapan Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege 

Ajans) önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu açıdan çalıĢmamız kapsamında Ege Ajans 

tarafından üretilen bilim haberlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın temel amacı, Türk 

basınında yayımlanan ― bilim haberlerinin‖ incelenmesidir. AraĢtırmada Ege Üniversitesi Haber 

Ajansı (Ege Ajans) tarafından basına servis edilen haberler içerisinden rastgele belirli kategorilerde 

yer alan haber örnekleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiĢtir. Seçilen haberler konuları, ne 

sıklıkla yer bulduğu, yayınlandığı yer, fotoğraf kullanımı, haber sahipleri, kaynakları gibi 

kategorilerde ele alınmıĢtır. Bu çalıĢma, bilimin haberleĢtirilme süreçlerine odaklanarak, gündelik 

yaĢamımızda önemli bir yeri olan gazete haberlerindeki bilim imgesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

 

BĠLĠM ĠLETĠġĠMĠ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK   

  

Bilim iletiĢimi, bilim insanlarıyla toplumun geri kalanının çeĢitli araçlar aracılığıyla 

bağlantısını tanımlamaktadır. 20. yy‘da bilimin giderek kurumsallaĢması neticesinde bilim insanlarıyla 

halk arasındaki mesafe giderek açılmıĢ, bilim; sıradan halkın anlamakta zorlandığı bir olgu haline 

gelmiĢtir. Bilimsel geliĢmeler çoğunlukla bilimsel dilde, yalnız bilim insanlarının ya da bilimle az çok 

ilgili kiĢilerin anlayacağı Ģekilde duyurulmuĢtur. Günümüzdeyse bilim ve teknolojideki geliĢmeler 

toplum yaĢamının içinde, hemen her alanda önemli bir yere sahiptir. Bu gerçekten hareketle 20.yy‘ın 

ikinci yarısından itibaren gerek bilim insanları, gerekse toplum liderleri bilim ve teknolojideki 

geliĢmelerin halktan bağımsız olamayacağını anlayarak, bilim ve toplumu birbirine yakınlaĢtırmak 

için çeĢitli çabalar içine girmiĢlerdir. Tüm bu çabalara rağmen toplumla bilim arasındaki uçurumun 

kapandığı söylenemez. Yapılan araĢtırmalar halkın bilimsel ve teknolojik geliĢmelere daha fazla ilgi 

gösterdiğine iĢaret etse de, bir yandan da bilim camiasını kendisine uzak görmektedir. Toplumun bu 

alandaki bilgi düzeyini ölçmeye yönelik araĢtırmalar, geliĢen tüm iletiĢim araçlarına karĢın halkın 

bilimsel geliĢmeleri doğru bir Ģekilde takip edemediğini ortaya koymaktadır.  Bu durum, son 50-60 

yıldır yoğun bir biçimde yürütülen ve bilimin topluma aktarılması ya da tercüme edilmesi Ģeklinde 

tanımlanan halkın bilimi anlaması (public understanding of science) yaklaĢımının sorgulanması 

gerektiğini gündeme getirmiĢtir. ĠletiĢim uzmanları, bilim insanları, bilim iletiĢiminin halkın bilimi 

anlaması yaklaĢımındaki gibi tek yönlü (bilimden topluma) değil, iki yönlü, yani diyalog Ģeklinde 

iĢlemesi gerektiğini ifade etmektedirler. 1990‘lardan itibaren gündeme gelen ve bilimin halkla 

tartıĢılması gerektiğini savunan bu yeni yaklaĢıma ―halkın bilimle bağlantısı‖ (public engagement with 

science) adı verilmektedir (Akoğlu, 2011: 1). Günümüzde ülkelerin bilimsel ve teknolojik alanlardaki 

geliĢmelerini sağlıklı bir Ģekilde sürdürebilmeleri için bilim ve teknoloji politikalarını halka 

benimsetmeleri, bu konuda destek almaları bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bunun bilincinde olan 

toplumlar yalnız bilim ve teknolojide değil, bilimin nasıl popülerleĢtirileceği, halkla nasıl münazara 
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edileceği konusunda da akademik faaliyetlere giderek daha fazla önem vermeye baĢlamıĢlardır. 

Günümüzde bu nedenledir ki, bilim iletiĢimi kavramı daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmıĢtır.  

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim gazeteciliğinin en önemli hedeflerinden biri; halkı bilime 

yakınlaĢtırmanın yanı sıra, yanlıĢ bilim haberciliği ve bununla bağlantılı olarak bilim insanlarının 

basına karĢı Ģüpheciliğinin önüne geçmektir. Yapılan araĢtırmalar kitle iletiĢim araçlarının bu kadar 

yaygınlaĢmasına rağmen halkın temel bilim kavramlarını ve yöntemlerini algılayıp açıklayamadığını, 

bilim ve bilim insanlarına karĢı da kimi zaman hayran, kimi zaman Ģüpheci, ama hep mistik bir 

gözlükle baktığını göstermektedir. Bilimsel üretimin temel beĢiği durumunda olan üniversitelerde 

yapılan çalıĢmalar hem halk, hem de medya tarafından çoğunlukla anlaĢılmaz veya önemsiz olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede bilim gazeteciliği, bilim iletiĢimi ve medyadaki bilim haberlerinin 

ne Ģekilde doğru anlamlandırmamız gerektiği üzerinde duran çalıĢmamız, toplumsal sorumluluk 

kuramı temelinde bilim gazeteciliğini irdelemeyi amaçlamaktadır.  

Kitle iletiĢim ortamında üretilen ve insanlara sunulan bilgi onların beyinlerine, zihinsel 

süreçlerine iĢlenmekte, bir Ģekilde onların bilinçlerini biçimlendirmektedir. Bu nedenle kitle iletiĢim 

kurumlarını kapitalist sistem içerisinde iĢleyiĢ gösteren diğer iĢletmelerden farklı bir konumda 

değerlendirme zorunluluğu vardır. Kitle iletiĢim kurumlarının diğer tecimsel kurumlardan farklı olarak 

kazanç amaçlarının yanında, topluma karĢı yerine getirmek zorunda oldukları sorumlulukları vardır. 

Ancak günümüzde kitle iletiĢim kurumlarının haber üretim süreci medyanın mülkiyetini elinde 

bulunduran patronun çıkar iliĢkileri dikkate alınarak yapılandırılmakta, bu kurumlara reklam 

verenlerin istek ve beklentileri de bu süreçte rol oynamakta, reklamların izlettirilmesi bir medya 

baĢarısı olarak algılanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, medya serbest piyasada kendi varlığını 

sürdürmek amacıyla kazanç sağlamaya dönük faaliyetlerde bulunabilir, ancak bunları kamusal 

sorumluluğunu göz ardı etmeksizin yapmak zorundadır (Alemdar, 1999: 29). 

Günümüzde bilimsel içerikli haberler bu alanda uzmanlaĢmamıĢ haberciler tarafından 

hazırlanmaktadır. Bilim ve gazetecilik arasındaki köprünün sağlıklı bir Ģekilde kurulabilmesi, bilim 

gazeteciliğinin doğru bir Ģekilde yapılabilmesi için bu alanda çalıĢacak kiĢilerin eğitim alması 

tartıĢmasız kabul edilmektedir. Aynı Ģekilde bilim insanlarının da araĢtırmalarını teknik altyapı 

yönünden yeterli bilgi birikimi olmayan kesimlere anlatma becerilerini mutlaka geliĢtirmeleri 

gerekmektedir. Bilim insanlarının çalıĢmalarını ve bunların sonuçlarını anlatmak konusunda sadece 

bilim camiasına değil, aynı zamanda daha geniĢ bir kitleye karĢı da sorumlulukları vardır. Sağlık 

hizmetleriyle tıp alanındaki olaylar ve geliĢmeler, toplumun dolayısıyla medyanın ilgisini çeken 

önemli alanlardan birisidir. Dünyanın herhangi bir yerinde aĢıyla önlenebilir bir hastalıktan her bin 

çocuktan yüzünün ölmesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın ―çok önemli‖ bir haberdir. Çünkü toplumun 

dikkatinin buna çekilmesi ve elbirliğiyle bir Ģeyler yapılması gereklidir. Yine böyle bir haber, insanları 

ve toplumları duyarlı olmaları ve konuyla ilgili yetkili ve sorumluları uyarmaları bakımından da 

önemli bir habercilik faaliyetidir. Çünkü böyle olumsuzluklar ancak haberdar olunursa değiĢtirilebilir. 

Sağlık ve tıp alanındaki yenilikler ve geliĢmeler; yeni, farklı ve olağan dıĢı olanı yazmak, yayınlamak 

gibi bir görev ve sorumlulukla yükümlü medyanın temel konularından birisi olmak durumundadır. 

(SütlaĢ, 2007: 25).  

Sağlık ve tıpla ilgili bir haberin doğruluğu kadar zamanlaması da önemlidir. Henüz erken 

araĢtırma evresinde olan bir buluĢun çözümmüĢ gibi sunulması bir anlamda ―umut tacirliği‖ yapılması, 

bundan yararlanacak insanların gerçeği tam öğrenince durumlarının olumsuz etkilenmesine yol 

açabilecektir. Çok satan gazetelerde, içinde zaman zaman bilgi kırıntıları da olan sağlıkla ilgili yazı ve 

haberler genellikle magazin biçiminde ya da abartılı yanlarıyla verilmektedir. Bugün yaygın yazılı 

medyada sağlıkla ilgili konuların oranı yüzde 6-10 arasındadır. Toplumun sağlık eğitimi, medya 

aracılığıyla ve doğru biçimde yapılmak isteniyorsa, sağlıkçı-gazeteci iĢbirliği olmazsa olmaz bir 

zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki, sağlık ve tıp haberi olumlu etkileri kadar, olumsuz etkileri de olan 

bir haber türüdür.  

Bilim ve gazetecilik alanında neyin haber olduğu konusundaki yargılar birbirinden farklılık 

göstermektedir. Bilim insanları için araĢtırma sonuçları deneysel, geçici niteliktedir, diğer bilim 

insanlarınca onaylanmadıkça haber değeri taĢımamaktadır. Gazeteciler açısından ise tasdik edilmiĢ ve 

yerleĢmiĢ fikirler eskimiĢ haberdir, bu yüzden çarpıcı ve yeni bilgilere ihtiyaç duyarlar.  Bu nedenle de 

izleyiciyi/okuyucuyu cezp etmeye yönelik gazetecilik ilkeleri, bilimsel kurallarla zaman zaman ters 

düĢebilmektedir. Gazetecilikte herkes tarafından anlaĢılabilen aktüel enformasyon önem 

kazanmaktayken, bilimde kesin bilgiye öncelik verilmektedir.  
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Bilimsel haberler toplumun bilgilendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Buralarda ele alınan konuların kamuoyuna onları ilgilendiren yanlarıyla, doğru ve anlaĢılır 

biçimde yansıtılması çok önemlidir. Çoğu insan için bilimin gerçekliği basında 

okuduklarından ibarettir. Bu insanlar bilimi kendi tecrübeleri veya geçmiĢte aldıkları 

eğitimden çok, gazetecilik dilinin süzgecinden geçirilmiĢ haliyle kavramaktadırlar. Halkın 

bilim ve teknolojiye yönelik tutumlarına iliĢkin bildikleri, basında nakledilen mesajlarla 

örtüĢmektedir. Bilim haberleri toplumun anlayacağı dilde kaleme alınmalı, ancak içerikten 

ödün verilmemelidir. AraĢtırmanın püf noktaları herkesin anlayacağı dilde aktarılmalı ancak 

bunu yaparken de çok okunsun mantığıyla bilim yozlaĢtırmamalıdır. Ancak uygulamada 

medya kuruluĢlarının bilim insanlarının sözlerini yanlıĢ aktararak, kavramları basitleĢtirerek, 

birtakım hatalar yaparak bilimin yanlıĢ anlaĢılmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.  
Bugünün gazeteciliğinde giderek karmaĢıklaĢan olayları daha iyi yansıtılabilmesi için 

uzmanlaĢma zorunlu hale gelmiĢtir. Artık geçmiĢ zamanlardaki gibi, her konu hakkında genel geçer 

bilgisi olan gazeteciler tercih edilmemektedir. Özellikle sağlık gibi yapılan bir haberle binlerce insanın 

yaĢamını etkileyen olaylarda bu durum daha da önem taĢımaktadır. Bilim haberleri çoğunlukla bu 

alanda uzmanlaĢmamıĢ gazeteciler tarafından hazırlanmaktadır. Bu durum bilim haberlerine yeterince 

değer verilmediğini göstermektedir.  Bilim ve teknoloji haberciliği alanında uzmanlaĢma olmadığı için 

haberler büyük çoğunlukla ajanslardan alınma yoluna gidilmektedir. Bilim ve teknoloji haberlerinde 

en geçerli haber değeri olayın yenilik öğesine sahip olmasıdır. Haber önemli bir yenilik ve buluĢu 

içeriyorsa, medyada kendisine yer bulabilmektedir. Yeni olan bilimsel geliĢmelerin haberleri yaygın 

medya tarafından sunulduğunda genellikle bir yönlendirme yer almaktadır. Bilgi yerine magazinel 

olanı sunma gayreti içindeki medya bu tür haberleri ve yazıları öncelikle kendisini okutmak, sonra da 

bu alanın bir ticari yapısının reklamını yapma amacıyla ele almaktadır. Böyle haberlerin en büyük 

sakıncaları çok aciz durumdaki hasta ve yakınları için söz konusu olmaktadır. BoĢ umutlara 

kapılmalar, tedaviyi bırakıp farklı alanlara yönelmeler, genellikle sonu hüsranla biten maceralar bu tür 

haberlerden kaynaklanmaktadır. Böyle haberler tıp çalıĢanları tarafından irdelenmeli topluma doğru ve 

bilimsel bilginin duyurulması için çaba gösterilmelidir. KuĢkusuz gazeteciler ve haberciler de tüm 

bunları bilerek bu tür haberlere yayınlarında yer vermelidir. Ġki tarafın da çok büyük sorumluluğu 

bulunmaktadır. Halkın bilgilenme hak ve özgürlüğünü gözeterek, ama doğru ve güvenilir haberi 

oluĢturmak için taraflar üzerlerine düĢen görevleri yerine getirmek zorundadır.(SütlaĢ, 2007: 40).  

 

BĠLĠM OKURYAZARLIĞI  
 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl bilim ve teknolojinin hızla geliĢtiği bir dönemdir. Her geçen gün 

yeni bilgiye ulaĢılmakta ve yeni buluĢlar gerçekleĢmektedir. Böyle bir ortamda çağın gerisinde 

kalmamak, yeni bilgileri takip edebilmek, ancak bilimsel okuryazar olmakla mümkündür. Nitelikli bir 

toplumun oluĢması ve ülkemizin çağdaĢ medeniyetler seviyesine yükselmesi bilimsel okuryazar 

bireyler yetiĢtirilmesine bağlıdır. Eskiden ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyleri belirlenirken temel 

okuryazarlık oranlarına bakılırken, günümüzde ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerini belirlemek için 

bilimsel okuryazarlık oranlarına bakılmaktadır. Bu nedenle eğitime büyük görevler düĢmektedir. 

ġahin‘in de ifade ettiği gibi, insanlar yaĢadıkları topluma belli bir dereceye kadar yabancılaĢmak 

istemiyor ve değiĢim yüzünden ĢaĢkına dönüp moral çöküntüsüne girmekten çekiniyorsa, bilimsel 

okuryazarlık tüm dünyada kabul edilen bir gereklilik olmalıdır (ġahin, Say, 2010: 224). 

Bilimsel okuryazarlık, bireyin bilim ve teknoloji anlayıĢını gerektiren durumlarda sorumluluk 

gösteren kararlar vermesi ve biliĢsel harekete geçebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması 

olarak tanımlanmaktadır (Laugksch,2000: 71-94). Bilimsel okuryazarlık, ezberlemeden çok bilimsel 

ilkeleri ve gerçeklerin düzenli anlaĢılmasıdır. Amerikan Bilim Ġlerleme Birliği bilimsel okuryazar 

kiĢiyi, “Bilimin ilkelerini anlayan, doğal dünyaya aĢina olan, bireysel ve sosyal amaçlar için bilimsel 

bilgiyi ve yöntemi kullanan kiĢi” olarak tanımlamaktadır (AAAS: 1989). Bu tanıma göre, bilimsel 

okuryazarlık sadece bilimsel bilgi ve bilimsel fikirlerin anlaĢılmasını içermekten öte, bu bilgilerin 

uygulanması sürecini de kapsamalıdır. Bireyler bilimsel metinlere eleĢtirel bir gözle bakabilmeli ve 

söz konusu içerikleri doğru yorumlayabilmelidir.  

Bir insanın bilim okuryazarı olabilmesi için bilimsel bilgileri ezberlemesi değil, bilimsel ve 

teknolojik bilgiyi bilmesi ve anlaması, bilginin nasıl üretildiğini bilmesi ve bilim insanlarının neyin 
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bilim, neyin bilim olmadığına nasıl karar verdiğini anlaması gerekmektedir. Bunun için bilim ve 

teknolojinin bireyin ve toplumun yararına olan yönlerinin değerinin anlaĢılması büyük önem 

taĢımaktadır (Gregory, Miller, 1998: 3-16). 

Bilim ve teknolojinin toplumda doğru algılanmasında bilimde okuryazar olabilmenin rolü çok 

büyüktür.  Özellikle insan hayatını yakından ilgilendiren sağlık haberciliğinde bu konu daha da önem 

kazanmaktadır. Örneğin cep telefonları ve baz istasyonları tartıĢmalarında sıkça gündeme gelen 

elektromanyetik kirlilik olgusu bilimsel çalıĢmalarda sonuçların yorumlanması ve açıklanmasında ne 

kadar duyarlı olunması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bilimsel geliĢmeler konusundaki düĢük 

okuryazarlık düzeyi, araĢtırma sonuçlarını, fikirlerini, halka iletmek isteyen bilim insanları için de 

önemli bir engel oluĢturmaktadır. Benzeri durum kamu politikalarının oluĢturulması konusunda da 

gündeme gelmektedir. Örneğin enfeksiyonların tedavisi konusundaki en temel gerçekler bile yanlıĢ 

anlaĢılıyorsa, biyolojik savaĢ tehdidi ve buna karĢı korunma yöntemleri hakkında bilinçli bir tartıĢma 

yapılması mümkün olmamaktadır.   

 

ARAġTIRMA YÖNTEMĠ VE BULGULAR 

 

AraĢtırmamız kapsamında Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans) tarafından basına servis 

yapılan haberler arasından rastgele örneklem yoluyla seçilen haberler belirlenen kategorilerde 

doküman analizi tekniğiyle değerlendirilmiĢtir. Bunlardan ilki, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi‘nde kalp nakli bekleyen bir hastaya hava kuvvetlerinin de desteğiyle gerçekleĢtirilen organ 

nakli haberidir. Yerel/bölgesel/ulusal gazeteler ve internet sitelerinde bu konuyla ilgili 50 adet habere 

rastlanmıĢtır.  

Söz konusu haberin yayınlandığı tarihlere baktığımızda yüzde 54‘ünün (27 adet) 16 Aralık 

2014 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Gazeteler olayı bir gün sonra sayfalarına aktarma Ģansı 

bulabildikleri için büyük çoğunluğu haberi bu tarihte okurlarıyla paylaĢmıĢtır. Olayın gerçekleĢtiği 

gün olan 15 Aralık tarihinde ise gazeteler ve ajanslar internet teknolojileri sayesinde kendi internet 

sitelerinde aynı gün olayı duyurma Ģansını bulmuĢtur. Ġncelenen medya kuruluĢları içerisinde yalnızca 

Yurt gazetesi olayı 4 gün sonra (19 Aralık 2014) tarihinde sayfasına taĢımıĢtır. Ġncelenen haberlerin 

yüzde 58‘inde (29 adet) fotoğraf kullanıldığı görülmektedir. 50 basın kuruluĢu içerisinde tek fotoğraf 

kullanılan haber sayısı 26 iken, 3 adet haberde 2 fotoğraf kullanılmıĢtır. Haberlerin yüzde 42‘sinde (21 

adet) ise fotoğraf kullanılmadığı görülmüĢtür. Haberlerinde fotoğraf kullanan medya kuruluĢlarının 

yüzde 8‘i (4 adet) fotoğraf yanında haber içeriğini güçlendirmek adına grafik çizimlerden 

yararlanmıĢtır. (Jet fotoğrafı, çizim…) Genel olarak bakıldığında basın kuruluĢlarının haberin etkisini 

arttırmak amacıyla görsel materyallere önem verdiklerini söyleyebiliriz. Ġncelenen haberlerin yüzde 

66‘sında (33 adet) haber kaynağı belirtilmezken, yüzde 34‘ünde (17 adet) ise haber kaynağının yer 

aldığı görülmektedir. Medya kuruluĢlarının yüzde 26‘sı (13 adet) haber kaynağı olarak bağlı oldukları 

ajans ismini kullanmıĢtır. Haberlerin yüzde 6‘sında (3 adet) ise muhabir adının yer aldığı 

görülmektedir. Haberler içerisinde Ege Üniversitesi Haber Ajansı‘nı (Ege Ajans) kaynak olarak 

gösteren tek bir basın kuruluĢunun olduğu görülmüĢtür. Yalnızca Yenigün Gazetesi (yüzde 2)  hem 

yazılı basında, hem de internet haberinde kaynak olarak Ege Ajans‘ı kullanmıĢtır. Bilindiği gibi 

haberde kaynak gösterilmesi, haberin güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Günümüzde Türk 

medyasının özellikle magazinel ve sansasyonel boyutu ön plana çıkan haber içeriklerine yer vermesi, 

haberde kaynak belirtilmemesi sorununu karĢımıza çıkarmaktadır. Özellikle halkın yaĢamıyla 

yakından bağlantılı olan sağlık haberlerinde bu durumla sıkça karĢılaĢılmaktadır. Sonuçta kaynağı 

belirtilmemiĢ haberler okuyucu ya da izleyicide kuĢkuyla karĢılanmakta, haberin güvenilirliği 

konusunda Ģüphe uyandırmaktadır. Haberlerin yüzde 30‘su (15 adet) internet sitelerinde yer almıĢtır. 

Bunu yüzde 22 ile bölgesel gazeteler izlemektedir. Haberlerin yüzde 22‘si gazeteler ve onların internet 

sitelerinde yer almaktadır. Haberlerin yüzde 16‘si (8 adet) ise ulusal medya kuruluĢlarında kendisine 

yer bulmuĢtur. Burada görüldüğü gibi söz konusu haber medya kuruluĢları tarafından önemli olarak 

değerlendirilmiĢ, bunun sonucunda internet baĢta olmak üzere ulusal ve bölgesel gazeteler kanalıyla 

okuyucuya ulaĢtırılmıĢtır. Örneklememize dahil olan haberlerde çoğunlukla ―abartılı, magazinel‖ 

boyutu ön plana çıkaran baĢlık tekniğinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. ―Jet Hızıyla Kalp Nakli‖, 

―Film Gibi Kalp Operasyonu‖, ―Kalp Filosu‖, ―Bu Kalp Sizi Unutur mu?‖, ―Kalp Harekatı‖ tarzında 

haberi okutmaya ve ilgi çekmeye yönelik baĢlıklar tercih edilmiĢtir. Burada amaç haberi okutmak, ilgi 

çekmektir.  Haberlerde baĢlıkla içeriğin uyumlu olduğu görülmekle birlikte, hemen tüm medya 
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kuruluĢlarının birbirine benzer haber baĢlıklarını kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum 

Türk medyasının son zamanlardaki ―infotainment‖ adı verilen haberleri eğlence ambalajı içerisinde 

sunma yaklaĢımının bir örneğidir. Ġnsan sağlığıyla yakından ilgili olan böyle bir konuda dahi medya 

kuruluĢları, haberlerini magazinel boyutta kurgulama yoluna gitmektedir. Haberlerde organ nakli 

konusunda halkı aydınlatma yönünde bilgi verilmezken, daha çok düzenlenen ―hava operasyonu‖ 

üzerinde durulmakta, askeri filonun bulunan kalbi hastaneye yetiĢtirme yönündeki çabası ön plana 

çıkarılmaktadır.  

ÇalıĢmamız kapsamında incelediğimiz bir baĢka haber, Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege 

Ajans) tarafından basına servis yapılan ve denizde 2 canlı türünün bulunduğuna iliĢkin haber metnidir. 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi‘nin yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucu Ege ve Akdeniz‘de 

yaĢayan iki canlı türü belirlenmiĢtir. Uluslararası bilim dergilerinde yayımlanarak literatüre giren 1-2 

santim boyundaki kurtçuklara, vefat eden hocaları Prof. Dr. Ayla Öber ve Prof. Dr. SavaĢ Mater‘e vefa 

örneği olarak ―Leonnates aylaoberi‖ ve ―Levinsenia materi‖ isimleri verilmiĢtir. Haberin günlere göre 

dağılımına baktığımızda farklı tarihlerde yayınlandığını görmekteyiz. Haberin yüzde 60‘ı (6 adet) 12 

Ekim 2014 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bunu yüzde 20 ile (2 adet) 13 Ekim tarihli haber izlemektedir. 

Haberin yüzde 10‘u ise 16 Ekim (1 adet) ve 21 Ekim (1 adet) tarihlerinde medyada kendine yer 

bulmuĢtur. Haberin yayınlandığı medya kuruluĢlarına baktığımızda hemen hepsinin günlük gazete 

olmasına rağmen, farklı tarihlerde yayınlamaları gazetelerin günlük haber yoğunluğu nedeniyle farklı 

tarihlerde habere yer verdiklerini düĢündürtmektedir. Haberlerin sayfalara göre dağılımına 

baktığımızda çoğunlukla farklı sayfalarda yayınlandığını görmekteyiz. Haberin yüzde 20‘si (2 adet) 2. 

ve 5. sayfalarda kendisine yer bulmuĢtur. Geri kalan yüzde 60‘lık kesim (6 adet) 1, 4, 7, 13,16 ve 20. 

sayfalarda yayınlanmıĢtır. Bu da medya kuruluĢlarının habere verdikleri önem derecesine göre haberi 

farklı değerlendirdiklerini ve bu nedenle de sayfa dağılımının farklı olduğunu göstermektedir. Medya 

kuruluĢları içerisinde yalnızca Haber Ekspres ve Posta Ġzmir Ege gazeteleri haberi ilk sayfada spot 

olarak vermiĢ, arka sayfada haber daha geniĢ olarak iĢlenmiĢtir. Ġncelenen haberlerin yüzde 80‘inde (8 

adet) haber kaynağının belirtilmediği görülmektedir. Haberlerin yalnızca yüzde 20‘sinde (2 adet) 

haber kaynağı belirtilmiĢ, burada da kaynak olarak Anadolu Ajansı (AA) yer almıĢtır. Bilindiği gibi 

kaynağın belirtildiği haberler, güvenilirlik ve kesinlik açısından daha etkili bulunmaktadır. Özellikle 

burada olduğu gibi bilimsel içerikli haberde bu konunun üzerinde daha titizlikle durulması 

gerekmektedir. Günümüzde haberlerini magazinel bir anlayıĢla kurgulayan medya kuruluĢları bu 

konuda gereken özeni göstermemektedir. Aynı Ģekilde söz konusu haber metni Ege Üniversitesi Haber 

Ajansı (Ege Ajans) tarafından basına servis edilmesine rağmen, hiçbir medya kuruluĢunun haber 

kaynağı olarak buna yer vermediği görülmektedir. Bu da etik açıdan dikkate alınması gereken bir 

husus olarak karĢımızda durmaktadır. Ġncelenen haberlerin yüzde 80‘inin (8 adet) fotoğraflı olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Fotoğraflı olarak yer alan haberlerin de yüzde 70‘inde uzman fotoğrafının 

yan sıra, keĢfedilen deniz kurtçuklarının resimlerine de yer verilmiĢtir. Haberlerin yüzde 20‘sinde ( 2 

adet) ise fotoğraf yer almamaktadır. Bu da bize medya kuruluĢlarının haberin etkisini arttırmak 

amacıyla görsel materyallere önem verdiklerini göstermektedir. Burada da görüldüğü gibi yalnızca 

akademisyenlerin fotoğraflarıyla yetinilmemiĢ, yayınlanan deniz kurtçukları ile haberin daha cazip 

hale getirilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan değerlendirmede haberlerin yüzde 50‘sinin (5 adet) bölgesel 

gazetelerde yayınlandığı görülmektedir. Bunu yüzde 30 ile (3 adet) ulusal ve yüzde 20 ( adet) yerel 

gazeteler izlemektedir. Söz konusu haberin Ege Üniversitesi ile ilgili olmasından ötürü en fazla  

bölgesel gazetelerde yayınlandığı söylenebilir. Ancak dünya bilim literatürüne girmeye hak kazanan 

bir baĢarının ulusal gazetelerde daha fazla yer alması beklenebilirdi. Bu da medyanın bilimsel içerikli 

haberlere sayfalarında ne derece yer ayırdığı konusunda tartıĢmaları beraberinde getirmektedir. 

Ġncelenen haberlerde daha çok sansasyonel baĢlıkların kullanıldığı dikkat çekmektedir. Medya 

kuruluĢları haberlerin okunurluluğunu arttırmak gayesiyle son yıllarda haberlerini infotaintment 

(haber-eğlence) adını verdiğimiz bir tarzda kurgulama yoluna gitmektedir. ―Ġki Kurtçuğa Ġki Profesör 

Ġsmi‖, ―Hocaları Deniz Kurtçuklarıyla Andılar‖, ―Denizde 2 Yeni Canlı Türü Bulundu‖ tarzdaki 

baĢlıklar bu amaca hizmet etmektedir.  Bu durum haberlerin yüzeysel olarak verilmesine, haberlerdeki 

esas önemi olan noktaların arka planda kalmasına yol açabilmektedir. Bu örnekte de görüldüğü gibi 

bilimsel içerikli haberlerde de benzeri bir yola baĢvurulmaktadır. Özellikle bilim ve teknoloji içerikli 

haberlerde yeni buluĢlar, icatlar, keĢifler, olağandıĢı, az rastlanılan durumlar yazılı ve görsel medyada 

sıkça kendisine yer bulmaktadır.  Bu durum doğal olarak kitle iletiĢim araçlarında yer alan bilimsel 

içerikli haberlerde nitelik tartıĢmasını da beraberinde getirmektedir.  
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ÇalıĢmamız kapsamında incelediğimiz bir baĢka haber Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege 

Ajans) tarafından basına servis edilen ―Yerli Kanser AĢısı Destek Bekliyor‖ baĢlıklı haberlerdir. Ege 

Üniversitesi Kanserle SavaĢ AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından ileri evre beyin tümörleri için 

baĢlatılan kanser aĢısı çalıĢmalarının yeterli kaynak bulunamadığı için durdurulmasını konu alan haber 

farklı medya kuruluĢlarının yayın organlarında yer almıĢtır. Ġncelenen haberlerin yüzde 20‘si 3, 6 ve 

12 sayfalarda yer almıĢtır. Geriye kalan yüzde 40‘lık haber bölümü (4 adet) gazetelerin 1, 2,10 ve 16. 

sayfalarında görülmektedir. Gazetelerin bilim haberlerine verdiği önem derecesine göre haberlerin yer 

aldığı sayfaların yeri değiĢmektedir. Haber Ekspres, Sabah Egeli ve Son Dakika gazeteleri haberleri 1. 

sayfadan anons olarak vermiĢ, haberlerin devamları sırasıyla 3, 6 ve 16. sayfalarda yer almıĢtır. 

Haberlerin hemen tümünde uzman fotoğrafı ya da laboratuar/aĢı resmi kullanılmıĢtır. Ġncelenen 

örneklerin yüzde 40‘ında (4 adet) açıklamayı yapan uzmanla birlikte aĢı veya laboratuar resmi yer 

alırken, yüzde 40‘lık diğer bölümde yalnız akademisyen görüntüsüne yer verildiği görülmektedir. 

Haberlerin yalnızca yüzde 20‘lik (2 adet) bölümünde ise laboratuvar veya aĢı görüntüsü yer 

almaktadır. Medya kuruluĢlarının haberin olası etkilerini arttırmak amacıyla görsel materyallerden 

sıkça yararlandığı bilinmektedir. Burada da görüldüğü gibi bilim haberciliğinde de benzeri bir tablo ile 

karĢılaĢılmaktadır. Ġncelenen haberlerin yüzde 60‘ında ( 6 adet) haber kaynağı belirtilmemiĢtir. 

Haberlerin yüzde 40‘ında (4 adet) yer almakta, bu da Anadolu Ajansı (AA) olarak ifade edilmektedir. 

Haberlerin inanırlığı ve doğruluğu açısından haber kaynağı büyük rol oynamaktadır. Bu durum bilim 

gazeteciliğinde daha da önemlidir. Ancak medya kuruluĢlarının bu konu üzerinde yeterli hassasiyeti 

göstermedikleri göze çarpmaktadır. Ġncelenen haber metni Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans)  

tarafından basına servis edilmesine rağmen,  hiçbir medya kuruluĢunda haber kaynağı olarak 

gösterilmemiĢtir. Haberlerin yüzde 60‘ı (6 adet) bölgesel gazetelerde yer almaktadır. Geriye kalan 

yüzde 20‘Ģerlik bölüm ise (4 haber) yerel ve ulusal gazetelerde görülmektedir. Haberin Ege 

Üniversitesi kaynaklı olması itibariyle bölgesel gazetelerde daha çok yer aldığı söylenebilir. Ancak 

haberin içeriğine baktığımızda kanser hastalığında aĢama kaydedecek bir tedavi yönteminin ülke 

genelinde ses getireceği açıktır. Buna rağmen ulusal gazeteler konuyla ilgili gereken ilgiyi 

göstermemiĢtir. Bu tablo, medya kuruluĢlarının bilim gazeteciliğine yönelik tutumları hakkında da 

ipuçları vermesi açısından önem taĢımaktadır. Ġncelenen haberlerde kullanılan baĢlıklarda magazinel  

ifadeler göze çarpmaktadır. Gazetelerin hemen tümünün birbirine benzer baĢlıklar kullandığı, yerli 

kanser aĢısı için bağıĢ çağrısı yaptığı görülmektedir. Habercilikte son yıllarda egemen olan dramatize 

etme eğiliminin bilim haberciliğini de etkisi altına aldığını söylememiz mümkündür.  

ÇalıĢmamız kapsamında incelediğimiz bir baĢka haber Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege 

Ajans) tarafından basına servis edilen, Ege Üniversitesi‘nde UNIPA A.ġ tarafından geliĢtirilen 

Android/IOS tabanlı tüm akıllı telefon ve mobil cihazlarla kullanılabilecek bir yazılım ile ilgilidir. Bu 

yazılım sayesinde öğrenciler sınav notları gibi tüm duyurulara anında ulaĢabileceği gibi, öğretim 

üyeleri ders verdiği öğrencilerle ilgili bilgileri kısa sürede edinebilecektir. Ġncelediğimiz haberlerin 

yüzde 50‘si (2 adet) 06.06.2015 tarihinde yayınlanmıĢtır. Geriye kalan yüzde 25‘lik bölüm 05.06.2015 

ve 11.06.2015 tarihlerinde medyada yer almaktadır. Ġncelediğimiz haberler farklı medya organlarında 

farklı sayfalarda yer almaktadır. Bu da medya kuruluĢlarının söz konusu haber metnine vermiĢ 

oldukları önem derecesiyle ilgilidir. Ġncelediğimiz haberlerin yüzde 75‘inde (3 adet) fotoğraf 

kullanıldığı görülürken, 1 haber fotoğrafsız olarak yer almıĢtır. Fotoğraf olarak açıklamayı yapan 

uzman kiĢinin fotoğrafı kullanılmıĢtır. Bu da medya kuruluĢlarının haberin etkisini ve inandırıcılığını 

arttırmak için görsel materyallerden yararlanma yoluna gittiğini göstermektedir. Ġncelenen haberlerin 

yüzde 75‘inde (3 adet)  haber kaynağı olarak Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans)‘na yer 

verildiği görülürken, 1 haberde kaynak belirtilmemiĢtir. Haberin servis edildiği Ege Ajans‘ın kaynak 

olarak gösterilmesi medya kuruluĢlarının bu konudaki hassasiyetini göstermesi açısından olumlu 

olarak değerlendirilebilir. Bilindiği gibi kaynağı belli olan haberlerin inandırıcılığı ve güvenilirliği 

okuyucular tarafından daha yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu durum bilimsel içerikli haberlerde 

daha da önem taĢımaktadır. Ġncelenen haberlerin yüzde 50‘sinin (2 adet) yerel gazetelerde yer aldığı 

görülmektedir. Bunu yüzde 25 ile ulusal (1 adet) ve bölgesel (1 adet) medya kuruluĢları izlemektedir. 

Haberin Ege Üniversitesi kaynaklı olması nedeniyle yerel gazetelerde daha fazla yer aldığı 

söylenebilir. Ġncelenen haberlerde abartılı baĢlık kullanımı dikkat çekmektedir. ―Bilgiler Artık Cebe 

DüĢecek‖, ―Bilgiye IĢık Hızıyla UlaĢılacak‖ tarzında baĢlıklar haberin ilgi çekiciliğini arttırmak 

amacıyla kurgulanmıĢtır. Medya kuruluĢlarının birbirinin tıpa tıp aynı haber baĢlıklarını kullanmıĢ 

olması da burada dikkat çekmektedir. Özellikle son yıllarda yazılı basın kuruluĢları da televizyon 
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haberciliğine benzer Ģekilde haberlerini magazinel ve sansasyonel Ģekilde hazırlama yoluna 

gitmektedir. Bilim gazeteciliğinde de burada görüldüğü gibi buna benzer bir yaklaĢım 

sergilenmektedir.  

 

SONUÇ 

 

Medya iletiĢim çağının tartıĢmasız en önemli silahı konumunda yer almaktadır. Bu nedenle 

her silah gibi kimlerin elinde olduğu ve nasıl kullanıldığı büyük önem taĢımaktadır. Reyting kaygısı, 

bilinçsizce hazırlanan haberler, toplum sağlığı üzerinde yıkıcı etki yaratırken, sağlıklı ―bilim 

haberciliği‖ toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle basın kuruluĢlarının bilim ve 

teknoloji  haberlerini hazırlarken daha özenli olmaları zorunluluk taĢımaktadır. Bu bağlamda bilim 

haberciliği konusunda aĢağıdaki önerileri getirebiliriz: 

-Günümüzde ülkelerin bilimsel ve teknolojik alanlardaki geliĢmelerini sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürebilmeleri için bilim ve teknoloji politikalarını halka benimsetmeleri, bu konuda onların 

desteğini almaları bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu nedenle bilim gazeteciliği konusu son 

zamanlarda giderek önem kazanmıĢtır. Bu alanda medya profesyonellerinden, bilim insanlarına kadar 

konuyla ilgili tüm taraflara önemli sorumluluklar düĢmektedir.  

-Bilimsel ve teknolojik alanlardaki ilerlemeler, yaĢamımızın her alanını yakından etkilemekte,  

bu alandaki haberler ile halka belirli inançlar ulaĢtırılarak, onları anlamlandırmaları sağlanmaktadır. 

YanlıĢ bilim haberciliğinin önüne geçmek adına, bu alanda hazırlanan haberlerin doğru, güvenilir 

bilgilere dayanması zorunluluk taĢımaktadır. 

. -Bilim gazeteciliğinin en önemli hedeflerinden biri halkı bilime yakınlaĢtırmanın yanı sıra, 

yanlıĢ bilim haberciliğinin önüne geçmektedir. Bu nedenle bu alandaki haberlerin alanında uzman 

kiĢiler tarafından hazırlanması büyük önem taĢımaktadır. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi bilim 

gazeteciliğinde de uzmanlaĢma, sağlıklı bilim haberciliğinin yapılması adına gereklilik taĢımaktadır 

-Bilimsel üretimin temel beĢiği durumunda olan üniversitelerde yapılan çalıĢmalar çoğunlukla 

kamuoyu tarafından anlaĢılmaz olarak görülmektedir. Bu nedenle akademik kurumlarda yürütülen 

çalıĢmaların halka onların anlayacağı Ģekilde ulaĢtırılması gerekmektedir.  

-Bilim insanları medyayla iletiĢimleri konusunda daha özenli davranmalı, yaptıkları 

araĢtırmaların sonuçları ile ilgili olarak tüm topluma karĢı sorumlu olduklarını göz ardı etmemelidir. 

Bilimin medyada ele alınması, halkın bilime verdiği desteği arttırıp toplum için önemli sonuçlar 

doğuracağından bilim insanlarının topluma olan yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak basınla 

iletiĢime geçmeleri gerekmektedir. 

-Bilimin hızla ilerlediği yüzyılda bilimsel okuryazar olmak zorunlu hale gelmiĢtir. 

Toplumdaki bireylerin geliĢen teknolojiye ayak uydurabilmesi, değiĢen bilgileri takip edebilmesi, 

toplumdaki tartıĢmalara mantıklı bir Ģekilde katılabilmesi için bilim okuryazarı olması gereklidir. 

Medyadaki bilimsel içerikli haberlerin doğru bir Ģekilde analiz edilmesi, yorumlanabilmesi ancak bu 

Ģekilde mümkün olabilecektir.  

-Son yıllarda ilköğretimde seçmeli ders olarak okutulmaya baĢlanılan ―Medya Okuryazarlığı‖ 

dersi paralelinde, bu kurumlarda ―bilim okuryazarlığı‖ dersinin müfredat programlarına eklenmesi 

olumlu sonuçlar verebilecektir. Bu sayede küçük yaĢlardan itibaren bilim ve teknoloji konusunda 

birtakım ön bilgiler alan çocuklar, bilimsel geliĢmeleri daha yakından takip edebileceği gibi, bilimsel 

içerikli haberleri daha doğru bir Ģekilde yorumlayabilme becerisine sahip olabilecektir.  
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Özet 

 

Günümüzde hızla geliĢen biliĢim teknolojileri, ülkelerin ekonomi, yönetim, siyaset gibi tüm 

alanlarında olduğu gibi eğitim sisteminde de değiĢiklikleri zorunlu hale getirmiĢtir. Eğitim sisteminin 

etkinliği ve kalitesinin arttırılması için bu geliĢmelerin, eğitim sürecine aktarılması gerekmektedir. Bu 

da eğitim sisteminin en önemli unsurlarından biri olan öğrencilerin biliĢim teknolojilerine yönelik 

tutumlarına bağlıdır.  

Bu amaçla Ordu Üniversitesi Ġkizce Meslek Yüksekokulu‘nda yer alan öğrencilerin, biliĢim 

teknolojileri ile bu teknolojilerin eğitimde kullanılmasına yönelik tutumları ve bu tutumları etkileyen 

faktörler (cinsiyet, sınıf, bilgisayar eğitimi, bilgisayar sahipliği vd.) tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada 2015 

Aralık ayında Ġkizce Meslek Yüksekokulu‘nda öğrenim görmekte olan 159 öğrenciye uygulanan 

―Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımına Yönelik Tutum Anketi‖ kullanılmıĢtır.  Anketten elde edilen 

veriler Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılarak 6 unsurda özetlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda, Ġkizce MYO öğrencilerinin biliĢim teknolojilerinin derslerde kullanılmasına 

yönelik kaygılarının erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin biliĢim teknolojilerine yönelik kaygıları ise kiĢisel bilgisayara sahip olanlarda daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin internete yönelik kaygı düzeylerinin ise önceden 

bilgisayar kullanmayı bilen öğrencilerde bilmeyenlere göre daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu öğrencileri, BiliĢim teknolojileri, Faktör Analizi 

 

The Attitutes of Students of Vocational High School’s Students Towards 

Information Technologies and a Practice at Ordu University Ikizce Vocational 

High School 

 
Abstract 

 
Rapidly changing information technologies has made the changes inevitable in all domains of 

economy, management, politics as well as education systems. In order to promote educational 

effectiveness and quality, these changes should be transferred into the education system. This is 

closely related to the attitudes of students who are one of the most important elements of education 

systems towards information technologies. 

 In that regard, this study aims to reveal Ordu University Ikizce Vocational High School's students' 

attitudes towards information technologies and the factors (gender, class level, computer education, 

computer ownership etc.) that affects their attitudes. "Attitudes towards computer and internet usage 

questionnaire" was applied to 159 students who were conducting their education at Ikizce Vocational 
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High School in December 2015. Data collected with the help of the questionnaire was summarized 

with the help of exploratory factor analysis under 6 categories.  

Results showed that male students have higher anxiety levels than famale students in terms of the use 

of information technologies in classes. Students who have computers have higher anxiety levels 

towards information technoligies than the others. Students who know how to use computers 

beforehand have lower anxiety levels than the ones who does not know how to use computer. 

 

Keywords: Vocational High School's students, information Technologies, Factor Analysis 

 
GĠRĠġ 

 
Bilgi 21. yüzyılın üretim sürecindeki en önemli girdisi konumundadır. Bilgiye ulaĢmak ve bilgiyi 

kullanmak ise tarihin hiç döneminde de 21. yy‘ daki gibi kolay olmamıĢtır. GeliĢen bilgi teknolojileri 

dünya çapında bilginin paylaĢılması ve kullanılmasını önemli ölçüde kolaylaĢtırmıĢtır. Bilginin 

öğretilmesi ve öğrenilmesi sırasında da artık biliĢim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.   

BiliĢim teknolojileri bilginin toplanması, iĢlenmesi, saklanması, gerektiğinde herhangi bir yere 

iletilmesi veya herhangi bir yerden bu bilgiye eriĢilmesini sağlayan teknolojiler bütünü olarak ifade 

edilmektedir (Dulkadir ve Akkoyun,2013;73). Tanımdan da anlaĢıldığı üzere biliĢim teknolojileri bilgi 

sağlamak için kullanılan bilgisayar, iletiĢim araçları, ağ gibi tüm araç ve uygulamaları kapsamaktadır. 

BiliĢim teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması ile birlikte öğretim ortamının çeĢitliliğinin 

artması ve zenginleĢmesi sağlanmıĢtır. BiliĢim teknolojileri bilginin öğrenme – öğretme sürecinde iki 

temel uygulama alanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki derse hazırlık, ikincisi ders sırasında (Tuti, 

2005:3-4). Bu iki temel yöntem tek baĢlarına kullanılabildiği gibi ikisi bir arada da 

kullanılabilmektedir. 

BiliĢim teknolojilerinin Türkiye‘de temel eğitim kurumlarında yaygın bir Ģekilde kullanılmasına 

yönelik yapılan uygulamaların yoğunlaĢtığı bu dönemde Yükseköğretim kurumlarında da biliĢim 

teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Dolayısı ile temel eğitimde biliĢim 

teknolojilerinin kullanılması, yükseköğretime gelen öğrencilerin biliĢim teknolojilerinin öğrenme 

süreçlerinde kullanılmasına yatkın olması gerektiği sonucunu çıkaracaktır. Bu çalıĢmada 

yükseköğretim meslek yüksekokulu öğrencilerinin biliĢim teknolojileri ile bu teknolojilerin eğitimde 

kullanılmasına yönelik tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörler (cinsiyet, sınıf, bilgisayar eğitimi, 

bilgisayar sahipliği vd.) Ordu Üniversitesi Ġkizce MYO özelinde tespit edilecektir. 

 

Literatür 

Yükseköğretim kurumlarında biliĢim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımına 

yönelik öğrencilerin tutumlarını etkileyen değiĢik faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri tespit etmeye 

yönelik literatürde önemli çalıĢmalar bulunmaktadır. Türkiye‘de MYO öğrencilerinin biliĢim 

teknolojilerine yönelik tutumlarını inceleyen önemli çalıĢmalardan bazılarına bu baĢlıkta yer 

verilecektir. 

Özdemir (2013) çalıĢmasında Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin, biliĢim teknolojilerinde bilgi, beceri ve 

tutumlarını belirlemeye çalıĢmıĢtır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıĢ olup, ankette ―Teknolojiyle 

Ġlgili KiĢisel Bilgiler‖, ―Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlar‖, ―Ġnternet Kullanımına Yönelik 

Tutumlar‖, ―Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlar‖ ve ―Klavye Kullanım Tercih 

Tutumları‖ olmak üzere 5 bölüm ve 65 soru bulunmaktadır. ÇalıĢmada sorular Dörtlü Likert Ölçeği 

Tekniği ile hazırlanmıĢtır. Anket sonuçları; olumlu (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum) ve olumsuz 

(katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) olarak iki ayrı grupta ele alınmıĢ, olumlu ve olumsuz 

grupların yüzde ve frekans dağılımları ele alınarak, öğrencilerin bilgisayar kullanımına yönelik 

tutumları, internet kullanımına yönelik tutumları, derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ve 

klavye kullanımlarına yönelik tutumları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda 

öğrencilerin; bilgisayar kullanımlarına yönelik tutumları, internet kullanımına yönelik tutumları, 

derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ve klavye kullanımına yönelik tutumları olumlu 

olmuĢtur.   

Bahar ve Kaya (2013), öğrencilerin cinsiyet, sınıf, internet eriĢimi, bilgisayar sahipliği, bölüm gibi 

bağımsız değiĢkenler ile bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumları arasında iliĢki olup 
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olmadığını incelemiĢlerdir. AraĢtırma kapsamında 4 farklı üniversiteye (Çukurova, Mersin, Kırıkkale 

ve Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi) bağlı 8 MYO‘ da sosyal programlara kayıtlı (iĢletme, lojistik, 

pazarlama, turizm, muhasebe, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı) 884 öğrenciye anket 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada bulguların özetlenmesi için Betimleyici Analiz kullanılırken, hazırlanan 

ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini ölçmek için Faktör Analizi kullanılmıĢtır. Öğrencilerin bilgi 

teknolojilerine (BT) yönelik tutumlarını etkileyen 4 boyut (faktör) belirlenmiĢtir bunlar; BT faydası, 

BT kontrolü, BT kaygısı ve BT‘ ye yönelik davranıĢlardır. Sonuç olarak, meslek yüksekokullarına 

bağlı sosyal program öğrencilerinin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlarının günümüz iĢ dünyasının 

beklentilerini karĢılayacak düzeyde olmadığı belirlenmiĢtir. 

Köse vd. (2007) Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgisayar ve 

internet kullanımına yönelik tutumlarını araĢtırmıĢ program, cinsiyet, bilgisayar sahipliği ve internet 

eriĢimine sahip olma gibi bağımsız değiĢkenlere göre fark olup olmadığını incelemiĢlerdir. Bu amaçla 

Muhasebe, DıĢ Ticaret ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında kayıtlı toplam 277 (155 kız, 122 

erkek) öğrenciye 4‘lü Likert tipi ile hazırlanmıĢ olan anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda, 

Buldan MYO öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bilgisayar ve internet kullanımına 

yönelik daha olumlu tutum göstermektedir. Bilgisayar sahibi ve internet eriĢim olan öğrencilerin 

bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Literatürde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik MYO‘larda sosyal program öğrencilerin 

tutumlarını inceleyen yukarıda belirtilen çalıĢmaların yanında, teknik program ve Polis MYO 

öğrencileri için yapılmıĢ çalıĢmalarda bulunmaktadır.  

Gökalp ve Aydın (2013) Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 

Programcılığı ve Elektrik Programı öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumlarını ve bu 

tutumları etkileyen faktörleri (bölümleri, cinsiyetleri, sınıfları, sosyoekonomik durumları v.s.) analiz 

etmiĢlerdir.  ÇalıĢmanın sonucunda öğrencilerin internet ve bilgisayar kullanımına yönelik 

tutumlarının orta düzeyde olumlu olduğu belirlenmiĢtir.  Ayrıca öğrencilerin bölüm, sınıf, cinsiyet 

bakımından bilgisayar ve internet kullanım tutumları arasında bir farklılık olmadığı ancak ağırlıklı 

genel ortalama ve ailelerinin yaĢadıkları yere göre internet ve bilgisayar kullanım tutumları arasında 

fark olduğu tespit edilmiĢtir.  

ÖzateĢ (2007) çalıĢmasında Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulunda uygulanan 

bilgisayar destekli öğretim uygulamaları kapsamında, bu okullarda görev yapan eğiticilerin görüĢ ve 

düĢüncelerini tespit etmiĢtir. Veriler Polis MYO‘ da görevli bulunan 23 eğiticiye anket uygulanarak 

elde edilmiĢtir. Buna göre, Polis Meslek Yüksek Okullarının daha çok ekonomik yetersizlikler ve 

öğretmenlerin hazır olmamaları nedeniyle Polis Eğitiminde Bilgisayar kullanılmasında geç kalındığı, 

Bilgisayar Destekli Eğitimin verimli öğrenmeyi sağlayabileceği ve öğrenci baĢarısını artırabileceği ve 

baĢarıyı sağlayacak en önemli faktörün ―öğretmenlerin eğitimleri‖ olduğu belirlenmiĢtir. 

 

YÖNTEM 

 

Öğrencilerin teknoloji ve bilgisayar kullanma düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu 

çalıĢmada anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. Anket soruları konuyla ilgili daha önce yapılmıĢ olan 

çalıĢmalar (ÖzateĢ,2007; Özdemir,2013; AktaĢ,2014) incelenerek yeniden düzenlenmiĢtir.  

AraĢtırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Ordu Üniversitesi Ġkizce Meslek Yüksekokulu‘nda 

öğretim gören öğrenciler oluĢturmaktadır. Evrenin tamamına ulaĢma imkanı bulunduğundan 

örnekleme yoluna gidilmemiĢ ve bu okulda okuyan 159 öğrenciye ilgili anket uygulanmıĢtır. Anket iki 

bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik özellikleri ile bilgisayar ve internet 

sahipliğine yönelik sorular bulunmaktadır. Ġkinci bölümde ise öğrencilerin bilgisayar, internet ve 

teknoloji kullanımlarına yönelik BeĢli Likert Tipi 20 adet soru bulunmaktadır. Anket yoluyla elde 

edilen veriler SPSS 16 istatiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

Öğrencilerin demografik özellikleri ile bilgisayar teknolojilerinin ve bunun eğitimde kullanılmasına 

yönelik tutumlarının analiz edilmesinden önce açımlayıcı faktör analizi ile değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiden hareketle aynı yapıyı ölçen maddeleri bir araya getirecek faktörler belirlenecektir. Bu iĢlem 

gerçekleĢtirilirken Varimax dönüĢtürmesi ile temel bileĢenlere ayırma yöntemi kullanılacaktır 

Verilerin faktör analizine uygunluğunu araĢtırmak için genellikle kullanılan iki yaklaĢım vardır. 

Bunlar Barlett küresellik testi ve KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testidir (Saraçlı, 2011:23). Barlett 
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küresellik testi korelasyon matrisinin birim matrise eĢit olup olmadığını sınayarak verilerin çok 

değiĢkenli normal dağılan anakütleden gelip gelmediğini test etmektedir (Gazibey vd., 2012:187-188). 

KMO testinde ise KMO değeri 0 ile 1 arasında değiĢen değerler almakla birlikte 0,6 ila 0,8 arasında 

bir değer alması beklenmektedir. Bu oran bire ne kadar yaklaĢırsa veri seti faktör analizine o kadar 

uygundur (Dost ve Bahçecik, 2011:57). 

 

BULGULAR 

 

Öğrencilerinin biliĢim teknolojileri ile bu teknolojilerin eğitimde kullanılmasına yönelik tutumları ve 

bu tutumları etkileyen faktörlerin tespit edilmesine yönelik hazırlanan anket sorularının analizinde 

öncelikle varyans yüklenme ve özdeğerlere iliĢkin sonuçlar üzerinden oluĢturulacak bileĢenlerin 

sayıları belirlenecektir. 

Tablo 1‘de gösterildiği gibi Toplam sütünün da özdeğeri 1‘den büyük ve varyans yüklenme değeri 

%5‘in üzerinde 6 adet bileĢen (faktör) saplandığı gösterilmektedir. Bu altı adet faktör toplam 

varyansın % 60.150‘sini açıklamaktadır. Bu oran iyi sayılabilecek bir düzeyi iĢaret etmektedir. 

 

Tablo 1: Toplam Varyans Açıklaması 

BileĢenler BaĢlangıç Özdeğerleri Yüklenme Değerleri 

 
Toplam 

Varyans 

 % 

Kümülatif 

Varyans % 
Toplam 

Varyans 

 % 

Kümülatif 

Varyans % 

1 4,086 20,431 20,431 4,086 20,431 20,431 

2 2,515 12,577 33,009 2,515 12,577 33,009 

3 1,837 9,184 42,193 1,837 9,184 42,193 

4 1,357 6,787 48,979 1,357 6,787 48,979 

5 1,158 5,789 54,769 1,158 5,789 54,769 

6 1,076 5,382 60,150 1,076 5,382 60,150 

7 ,930 4,649 64,799       

8 ,863 4,314 69,113       

9 ,777 3,883 72,995       

10 ,719 3,596 76,592       

11 ,657 3,287 79,879       

12 ,634 3,169 83,048       

13 ,577 2,886 85,934       

14 ,554 2,772 88,706       

15 ,498 2,488 91,194       

16 ,451 2,254 93,449       

17 ,409 2,044 95,492       

18 ,349 1,744 97,236       

19 ,294 1,470 98,706       

20 ,259 1,294 100,000       

 

Anket soruları üzerinden elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için yapılan 

KMO uygunluk testi Tablo 2‘de gösterildiği üzere, 0,74, Barlett küresellik testi Ki-Kare değeri 

808.550 ve serbestlik derecesi 190 olup istatistiksel olarak %5 seviyesinde anlamlıdır. Tablo 2‘de 

gösterilen bu sonuçlar verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 2: Barlett ve KMO Testi 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 

0,740 

Bartlett Küresellik Testi Ki-Kare 808,550 

 sd 190 

 Anlamlılık ,000 

 

Faktör analizi sonucunda Varimax dönüĢümü sonuçlarına göre oluĢan bu altı faktör ―Bilgisayar 

Destekli Öğretim Faydası‖, ―Bilgisayar Destekli Öğretim Kaygısı‖, ―Ġnternet Faydası‖, ―Ġnternet 

Kaygısı‖ ―BiliĢim Teknolojileri Faydası‖ ve ―BiliĢim Teknolojileri Kaygısı‖ olarak isimlendirilmiĢtir. 

Varimax dönüĢümü sonucunda oluĢturulan bu gruplar birleĢtirilerek Cronbach α değerleri bulunarak 

güvenilirlik hesapları yapılmıĢtır. Cronbach α 0,6 ila 0,8 arasında bir değer bulunması ölçeğin oldukça 

güvenilir olduğunu göstermektedir. Tablo 3‘te Cronbach α değerine iliĢkin sonuçlar gösterilmektedir.
51

 

Bu sonuçlara göre Faktör 1 ve Faktör 2 haricindeki faktör güvenirlik Ģartını sağlayamamaktadırlar. Bu 

nedenle bu faktörlerin altında yer alan bazı sorular elenerek gereksiz soruların silinmesi yoluna 

gidilecektir. Böylelikle Cronbach α değerini düĢüren sorular elenerek ölçeğin güvenilirliği 

arttırılacaktır. 

 

Tablo 3: Faktörlerin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

FAKTÖRLER Cronbach Alfa 

Faktör 1: Bilgisayar Destekli Öğretimin Faydaları 0,606 

Bilgisayar destekli öğretim öğrenme hızını (verimliliğini) arttırır  

Bilgisayar destekli öğretim öğrenciyi aktifleĢtirir  

Bilgisayar destekli öğretim okulda sınıf baĢarısını arttırır  

Faktör 2: Bilgisayar Destekli Öğretimin Kaygıları 0,669 

Derslerin bilgisayar ile iĢlenmesi öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olur  

Bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin kiĢilik geliĢimini etkiler  

Bilgisayarın ders anlatım aracı olarak kullanılması zaman kaybıdır  

Faktör 3: BiliĢim Teknolojilerinin Faydaları 0,385 

Bilgisayar kullanmam ileride mesleki baĢarımı arttırır  

Öğrenciler için bilgisayar kullanmak zorunluluktur  

Bilgisayar derslerinde öğrendiklerimi uygulayabileceğime ve geliĢtirebileceğime 

inanıyorum 

 

Faktör 4: BiliĢim Teknolojilerinin Kaygıları 0,542 

Bilgisayar kullanmak bedensel bozuklukları arttıracağı için faydalı değildir  

Bilgisayarlar toplumları robotlaĢtırır  

Bilgisayar öğrenciler arasındaki iletiĢimi engeller  

Faktör 5: Ġnternetin Faydaları 0,521 

Her Ģeyi internetten öğrenebiliyorum  

Bir eğitim aracı olarak, internetten yararlanmak gelecekte kaçınılmaz olacaktır.  

Ġnternet kullanımı kiĢiye zaman kazandırır  

Ġnternet, insanlara her konuda özgürlük sağlar  

Faktör 6: Ġnternetten Kaygıları 0,457 

Ġnternetin avantajlarının yanı sıra, dezavantajlarının da olduğunu düĢünüyorum  

Ġnternet kiĢilik geliĢimini olumsuz etkiler  

Ġnternet kullanımı toplum yapısını bozar  

Ġnternet gereksiz bilgiler içerir  

 

                                                           
51

 Faktör analizinde ölçeğin güvenilirliğine ilişkin hesaplamalar iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
güvenilirlik analizinin faktör analizinden önce yapılması, ikincisi ise güvenilirlik analizinin faktör analizinden 
sonra yapılmasıdır (Sarıgül, 2015:205). Bu çalışmada ikinci yöntem kullanılmıştır. 
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Faktör 3 ve Faktör 4 grupları Cronbach α değerini hiçbir Ģekilde istenen düzeye çıkaramadığı için 

tamamen analiz kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Faktör 5 ve Faktör 6 gruplarında ise 2‘Ģer soru iptal 

edilerek güvenilirlik düzeyi yakalanmıĢtır. Yeniden oluĢturulan faktörler ve bunlara iliĢkin Cronbach α 

değerleri Tablo 4‘te gösterilmektedir. Tablo 4‘te ayrıca Faktör yükleri, Öz değerler ve açıklanan 

varyans yüzdeleri de gösterilmektedir. 

Faktör analizi sonucunda ortaya konulan boyutlar ve alt değiĢkenler Tablo 4‘te gösterilmektedir. Buna 

göre göre öğrencilerin biliĢim teknolojilerine yönelik tutumlarının 4 faktörün etkisi altında kaldığı 

görülmektedir. Faktör 1, Bilgisayar Destekli Öğretimin faydaları olarak isimlendirilmekte ve 0,606‘lık 

bir güvenilirliğe sahiptir. Bu faktör toplam varyansın %9,184‘ünü açıklayan 3 alt değiĢkenden 

oluĢmaktadır. Faktör 1‘e en yüksek katkıyı ―Bilgisayar destekli öğretim okulda sınıf baĢarısını arttırır‖ 

alt değiĢkeni yapmaktadır. 

 

Tablo 4: Faktörlerin Yükleri ve Geçerlilik Testi Sonuçları 

FAKTÖRLER Faktör 

Yükleri 

Öz 

Değer 

Varyans 

% 

Cronbach 

Alfa 

Faktör 1: Bilgisayar Destekli Öğretimin Faydaları  1,837 9,184 0,606 

Bilgisayar destekli öğretim öğrenme hızını 

(verimliliğini) arttırır 

0,551    

Bilgisayar destekli öğretim öğrenciyi aktifleĢtirir 0,482    

Bilgisayar destekli öğretim okulda sınıf baĢarısını 

arttırır 

0,649    

Faktör 2: Bilgisayar Destekli Öğretimin Kaygıları  4,086 20,431 0,669 

Derslerin bilgisayar ile iĢlenmesi öğrencilerin 

dikkatinin dağılmasına neden olur 

0,672    

Bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin kiĢilik 

geliĢimini etkiler 

0,702    

Bilgisayarın ders anlatım aracı olarak kullanılması 

zaman kaybıdır 

0,641    

Faktör 5: Ġnternetin Faydaları  2,515 12,577 0,605 

Her Ģeyi internetten öğrenebiliyorum 0,531    

Bir eğitim aracı olarak, internetten yararlanmak 

gelecekte kaçınılmaz olacaktır. 

0,623    

Faktör 6: Ġnternetten Kaygıları  1,076 5,382 0,726 

Ġnternet kiĢilik geliĢimini olumsuz etkiler 0,748    

Ġnternet kullanımı toplum yapısını bozar 0,670    

 

Faktör 2 Bilgisayar Destekli Öğretimin Kaygıları olarak isimlendirilmektedir. Faktör 2, 0,669 

güvenirlik değerine sahip olmakla birlikte 3 alt değiĢkenden oluĢmaktadır. Bu faktör toplam varyansın 

%20,431‘ini açıklamakla birlikte Açıklanan toplam varyansın en yüksek kısmı bu faktör tarafından 

açıklanmaktadır.  Faktör 2‘ye yönelik en yüksek katkıyı ―Bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin 

kiĢilik geliĢimini etkiler‖ alt değiĢkeni yapmaktadır. Faktör 5 ve Faktör 6 ise sırasıyla Ġnternetin 

faydaları ve Ġnternetten duyulan kaygılar olarak isimlendirilmekte ve yine sırasıyla toplam varyansın 

%12,577 ile %5,382‘sini ikiĢer alt değiĢken ile açıklamaktadırlar. Faktör 5‘ en yüksek katkıyı ―Bir 

eğitim aracı olarak, internetten yararlanmak gelecekte kaçınılmaz olacaktır‖ alt değiĢkeni yaparken, 

Faktör 6‘ya ise ―Ġnternet kiĢilik geliĢimini olumsuz etkiler‖ alt değiĢkeni en yüksek katkıyı 

yapmaktadır. 

Öğrencilerin biliĢim teknolojilerine yönelik tutumlarını yansıtan bu 4 faktör ile yine öğrencilerin 

cinsiyet, okudukları sınıf ve biliĢim teknolojilerine olan ilgilerini gösteren birkaç değiĢkenle 

ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığı t testi ile 

incelenmiĢtir.  Yapılan t testi, Lavene testi sonuçlarına göre raporlanmıĢtır. Lavene testi ile analiz 

edilen grupların varyanslarına bakılmıĢ ve homojenliğe göre t testi sonuçları tablolarda raporlanmıĢtır. 
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Tablo 5: Cinsiyet ve BiliĢim Teknolojilerine Yönelik Tutum 

 Bil. Dest. 

Öğretimin 

Faydası 

Bil. Dest. 

Öğretimin 

Kaygısı 

Ġnternetin 

Faydaları 

Ġnternete 

Yönelik 

Kaygılar 

Cinsiyet Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

N 46 113 46 113 46 113 46 113 

Ortalama 2,304 2,271 3,195 1,696 2,320 2,192 2,733 2,893 

St. Sapma 0,772 0,853 1,002 0,891 0,740 0,683 0,784 0,695 

t değeri -0,227 2,42 -1,046 1,268 

Anlamlılık 0,821 0,017 0,297 0,207 

 

Tablo 5‘te cinsiyet ve biliĢim teknolojilerine yönelik tutumu gösteren 4 faktör arasında bir farklılık 

olup olmadığına iliĢkin analiz sonuçları gösterilmektedir. Buna göre ilgili faktörlerden sadece 

Bilgisayar destekli öğretimin kaygısına yönelik istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Erkek öğrencilerin bayan öğrencilere oranla yaklaĢık 2 katı daha fazla bilgisayar destekli öğretime 

karĢı kaygı duyduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6: Sınıf ve BiliĢim Teknolojilerine Yönelik Tutum 

 Bil. Dest. 

Öğretimin 

Faydası 

Bil. Dest. 

Öğretimin 

Kaygısı 

Ġnternetin 

Faydaları 

Ġnternete 

Yönelik 

Kaygılar 

Sınıf 1 2 1 2 1 2 1 2 

N 103 56 103 56 103 56 103 56 

Ortalama 2,239 2,357 3,466 3,482 2,191 2,299 2,837 2,866 

St. Sapma 0,832 0,823 0,940 0,942 0,676 0,745 0,712 0,749 

t değeri -0,854 -0,103 -0,922 -0,238 

Anlamlılık 0,394 0,918 0,358 0,812 

 

Tablo 6‘da Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf ve biliĢim teknolojilerine yönelik tutumları arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki olup olmadığına yönelik analiz sonuçları gösterilmektedir. Tablo 6 

incelendiğinde öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ile biliĢim teknolojilerini yönelik tutumlarını 

gösteren 4 faktör ile istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 7: Bilgisayar Kullanımı ve BiliĢim Teknolojilerine Yönelik Tutum 

 Bil. Dest. 

Öğretimin 

Faydası 

Bil. Dest. 

Öğretimin 

Kaygısı 

Ġnternetin 

Faydaları 

Ġnternete 

Yönelik 

Kaygılar 

Bil. 

Kullanımı 
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

N 121 5 121 5 121 5 121 5 

Ortalama 2,234 2,666 3,484 4,133 2,188 2,400 2,791 3,650 

St. Sapma 0,802 1,130 0,956 0,960 0,695 0,993 0,744 0,454 

t değeri -1,163 -1,485 -0,657 -2,553 

Anlamlılık 0,247 0,140 0,512 0,012 

 

Tablo 7‘de bilgisayar kullanmasını bilme durumu ve biliĢim teknolojilerine yönelik tutumun 

farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin analiz sonuçları gösterilmektedir. BiliĢim teknolojilerine yönelik 

tutumları yansıtan 4 faktörden sadece internete yönelik kaygılar faktörünün bilgisayar kullanmasını 

bilen ile bilgisayar kullanmasını bilmeyen öğrenciler açısından istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre bilgisayar kullanmasını bilen öğrencilerin internete 

yönelik kaygıları bilmeyen öğrencilere göre daha düĢüktür. 
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Tablo 8: Bilgisayar GeliĢmelerini Takip ve BiliĢim Teknolojilerine Yönelik Tutum 

 Bil. Dest. 

Öğretimin 

Faydası 

Bil. Dest. 

Öğretimin 

Kaygısı 

Ġnternetin 

Faydaları 

Ġnternete 

Yönelik 

Kaygılar 

Bil. 

GeliĢmeleri 
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

N 62 97 62 97 62 97 62 97 

Ortalama 2,155 2,360 3,510 3,446 2,044 2,347 2,871 2,832 

St. Sapma 0,774 0,856 1,075 0,844 0,656 0,705 0,819 0,658 

t değeri -1,527 0,397 -2,717 0,326 

Anlamlılık 0,129 0,692 0,007 0,745 

 

Tablo 8‘de öğrencilerin bilgisayar geliĢmelerini takip etme durumlarına göre biliĢim teknolojilerine 

yönelik tutumlarında istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığına iliĢkin analiz sonuçları 

gösterilmektedir. Tablo 8‘den görüleceği gibi sadece Ġnternetin faydalarına iliĢkin faktörde istatistiki 

açıdan anlamlı bir iliĢki ortaya konmaktadır. Buna göre bilgisayar alanındaki geliĢmeleri takip ettiğini 

düĢünmeyen öğrencilerin internetin faydalarına yönelik beklentileri daha yüksektir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

BiliĢim teknolojileri yaĢanan teknolojik geliĢmeler ile hayatın her alanına girmiĢ durumdadır. Bundan 

eğitim sektörü de yoğun bir Ģekilde etkilenmektedir. Günümüzde öğrenme sürecinde biliĢim 

teknolojilerinin kullanılıp kullanılmaması değil bunun yerine nasıl kullanılmasının gerektiği 

tartıĢılmaktadır. Öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojilerini eğitim aracı olarak kullanmaları, 

onların bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumları ile mümkün olacaktır. 

Öğrencilerinin biliĢim teknolojileri ile bu teknolojilerin eğitimde kullanılmasına yönelik tutumları ve 

bu tutumları etkileyen faktörlerin tespit edilmeye çalıĢıldığı bu çalıĢma ile öğrenme sürecinin öznesi 

konumunda olan öğrencilerin yaklaĢımları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ordu Üniversitesi Ġkizce Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan anket sonuçlarının analizi 

neticesinde elde edilen bulgular erkek öğrencilerin bayan öğrencilere oranla yaklaĢık 2 kat daha fazla 

bilgisayar destekli öğretime karĢı kaygı duyduğunu göstermektedir. Ayrıca bilgisayar kullanmasını 

bilen öğrencilerin internete yönelik kaygıları bilmeyen öğrencilere göre daha düĢük ve bilgisayar 

alanındaki geliĢmeleri takip ettiğini düĢünmeyen öğrencilerin internetin faydalarına yönelik 

beklentileri daha yüksektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ile biliĢim teknolojilerini yönelik 

tutumlarını gösteren 4 faktör ile istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki olmadığı ortaya konan diğer 

sonuçlar arasındadır. 

Analiz sonucunda elde edilen bu bulgular özellikle kız öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime yönelik 

kaygılarının giderilmesine yönelik oryantasyon eğitimine tabi tutulması gerektiğini göstermektedir. 

Yükseköğretim hayatına baĢlayan öğrencilerin biliĢim teknolojileri dersleri ile söz konusu tutumlarının 

değiĢeceğini beklemek hata olacaktır. Ayrıca bilgisayar kullanmayı bilen öğrencilerin kaygılarının 

bilmeyenlere göre daha yüksek olması ve biliĢim teknolojilerine yönelik öğrenim görülen sınıfa göre 

bir farklılık olmaması biliĢim teknolojileri dersinin öğrencilerin kaygılarını gidermediğini 

göstermektedir. Ayrıca biliĢim teknolojilerini öğrenme süreçlerinde kullanacak öğretim elemanlarının 

bu aracı kullanmasındaki yetkinlik düzeyleri de dikkate alınması gereken diğer bir konudur.  
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Studiuesi, Gary Loyd Bevington për disertacion të doktoraturës së tij kishte zgjedhur të studion për 

fonologjinë e shqipes, i cili, ka arritur në atë kohë të publikon 

rezultate fonologjike si të arsyeshme dhe të pranueshme. Një 

studim dhe rezultat i tillë nuk mund të konsiderohet i lehtë edhe 

për vetë studiuesit e gjuhës amtare, sepse kërkohet njohje e thellë 

e strukturës se gjuhës, në këtë rast, të studimit në fjalë, njohës i 

gjuhës shqipe. Ky autor në vitin 1974 botoi veprën ―Albanian 

Phonology” në Wiesbaden të Gjermanisë. Libri ofron kryesisht 

informacione mjaft të rëndësishme, të cilat janë të orientuara 

kryesisht në sistemin foljor dhe atë emëror të shqipes. 

Libri ―Fonologjia e shqipes‖ ofron një hyrje të përgjithshme dhe 

përmbledhëse duke filluar nga analizat dhe vlerësimet e ndryshme 

gjenerative dhe me theks të veçantë duke u bazuar në konceptet e 

themeluesit të gjuhësisë gjenerative të N. Chomsky-it. Rëndësia e 

librit qëndron nga disa koncept që deri me tani (në atë kohë) nuk 

janë shtruar ose janë studiuar pjesërisht. Në fillim mund të themi se autori ka krahasuar studimet e 

Chomskit, Halle-it, Andersonit, Lehiste, Hefner etj, të cilët kanë studiuar rrënjësisht problemet e 

ndryshme gjuhësore dhe në veçanti, autori i ka krahasuar modelet e studimit të tyre për ta studiuar  

fonologjinë e shqipes.    

Autori, në një kapitull të veçantë i ka dhënë rëndësi për theksin e shqipes. Pastaj, në vazhdim si bosht 

kryesor i studimit është sistemi foljor, i cili është studiuar në koncept të përgjithshëm dhe mjaft 

shkoqitës. Në vazhdim kemi një kapitull për sistemin emëror që kryesisht është mbështetur mbi 

studimin e Newmark-it. Autori ka arritur t‘i studion 36 rregulla fonologjike. 

Fjalët kryesore: 

Gary Loyd Bevington, “Albanian Phonology”, sistemi foljor, emëror, 36 rregulla fonologjike, 

Newmark. 
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Özet 

 

Bu çalıĢma ilkbahar döneminde Ordu ili florasında bal arılarının (Apis mellifera L.) polen tercihlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma 3 adet polen tuzaklı arı kolonisi ile yürütülmüĢtür. Arıların 

uçuĢa çıktıkları dönemlerde her hafta gün içerisinde 07:00-15:00 saatlerinde kolonilerdeki tuzaklar ile 

örnek polen preparatları elde edilmiĢtir. Yine bu dönemde floradaki karayemiĢ (Laurocerasus 

officinalis R.) çiçeklerinden referans preparatlar hazırlanmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarına göre mart ayında karayemiĢ bitkisine ait polenler, bal arıları (Apis mellifera L.) 

tarafından sekonder (% 27.17) düzeyde en fazla tercih edilen bitki taksonu olarak belirlenmiĢtir. 

Ayrıca karayemiĢ bitkisinin protein içeriğinin % 20 (% 22.85)‘nin üzerinde olması, özellikle bal arısı 

kolonilerinin üreme ve yavru yetiĢtirme davranıĢı gösterdikleri ilkbahar geliĢme döneminde polen 

ihtiyacının karayemiĢ bitkisinden sağlanması ve arıcılık açısından önem arz etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: KarayemiĢ, bal arısı (Apis mellifera L.), polen, protein, mineral içerik 

 

Some Morphological and Biochemical Features  of Cherry Laurel  

(Laurocerasus officinalis R.) Plant Pollens 
 

Abstract 

 

This study was conducted in order to determine pollen preferences of honey bees (Apis mellifera L.) in 

Ordu province flora in spring period. The study was carried out with pollen trapped three bee colonies. 

In weekly periods, pollen traps were activated between the time of 07:00-15:00. In this period, the 

reference preparations were collected and than the samples were taken from cherry laurel 

(Laurocerasus officinalis R.) and reference preparations were prepared. 

According to results, in March, cherry laurel taxa was most preferred by honeybee (Apis mellifera L.) 

with seconder level (27.17 %). As a consequence, it was decided that cherry laurel plant has 

importance for beekeeping because of its protein of flower pollen content (22.85 %) which is higher 

than % 20 and the plant provides pollen needs of the colony.  

 

Keywords: Cherry laurel, honey bee (Apis mellifera L.,), pollen, protein, mineral content 

 
GĠRĠġ 

 

KarayemiĢ ilk olarak 1546 yılında Fransız Pierre Belon tarafından Trabzon'dan toplanmıĢ ve Cerasus 

trapezentuna (Trabzon Kirazı) olarak adlandırılmıĢtır. Bitki aynı yıl, Ġstanbul üzerinden Ġtalya'ya; 

1574'te de Clusius tarafından Viyana'ya getirilmiĢ, oradan da Fransa ve Ġngiltere'ye gönderilmiĢtir. 

Budanarak Ģekil verilebilmesi, dökülmeyen parlak koyu yeĢil yaprakları ve kokulu beyaz çiçekleri ile 

karayemiĢ, 1600 yılından itibaren tüm Avrupa'da park ve bahçelerde yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 

Günümüzde büyüme biçimi, yaprak boyut ve Ģekli, kıĢa dayanıklılık açısından farklı 20 kadar 

karayemiĢ kültürvarı vardır (Anonim, 2016a). 

mailto:scinbirtoglu@gmail.com
mailto:rsirali@nku.edu.tr
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Bitkiye ülkemizde değiĢik yöresel adlar verilir. Laurocerasus officinalis‘e taflan dıĢında, özellikle 

Ordu'nun doğusunda gürcü kirazı, laz kirazı, laz üzümü, laz yemiĢi, Giresun'da tanal, Artvin'de tçkoo 

gibi yöresel adlar verilir (Anonim, 2016a,b). 

KarayemiĢ (Laurocerasus officinalis R.) bitkisinin anavatanı olarak Karadeniz'in doğu kıyıları, 

Balkanlar (Eski Yugoslavya, Bulgaristan), Batı Kafkasya ve Kuzey Ġran gösterilmektedir. Bu bitki 

türü hem doğal hem de kültür bitkisi olarak Karadeniz dağlarının kuzeye bakan ve deniz seviyesinden 

20-1700 m'ye kadar olan yüksekliklerde yetiĢmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yaygın olarak 

bulunan karayemiĢ bitkisi (Deveci, 2012:838), daha çok evlerin, genellikle çay ve fındık bahçelerinin 

kenarlarında, yol kenarlarında ve orman içlerinde bulunmaktadır. Altı metreye kadar boylanan çalı 

veya küçük ağaç Ģeklindeki bitkilerin dalcıklarının uçlarına doğru Mart-Haziran dönemlerinde çiçek 

salkımı görülür. Yaprak koltuğundan çıkan beyaz renkli çiçekler 5-15 cm boyundaki bir eksen 

üzerinde, dik duran bir salkımda toplanmıĢlardır. Her bir çiçek üzerinde 5 çanak yaprak, 5 taç yaprak, 

1 diĢi organ ve 15-20 erkek organ bulunur (Anonim, 2016a).      

Bal arıları yaĢamlarını sürdürebilmek için doğadan bazı maddeleri toplayıp kovana getirerek 

kullanmak zorundadır. Bunlar; nektar, polen, su ve propolistir. Bal arılarının tek doğal protein 

kaynakları ise polendir. Arı kolonisinde üreme faaliyeti ve yavru gıdası üretiminin mevsime bağlı 

değiĢim göstermesi sebebiyle polene olan ihtiyaç da dönemlere bağlı olarak değiĢim göstermektedir. 

Bal arılarının polene en fazla ihtiyaç duydukları dönemler kolonilerin üreme, yavru yetiĢtirme, 

balmumu üretme ve çoğalma davranıĢı gösterdikleri ilkbahar ve yaz baĢlarıdır (Güler, 2006:191).  

Arıcılıktan yüksek verim sağlayabilmek koloni verimliliği, koloni gücü ve çalıĢkanlığının yanı sıra 

nektar ve polen kaynaklarının çeĢidine ve bolluğuna da bağlıdır (Bijev, 1958). Kaynağına göre 

değiĢiklik göstermekle birlikte genel olarak polen ortalama; % 35 karbonhidrat, % 20 protein, % 20 su, 

% 5 lipid ve % 20 dolayında diğer maddeler içerir (Anonim, 2006:8). Ham protein düzeyi % 20 ve 

altında olan polenlerin ise arı geliĢimi üzerine önemli bir etkisi yoktur (Güler, 2006:190). 

Bu çalıĢma ile Ordu Ġlinde bal arısı (Apis mellifera L.)‘nın karayemiĢ (Laurocerasus officinalis R.) 

bitkisini polen kaynağı olarak tercih etme düzeyi ile karayemiĢ polenlerinin bazı morfolojik ve 

biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

ÇalıĢma 2013 yılı Ġlkbahar aylarında (Mart-Nisan-Mayıs) Ordu Ġli Dedeli yöresinde 3 adet polen 

tuzaklı arı kolonisi ile yürütülmüĢtür. 

KarayemiĢ bitkisinin mart ayında çiçeklenme döneminde polenlerinden referans preparatları 

hazırlamak üzere alınan çiçek örnekleri; 50 ml falcon tüplerde 15 ml % 0.7‘lik fizyolojik tuzlu suyla 

karıĢtırılıp 5 ml‘si 5 dk süreyle 3000 Rpm devirde santrifüj edilmiĢtir. Bu karıĢımdan lam üzerine 1-2 

damla damlatılarak lamelle kapatıldıktan sonra kenarları kanada balzamı ile sabitlenmiĢtir (Anonim, 

2005). Kolonilerin her birinden Sawyer (1988)‘in metoduna göre rastgele 200‘er adet polen peletleri 

seçilmiĢtir.  

Referans preparatları ile kolonilerden alınarak hazırlanan örnek preparatlardaki polenlerin morfolojik 

uzunlukları (Anonim, 2005), kameralı ıĢık mikroskobu (40x/0.65) aracılığıyla ölçülmüĢtür.  

Polenlerin protein analizleri DUMAS yöntemine göre, mineral madde (K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu)  

analizleri ise A.O.A.C.‘nin metodundan uyarlanarak yapılmıĢtır (Anonim, 2000; Fredes ve 

Montenegro, 2006).  

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü ilkbahar aylarında bal arılarının, yörede 32 adet polen kaynağını oluĢturan 

bitki taksonları içerisinde karayemiĢ polenlerini % 6.11‘lik oranla kovanlara taĢıdıkları tespit 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma bulgularına göre; bal arılarının karayemiĢi polen kaynağı olarak, yörede çiçeklenme dönemi 

olan mart ayında sekonder (% 27.17) düzeyde ve en fazla tercih ettikleri ortaya konmuĢtur. Bu sonuç 

Sorkun (2008:169)‘un karayemiĢin polen özelliğinin trikolpat olduğu, bal arısının nektardan çok polen 

topladığı ve bitkinin polen üretim potansiyelinin sekonder düzeyde bulunduğuna iliĢkin bildiriĢi ile 

uyumlu bulunmuĢtur. 
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Ayrıca karayemiĢ bitkisinin protein içeriğinin % 20 (% 22.85)‘nin üzerinde olması, özellikle bal arısı 

kolonilerinin üreme ve yavru yetiĢtirme davranıĢı gösterdikleri ilkbahar geliĢme döneminde polen 

ihtiyacının karayemiĢ bitkisinden sağlanması ve arıcılık açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu 

sonuç, Fewell ve Winston (1992)‘un da belirttiği gibi kovanda polen stokları yeterli olduğunda protein 

oranı yüksek olan bitki türlerine ait polenlerin öncelikli olarak tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

  
ġekil 1:  KarayemiĢ (Laurocerasus officinalis R.) çiçeği ve poleni 

 

Kolaylı ve ark.,(2003), KarayemiĢ polenlerinin biyokimyasal özelliklerini inceledikleri çalıĢmada K, 

Mg, Ca, Fe, Na ve Cu değerlerini sırasıyla 2215±10.5, 179±11, 153±0.8, 8.3±0.8, 55±0.3 ve 0.8 ±0.1 

mg/kg (ppm), olarak bildirmiĢlerdir. Bildirilen K, Mg, Ca ve Na değerleri bu çalıĢmanın bulgularından 

yüksek, Fe ve Cu değerleri ise düĢük bulunmuĢtur (Tablo 1). Bir bitkinin poleninin özelliği baĢka 

yöreden elde edilen aynı bitkinin poleninden oldukça farklı bir yapı gösterebilmekte (Kumova ve 

Korkmaz, 1998:3); polenlerin mineral madde içeriğine iliĢkin farklılıklar, polen geliĢirken oluĢan 

çevre koĢulları ve depolama yöntemlerinden de kaynaklanabilmektedir (Grınçarov ve ark., 1963:149) 

 

Tablo 1: KarayemiĢ bitkisi polenlerinin bazı biyokimyasal özellikleri 
Familya 

 

Latince adı Protein (%) 

Ort±SS 

Mineral Madde Miktarları (ppm) Ort±SS 

K Mg Ca Fe Na Cu 

Rosaceae  

 

Laurocerasus 

officinalis R. 

22.85  

± 0.60 

271.67 

± 1.12 

64.05 ± 

0.76 

46.95 ± 

1.24 

42.26 ± 

0.91 

14.12 ± 

1.44 

2.30 ± 

0.41 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Somerville ve Nicol (2002:1133) polende ortalama mineral madde miktarı bakımından en yüksek 

oranın potasyum (5530 ppm) olduğunu, Szczesna (2007:8) üç farklı ülkeden toplanan polenlerin 

toplam element içeriği oranını en yüksekten sırasıyla potasyum (% 59), magnezyum (% 18), sodyum 

(% 12), kalsiyum (% 8) ve % 3 ile diğerleri (bakır, çinko, mangan, demir) olarak belirtmiĢtir. Daha 

önce yapılan araĢtırma sonuçları, mineral madde oranları bakımından bu çalıĢmanın bulgularıyla 

oransal olarak benzerlik göstermektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 2: KarayemiĢ bitkisi polenlerinin bazı morfolojik özellikleri      
Türkçe adı  Polen pelet 

rengi 

Ağırlık 

mg/pelet 

Polen Ģekli Polen 

Büyüklüğü 

µm 

Minumum 

Polen 

Büyüklüğü 

µm 

Maksimum 

Polen  

Büyüklüğü 

µm 

KarayemiĢ 

 

10 Açık sarı 6.01 ± 0.31 Üçgen 41.15 ± 0.99 

41.33 ± 0.78 

36.71 

38.52 

45.79 

45.13 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tütüncü (2006:166)  Laurocerasus officinalis R. poleninde polar ekseni 30.18±1.72 µm, ekvatoral 

ekseni 34.39±2.03 µm olarak ifade etmiĢtir. Daha önce incelenmiĢ türlerin palinolojik bulgularını 
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Tablo 2‘deki bu çalıĢmanın bulgularıyla karĢılaĢtırdığımızda polen büyüklüklerinde farklılıklar 

olabildiği ortaya konmuĢtur (Tablo 2). Bu farklılıkların bölgelerden alınan örneklerden, preparasyon 

yönteminden veya ölçümün yapıldığı süre gibi faktörlerden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Ortaya konan araĢtırma sonuçlarından, bal arılarının proteine yoğun ihtiyaç duyduğu ilkbahar 

döneminde yavru yetiĢtirme ve koloni geliĢme amacıyla karayemiĢ bitkisinin polenlerinden yüksek 

düzeyde yararlandığı anlaĢılmıĢtır. KarayemiĢ bitkisi polenlerinin besin değerinin yüksek olması, bal 

arıları tarafından proteince zengin bitki türlerinin polenlerinin tercih edilmesi bakımından önem arz 

etmektedir.  

YetiĢtirildiği yörede arıcılık açısından önemli bir polen kaynağı olan karayemiĢ bitkisinin daha fazla 

yaygınlaĢtırılmasının yanı sıra arıcılarımızın bulunduğu yörede veya ülkenin diğer bölgelerinde, 

arıcılık için en uygun bitki kaynaklarının arayıĢı içerisinde olmaları gerekmektedir. 

Böylece arıcılıkta verimliliği sınırlayan doğal koĢullara bağımlılık en aza indirilmiĢ olacaktır. Bu 

amaçla arıların uçuĢ alanı içerisinde yoğun olarak ziyaret ettikleri polenli bitki tür ve alt türleri 

mutlaka belirlenmelidir (Tutkun, 2011:166).  

Diğer yandan dünya genelinde arıların yararlandığı bilinen ballı bitki türlerinin ¾ 
‗
üne sahip olan 

ülkemizin flora zenginliği bölgelere göre farklılıklar gösterdiğinden, Türkiye‘nin polen takviminin ve 

bal arılarının polen tercihlerinin belirlenmesi bakımından bu tür çalıĢmaların tüm bölgelerimizde 

yapılması arıcılık açısından oldukça yararlı olacaktır. 
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Özet 

Mobil Arıcılık (MAS) projesi modern arıcılığı geliĢtirme konusunda Türkiye‘de orijinal ilk çalıĢma 

olma özelliği taĢımaktadır.  

MAS 3 bölümden oluĢmaktadır. Bölümlerden birincisi 130 adet özel tasarımlı kovan içeren arılık 

bölümü, ikincisi 4 kiĢinin kalabildiği 9 m
2
 kullanım alanı olan bir arıcı evi bölümü, üçüncüsü ise 

çeĢitli amaçlara uygun 5 m
2‘
lik çadır bölümüdür. Bu bölümlerin dıĢında 2 ton kapasiteli bal deposu ve 

650 litre kapasiteli su deposu ile özel çerçeve taĢıma kasaları bulunmaktadır.  

MAS, verimsiz birçok koloniden üretim etkinliği yüksek koloniler oluĢturularak kıĢlatmaya arı 

bırakılmadan çiçeklerin yoğun nektar salgıladığı en yakın alanlarda nektar akımlarını hijyenik 

Ģartlarda doğal arı ürünlerine dönüĢtürülmesine sağlayan bir sistemdir. 

MAS arazi uygulaması çalıĢmaları Amasya, Adapazarı ve Edirne illerinde gerçekleĢtirildi. Genel 

olarak koloni yönetimi ile ilgili arılarda çalıĢma düzeni, kovan ĢaĢırmaları ve yağmalama olayları 

incelendi. Adapazarı‘nda polen, Edirne‘de bal ve polen üretimi yapıldı.  

MAS gezgin arıcılıkta en büyük sorun olan nakil iĢlemleri ile ilgili kovan çakma, çerçeve çakma, 

kovan taĢıma, baraka (arıcı evi) kurma, arıların yerleĢtirileceği geniĢ alan bulma ve uzak mesafeler 

için araçtan kovan indirme-yükleme gibi tüm zorlukları ortadan kaldırarak ve seri hareket kabiliyeti ile 

baĢarılı olup gezginci arıcılıkta kullanılabileceği gözlenmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Bal arısı (Apis mellifera L.), Mas (Mobil Arıcılık Sistemi), gezginci arıcılık 

        flora, bal, polen 

 

Mobile Beekeeping System 

 
Abstract 

 

Mobile Beekeeping (MAS) Project is designed for the first time to develop modern beekeeping in 

Turkey.  

 MAS is composed of three departments. First, an apiary which contains 130 special hives, second a 

room for beekeepers of 9 m2, and a tent of 5 m2 for various aims. Also there is a two tons capacity of 

honey and an 650 liters capacity of water tanks together with special cases for carrying frames.  

MAS is a system of constituting effective productive colonies from  many unproductive colonies and 

obtaining natural bee products from nectars of flowers from nearby regions in  hygienic conditions 

without overwintering of honeybees.  

MAS field practice studies were performed in Amasya, Adapazarı and Edirne provinces. In general 

working arrangement, hive drifting, and robbing of honeybees investigated concerning with colony 

management. Polen produced in Adapazarı and Edirne, but honey produced only in Edirne.     

MAS system eliminated many difficulties of migratory beekeeping such as nailing of hives and 

frames, carrying of hives by hands, establishment of hut (beekeepers house), founding suitable place 

for hives, and loading and discharging of hives from vehicles. Therefore this system is succesful for its 

quickness and can be used for migratory beekeeping.  

 

Keywords: Honeybee (Apis mellifera L.), Mas (Mobile Beekeeping System), migratory beekeeping, 

       flora, honey, pollen 
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GĠRĠġ 

 

Arıcılık, bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin bulundukları yörelere göre nektar akımının en bol 

olduğu dönemlerde iĢçi arı (tarlacı) populasyonunun en üst düzeye çıkarılması ve bu arı 

populasyonunun bal, polen, arı sütü üretimi ve bitkilerin tozlaĢması (polinasyonu) amacıyla 

kullanıldığı bir tarımsal faaliyettir (Güler, 2006:209).   

Türkiye arıcılıkta, koloni varlığı bakımından Dünyada 3. sırada, bal üretiminde ise 2. sırada 

bulunmaktadır (Anonim, 2013). Özhatay ve Kültür (2006) ile Özhatay ve ark. (2009)‘nın 

bildirdiğine göre Türkiye bitki genetik çeĢitliliği bakımından 4080‘i (% 32.70) endemik olmak 

üzere toplam 12 476 taksona sahip bulunmaktadır. Türkiye‘de mevcut olan tüm bitkilerin 500 

kadarı arıcılık için önem taĢıyan, arılara nektar ve polen sunan önemli arı bitkileridir. Bu 

bitkilerin tamamı arıcılık için önemli olmakla birlikte, ekonomik anlamda dominant nektar ve 

polen verimi olan bitki sayısı 50-60 civarındadır (Sorkun, 2010:47). 

Türkiye‘de Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Ġran-Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafya bölgesi 

bulunmaktadır. Avrupa-Sibirya Bölgesi, Kuzey Anadolu‘nun tümünü ve Trakya‘nın Karadeniz‘e 

bakan kısmını içermektedir. Avrupa-Sibirya flora bölgesi Öksin ve Hırkaniyen olarak ikiye 

ayrılır. Karadeniz‘e yakın olan batıdaki saha Öksin, Ġran‘ın kuzeyi ve TaliĢ dağlarının bulunduğu 

alan ise Hırkaniyen‘dir. Doğu Karadeniz bölümünü Orta Karadeniz‘den ayıran Melet Irmağı ile 

doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılan Öksin sahanın doğuda kalan bölümüne ―KolĢik‖ adı 

verilir (Avcı, 1993). 

Doğada nektar ve polen kaynakları olarak önem kazanmıĢ binlerce bitki türü bulunmaktadır. 

Bunları baklagil yem bitkileri, kültür bitkileri, kır çiçekleri, ağaç ve çalılar olarak 

gruplandırabiliriz (Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2012:96). Türkiye‘deki çayır ve meralarda bol 

miktarda bulunan geven, sarmaĢık, ballıbaba, kekik, lavanta, nane,  adaçayı, hardal, yonca, ak 

üçgül, çayır üçgülü, kırmızı üçgül, taĢ yoncası ve gazal boynuzu gibi bitkiler aynı zamanda arılar 

için de çok önemli ve zengin birer nektar ile polen kaynaklarıdır (Genç ve Dodoloğlu, 2011:29). 

Sönmez ve Altan (1992), polen kaynağı bakımından önemli ağaçlar türlerinin akçaağaç (Acer 

sp.), ceviz (Juglans regia), dut (Morus sp.), dıĢbudak (Fraxinus spp.), fındık (Corylus sp.), huĢ 

(Betula sp.), karaağaç (Ulmus sp.), kestane (Castanea sativa), kızılağaç (Alnus sp.), söğüt (Salix 

sp.), ĢimĢir (Buxus sp.) olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Arılar bitkisel üretimde polinatör olarak görev yaparak ürün miktar ve kalitesini yükseltmektirler. Bu 

yüzden yıl içinde ortalama 8 ay bal üretimi yapılabilmektedir. Arıcılıkta amaç, arı kolonilerinin 

doğadaki çeĢitli flora kaynaklarından en yüksek seviyede nektar ve polen toplayarak bunları çeĢitli arı 

ürünlerine dönüĢtürmelerini sağlamaktır. Arıcılar uzun sayılabilecek bir nektar sezonunun ancak 1–3 

aylık döneminden yararlanılabilmektedir. Bu proje gerçekleĢtirilen MAS ile 4–8 nektar sezonunda 6-

11 kez bal hasadı yapılması mümkün gelecektir. 

Proje ile geliĢtirilen MAS, arı yetiĢtiricisi ve bal üreticisi gibi arıcılıkta da uzmanlaĢmanın baĢlamasını 

sağlayacaktır. Elinde fazla miktarda arı kolonisi bulunmayan veya gezgin arıcılık yapamayan arıcılar 

arı yetiĢtirmeye yönlendirilecek, bu üreticilerin yetiĢtirdiği arılar bol nektarlı alanların bu yeni mobil 

sistemiyle bal-polen üretimine dönüĢtürülmesi sağlanacaktır. Bu anlamda proje ile gerçekleĢtirilmesi 

hedeflenen MAS, modern arıcılığı geliĢtirme konusunda orijinal ve ülkemizde ilk çalıĢma olma 

özelliği taĢımaktadır. 

   

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Enstitümüz tarafından gezgin arıcılıkta üretim kapasitesi yüksek koloniler oluĢturularak çiçeklerin 

yoğun nektar salgıladığı zamanlarda nektar kaynaklarına en yakın mesafede uygun konaklama ile 

yüksek üretim sağlamak için mobil arıcılık sistemi (MAS) geliĢtirildi. MAS da 20 çerçeve kapasiteli, 

özel tasarlanmıĢ 130 adet kovan kullanıldı. MAS, özellikle gezgin arıcılıkta nakil iĢlemleri baĢta 

olmak üzere birçok kolaylıklar sağlamakta ve 1 yıl içinde 5 nektar akımından faydalanma imkânı 

bulunmaktadır.  
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10.15 m.

2.05 m.

1,5 m.

80 cm.

53 cm.

30 cm. Kovan kapasitesi 20 çerçevedir.

 
ġekil 1: Mobil Arıcılık Sistemi 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Mobil Arıcılık Sisteminin Uygulama ÇalıĢmaları  
 

MAS ile üretim amaçlı olarak 1.arazi uygulaması 29 Mayıs ile 30 Ağustos 2005 tarihleri arasında 

Sakarya ve Edirne Ġllerinde; 2. arazi uygulaması ise 1 Nisan 2009 ile 10 Kasım 2009 tarihleri arasında 

Mersin, Aksaray, Sivas, Muğla ve Ordu illerinde gerçekleĢtirildi (Tablo 1).  

 

Tablo 1: MAS Uygulamasında Kapasite Doluluk Oranı 

 YER 
NAKĠL 

TARĠHĠ 

KALMA 

SÜRESĠ 

(Gün) 

KONTROL 

TARĠHĠ 

TOPLAM 

ÇERÇEVE 

SAYISI 

KAPASĠTE 

DOLULUK 

ORANI 

BAL 

ÜRETĠM 

MĠKTARI 

(kg) 

1. 

U

Y

G

U

L

A

M

A 

SAKARYA 31.05.2005 37 
04.06.2005 2229 85.73 

- 
03.07.2005 1422 54.69 

EDĠRNE 08.07.2005 28 10.07.2005 2580 99.23 2134 

KEġAN 05.08.2005 24 
10.08.2005 1688 64.82 

  355 
29.08.2005 1143 43.96 

ORDU 01.09.2005 - 12.09.2005 636 24.46 125 

2. 

U

Y

G

U

L

A

M

A 

ADANA 03.04.2009 11 08.04.2009 1840 70.77 - 

MERSĠN 14.04.2009 30 20.04.2009 2235 85.96 753 

AKSARAY 13.05.2009 37 22.05.2009 2400 92.31 1970  

SĠVAS 20.06.2009 23 20.06.2009 1800 69.23 - 

ORDU 14.08.2009 62 27.08.2009 1335 51.35    350 

MUĞLA 16.09.2009 60 16.09.2009 2135 82.11 1690 

ORDU 14.11.2009 - 24.11.2009 129 4.96 390 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

1. uygulamada ağırlıklı olarak koloni yönetimi ile ilgili çalıĢmalar yapıldı. Edirne‘de bal üretimi 

gerçekleĢtirildi. 2. uygulamada ise Mersin, Aksaray ve Muğla illerinde üretim çalıĢmaları yapıldı. 1. 

uygulamada MAS kovanlarına 12–14 çerçeveli arı kolonileri; 2. uygulamada ise 16-17 çerçeveli arı 

kolonileri oluĢturularak mevsime baĢlandı.  
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1.uygulamada ilk haftalarda kolonilerde geliĢme beklenirken bölgenin meteorolojik durumu, tarlacı 

arıların ömür sürelerinin dolması ve arıların fındık ilacından etkilenmelerinden dolayı % 36.2 oranında 

bir azalma meydana geldi. 2. uygulamada ise 3.haftadan itibaren bazı kolonilerde oğul verme olayları 

yaĢandı. 

 

         
ġekil 2: MAS Görünümü 

 

1. uygulamada 17 Haziran 2005 tarihinde arıların nektar getirdikleri gözlendi. Ancak koloni 

kondüsyonları yetersiz görüldüğünden destek kolonilerinin arıları MAS kolonileri ile birleĢtirilerek 

hedeflenen ideal koloni kondüsyonu olan 18–20 adet arılı çerçeve durumuna getirildi. 7 Temmuz 2005 

den sonra Edirne‘ye nakil gerçekleĢtirildi.  

Tablo 1. incelendiğinde Edirne‘de arılarda çok yoğun bal ve polen taĢıma çalıĢması gözlendi. Ġlk 

günlerde arılarda aĢırı hırçınlık ve sokma davranıĢı görüldü. AĢırı hırçınlık 16 Temmuz 2005‘e kadar 

devam etti. Bir hafta sonra kolonilerden bal hasadı yapılacak duruma geldiği tespit edildi. Hasat edilen 

balların % 100'e yakın kısmı sırlı idi.  Bazı kolonilerden 18 çerçeve (yaklaĢık 40 kg)  bal hasadı 

gerçekleĢtirildi. 2. bal hasadı ise Edirne‘nin KeĢan ilçesinde gerçekleĢtirildi. Daha sonra ise MAS‘da 

üretimin yapılabilirliği tespit edildiğinden arazi uygulamasına son verilerek 30 Ağustos 2005‘de 

Enstitüye nakil gerçekleĢtirildi. 

2. uygulamaya 03 Nisan 2009 tarihinde Adana ilinde baĢlandı. Ancak nektarın yetersiz olması 

nedeniyle kısa süre içerinde MAS Mersin iline nakledildi. Mersin‘de yılın ilk üretimi gerçekleĢtirildi. 

Daha sonra MAS; 13 Mayıs 2009 tarihinde Aksaray iline nakledildi. Aksaray‘da yılın 2. bal hasadı 

gerçekleĢtirildi. Hasattan hemen sonra 20 Haziran 2009 tarihinde Sivas iline nakledildi. Burada 3 hafta 

kalan MAS, buradaki florada meydana gelen kuruma nedeniyle hasat yapılamadı. Kolonilerde görülen 

gerileme nedeniyle MAS 14 Temmuz 2009 tarihinde Ordu iline nakledilerek bakıma alındı. Ordu‘da 

yılın 3.bal hasadı yapıldı. Daha sonra MAS kolonilerine destek kolonilerinden gerekli takviyeler 

yapıldı. Takviye sonrası hiç bekletilmeden 16 Eylül 2009 tarihinde Muğla iline nakledildi. Burada 

yılın 4. bal hasadı gerçekleĢtirildi. 14 Kasım 2009 tarihinde tekrar Ordu iline nakledilerek yıl içinde 

sezon tamamlandı. Ordu‘da yapılan bakım çalıĢmalarında kolonilerde büyük oranda düĢüĢ meydana 

geldiği gözlendi. Kolonilerden çıkarılan ballı çerçevelerden de yılın son bal hasadı gerçekleĢtirildi. 

         
   ġekil 3: Sistemin önden görünüĢü                   ġekil 4: MAS Kovan GiriĢi 
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1.uygulamada sezon içinde 5 nakil, 2 kez bal ve 5 kez polen hasadı yapılarak, 2614 kg. bal ve 65 kg. 

polen üretimi gerçekleĢtirildi.  2.uygulamada ise sezon içinde 7 nakil, 5 kez bal ve 5 kez polen hasadı 

yapılarak, 5153 kg. bal ve 91 kg. polen üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Tablo 2: MAS Uygulamalarında Üretim Miktarı 

 YIL 
TOPLAM BAL 

ÜRETĠMĠ (kg) 

KOVAN 

BAġINA BAL 

ÜRETĠM 

MĠKTARI (kg) 

TOPLAM 

POLEN 

ÜRETĠMĠ (kg) 

KOVAN BAġINA 

POLEN ÜRETĠM 

MĠKTARI (kg) 

1. MAS 

UYGULAMASI 
2005 2614 20.11 65 0.5 

2. MAS 

UYGULAMASI 
2009 5153 39.64 91 0.7 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 2. incelendiğinde MAS‘da yapılan üretim ülkemizin 2005 yılı bal ortalaması olan 17.95 kg ile 

karĢılaĢtırıldığında 1. uygulamada 20.11 kg. ile daha fazla üretim yapıldığı görülmektedir. 

2.uygulamada ise 39.64 kg üretim ile 2008 yılı bal ortalaması olan 16.64 kg karĢılaĢtırıldığında iki 

katından fazla verim artıĢı sağlanmıĢtır.  

 

SONUÇ 

 

MAS uygulaması ülkemiz arıcılığı için yeni bir üretim modeli olarak değerlendirilmelidir. BaĢarılı bir 

üretim planlaması ile çok verimli sonuçlar elde edilebilecek bir modeldir. Ġlk yatırım maliyeti biraz 

yüksek olmakla beraber güvenilir ve hijyenik arı ürünleri üretmek için ideal bir yöntemdir. Bu sistem 

özel koloni yönetimi ve yetiĢtirme modelleri içerdiğinden yetiĢmiĢ teknik eleman ve modern 

ekipmanlar gerektirmektedir. Nektarlı bitkilerin çiçeklenme dönemlerine göre planlama yaparak bu 

sistem uygulandığında arıcılıkta özellikle bal üretiminde ülke ortalamasından 2-5 kat fazla bir verim 

artıĢı gerçekleĢtirmenin mümkün olacağı görülmüĢtür.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, prototipi tasarlanan ve imal edilen ısı geri kazanımlı ısı pompalı kurutucu (IGKIPK) 

yardımıyla 38 ºC kurutma 4 mm ve 6 mm kalınlıklarında ve dairesel Ģeklinde dilimlenmiĢ kivi 

numuneleri hava sıcaklığında kivi meyvesi kurutulmuĢtur. Deneyler, herhangi bir ön iĢleme maruz 

bırakılmadan aynı miktarda üzerinde 3 m/s kurutma havası hızında gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma 

sonunda kivi için kuruma nem eğrileri elde edilmiĢ ve ısı pompası ile tüm sistemin performansı 

incelenmiĢtir. Deneyler sonunda dilimlenmiĢ kivi meyveleri 6.273 g su/g kuru madde su oranından 

0.381 g su/g kuru madde su oranına sırasıyla 4 mm ve 6 mm dilim kalınlıklarında 420 ve 480 dakikada 

kurutulmuĢtur. Kurutma sisteminin özgül nem çekme oranı (ÖNÇO) değerlerinin, numune dilim 

kalınlıklarına göre değiĢtiği gözlenmiĢtir. Tüm kurutma zamanı boyunca sistem ÖNÇO değeri 4 mm 

dilim kalınlığında ortalama 0.479 kg/kWh, 6 mm dilim kalınlığında ise 0.426 kg/kWh elde edilmiĢtir. 

Kurutma esnasında ortalama ısı pompası performans katsayısı (ITKıp) 2.7, tüm sistemin ise (ITKsis) 2.4 

olarak elde edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Isı pompalı kurutucu, ısı geri kazanım, kurutma, kivi, performans analizi. 

 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF HEAT PUMP DRYER WITH HEAT 

RECOVERY 
 

Abstract 

 

In this study, kiwi was dried with a prototype of heat pump drier with heat recovery at 40 ºC . Samples 

were paper without any prior modification in  form of 4 and 6 mm slices and dried under 3 m/s drying 

air velocity. Performances of heat pump and whole system was examined with the results of drying 

humidity curves for kiwi. Kiwi was dried from 6.273 gwater/g dry matter to 0.381  g water/g dry 

matter within 420 minutes for 4 mm samples and 480 minutes for  6 mm samples.  The specific 

extracted ratio (SMER) changed depend on sample thickness. SMER value was obtained as 0.479 

kg/kWh for 4 mm and 0.426 kg/kWh for 6 mm samples. During drying proces, mean coefficient of 

performance (COP) for the heat pump was obtained as 2.7 while for the whole system is 2.4. 

 

Keywords: Heat pump dryer, heat recovery, drying, kiwi performance analysis . 

 

GĠRĠġ 

 

Kurutma iĢleminin gerçekleĢtiği üretim sektöründe kurutma maliyeti, toplam maliyetin % 60 ile % 

70‘ini oluĢturmaktadır. Bu nedenle, kurutma endüstrisinde kullanılan enerjinin maliyetini düĢürmek 

büyük önem taĢımaktadır. Bu da enerjinin verimli kullanılması ile mümkün olabilecektir (Dincer, 

1998:317,  Syahrul ve ark., 2002:87). Herhangi bir kurutma sisteminde asıl amaç; kurutma sistemini 

optimize etmek ve atık enerji sarfiyatını azaltmak suretiyle minimum fiyat ve maksimum kapasitede, 

arzu edilen kalitede kurutulmuĢ ürün elde etmektir (Chua ve ark., 2001:721, Söylemez, 2006:292). 

Kurutma kalitesi ve enerji verimini iyileĢtirmek için sıcak hava kurutma, vakum kurutma, dondurarak 
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kurutma ve ısı pompalı kurutma sistemleri (IPK) üzerinde çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu 

metotların arasında IPK sistemleri daha az enerji tüketimleri nedeniyle en geliĢmiĢ sistemlerdir. 

Özellikle kapalı döngü IPK sistemlerinin gıda kurutma için geleneksel sıcak havalı kurutuculara göre 

daha yüksek enerji verimliliği, daha iyi ürün kalitesi, dıĢ hava koĢullarından bağımsız çalıĢabilme gibi 

pek çok avantajları vardır. Bu sistemler kurutucu egzoz havasından hem duyulur hem de gizli ısıyı geri 

kazandırdıkları için tüm sistem performansını iyileĢtirirler (Filho ve Strommen,1996:2061, Çolak ve 

HepbaĢlı, 2009:2180). Ayrıca düĢük enerji gereksinimi ve atmosfere zararlı gaz salınımına neden 

olmadıkları için çevre dostudurlar (Perera ve Rahman, 1997:75). Yapılan çeĢitli çalıĢmalarda,  ısı 

pompası kullanılarak kurutulmuĢ tarım ürünlerinin renk ve aroma kalitesi geleneksel sıcak havalı 

kurutuculara göre daha iyi bulunmuĢtur (Strommen ve Kramer, 1994:889, Prasertsan ve Saen-saby, 

1998:235, Soponronnarit ve ark., 1998:38, Teeboonma ve ark., 2003:369). IPK sistemlerinde 

değiĢtirilmiĢ atmosfer Ģartlarında ürün kurutulması üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar da mevcuttur. Bu 

çalıĢmalar sonucunda kuruma esnasında ürün kalitesinin yüksek olduğu, renk ve C vitamini 

değerlerinin korunduğu tespit edilmiĢtir (Hawlader ve ark., 2006:392, Yun-Hong ve ark., 2014:37). 

IPK sistemlerinin çalıĢma mekanizmaları, farklı tip IPK sistem uygulamaları, verimleri, avantaj ve 

dezavantajları ile tarımsal ürünlerin kurutulması alanındaki geliĢmeler üzerinde yapılan çalıĢmalar 

devam etmektedir (Patel ve Kar, 2012:142). 

IPK sistemi yardımıyla literatürde birçok ürün kurutulmasıyla ilgili birçok yayın mevcuttur. Kurutulan 

ürünler arasında  mango, papaya meyveleri (Soponronnarit ve ark., 1998:38, Teeboonma ve ark., 

2003:369, Achariyaviriya ve ark., 2000:479), domates (Queiroz ve ark. 2004:1603, AktaĢ ve ark., 

2012:287), ginseng, herbs ve ekinezya gibi bitkiler (Phani ve ark. 2005:961), fındık (AktaĢ, 2007), 

kivi, avokado ve muz meyveleri (Chua ve ark. 2001:721, Ceylan 2009:188, AktaĢ ve Kara, 2013:733), 

biber (Pal ve ark., 2008:1584), elma (Tosun 2009, AktaĢ ve ark. 2009:266), üzüm (AbuĢka ve Doğan, 

2010:271), mantar (Juan ve ark. 2013:164) vb. çok farklı ürün mevcuttur.  

Yukarıda açıklanan çalıĢmaların bir kısmı ise IPK sistemlerinin kontrol yöntemleri üzerinedir. Ürün 

kalitesini arttırmak ve enerji tasarrufunu sağlamak, IPK sistemlerinin doğru Ģekilde kontrolüyle 

mümkündür. IPK sistemlerinde kurutma havası sıcaklık kontrolü üç Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir. 

Birincisi fan hızını kontrol ederek (Ceylan, 2009:188, Yang ve ark., 2016:571), ikincisi, kompresör 

devrini kontrol ederek (Kivevele ve Huan, 2014:1), üçüncüsü iç yoğuĢturucuya paralel olarak 

bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye sokulmasıyla (Soponronnarit ve ark., 1998:38, Teeboonma ve 

ark., 2003:369, Pal ve ark., 2008:1584, Hawlader ve ark., 2006:392, Qi-Long ve ark., 2008:12, 

Queiroz ve ark., 2004:1603, Zhao ve ark., 2013:1049, Yun-Hong ve ark., 2014:37) gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada diğer çalıĢmalardan farklı olarak iç yoğuĢturucuya seri olarak bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucu 

devreye sokularak, kurutma havası sıcaklık kontrolü sağlanmıĢtır. Sağlıklı sonuç elde etmek amacıyla 

IGKIPK sistem performans değerleri saatlik bazda dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranları dikkat 

alınarak hesaplanmıĢ ve ortalama performans değerleri belirlenmiĢtir. Ayrıca IPK sistemine bir ısı geri 

kazanım cihazı monte edilmek suretiyle, kurutma odasından ayrılan sıcak ve nemli havanın ısısını 

kurutma odasına giren kurutma havasına verilmesi suretiyle de sistem performansı arttırılmıĢtır.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Deney Tesisatı 

 

Bu çalıĢmada Yalova Üniversitesi, Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı laboratuvarında, 

tasarlanan ve imal edilen kapalı döngü çalıĢan bir ısı geri kazanımlı ısı pompalı kurutma (IGIPK) 

sisteminde, dıĢ kabuğu soyulmuĢ 4 ve 6 mm kalınlıklarında ve her bir denemede 5.650 kg 

kütlelerindeki kivi meyveleri kurutulmuĢtur (ġekil 1). Kurutma sırasında hiçbir Ģekilde dıĢarıdan taze 

hava beslemesi yapılmayıp, aynı kurutma havası kapalı bir döngü Ģeklinde kullanılmıĢtır. Kurutma, 3 

m/s hava hızı ve 38 C kurutma kabin havası sıcaklığında gerçekleĢtirilmiĢtir. Tasarlanan kurutma 

sistemi; ısı pompası, fan, kanal sistemi, 0.55x1.55x0.80 m
3
 boyutlarındaki kurutma odası ile 

0.60x0.40x0.002 m
3
 boyutlarında ve 3 mm çaplı delikli teflon kaplı tepsilerden oluĢmuĢtur. IGKIPK 

sisteminde (ġekil 1) kurutma havası, kapalı bir döngü Ģeklinde kanal sistemi içerisinde bir tanesi 

basma, diğeri ise emme hattına yerleĢtirilen 2 adet aynı devirde çalıĢan radyal fan yardımıyla 

sağlanmıĢtır. IPK sisteminde kurutma havası sıcaklık kontrolü, iç kısımdaki yoğuĢturucuya seri olarak 

bağlanmıĢ kurutma odası dıĢına yerleĢtirilmiĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye sokulmasıyla sağlanmıĢtır. 

Kurutma sırasında gerçekleĢen kurutma iĢlem aĢamaları Ģu Ģekilde gerçekleĢmektedir: Öncelikle 
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kurutma odasına gönderilmeden önce iç yoğuĢturucudan geçen kurutma havası (E) soğutucu akıĢkanın 

ısısını alarak ısıtılmakta ve kurutma odasına gönderilmektedir (A). Bu esnada kurutma havasına ısısını 

veren soğutucu akıĢkan ise yoğuĢmakta (3) ve kılcal borudan geçmek suretiyle basıncı düĢürülerek 

buharlaĢtırıcıya gönderilmektedir (4). Sıcaklığı artan ve bağıl nemi düĢen kurutma havası ise, tepsilere 

yerleĢtirilmiĢ ürünle temas ederek, ısı ve kütle transferi yardımıyla ürünün nemini bünyesine almakta 

ve yüksek bağıl nemde kurutma odasını terk etmektedir (B). Kurutma odasından yüksek sıcaklık ve 

nemde ayrılan hava ısı geri kazanım ünitesine girmekte ve ısısını evaporatörde nemi alınan ve 

soğutulan (C-D) kurutma havasına vermektedir. Böylelikle kurutma odasına gönderilmeden önce 

kondensere daha sıcak kurutma havası gönderilmek suretiyle sistem performansı iyileĢtirilmektedir. 

IGK cihazından ayrılan kurutma havası tekrar yoğuĢturucuda ısıtılarak kurutma odasına 

gönderilmektedir (E-A). BuharlaĢtırıcı boruları içinde dolaĢan soğutucu akıĢkan ise, kurutma 

havasından ısı çekerek buharlaĢmakta (1) ve kompresör tarafından emilerek, yoğuĢturucuya 

basılmaktadır (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Isı geri kazanımlı ısı pompalı kurutma deney düzeneğinin Ģeması  

Kurutma iĢlemi esnasında kurutma odası sıcaklığı, kurutma odası çıkıĢ havası sıcaklığını referans alan 

elektronik termostat yardımıyla iç yoğuĢturucuya seri olarak bağlanmıĢ dıĢ yoğuĢturucunun devreye 

sokulmasıyla (5) kontrol edilmiĢtir. DıĢ yoğuĢturucunun devreye girmesiyle, zamana bağlı olarak 

kurutma boyunca artan kurutma havası sıcaklığı nedeniyle ısı atmakta zorlanan iç yoğuĢturucunun 

yükünün bir kısmı alınarak, ısı pompasının yoğuĢturucu kapasitesi arttırılmıĢtır. DıĢ yoğuĢturucunun 

devreye girmesiyle artan yoğuĢma kapasitesiyle doğru orantılı olarak, buharlaĢma kapasitesi artmıĢ ve 

böylece kurutma havasından daha fazla nem çekilmesi sağlanmıĢtır. ġekil 1‘ de tasarlanan IPK 

sistemine ait Ģematik resim görülmektedir. IPK sistemi üzerinde gerçekleĢen kurutma havasının 

termodinamik çevrimi psikrometrik diyagramda ġekil 2-a‘da gösterilirken, ġekil 2-b‘de ise ısı 

pompası devresinde dolaĢan soğutucu akıĢkanın termodinamik çevrimi basınç-entalpi diyagramında 

gösterilmiĢtir. Burada dolu çizgi sadece iç yoğuĢturucu devrede olduğu an ki iĢlemi gösterirken, 

kesikli çizgi ise iç yoğuĢturucu yanında dıĢ yoğuĢturucunun da devrede olduğu anı göstermektedir. 

Görüldüğü gibi, dıĢ yoğuĢturucunun devreye girmesiyle yoğuĢma ve buharlaĢma basınç ve sıcaklık 

değerleri düĢmekte ve buna bağlı olarak da çevrim içi kurutma havası sıcaklık değerleri de 

düĢmektedir (ġekil 2).  

 

 

İç yoğuşturucu 

Soğutucu akışkan akışı 

Hava akışı 

Buharlaştırıcı 

C D A 

B 
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Kurutma tepsileri 

E 

Kütle ölçer 

Akümülatör 
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1 
2 

Elektromanyetik vanalar 

TGV 
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ġekil 2. a) Kurutma havası çevriminin psikrometrik diyagramında gösterimi, b) Soğutucu akıĢkan 

çevriminin Basınç-özgül entalpi diyagramında gösterimi 

 

IPK sistemini oluĢturan elemanların teknik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. IPK sistemini oluĢturan elemanların özellikleri 

Sistem parçaları Teknik özellikler 

Kompresör Rotary tip, silindir hacmi 20.5 cm3,  nominal güç  1220 W. 

BuharlaĢtırıcı Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 4.69 m2 

Ġç yoğuĢturucu Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 6,11 m2 

DıĢ yoğuĢturucu Alüminyum kanatlı, boru ısı transfer toplam yüzey alanı, 1.56 m2 

Kurutma sistemi fanı (2 adet) Radyal tip ( nominal güç 1. Kademe 180 W.) 

DıĢ yoğuĢturucu fanı Eksenel tip (nominal güç 33 W.) 

Soğutucu akıĢkan   R-22 

 

Deneye baĢlamadan önce IGKIPK sisteminde 0.049 m
2
 dairesel kanal boyutlarında dolaĢan kurutma 

havası hızı, 16 ayrı noktadan bir hız ölçer eleman (anemometre) yardımıyla ölçülmüĢ ve kurutma 

havası hızı, bu değerlerin ortalaması alınarak belirlenmiĢtir (Goodfellow ve Tahti, 2001). Kurutulan 

ürünlerin tam kuru ağırlığını belirlemek için, üründen alınan 3 gram kütlesindeki örnek 70 ºC (Ģekerce 

zengin gıdalarda nem tayini 70 ºC‘de yapılmaktadır) etüve konarak kurutma kütlesi sabit bir değere 

ulaĢıncaya kadar kurutulmuĢtur.  Sabit bir kütleye ulaĢtığı kuruma sonuna doğru 1 saat ara ile yapılan 

iki tartım arasındaki farkın 5 mg veya altına düĢmesiyle karar verilmiĢtir (Cemeroğlu 2010).  Deney 

sırasında kurutma havası sıcaklık ve bağıl nem değerleri 1 dakika aralıklarla ölçülerek veri toplayıcıya 

kaydedilmiĢtir. Soğutucu akıĢkan basınç değerleri elektronik manometre yardımıyla ölçülürken, 

soğutucu akıĢkan sıcaklıkları ise boru yüzeyine monte edilmiĢ sıcaklık hissedici elemanlar yardımıyla 

ölçülmüĢtür. Kompresörün, fanların ve tüm sistemin harcadığı güç değerleri, elektrik güç ölçer ve 

elektronik sayaç yardımıyla ölçülmüĢ ve kaydedilmiĢtir.  

Deney boyunca kurutma kabini içerisinde mevcut üründeki kütle kaybını ölçmek için ise elektronik 

terazi kullanılmıĢtır. Deney sonunda kaydedilen tüm veriler Microsoft Excel programına aktarılarak 

gerekli hesaplamalar yapılmıĢtır. Kullanılan ölçüm cihazları ve teknik özellikleri Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri 
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Ölçülen kısım Ölçüm cihazı Ölçüm aralığı Doğruluk 

Ürün kütlesi Elektronik terazi 0 - 70 kg ±0.002 kg 

Kurutma hava hızı Sıcak tel hızölçer (anemometre) 0.1 - 10 m/s ±0.1 m/s 

Kurutma havası sıcaklık ve nem Sıcaklık ve nem veri toplayıcı 

 

0 – 100 % 

- 40 – +80 °C 

±2% bağıl nem 

±0,4 °C 

Ortam havası sıcaklık ve nem Pervaneli hızölçer (anemometre) 
-20 - +70 °C,  

 0.4 - 20 m/s 

±0.5 °C, 

±0.2 m/s 

Kompresör ve fanların güç 

tüketimi 
Elektronik elektrik sayacı 150 - 300 V 0.5 s/gün 

Soğutucu akıĢkan basınçları Elektronik manometre 0 - 50 bar ±0.1 bar 

Soğutucu akıĢkan sıcaklıkları 4 kanallı veri kaydedici termometre -40 - 250 °C ±0.5 °C 

Kurutma odası sıcaklığı Elektronik termostat -50 - +130 °C ±0.1 °C 

 

Deney AkıĢı 

 

Tasarlanan IGKIPK sistemi üzerinde deneylere baĢlamadan önce, sürekli hal Ģartlarına ulaĢmak için 

sistem en az 30 dakika çalıĢtırılmıĢtır. Deneyler süresince, kurutma odası sıcaklığı 38±0.5 ºC‘de sabit 

tutulmuĢtur. Bu iĢlem, iki adet elektromanyetik vanayı kontrol eden elektronik bir termostat 

yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 1‘de görüldüğü gibi elektromanyetik vanalardan biri, dıĢ 

yoğuĢturucu giriĢine yerleĢtirilirken, diğeri ara soğutucu akıĢkan hattına yerleĢtirilmiĢtir. Kurutucu 

çıkıĢında kurutma hava sıcaklığı ayarlanan set değerine ulaĢtığında elektronik termostat, dıĢ 

yoğuĢturucu giriĢindeki elektromanyetik vanayı açarken, ara soğutucu akıĢkan hattı üzerindeki 

elektromanyetik vanayı kapatmıĢ ve böylece iç yoğuĢturucu ile birlikte dıĢ yoğuĢturucuda devreye 

girmiĢtir. Kurutma havası sıcaklığı, diferansiyel sıcaklık değerine kadar (yaklaĢık ±0.5°C) düĢtüğünde, 

elektronik termostat ara hat elektromanyetik vanasını tekrar açmıĢ,  diğerini ise kapatmıĢtır. Böylece 

dıĢ yoğuĢturucu devreden çıkartılmıĢtır.  ġekil 3‘te kivi meyvesinin kurutulması süresince dıĢ 

yoğuĢturucunun devreye girme oranları (DGO) verilmiĢtir.  

 

 

(4 mm) 

 

(6 mm) 

 

ġekil 3. Kivinin kurutulma süresince dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranları 

 

 

Analiz 

 

IGKIPK sisteminin ısıl özellikleri ve performansı ÖNÇO (özgül nem çekme oranı yani kilowatt saat 

baĢına kilogram olarak uzaklaĢtırılan nem miktarı), kurutma iĢlemindeki kullanılan enerjinin verimini 

ifade eder ve ısı pompasının verimi ITK (ısıtma tesir katsayısı; yoğuĢturucudan atılan ısının 

kompresörde harcanan iĢe oranı) ile tanımlanır (Patel ve Kar, 2012:142). Bu çalıĢmada diğer 

çalıĢmalardan farklı olarak ITK değeri iki Ģekilde ifade edilmiĢtir. Sadece iç yoğuĢturucu devredeyken 

ısı pompasının performans değerini ifade eden ITKıp1 ve iç yoğuĢturucuyla birlikte dıĢ yoğuĢturucunun 

da devrede olduğunda hesaplanan performans değeri ise ITKıp2 ile ifade edilmiĢtir. Ayrıca, sistem 
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içerisinde 2 adet radyal fan ve dıĢ yoğuĢturucu fanı da enerji tükettiğinden dolayı, toplam enerji 

tüketimi hesabında dikkate alınmıĢtır. Verilen ısıya karĢılık sistemde harcanan toplam enerji 

tüketimini hesaba katan ve sistemin performansını ifade eden, ITKsis1 ile ITKsis2 olmak üzere iki farlı 

değer hesaplanmıĢtır. Isı pompasının ve tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı değerleri aĢağıdaki 

bağıntılar yardımıyla hesaplanmıĢtır. DıĢ yoğuĢturucu devreye girmeden ısı pompasının ısıtma tesir 

katsayısı eĢitlik (1) yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

komp
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1,   (1) 

DıĢ yoğuĢturucu devreye girmeden tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı ise aĢağıdaki EĢitlik ile 

hesaplanmıĢtır. 

ifankomp

iyog

sis
WW

Q
ITK

,

,

1, 




   (2) 

DıĢ yoğuĢturucu devreye girdiğinde ısı pompasının ve tüm sistemin ısıtma tesir katsayıları sırasıyla 

EĢitlik (3) ve (4)  yardımıyla hesaplanmıĢtır. 
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(4) 

Kurutma iĢlemi süresince dıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranı (DGO) dikkate alınarak yapılan 

performans katsayısı hesabıyla,  kurutma iĢlemi boyunca tüm sistem ve ısı pompası için ortalama ITK 

değerleri eĢitlik (5) ve (6) yardımıyla hesaplanmıĢtır.  

 (5) 

 (6) 

 

Sadece iç yoğuĢturucu devredeyken ve hem iç hem de dıĢ yoğuĢturucu devrede olduğu zamanlar için, 

yoğuĢturucu tarafından havaya verilen ısı miktarı aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

 (7) 

 

ÖNÇO, özgül nem çekme miktarı olup, üründen çekilen neme karĢılık tüketilen enerji miktarı olarak 

tanımlanır ve aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplanmıĢtır (Jia et all. 1990:771). 
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(8) 

Üründe, kurutma esnasında nem miktarının kontrolü için ürünün kuru ağırlığının belirlenmesi gerekir. 

Meyve dilimlerinin kuru esasa göre nem miktarı; 
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(9) 

eĢitliğinden hesaplanmıĢtır. Meyve dilimlerinin nem oranı (MR); 
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 (10) 

eĢitliğinden faydalanılarak hesaplanmıĢtır (AktaĢ, 2007).  

Deney sonuçlarına göre kuruma hızları ise, 

t

tstb

d

MCMC
DR


  (11) 

eĢitliği ile hesaplanmıĢtır (AktaĢ ve ark. 2012:287). 

Belirsizlik Analizi 
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Deneysel ölçümlerin doğruluk derecesini belirlemek için hata analizine ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmada 

belirsizlik analizi, ölçülen ve hesaplanan değerlerin doğruluk derecesini tanımlamak için Holman 

(1994) tarafından tanımlanan eĢitlik 12‘de verilen metot kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirildi. Örnek 

olarak 6 mm kalınlığındaki kivinin kurutulması sırasında ilk bir saatte ölçülen değerlere göre 

belirsizlik analizi yapılarak Tablo 3‘te verilmiĢtir. Bu veriler 6 mm kalınlıktaki ürün için ilk bir saat 

sonunda, dıĢ yoğuĢturucunun devrede olmadığı anda ölçülen verilerdir.  EĢitlik 12‘de F ölçülmesi 

gereken büyüklük, bu büyüklüğe etki eden n adet bağımsız değiĢkenler ise z1, z2, z3, ...zn Ģeklindedir. 

Her bir bağımsız değiĢkene ait hata oranları u1, u2, u3 , ...un ve F büyüklüğünün toplam belirsizliği 

UF‘dir. 

 

     (12) 

 

Tablo 3. Kurutma esnasında ölçülen parametreler ve toplam belirsizlikleri 

Sembol Ölçüm noktası 
Ölçülen 

değer 
Birim 

Toplam 

Belirsizlik 

TA Kurutma odası giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 41.53 ºC ±0.49 

TB Kurutma odası çıkıĢındaki kurutma havası sıcaklığı 37.70 ºC ±0.49 

TC BuharlaĢtırıcı giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 28.92 ºC ±0.49 

TD BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki kurutma havası sıcaklığı 17.8 ºC ±0.49 

TE Ġç yoğuĢturucu giriĢindeki kurutma havası sıcaklığı 24.08 ºC ±0.49 

ΦA Kurutma odası giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 18.11 % ±2 

ΦB Kurutma odası çıkıĢındaki kurutma havası bağıl nemi 27.96 % ±2 

ΦC BuharlaĢtırıcı giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 43.1 % ±2 

ΦD BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki kurutma havası bağıl nemi 69.25 % ±2 

ΦE Ġç yoğuĢturucu giriĢindeki kurutma havası bağıl nemi 48.04 % ±2 

 Kurutma havası kütlesel debisi 0.176 kg/s ±0.0096 

mü,g Ürün giriĢ kütlesi 5.650 kg ±0.002 

mü,ç Ürün çıkıĢ kütlesi 4.550 kg ±0.002 

Pbuh BuharlaĢtırıcı soğutucu akıĢkan basıncı (mutlak) 3.1 bar ±0.25 

Pyog YoğuĢturucu soğutucu akıĢkan basıncı (mutlak) 16.2 bar ±0.25 

T1 BuharlaĢtırıcı çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 16.5 ºC ±0.49 

T2 Kompresör çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 96.5 ºC ±0.49 

T3 Ġç yoğuĢturucu çıkıĢındaki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 46 ºC ±0.49 

T4 BuharlaĢtırıcı giriĢindeki soğutucu akıĢkan sıcaklığı 39.5 ºC ±0.49 

 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

 

Denemeler esnasında sistemin içinde bulunduğu çalıĢma ortam sıcaklığı 22,8  °C ve ortam bağıl 

nemi % 35 olarak ölçülmüĢtür. Kurutma iĢlemi boyunca IPK sisteminde dolaĢan kurutma 

havasının belirlenen noktalarda (ġekil 1) mevcut sıcaklık ve bağıl nem değerleri ölçülmüĢtür. 

Örnek olarak kivinin kurutulması esnasında sistemin belirlenen noktalarındaki hava sıcaklık ve 

bağıl nem değerleri ġekil 4‘te gösterildiği gibidir. 

 

 



645 

 

ġekil 4. Zamana bağlı olarak kurutma havası sıcaklıkları ve bağıl neminin değiĢimi 

 

ġekil 4 ve 5‘ den görüldüğü üzere, ilk 1 saatte, kurutma havası sıcaklık ve bağıl nem değerlerinde 

dikkate değer bir değiĢim gözlenirken, daha sonraki saatlerde değiĢim az olmuĢtur. Kurutma havası 

sıcaklık ve bağıl nem değerlerindeki değiĢimin azaldığı ilk bir saatin sonunda, kurutma odasına 

yaklaĢık 42 °C ve % 17.1 bağıl nem Ģartlarında giren kurutma havası, 37.6 °C ve % 25 Ģartlarında terk 

etmiĢtir. Isı geri kazanım cihazından çıktıktan sonra bir miktar sıcaklığı düĢen kurutma havası, 

yaklaĢık 29 °C ve % 41 Ģartlarında buharlaĢtırıcıya girmiĢ ve 20 °C soğuyarak ve nemini bırakarak 

17.6 °C ve  % 65 Ģartlarında buharlaĢtırıcıyı terk etmiĢtir. Soğuyan hava kurutma odasına 

gönderilmeden önce tekrar ısı geri kazanım cihazından geçirildikten sonra ısıtılmak üzere, 

yoğuĢturucuya gönderilmiĢtir. YoğuĢturucuya 23 °C ve  % 45.5 bağıl nem Ģartlarında giren hava, 42 

°C ve % 17.5 Ģartlarında yoğuĢturucuyu terk ederek ve tekrar kurutma odasına girmiĢtir. Kivide 38 ºC 

sabit kurutma havası sıcaklığında kurutmanın baĢlangıcında, kurutma odasına giriĢ bağıl nemi  % 17.5 

olarak, çıkıĢ bağıl nemi ise % 25.5 olarak ölçülmüĢtür. Kurutma süresine bağlı olarak tüm sistemin 

özgül nem uzaklaĢtırma oranı (ÖNÇO) (8) numaralı formül yardımıyla hesaplanmıĢ ve Tablo 5‘te 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Kurutma süresine göre tüm ürünlere ait özgül nem uzaklaĢtırma değerleri 

 
ÖNÇO (kg su buharı/kWh) 

Zaman (h) 4 mm 6 mm 

1 0.966 0.794 

2 0.672 0.640 

3 0.532 0.577 

4 0.424 0.439 

5 0.307 0.324 

6 0.231 0.241 

7 0.223 0.202 

8  0.191 

ORTALAMA 0.479 0.426 

Kaynak:Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Denemesi yapılan bütün meyve çeĢitlerinde ilk iki saatte en yüksek ÖNÇO değerleri elde edilmiĢtir. 

En yüksek değer ise kavunda elde edilmiĢtir. Ürünlerin kurutulması esnasında, her saat alınan 

ölçümler sonucunda saatlik ITK değerleri hesaplanmıĢ ve bunlarında ortalaması alınmak suretiyle, 

sadece iç yoğuĢturucu devredeyken ve iç yoğuĢturucu yanında dıĢ yoğuĢturucunun devreye girdiği 

durumlarda devreye girme oranları dikkate alınarak tüm sistemin ortalama performans değerleri elde 

edilmiĢtir (Tablo 6). Denemeler sırasında tüm sistem için saatlik ITKsis değerleri, dıĢ yoğuĢturucunun 

DGO dikkate alınarak (ġekil 3 ve 4) ve denklem (5) ve (6) kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucu 

tüm sistem için ortalama ITK değerleri 4 mm dilim kalınlığında 2.366,  6 mm dilim kalınlığında ise 

2.416 olarak elde edilmiĢtir. Isı pompası ITK ortalama değerleri ise sırasıyla 4 ve 6 mm için 2.720 ve 

2.727 olarak hesaplanmıĢtır.  Tablo 6‘ dan görüldüğü gibi, sadece iç yoğuĢturucunun devrede olduğu 
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an elde edilen ITK değerleri, dıĢ yoğuĢturucunun devreye girmesiyle azalmaktadır. Bunun sebebi, dıĢ 

yoğuĢturucunun devreye girmesiyle birlikte ise yoğuĢturucudan atılan ısının bir kısmı dıĢarıya 

atıldığından dolayı doğal olarak ITK düĢmüĢtür. Kapalı döngü çalıĢan IPK sistemleri için dıĢ 

yoğuĢturucunun kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Fakat atılan ısının faydalı enerjiye 

dönüĢtürülmesiyle (örneğin kullanım suyu için su ısıtmak), bu bir kazanca dönüĢtürülebilir. 

 

Tablo 6. DıĢ yoğuĢturucu devredeyken ve değilken tüm sistem için hesaplanan saatlik ITK değerleri 
 

 

 

ISITMA TESĠR KATSAYISI 

SĠSTEM KOMPRESÖR 

Dilim 

kalınlığı 

(mm) 

SÜRE 

(saat) 
ITKsis1 ITKsis2 ITKsis, ort ITKıp1 ITKıp2 ITKıp,ort 

4 mm 

1 2.328 2.216 2.276 2.657 2.529 2.597 

2 2.413 2.299 2.350 2.758 2.627 2.686 

3 2.450 2.332 2.383 2.828 2.691 2.751 

4 2.475 2.373 2.415 2.861 2.743 2.792 

5 2.456 2.332 2.378 2.835 2.691 2.744 

6 2.437 2.343 2.375 2.809 2.702 2.737 

7 2.471 2.342 2.385 2.833 2.685 2.735 

Ortalama   2.433 2.320 2.366 2.797 2.667 2.720 

6 mm 

1 2.329 2.292 2.311 2.655 2.612 2.635 

2 2.397 2.302 2.344 2.716 2.609 2.657 

3 2.475 2.400 2.432 2.808 2.723 2.760 

4 2.502 2.409 2.444 2.835 2.730 2.770 

5 2.492 2.436 2.457 2.802 2.739 2.762 

6 2.503 2.428 2.451 2.805 2.721 2.747 

7 2.470 2.429 2.442 2.771 2.725 2.739 

8 2.516 2.410 2.444 2.825 2.706 2.744 

Ortalama   2.460 2.388 2.416 2.777 2.696 2.727 

 

Kurutma zamanına bağlı olarak nem miktarı, nem oranı ve zamana bağlı kuruma hızı değiĢimi grafik 

halinde ġekil 5‘de verilmiĢtir.  
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ġekil 5. Zamana bağlı olarak kurutma havası nem miktarı, nem oranı ve kuruma hızı değiĢimi 

  
ġekil 5‘ den de görüldüğü üzere, kurutma sırasında ilk iki saat içinde ürün bünyesindeki nem hızlı bir 

Ģekilde (yaklaĢık %50 oranında) uzaklaĢtırılmakta olup, daha sonra kalan nemin uzaklaĢtırılması 

sırasında kuruma hızı gittikçe düĢmüĢtür.  Ürünlerin içerdiği neme göre kuruma hızları da doğru 

orantılı olarak gerçekleĢmiĢtir. En yüksek kuruma hızı, dilim kalınlığı az olan üründe görülmüĢtür.   

Kurutma sonrası renk ve aroma açısından ürün kalitesinin oldukça iyi durumda olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 7‘de tarımsal ürünlerin kurutulmadan önce ve sonraki görüntüleri verilmiĢtir.   Görüldüğü gibi 4 

mm kalınlığındaki kivide hacim azalması daha fazla görülmüĢtür. Isı pompalı kurutma sisteminde 

sıcaklığın düĢük olmasının etkisi renklerde belirgin Ģekilde görülmektedir. Renkler baĢlangıç rengine 

oldukça yakındır. Üründe renk kararmaları görülmemiĢtir. Meyvelerin aroması ve tadı yine sıcaklığın 

düĢük olması nedeniyle daha iyi korunmuĢtur. 

 

Tablo 7. Tarımsal ürünlerin kurutulmadan önce ve sonraki görüntüleri 

ÜRÜN KURUTMADAN ÖNCE KURUTMADAN SONRA 

K
ĠV

Ġ 

(4
 m

m
) 
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K
ĠV

Ġ 

(6
 m

m
) 

  

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada kapalı döngü bir IPK sistemi yardımıyla 38 °C kurutma havası Ģartlarında 3 m/s kurutma 

havası hızında 4 ve 6 mm kalınlıklarında, ön iĢleme tabi tutulmamıĢ kivi kurutulmuĢtur. Kivinin 

kurutma eğrileri çıkarılmıĢ ve IGKIPK sisteminin performansı incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmadan 

çıkarılan sonuçlara göre;  

Deneyler sonunda dilimlenmiĢ kivi meyveleri 6.273 g su/g kuru madde su oranından 0.381 g su/g kuru 

madde su oranına sırasıyla 4 mm ve 6 mm dilim kalınlıklarında 420 ve 480 dakikada kurutulmuĢtur. 

Kurutma sisteminin özgül nem çekme oranı (ÖNÇO) değerlerinin, numune dilim kalınlıklarına göre 

değiĢtiği gözlenmiĢtir. Tüm kurutma zamanı boyunca sistem ÖNÇO değeri 4 mm dilim kalınlığında 

ortalama 0.479 kg/kWh, 6 mm dilim kalınlığında ise 0.426 kg/kWh elde edilmiĢtir. Kurutma esnasında 

ortalama ısı pompası performans katsayısı (ITKıp) 2.7, tüm sistemin ise (ITKsis) 2.4 olarak elde 

edilmiĢtir. En yüksek kuruma hızı, dilim kalınlığı az olan üründe görülmüĢtür.  Kurutma sonunda 

ürünlerin lezzet ve renk açısından oldukça iyi durumda olduğu belirlenmiĢtir. Ürünlerde renk 

kararmaları görülmemiĢtir. Meyvelerin aroması ve tadı yine sıcaklığın düĢük olması nedeniyle daha 

iyi korunmuĢtur. Ürünler hijyenik ortamda kurutulmak suretiyle ürünün toz ve pisliklere maruz 

kalması önlemiĢtir. Ayrıca klasik kurutma sistemlerine göre, kurutma odasından çıkan nemli ve sıcak 

kurutma havasını geri kazanıp, tekrar kullanmak suretiyle de önemli bir enerji tasarrufu sağlanmıĢtır.  

Ayrıca bu sistemde IPK sistemine ısı geri kazanım ilave edilerek, kurutma odasından ayrılan havanın 

enerjisi, kurutma havasına giren havaya aktarılmak suretiyle de sistemin performansı arttırılmıĢtır. Bu 

yüzden IPK sistemleri endüstriyel uygulamalarda klasik kurutucuların yerine iyi bir alternatiftir.  

 

TEġEKKÜR 

 

2013/BAP/082 no‘lu ―ISI POMPASI KULLANIMININ TARIMSAL ÜRÜN KURUTULMASINDA 

KALĠTE VE ENERJĠ VERĠMĠ YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ‖ konulu proje çalıĢmasına verdikleri 

destekten ötürü Yalova Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi‘ne ve 

Laboratuvarlarını kullanımımıza açtıkları için Atatürk Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü‘ne tüm 

yazarlar teĢekkürlerini sunar. 

 

SEMBOLLER 

 
ITKıp,1  Isı pompası ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturucusuz) 

ITKsis,1   Tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturucusuz) 

  Kompresör güç tüketimi,  kW 

  YoğuĢturucu tarafından havaya verilen ısı miktarı, kW 

  Sistemde havayı dolaĢtıran radyal fanların toplam enerji tüketimi, Kw 

ITKıp,2  Isı pompasının ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturuculu) 

ITKsis,2  Tüm sistemin ısıtma tesir katsayısı (dıĢ yoğuĢturuculu) 

  DıĢ yoğuĢturucu fanının enerji tüketimi, kW 

  Kurutma havası kütlesel debisi, kg/s 

hA  Ġç yoğuĢturucu çıkıĢında kurutma havasının özgül entalpisi, kJ/kg  
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hE  Ġç yoğuĢturucu giriĢinde kurutma havasının özgül entalpisi, kJ/kg 

ÖNÇO  Tüm sistemin özgül nem uzaklaĢtırma oranı, kg/kWh 

DGO  DıĢ yoğuĢturucunun devreye girme oranı (%) 

  Üründen buharlaĢtırılan su miktarı, kg/h 

MYA  YaĢ ağırlık, kg 

MKA  Kuru ağırlık, kg 

Mt  Herhangi bir t anındaki ürün kütlesi, kg 

Me  Denge anındaki ürün kütlesi, kg 

M0  Ürünün baĢlangıç kütlesi, kg 

MCtb  t anındaki ilk nem, 

MCts  t anındaki son nem, 

 

Alt Simge 
A  YoğuĢturucu çıkıĢı (Kurutma odası giriĢi) 

B  Kurutma odası çıkıĢı (IGK giriĢi) 

C  IGK çıkıĢı (buharlaĢtırıcı giriĢi) 

D  BuharlaĢtırıcı çıkıĢı (IGK giriĢi) 

E  IGK çıkıĢı (yoğuĢturucu giriĢi) 

b  BaĢlangıç 

e  Denge  

s  Son 

h  Hava 

y  YoğuĢan su 

ü  Ürün 

i  Ġç 

d  DıĢ 

fan  Fan 

g  GiriĢ 

ç  ÇıkıĢ 

buh  BuharlaĢtırıcı 

yog  YoğuĢturucu 

YA  YaĢ ağırlık 

KA  Kuru ağırlık 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, Türkeyi‘nin Isparta ve Burdur il sınırları içerisinde yer alan ve Karacaören I ve II Baraj 

Gölleri‘nde yaĢayan, Cyprinus carpio (L., 1758)‘ nun total yağ asidi bileĢimi üzerine mevsimsel 

değiĢimin etkisi gaz kromatografik metodla araĢtırılmıĢtır. 

Bu çalıĢma sırasında yaz mevsimi için temmuz, sonbahar mevsimi için ekim, kıĢ mevsimi için ocak, 

bahar mevsimi içinse nisan aylarında her bir arazi bölgesinden üçer adet balık örneği alınmıĢ ve analiz 

tarihine kadar -20 °C‘ye ayarlanmıĢ deep-freeze de saklanmıĢtır. Mayıs ayındaki analizler sonucunda 

Karacaören I ve II Baraj Gölleri‘nde yaĢayan Cyprinus carpio (L., 1758)‘ nun bileĢiminde  toplam 30 

farklı yağ asidi çeĢidi belirlenmiĢtir. Farklı sayıda yağ asidi görülmesinde mevsimsel sıcaklık 

değiĢimlerinin etkisinin olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio (L., 1758), Karacaören I ve II Baraj Gölleri, yağ asidi bileĢimi, 

mevsimsel sıcaklık değiĢimi. 

 

DETERMINATION OF THE SEASONAL CHANGES ON TOTAL 

FATTY ACID COMPOSITION OF Cyprinus carpio (L., 1758) IN 

KARACAÖREN I AND II LAKE 

 
ABSTRACT 

 

In this study, the effect of seasonal changes of total fatty acid composition of Cyprinus carpio (L., 

1758) , which lives in Karacaören I and II dam lakes located within the boundaries of Isparta and 

Burdur in Turkey, was investigated by using gas chromatographic method.  

During this study, for the summer season of July, for the autumn season of October, for the winter 

season of January, for the spring season of April, three fish samples were taken from each region of 

the land and they were stored in deep-freeze set to -20 degrees until the analysis date. At the end of the 

analyzes  in May,  30 different kind of fatty  acids were found in the composition of Cyprinus carpio 

(L., 1758)  which lives in Karacaören I and II dam lakes. It is showed that the seasonal temperature 

variations affects the occurence of a different number of fatty acids.  

Key words : Cyprinus carpio (L., 1758), Karacaören I and II dam lakes, fatty acid composition, 

seasonal temperature variation. 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde insanların beslenmesinde sağlıklı üreünlere yönelmesi ve beslenme diyetlerine yönelik 

farklı alıĢkanlıklar geliĢtirmelerine neden olmaktadır. Bunlarda en önemlisi doymamıĢ yağ asitlerine 

yönelmek ve doymuĢ yağ asitlerinden uzak durma davranıĢıdır. Bu sebeple kırmızı et yerine balık 

ürünlerine yönelen bir beslenme diyeti oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Balıklarda diğer hayvansal ve bitkisel yağlardan farklı olarak EPA ve DHA gibi ω-3 yağ asitleri 

bakımından oldukça zengindir ve bu yağ asitlerinin kaynağı besin zincirinin ilk halkası olan 

planktonik organizmalardır (Watanabe, 1982, Hessel vd., 1990; Stone, 1996; Simopoulos, 1999). 

Balıklarda yağ asidi değiĢimi türler arasında ve tür içinde farklılıklar göstermektedir (Rahman et al., 

1995). Bu değiĢim üzerinde beslenme rejimi, habitat, ergenlik, yaĢ, üreme peryodu (Watanabe, 1982; 

Kanazawa, 1985; Sargent et al., 1995; 1999).ve suyun fizikokimyasal yapısı etkin olmaktadır. 

Balıklar, sıcaklık değiĢimleri olduğunda yağ asidi metabolizmalarını düzenleyebilme yeteneğine 

sahiptir. Ortam sıcaklığındaki azalma uzun zincirli aĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin artmasına yol 

mailto:hasankalyoncu@sdu.edu.tr
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açarken, doymuĢ yağ asitlerinin azalmasına sebep olmaktadır (Farkas, 1984). Sazan, iç sularda 

oldukça önemli besin kaynaklarından olan bir balıktır. Yapılan bir çalıĢmada Cyprinus carpio 

(Sazan)‘nun kas dokusu yağ asidi bileĢiminde %37-40 doymuĢ, %40-41 tek çift bağlı doymamıĢ, %7 

iki çift bağlı aĢırı doymamıĢ ve %11-15 üç ve daha fazla çift bağlı aĢırı doymamıĢ yağ asitleri 

bulunduğu ifade edilmektedir (Akpınar, 1987). Bu çalıĢmada Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve 

bağlı olduğu Isparta ve Burdur illeri ile çevre bölgeler için önemli ekonomik ve besinsel değeri olan 

Karacaören I ve II Baraj Gölleri‘nden elde edilen ve önemli besin kaynaklarından olan sazan (Cprinus 

carpio L., 1758)‘nın total yağ asidi bileĢiminin mevsimsel değiĢimi araĢtırılmıĢtır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Arazinin Tanımı ve Numunelerin Elde Edilmesi: Karacaören I Baraj Gölü Isparta ve Burdur Ġl sınırları 

içerisinde yer almakta ve deniz seviyesinden 270 metre yükseklikte ve ortalama 80 metre derinliktedir. 

En yüksek su seviyesi 275,5 metre olup havza alanı 5582 km
2
‘dir. Göl suyunu; yağıĢ havzasından 

gelen sular dıĢında, Göksu Kaynağı, Aksu Çayı, Köy Çay, Isparta Deresi, Kızıllı Deresi, BallıktaĢ 

Derelerinden gelen kar, yağmur ve kaynak suları oluĢturmaktadır (Kır, 1998). Karacaören II Baraj 

Gölü; Burdur Ġl sınırları içerisinde yer alan ve Aksu çayı üzerinde, sulama ve enerji amacıyla 1988-

1993 yılları arasında inĢa edilmiĢtir. Denizden yüksekliği 347 metredir (Tumantozlu, 2010). 

AraĢtırmada kullanılan Cyprinus carpio L. örnekleri Karacaören I ve Karacaören II Baraj Gölleri‘nden 

yaz mevsimi için temmuz (2010), sonbahar mevsimi için ekim (2010), kıĢ mevsimi için ocak (2011) 

ve bahar mevsimi için nisan (2011) aylarında belirlenen arazi bölgelerinden cinsiyet ayrımı 

yapılmadan üçer adet olmak üzere toplamda 24 balık örneği alınmıĢtır. Alınan örnekler analiz 

sonuçlarının yapılacağı mayıs ayına kadar deep-freeze‘de -20 °C‘de muhavaza edilmiĢtir. 

Numunelerin Homojenizasyonu ve Yağların EsterleĢtirilmesi: Numunelerin herbirinden sol pektoral 

yüzgeci ile dorsal yüzgeci arasındaki bölgeden 10 g et alınmıĢtır. Alınan bu numuneler kloroform: 

metanol karıĢımında (2:1,v:v) homojenizasyonu sağlanmıĢtır. Daha sonra rotary evoperatör ile 

çözücüsü uzaklaĢtırılmıĢtır. Elde edilen yağ, yağ asidi metil esteri haline getirmek üzere iĢlem 

basamakları uygulanmıĢtır (Folch et al., 1957). Balıkların yağlarındaki yağ asitlerinin gaz 

kromatografik analizler için metilleĢtirilmeleri IUPAC (1979), metodundan yararlanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yağ asitlerinin metilleĢtirilmesinde BF3-metanol (bortriflorür-metanol) kompleksi 

kullanılmıĢtır. MetilleĢtirme iĢleminde kullanılan malzemeler ve yapılan iĢlemler aĢağıda verilmiĢtir. 

Ekstrakte edilen yağlardan 0,16-0,20 gr. yağ balonlarına konuldu. Üzerine 4 cc %2'lik metanolik 

NaOH çözeltisi ilave edildi ve su banyosu üzerinde sabunlaĢma sağlanıncaya kadar kaynatıldı. 

SabunlaĢma sonunda yağ balonu içine 5 cc %20'lik BF3-metanol kompleksi eklendi ve 5 dakika daha 

kaynamaya tabi tutuldu. Kaynama sırasında el yardımıyla balon sürekli yavaĢ bir Ģekilde çalkalandı. 

Daha sonra üzerine 2 cc n-heptan ilave edildi, bir dakika kadar kaynatıldıktan sonra üzerine doymuĢ 

NaCl çözeltisinden 4 cc eklendi. Ġyice karıĢtırıldıktan sonra ayırma hunisine alındı. 5-10 dakika kadar 

fazların ayrılması beklendi. Üstteki açık sarı renkli faz mili vial‘lere alındı (IUPAC 1979) ve analizin 

gerçekleĢtirildiği ana kadar deep-freeze‘de saklandı. 

Numunelerin Gaz Kromatografi Cihazına Enjekte Edilmesi: Yağ asitleri metilleĢtirildikten sonra Alev 

ĠyonlaĢtırıcı Dedektörlü (FID), Shimadzu (Model 15-A) Gaz Kromatografi ile analiz edilmiĢtir. Analiz 

iĢlemlerinde Supelco firmasından sağlanan GP 10 % SP-2330 on 100/120 Chromosorb WAW, cat no: 

11851 ile dolu dıĢ çapı 1,8 inc, iç çapı 0,085 inc olan 6 feet uzunluğunda çift cam kolon kullanılmıĢtır. 

Kolonun fırını için 200 °C‘ den baĢlanarak 44 dakika bekletilmiĢtir. Daha sonra, dakikada 25 °C 

artırılıp 225 °C sıcaklığa ulaĢtıktan sonra, bu sıcaklıkta 10 dakika tutulmuĢtur. Bir numune için toplam 

analiz süresi 55 dakika olarak gerçekleĢmiĢtir. Enjektör sıcaklığı 270 °C ve dedektör sıcaklığı 280 °C‘ 

dir. Azot taĢıyıcı gaz olarak kullanılmıĢ ve akıĢ hızı 20 ml/ dk‘ ya ayarlanmıĢtır. Kullanılan gaz 

akıĢları H2= 30 ml/dk ve kuru hava =300 ml/dk olarak belirlenmiĢtir. Kromatogramlardaki piklerin 

yüzde hesabı Shimadzu Class-Vp Software‘den alınmıĢtır. Enjektör hacmi 1 µl‘ dir. 

Kromatogramların kesinliği için, Relative Retantion Time özelliğinden faydalanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel Analizler: Sonuçlar SPSS 19.0 kullanılarak, 0.05 anlamlılık düzeyinde, varyans analizi 

(ANOVA) ile sunulmuĢtur. Ortalama değerler Tukey testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

Gaz kromatografi analiz yöntemiyle Karacaören I ve Karacaören II Baraj Göller‘inde yaĢayan 

Cyprinus carpio L.‘nun total yağ asidi bileĢiminde bulunan yağ asitlerinin karbon sayılarının 6-24 

arasında değiĢtiği görülmektedir. Her iki göl bölgesi örneklerinin total yağ asidi bileĢimini 30 değiĢik 

yağ asidi oluĢturmuĢtur. Karacaören I Baraj Gölü‘nde C18:1 ω9, oleik asit, C16:0, palmitik asit, C18:2 

ω6, linoleik asit (LA), C16:1 ω7, palmitoleik asit, C22:6 ω3, dokosahekzanoik asit (DHA), C18:0, 

stearik asit, C20:5 ω3, eikosapentanoik asit (EPA), C22:5  ω3, dokosapentanoik asit, C18:3 ω3, 

linolenik asit (ALA) ve C20:4 ω6, arakidonoik asit (AA) yüzdelerinin balıkların total yağ asidi 

bileĢiminde yüksek yüzdelerde olduğu görülmüĢtür (%84,6). Karacaören II Baraj Gölü için ise C18:1 

ω9, oleik asit, C16:0, palmitik asit, C16:1 ω7, palmitoleik asit, C18:2 ω6, linoleik asit (LA), C18:0, 

stearik asit,  C20:4 ω6, arakidonoik asit, C18:3 ω3, linolenik asit, C20:5 ω3, eikosapentanoik asit 

(EPA), C22:6 ω3, dokosahekzanoik asit (DHA), ve yüzdelerinin balıkların total yağ asidi bileĢiminde 

yüksek yüzdelerde olduğu görülmüĢtür (%85.02). 

Karacaören I Baraj Gölünde mevsimsel değiĢimlere göre total yağ asidi bileĢimi araĢtırılan Cyprinus 

carpio‘nun yağ asidi bileĢiminde en yüksek yüzdeye sahip yağ asidinin sonbahar mevsiminde 

%22,23‘lük bir yüzdeyle C18:1 ω9 (Oleik asit) olduğu tespit edilmiĢtir. Oleik asidin yanı sıra yağ asidi 

bileĢiminde C16:0 (Palmitik asit) ile C18:2 ω6 (Linoleik asit) yüzdelerinin de oldukça yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yağ asidi bileĢiminde yüksek yüzdeler de bulunan oleik asidin toplam oranlarının 

ilkbahar-yaz ile sonbahar-kıĢ mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılık olmasada, 

diğer mevsimler arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılık gözlenmiĢtir (p<0.05). Karacaören I 

Baraj Gölü‘ndeki örneklerin yağ asidi çeĢitlerinin mevsimsel yüzdeleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Oleik asit, palmitik asit ve linoleik asit dıĢında kalan yağ asitlerinden, miristik asit, stearik asit, 

lignoserik asit, miristoleik asit, palmitoleik asit, eikosapentaenoik asit, dokosaheksaenoik asit, 

linolenik asit, arakidonik asit, dokosapentaenoik asit yüzdelerininde yağ asidi bileĢiminde önemli 

oranlarda yer aldığı tespit edilmiĢtir. Sağlık açısından varlığı en önemli yağ asitlerinden olan EPA 

%6,75 ile en yüksek yüzdeyle yaz mevsiminde, %3,51‘lik yüzdeyle de en düĢük sonbahar mevsiminde 

tespit edilmiĢtir. EPA toplam oranlarının ilkbahar-kıĢ mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli 

farklılık olmasa da, diğer mevsimler arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılık gözlenmiĢtir 

(p<0.05). Bir diğer önemli yağ asidi olan ve yanlızca balık tarafından sentez edilen DHA %10,59 ile 

en yüksek yüzdeyle yaz mevsiminde, %3,71‘lik yüzdeyle de en düĢük ilkbahar mevsiminde tespit 

edilmiĢtir. DHA toplam oranlarının ise tüm mevsimler arasında istatiki açıdan önemli derecede 

farklılık gözlenmiĢtir (p<0.05). Cyprinus carpio‘nun mevsimlere göre toplam doymuĢ yağ asitlerinin 

(SFA) %23,86-33,81 arasında değiĢtiği görülmüĢtür.  Toplam SFA oranlarının yaz-sonbahar 

mevsimleri dıĢında kalan mevsimler arasında, istatiki açıdan önemli derecede farklılık göstermiĢtir 

(p<0.05). Bu yüzdelerin oluĢmasında palmitik asidin yüksek yüzdeleri etkili olmuĢtur. Toplam 

SFA‘nın kıĢ mevsiminde en yüksek çıkmasında palmitik asidin %17,23 gibi yüksek yüzdesi etkili 

olmuĢtur. Palmitik asit dıĢında miristik asit, stearik asit, lignoserik asit yüzdeleri de bu yüzdenin 

oluĢmasında önemlidir. Toplam doymamıĢ yağ asitlerinin oleik asit ve palmitoleik asidin yüksek 

yüzdeleri ile %28,65-40,98 arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 1. Karacaören 1 Baraj Gölü‘ nde YaĢayan Sazan Balıklarının Yağ Asitleri Kompozisyonlarının 

Mevsimsel DeğiĢimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUFA 

oranlarının ilkbahar-sonbahar mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli farklılıklar göstermese de 

diğer mevsimler arasında önemli derece de istatiki açıdan farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). Toplam 

MUFA‘nın kıĢ mevsiminde en yüksek çıkmasında oleik asidin %22,12‘lik, palmitoleik asidinse 

%12,57‘lik yüzdeleri etkili olmuĢtur. AĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin %25,22-45,56 arasında değiĢtiği 

tespit edilmiĢtir. Bu yüzdelerin oluĢmasında linoleik asit, linolenik asit, arakidonik asit, EPA, DHA ve 

dokosapentaenoik asit yüzdelerinin önemli yeri vardır. AĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin en yüksek 

%45,56 ile yaz mevsiminde bulunmasında linoleik asit, DHA, EPA‘nın yüksek yüzdelerde bulunması 

etkili olmuĢtur. Toplam PUFA oranlarının bütün mevsimler arasında istatiki açıdan önemli derecede 

farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). Mevsimlere göre ω6 yağ asitlerinin yüzdeleri toplamları %8,03-

18,73 arasında değiĢtiği ve en yüksek yüzdeyle sonbahar mevsiminde tespit edilmiĢtir. ω6 oranlarının 

bütün mevsimler arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). ω6 yağ 

asidinin en yüksek sonbahar mevsiminde çıkmasında %14,15‘lik yüzdesiyle linoleik asit etkili 

olmuĢtur. ω3 yağ asitlerinin yüzdeleri toplamıysa %17,19-27,58 arasında değiĢtiği ve en yüksek 

yüzdeyle yaz mevsiminde tespit edilmiĢtir. ω3 oranlarının yaz-sonbahar, sonbahar-kıĢ mevsimleri 

arasında istatik açıdan önemli derecede farklılıklar gösterirken, ilkbahar mevsiminde istatiki açıdan bir 

geçiĢ özelliği gösterip, ilkbahar-sonbahar ve ilkbahar-kıĢ mevsimleri arasında istatiki açıdan bir 

farklılık göstermemiĢtir (p<0.05). ω3 yağ asidinin en yüksek yaz mevsiminde çıkmasında DHA‘nın 

%10,59, EPA‘nın da %6,75‘lik yüzdeleri etkili olmuĢtur. ω3/ω6 yüzdeleri %1.01-2.14 arasında 

Yağ Asitleri Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ 

C6:0 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

C8:0 0.00±0.00b 0.01±0.00a 0.00±0.00b 0.00±0.00b 

C10:0 0.02±0.00a 0.07±0.07a 0.07±0.06a 0.00±0.00a 

C12:0 0.14±0.00ba 0.25±0.13a 0.08±0.03b 0.02±0.01b 

C14:0 3.19±0.14a 2.48±0.07b 2.54±0.08b 3.48±0.37a 

C15:0 0.74±0.03d 1.17±0.01c 1.38±0.03b 1.60±0.14a 

C16:0 15.60±0.98a 13.57±0.48b 12.85±1.55b 17.23±0.48a 

C17:0 0.98±0.05a 0.81±0.05b 0.43±0.06c 0.99±0.03a 

C18:0 4.83±0.56b 4.83±0.56b 4.83±0.56b 6.23±0.20a 

C20:0 0.06±0.01b 0.67±0.04a 0.06±0.02b 0.01±0.00c 

C21:0 0.36±0.01b 0.36±0.07b 0.14±0.02c 0.69±0.07a 

C22:0 0.36±0.01c 0.56±0.03a 0.18±0.04d 0.50±0.05b 

C24:0 3.25±0.03a 1.01±0.02c 1.30±0.04b 3.06±0.28a 

SFA 29.52±0.84b 25.79±0.82c 23.86±2.02c 33.81±0.70a 

C14:1 ω5 1.08±0.00c 1.23±0.07cb 1.39±0.11b 2.09±0.12a 

C15:1 ω5 1.14±0.01b 1.11±0.01b 1.25±0.03a 1.27±0.01a 

C16:1 ω7 13.51±0.24a 4.17±0.14d 8.30±0.33c 12.57±0.53b 

C17:1 ω8 1.42±0.00b 1.62±0.01a 1.32±0.06c 1.60±0.03a 

C18:1 ω9 18.63±0.79b 18.32±0.31b 22.23±0.82a 22.12±0.67a 

C20:1 ω9 1.61±0.00c 2.14±0.06b 3.78±0.15a 1.25±0.04d 

C22:1 ω9 0.69±0.06a 0.06±0.02c 0.15±0.01b 0.07±0.01c 

C24:1 ω9 0.27±0.07a 0.01±0.01c 0.14±0.01b 0.00±0.00c 

MUFA 38.35±0.89b 28.65±0.48c 38.55±0.89b 40.98±1.05a 

C18:2 ω6 10.47±0.02c 11.28±0.30b 14.15±0.23a 5.19±0.15d 

C18:3 ω3 5.95±0.02a 4.59±0.05b 4.97±0.43b 1.36±0.06c 

C20:2 ω6 0.17±0.00c 0.68±0.06a 0.13±0.01c 0.42±0.04b 

C20:4 ω6 3.74±0.02c 6.00±0.27a 4.42±0.17b 2.37±0.36d 

C20:5 ω3 4.56±0.08b 6.75±0.27a 3.51±0.07c 4.54±0.14b 

C22:2 ω6 0.03±0.01b 0.03±0.01b 0.03±0.01b 0.06±0.01a 

C22:3 ω3 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.03±0.01b 0.53±0.06a 

C22:5 ω3 3.51±0.03c 5.66±0.02a 4.92±0.30b 4.62±0.48b 

C22:6 ω3 3.71±0.14d 10.59±0.31a 5.45±0.39c 6.14±0.08b 

PUFA 32.13±0.17c 45.56±0.63a 37.60±1.14b 25.22±0.40d 

     

ω3 17.73±0.17cb 27.58±0.45a 18.87±1.03b 17.19±0.44c 

ω6 14.40±0.00c 17.97±0.38b 18.73±0.13a 8.03±0.20d 

ω3/ω6 1.23±0.01c 1.54±0.04b 1.01±0.05d 2.14±0.09a 
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değiĢmiĢ ve en yüksek kıĢ mevsiminde tespit edilmiĢtir. Bu durumun oluĢmasına kıĢ mevsiminde 

özellikle  ω6 oranın çok düĢmesini ve linoleik aside mevsimler arasında en düĢük kıĢ mevsiminde 

rastlanılmasını gösterebiliriz. ω3/ω6 toplam oranlarının bütün mevsimler arasında istatiki açıdan 

önemli derece de farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). 

Karacaören II Baraj Gölünde mevsimsel değiĢimlere göre total yağ asidi bileĢimi araĢtırılan Cyprinus 

carpio‘nun yağ asidi bileĢiminde en yüksek yüzdeye sahip yağ asidinin yaz mevsiminde %28,16‘lık 

bir yüzdeyle C18:1 ω9 (Oleik asit) olduğu tespit edilmiĢtir. Oleik asidin yanı sıra yağ asidi bileĢiminde 

C16:0 (Palmitik asit) ile C16:1ω7 (Palmitoleik asit) yüzdelerinin de oldukça yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yağ asidi bileĢiminde yüksek yüzdeler de bulunan oleik asidin toplam oranlarının 

sonbahar-kıĢ mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli derede farklılık olmasada, diğer mevsimler 

arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılık gözlenmiĢtir (p<0.05). Karacaören II Baraj 

Gölü‘ndeki örneklerin yağ asidi çeĢitlerinin mevsimsel yüzdeleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Sağlık 

açısından varlığı en önemli yağ asitlerinden olan EPA %5,74 ile en yüksek yüzdeyle yaz mevsiminde, 

%3,16‘lık yüzdeyle de en düĢük ilkbahar mevsiminde tespit edilmiĢtir. EPA toplam oranlarının yaz-kıĢ 

mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli farklılık olmasada, diğer mevsimler arasında istatiki açıdan 

önemli derecede farklılık gözlenmiĢtir (p<0.05). Bir diğer önemli yağ asidi olan ve yanlızca balık 

tarafından sentez edilen DHA %5,78 ile en yüksek yüzdeyle sonbahar mevsiminde, %3,25‘lik 

yüzdeyle de en düĢük ilkbahar mevsiminde tespit edilmiĢtir. DHA toplam oranlarının sonbahar-kıĢ 

mevsimleri arasında istatiki olarak farlılık gözlenmezken diğer mevsimler arasında istatiki açıdan 

önemli derecede farklılık gözlenmiĢtir (p<0.05). Cyprinus carpio‘nun mevsimler arasında total yağ 

asidi bileĢiminde toplam doymuĢ yağ asitlerinin (SFA) %24,35-30,12 arasında değiĢtiği, bu yüzdelerin 

ortaya çıkmasında palmitik asidin yüksek yüzdesi etkili olmuĢtur. Toplam SFA oranlarının ilkbahar-

kıĢ mevsimleri dıĢında kalan mevsimler arasında, istatiki açıdan önemli derecede farklılık göstermiĢtir 

(p<0.05). Toplam SFA‘nın ilkbahar mevsiminde en yüksek çıkmasında palmitik asidin %16,08‘lik 

yüzdesinin yanında diğer mevsimlerde çok düĢük seviyede rastlanılan lignoserik aside bu mevsim de 

%2,26‘lık yüzdeyle rastlanılması etkili olmuĢtur. Palmitik asit oranları bütün mevsimler arasında 

istatiki açıdan önemli derecede farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). Palmitik asit dıĢında miristik asit, 

stearik asit yüzdeleri de bu yüzdenin oluĢmasında önemlidir. Toplam doymamıĢ yağ asitlerinin oleik 

asit ve palmitoleik asit yüksek yüzdeleri ile %37,80-44,06 arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Toplam 

MUFA‘nın en yüksek yaz mevsiminde çıkmasında oleik asidin %28,16‘lık, palmitoleik asidinse 

%10,09‘luk yüzdeleri etkili olmuĢtur. Toplam MUFA oranlarının bütün mevsimler arasında istatiki 

açıdan önemli derecede farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). AĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin %27,08-

35,51 arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu yüzdelerin oluĢmasında linoleik asit, linolenik asit, 

arakidonik asit, EPA, DHA ve dokosapentaenoik asit yüzdelerinin önemli yeri vardır. AĢırı doymamıĢ 

yağ asitlerinin en yüksek yüzdeyle %35,51 ile sonbahar mevsiminde bulunmasında linoleik asit ve 

DHA‘nın yüksek yüzdelerde bulunması etkili olmuĢtur. Toplam PUFA oranlarının bütün mevsimler 

arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05).Mevsimlere göre ω6 yağ 

asitlerinin yüzdeleri toplamları %9,81-16,03 arasında değiĢtiği ve en yüksek yüzdeyle sonbahar 

mevsiminde tespit edilmiĢtir. ω6 toplam oranlarının yaz mevsiminde ki geçiĢ özelliği nedeniyle 

ilkbahar-yaz, yaz-sonbahar mevsimlerinde istatiki açıdan farklılık göstermezken diğer mevsimler 

arasında istatiki açıdan önemli derecede farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). ω6 yağ asidinin en yüksek 

sonbahar mevsiminde çıkmasında %8,25‘lik yüksek yüzdesiyle linoleik asit, %7,46‘lık yüzdesiyle 

arakidonik asit etkili olmuĢtur. ω3 yağ asitlerinin yüzdeleri toplamıysa %13,12-19,48 arasında 

değiĢtiği ve en yüksek yüzdeyle sonbahar mevsiminde tespit edilmiĢtir. ω3 yağ asidinin en yüksek 

sonbahar mevsiminde çıkmasında DHA‘nın %5,78, linolenik asidin %5.47 ve EPA‘nınsa %4,59‘luk 

yüzdeleri etkili olmuĢtur. ω3 oranlarının sonbahar-kıĢ mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli 

farklılıklar göstermezken diğer mevsimleri arasında istatiki açıdan önemli farklılıklar göstermiĢtir 

(p<0.05). ω3/ω6 yüzdeleri %0,94-1,97 arasında değiĢmekte ve en yüksek kıĢ mevsiminde tespit 

edilmiĢtir. Bu durumun oluĢmasında kıĢ mevsiminde özellikle ω6 oranın çok düĢmesini ve linoleik 

asite mevsimler içerisinde en düĢük kıĢ mevsiminde rastlanılmasını gösterebiliriz. ω3/ω6 toplam 

oranlarının yaz-sonbahar mevsiminde istatiki açıdan farklılık göstermese de diğer mevsimler arasında 

istatiki açıdan önemli derece de farklılıklar göstermiĢtir (p<0.05). 
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Tablo 2. Karacaören 2 Baraj Gölü‘ nde YaĢayan Sazan Balıklarının Yağ Asitleri Kompozisyonlarının 

Mevsimsel DeğiĢimi 

Yağ Asitleri Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ 

C6:0 0,00±0.00 0,00±0.00 0,00±0.00 0,00±0.00 

C8:0 0,00±0.00b 0,00±0.00b 0,07±0.06ab 0,02±0.01b 

C10:0 0,02±0.01b 0,01±0.00b 0,08±0.03a 0,00±0.00b 

C12:0 0,12±0.01b 0,25±0.13a 0,06±0.02b 0,02±0.01b 

C14:0 2,49±0.46b 1,55±0.03c 1,46±0.07c 3,48±0.37a 

C15:0 0,65±0.03c 2,25±0.63a 0,63±0.11c 1,36±0.06b 

C16:0 16,08±0.15c 13,26±0.20d 16,83±0.56b 18,80±0.20a 

C17:0 1,24±0.08a 0,75±0.09b 0,68±0.06b 0,50±0.02c 

C18:0 6,24±0.26a 5,03±0.67b 6,43±0.34a 5,22±0.08b 

C20:0 0,30±0.05a 0,16±0.05b 0,04±0.02c 0,02±001c 

C21:0 0,30±0.22ba 0,06±0.02c 0,13±0.01cb 0,42±0.04a 

C22:0 0,42±0.05b 1,01±0.02a 0,25±0.07c 0,06±0.01d 

C24:0 2,26±0.05a 0,02±0.01b 0,02±0.01b 0,02±0.01b 

SFA 30,12±0.44a 24,35±0.85c 26,69±0.73b 29,91±0.47a 

C14:1 ω5 1,64±0.39a 0,23±0.07b 0,30±0.06b 1,60±0.03a 

C15:1 ω5 1,28±0.05d 2,16±0.09b 1,66±0.14c 3,25±0.20a 

C16:1 ω7 10,97±0.72ba 10,09±0.06b 11,85±0.81a 11,00±0.36ba 

C17:1 ω8 1,52±0.20b 2,16±0.07a 1,63±0.10b 1,42±0.08b 

C18:1 ω9 26,07±0.45b 28,16±0.65a 21,52±0.95c 22,12±0.67c 

C20:1 ω9 0,94±0.29ba 1,23±0.16a 0,80±0.11b 1,06±004ba 

C22:1 ω9 0,26±0.06b 0,03±0.02c 0,02±0.02c 0,53±0.06a 

C24:1 ω9 0,13±0.13a 0,01±0.01a 0,03±0.01a 0,02±0.01a 

MUFA 42,81±0.52b 44,06±0.67a 37,80±0.77d 40,99±0.37c 

C18:2 ω6 8,36±0.62a 8,64±0.55a 8,25±2.05a 5,27±0.16b 

C18:3 ω3 4,35±0.32c 4,60±0.24bc 5,47±0.53a 5,11±0.06ab 

C20:2 ω6 0,21±0.02ba 0,25±0.13a 0,18±0.04ba 0,07±0.01b 

C20:4 ω6 5,36±0.16b 5,62±0.29b 7,46±0.45a 4,44±0.09c 

C20:5 ω3 3,16±0.20c 5,74±0.27a 4,59±0.14b 5,52±0.15a 

C22:2 ω6 0,03±0.00b 0,01±0.01c 0,14±0.01a 0,03±0.01b 

C22:3 ω3 0,03±0.01b 0,01±0.01b 0,03±0.01b 0,10±0.03a 

C22:5 ω3 2,33±0.14c 2,64±0.19c 3,62±0.28a 3,18±0.13b 

C22:6 ω3 3,25±0.19c 4,08±0.40b 5,78±0.23a 5,38±0.16a 

PUFA 27,08±0.66d 31,58±0.22b 35,51±1.42a 29,10±0.10c 

     

ω3 13,12±0.14c 17,06±0.65b 19,48±0.90a 19,29±0.31a 

ω6 13,96±0.76b 14,52±0.43ba 16,03±1.84a 9,81±0.25c 

ω3/ω6 0,94±0.06c 1,18±0.08b 1,23±0.19b 1,97±0.08a 

3.1. Mevsimlere Göre Karacaören I ve II Baraj Göllerinde YaĢayan Cyprinus carpio’nun Total Yağ 

Asidi BileĢiminin KarĢılaĢtırılması 

 

Ġki farklı arazi bölgesi için total yağ asidi bileĢimi mevsimsel değiĢimlere göre araĢtırılan Cyprinus 

carpio‘nun yağ asidi bileĢiminde en yüksek yüzdeye sahip yağ asidinin her iki göl içinde C18:1 ω9 

(Oleik asit) olduğu tespit edilmiĢtir. Oleik asit %28,16‘lık bir yüzdeyle en yüksek yüzdeyle yaz 

mevsiminde Karacaören II gölünde tespit edilmiĢken, %18,32‘lik bir yüzdeyle de en düĢük yaz 

mevsiminde Karacaören I gölünde tespit edilmiĢtir. Oleik asidin yanı sıra yağ asidi bileĢiminde C16:0 

(Palmitik asit) yüzdelerinin de oldukça yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Oleik asit ve palmitik asit 

dıĢında kalan yağ asitleri, bulunma yüzdeleri olarak göller arasında farklılıklar göstermekle birlikte 
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genel olarak palmitoleik asit, linoleik asit, dokosaheksanoik asit (DHA), stearik asit, eikosapentanoik 

asit (EPA), dokosapentaenoik asit, linolenik asit (ALA), arakidonik asit, miristik asit yüzdelerinin de 

önemli oranlarda yer aldığı tespit edilmiĢtir. Sağlık açısından varlığı en önemli yağ asitlerinden olan 

EPA %6,75 ile en yüksek yüzdeyle yaz mevsiminde Karacaören I gölünde tespit edilmiĢken, 

%3,16‘lık yüzdeyle de en düĢük ilkbahar mevsiminde Karacaören II gölünde tespit edilmiĢtir. Bir 

diğer önemli yağ asidi olan ve yanlızca balık tarafından sentez edilen DHA‘ya ise %10,59 ile en 

yüksek yüzdeyle yaz mevsiminde Karacaören I gölünde tespit edilmiĢken, %3,25‘lik yüzdeyle de en 

düĢük ilkbahar mevsiminde Karacaören II gölünde tespit edilmiĢtir. Ġnsan vücudu için esansiyel olan 

arakidonik aside %7,46 ile en yüksek yüzdeyle sonbahar mevsiminde Karacaören II gölünde tespit 

edilmiĢken, %2,37‘lik yüzdeyle de en düĢük kıĢ mevsiminde Karacaören I gölünde tespit edilmiĢtir. 

Ġnsan sağlığı açısından balıketin de yüksek yüzdelerde bulunması durumunda sağlığı bozucu etkisi 

olan erusik asit genel olarak her iki göl bölgesi içinde düĢük yüzdelerde tespit edilmiĢtir (%0,02-0,69). 

Cyprinus carpio‘nun mevsimler arasında total yağ asidi bileĢiminde toplam doymuĢ yağ asitlerinin 

(SFA), Karacaören I ve Karacaören II içerisinde yüksek yüzdelerde çıkmasında balığın yağ asidi 

bileĢiminde yüksek yüzdelerde yer alan palmitik asit etkili olmuĢtur. Palmitik asit dıĢında miristik asit, 

stearik asit, lignoserik asit yüzdeleri de bu yüzdelerin oluĢmasında etkili olmuĢtur. Toplam doymamıĢ 

yağ asidinin (MUFA) yüzdelerinin oluĢmasında oleik asit ile palmitoleik asidin yüksek yüzdeleri etkili 

olmuĢtur. AĢırı doymamıĢ yağ asidinin (PUFA) toplam yüzdelerinin oluĢmasında linoleik asit, 

linolenik asit, arakidonik asit, EPA, DHA ve dokosapentaenoik asit yüzdelerinin önemli yeri vardır. 

Karacaören I ve II göllerinde aĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin toplam bileĢiminin belli mevsimlerde 

yüksek bulunmasında DHA‘nın yüksek yüzdelerde çıkmasının etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Göller 

arasında ω3 ile ω6 yüzdelerinin yüksek ya da düĢük çıkmasında linoleik asit, arakidonik asit, EPA ve 

DHA yağ asitlerinin yüzdelerinin etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Ġki göl bölgesi içerisinde, ω3/ω6 

yüzdesi yalnızca Karacaören II gölünde ilkbahar mevsiminde %1‘in altına düĢmüĢtür. Diğer 

mevsimlerde her iki göl içinde %1‘in üzerinde tespit edilmiĢtir (Karacaören I Gölü için: %1.23, 

%1.54, %1.01, %2.14, Karacaören II Gölü için: %0.94, %1.18, %1.23, %1.97). 

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Cyprinus carpio‗nun yağ asidi bileĢiminde karbon sayıları C6:0 ile C24:0 arasında değiĢen 30 farklı 

yağ asidi çeĢidi her iki göl bölgesi içinde tespit edilmiĢtir. Her ne kadar balıkların yağ asidi bileĢimi 

çok sayıda yağ asidinden oluĢuyorsa da bunlardan sadece birkaç tanesi total yağ asidi bileĢiminin 

yüksek yüzdesini oluĢturur (Gunstone, 1986). BeyĢehir gölünde yaĢayan Cyprinus carpio‟nun total 

yağ asidi bileĢimine mevsimsel değiĢimlerin etkisini araĢtırıldığı çalıĢmasında oleik asidi mevsimler 

arasında majör yağ asidi olarak tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada  C18:1, oleik asitten sonra gelen diğer 

majör yağ asitleri C16:0, palmitik asit, C16:1, palmitoleik asit, C18:2, linoleik asit, C20:4, arakidonik 

asit, C20:5, eikosapentaenoik asit (EPA), C18:0, stearik asit, C22:6, dokosahekzaenoik asit (DHA) 

olmuĢtur. Bu sekiz yağ asidinin yüzdeleri mevsimlere göre değiĢiklik göstermekle birlikte % 72,86-

75,70 gibi çok önemli bir yüzdeye sahip olmuĢlardır. Bu sekiz yağ asidinin yüzdeleri toplamı geriye 

kalan yağ asitlerinin yüzdeleri toplamının yaklaĢık üç katıdır (Kıztanır, 2006). Benzer Ģekilde 

yaptığımız çalıĢmada da Cyprinus carpio‘nun yağ asidi bileĢiminde her iki göl bölgesi içinde majör 

yağ asidinin oleik asit olduğu ve oleik asit dıĢında kalan diğer önemli karakteristik yağ asidi 

çeĢitlerinin yüzdeleri toplamının geriye kalan yağ asitlerinin toplamının üç dört katı civarında olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yağ asidi bileĢimlerindeki yağ asitlerinin yüzdeleri mevsimlere göre değiĢiklik 

göstermelerine rağmen yaptığımız çalıĢmada bütün mevsimlerde iki göl içinde en yüksek yüzdeye 

sahip yağ asidi çeĢidinin oleik asit olduğu tespit edilmiĢtir. Yağ asidi bileĢiminde en yüksek yüzdeye 

sahip olan yağ asidinin oleik asit oluĢu Cyprinus carpio‟nun dahil olduğu Cyprinidae familyasına ait 

türler için genel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Kıraç (2004), çipura (S. aurata), Güler ve ark 

(2008), Cyprinus carpio, Güler ve ark. (2007), Sander lucioperca ve Haliloğlu ve ark. (2004), 

Oncorhynchus mykiss türleri üzerine yaptıkları çalıĢmalarında oleik asidi majör yağ asidi olarak 

belirlemiĢtir. Diğer benzer çalıĢmalarda da oleik asit majör doymamıĢ yağ asidi olarak bulunmuĢtur 

(Csengeri ve Farkas, 1993; Paaver et al., 2002). 

Kıssal (2008), Vimba vimba tenella (Eğrez)‘nın bileĢiminde oleik asitten sonra en yüksek yüzdeyle 

bulunan yağ asidinin palmitik asit olduğunu tespit etmiĢtir. YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada oleik asitten 

sonra en yüksek yüzdeye sahip yağ asidinin iki göl içinde palmitik asit olduğu tespit edilmiĢtir. Balık 

yağ asidi bileĢimi içinde palmitik asidin yüksek düzeylerde bulunmasının sebebini; yağ asidi 
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metabolizmasında rol oynamasından  kaynaklanabileceği ileri sürülmüĢtür (Wang et al. 1990, Andrade 

1995). Öztürk (2003), BeyĢehir gölünde yaĢayan Tinca tinca‘nın mevsimsel total yağ asidi bileĢimini 

araĢtırdığı çalıĢmada, bizim çalıĢmamızda olduğu gibi oleik asidi palmitik asit, palmitoleik asit ve 

linoleik asit takip ettiğini belirlemiĢtir. Balıklardaki doymuĢ yağ asitleri yem kökenli olabileceği gibi, 

bağırsaktaki bakteriler tarafından oluĢturulabilir veya mevcut bakterilerden absorbe edilebilir. BaĢlıca 

doymuĢ yağ asitleri C14:0 miristik, C16:0 palmitik ve C18:0 stearik asitlerdir. BaĢlıca doymamıĢ yağ 

asitleri ise C14:1 miristoleik, C16:1 palmitoleik ve C18:1 oleik asitdir. Bu doymamıĢ yağ asitlerini 

besinlerden biyosentez yolu ile sağlanır. AĢırı doymamıĢ yağ asitleri içerisinde ise yaygın olarak 

bilinen C20:5 eikosapentaenoikasit (EPA) ve C22:6 dokosahekzaenoik asit (DHA)‘tir (Halver, 1989). 

Aktümsek (2010), Carassius carassius‘da C14:0 miristik asit, C16:0 palmitik asit, C16:1 ω7 

palmitoleik asit, C18:0 stearik asit, C18:1 ω9 oleik asit, C18:2 ω6 linoleik asit, C18:3 ω3 linolenik 

asit, C20:4 ω6 arakidonik asit (AA), C20:5 ω3 eikosapentaenoik asit (EPA), C22:5 ω3 

dokosapentaenoik asit (DPA) ve C22:6 ω3 dokosaheksaenoik asit (DHA) yüzdelerinin yüksek 

olduğunu tespit etmiĢtir. Aynı Ģekilde Agglousis ve Lazos (1991), Yunanistan tatlı sularında yasayan; 

Abramis brama, Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus, Carassius carassius, Leuciscus idus, 

Chondrostoma nasus, Lucioperca lucioperca ve Siluris glanis‘de palmitik asit, palmitoleik asit, oleik 

asit, eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit yüzdelerinin balığın total yağ asidi bileĢiminde 

yüksek yüzdelerde bulunduğunu tespit etmiĢtir. Benzer Ģekilde yapmıĢ olduğumuz çalıĢmada da 

Karacaören Baraj Göllerinde Cyprinus carpio‟da  C14:0 miristik asit, C16:0 palmitik asit, C16:1 ω7 

palmitoleik asit, C18:0 stearik asit, C18:1 ω9 oleik asit, C18:2 ω6 linoleik asit, C18:3 ω3 linolenik 

asit, C20:4 ω6 arakidonik asit (AA), C20:5 ω3 eikosapentaenoik asit (EPA), C22:5 ω3 

dokosapentaenoik asit (DPA) ve C22:6 ω3 dokosaheksaenoik asit (DHA) yüzdeleri yüksek tespit 

edilmiĢtir. 

Sazan ham yağında en bol bulunan SFA palmitik asit, diğerleri ise miristik asit ve stearik asit olduğu 

ifade edilmektedir (Crexi et al. 2009). Aktümsek (2010), Carassius carassius‘un yağ asidi bileĢiminde 

bütün mevsimlerde, en yüksek yüzdede bulunan tekli doymamıĢ yağ asidinin (MUFA) C18:1 ω9 oleik 

asit, oleik asidi takiben ise palmitoleik asit olduğunu ifade ederken, ġen (2006), Mugil cephalus‟da 

baĢlıca doymuĢ yağ asitleri miristik, palmitik ve stearik asit, baĢlıca doymamıĢ yağ asitleri miristoleik, 

palmitoleik ve oleik asit, aĢırı doymamıĢ yağ asitlerinin ise eikosapentaenoik asit (EPA) ve 

dokosahekzaenoik asit (DHA) olduğunu belirtmiĢ, Farkas et al., (1978), Csengeri et al., (1978), 

Watanable et al., (1981), Runge et al., (1987) ve Schwarz et al., (1988) yaptıkları çalıĢmalarda doğal 

sularda yaĢayan ve marketlerde satılan sazan balıklarının C18:2 linoleik asit, C20:5 eikosapentaenoik 

asit (EPA) ve C22:6 dekosahekzaenoik asit (DHA) konsantrasyonu bakımından zengin olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Yaptığımız çalıĢmada da doymuĢ yağ asitleri palmitik asit, stearik asit ve miristik 

asit, doymamıĢ yağ asitleri oleik asit ve palmitoleik asit, aĢırı doymamıĢ yağ asitleri ise 

dokosahekzaenoik asit ile eikosapentaenoik asit olduğu yüksek yüzdelerle her iki göl bölgesi içinde 

tespit edilmiĢtir. Balıkların yağ asidi bileĢimlerinin karakteristik EPA ve DHA gibi aĢırı doymamıĢ 

yağ asitlerinin yüzdeleri özellikle karnivor beslenen türler ve alg ile yüksek bitkilerle beslenen 

herbivor türler için daha yüksek iken, omnivor türlerde nispeten daha ılımlı seviyelerdedir (Roy et al., 

1999). Omnivor bir tür olan sazan balığında mevsimler arasında EPA ve DHA seviyelerinin nispeten 

orta seviyelerde olması bunu desteklemektedir. 

Tatlı su balıklarında total lipitlerdeki ω3/ω6 oranı çoğunlukla 0,5 ile 3,8 arasında değiĢim 

göstermektedir (Henderson ve Tocher, 1987). Gibson (1983), 24 balık türünün yağ asidi bileĢimini 

araĢtırmıĢ ve genel olarak ω3 yağ asitlerinin ω6 yağ asitlerinden daha yüksek düzeylerde olduğunu 

ifade etmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da ω3/ω6 oranları %1.23, %1.54, %1.01, %2.14, %0.94, %1.18, 

%1.23, %1.97 arasında değiĢim göstermiĢtir. Karacaören I gölü içerisinde tüm mevsimlerde, 

Karacaören II gölü içerisindeyse ilkbahar mevsimi dıĢında tüm mevsimlerde ω3 yağ asitleri yüzdesi 

ω6 yağ asitlerinin yüzdelerinden yüksek çıkarak daha önce yapılan çalıĢmalarla uygunluk göstermiĢtir. 

PUFA/SFA oranı minimum 0.45 olması tavsiye edilmektedir (HMSO, 1994). ÇalıĢmamızda elde 

edilen sonuçlar sırasıyla 1.1, 1.8, 1.6, 0.74, 0.9, 1.3, 1.33, 1 olarak 0.45 rakamın üzerinde bulunmuĢtur. 

Yani çalıĢmamızdaki balık yağından elde ettiğimiz bu oranlarla balık yağının sağlıklı yağlar arasında 

olduğunu ortaya koymaktadır. ω3/ω6 oranının insan diyetinde artırılması kan lipitlerini azaltarak 

koroner kalp hastalıkları ve kanser riskini düĢürdüğü tahmin edilmektedir (Kinsella et al., 1990). 

Bunun yanında farklı tür balık yağlarının besinsel değerinin karĢılaĢtırılmasında en iyi indeks ω3/ω6 

oranıdır (Piggott ve Tucker, 1990). Karacaören I ve Karacaören II Baraj Gölleri‘nde yaĢayan Cyprinus 
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carpio ile yapılan bu araĢtırma sonucunda ω3/ω6 oranının 1‘den yüksek çıkması ve kıĢ mevsiminde 

her iki göl içinde en yüksek yüzde oranlarında rastlanılması bakımından balığın kıĢ aylarında 

tüketilmesinin sağlık açısından yararlı olduğu söylenebilir. 

Balık yağı insan sağlığı açısından son derece önemlidir (Connor ve Connor1986). BaĢta kalp-damar 

hastalıkları olmak üzere ölüme neden olan birçok hastalığın iyileĢmesinde balık yağları önemli rol 

oynamaktadır. Sağlık açısından balık yağlarının önemi, balıkların yağ asidi bileĢiminde karbon sayısı 

ve doymamıĢ yağ asitlerinin bulunmasıdır. Bu önemli yağ asitlerinin baĢlıcaları eikosapentaenoik asit 

ve dokosahekzaenoik asittir (Steffenes 1997). YapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada, sağlık açısından 

önemli olan bu iki yağ asidinden dokosahekzaenoik asit ile eikosapentaenoik asit çeĢitlerine iki göl 

bölgesi içerisinde önemli yüzdeler de tespit edilmiĢtir. Yağ içeriği ve yağ asidi kompozisyonu 

balıklarda sabit değildir ve değiĢim gösterebilir. Bu değiĢimler balığın yaĢam döngüsüne, tuzluluk ve 

sıcaklık değiĢimlerine,  beslanmelerinde aldıkları yağ asidi kompozisyonu gibi çevresel ve yaĢamsal 

faktörlerle ilgilidir (Bandarra et al., 2001; Gökçe ve ark. 2004). Buna göre bizim araĢtırmamızda da 

mevsimsel sıcaklık değiĢimleri ile aynı bölgenin farklı iki kısmından alınan örneklerin yağ asidi 

kompozisyonu bakımından farklılıklar gözlenmiĢtir. 

 

TEġEKKÜR: ÇalıĢmamıza 2855-YL-11 nolu proje ile destek veren Süleyman Demirel Üniversitesi 

Bilimsel AraĢtırmalar BaĢkanlığına teĢekkür ederiz. 
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Abstrakti 
Vendimmarrja është proces dhe akt që ka të bëjë me zgjidhjen midis alternativave. Procesi i 

vendimmarrjes fillon me një çështje problemore dhe përfundon kur merr një zgjidhje. Gjatë këtij 

procesi nxirren vendime, konkluzione, përfundime etj. të mbështetura në ligje, ligjësi, parime dhe 
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rregulla, kërkohet aplikimi i teknologjisë, qasje shkencore ndaj temës (çështjes problemore) andaj  

vendimmarrja është shkencë. Vendimmarrja është një nga komponentët themelore  të udhëheqjes në 

përgjithësi, rrjedhimisht edhe në institucionet arsimore (shkollë). Vendimmarrja në shkollë ka të bëjë  

me zgjidhjen e çështjeve problemore dhe të tjera të cilat kanë të bëjnë me punën e shkollës, lidhjet 

njerëzore dhe etikën e komunikimit.  Vendimmarrja u jep siguri të gjitha veprimeve të drejtorit si: 

planifikimi, organizimi, drejtimi dhe kontrolli. Sa më shumë informata, sa më shumë alternativa, sa 

më shumë transparencë dhe gjithëpërfshirje, vendimmarrja do të jetë më e drejtë, më e ―shëndetshme‖ 

dhe më e zbatueshme. Që një drejtor të udhëheq shkollën në mënyrë efektive dhe të promovojë  

vendimmarrjen gjithëpërfshirëse  dhe novatore, duhet të ketë ndikim, të jetë komunikues etik dhe të 

jetë njohës i fushës të edukimit.  Një shkollë punon mirë dhe ka nivele nëse vendimmarrjet janë 

gjithëpërfshirëse,  novatore dhe të mbështetura në dispozita pozitive ligjore.  

 

Hyrje 
Studimi ―Vendimmarrja në institucionet arsimore / shkollë‖ është një studim që trajton procesin e 

vendimmarrjes të drejtorit të shkollës, në nivelin parauniversitar të Komunës së Prizrenit. Që studimi 

të jetë sa më shkencor dhe përmbajtësor dhe të shërbejë si material ndihmës (udhëzues) për drejtorët 

dhe komunitetin e mësimdhënësve për sa i përket procesit të vendimmarrjes në shkolla, në veçanti të 

vendimmarrjeve gjithëpërfshirëse dhe novatore, punimi është ndarë në tre pjesë kryesore.  

Pjesa e parë ofron të dhëna të përgjithshme nga literatura shkencore pedagogjike dhe legjislacioni i 

arsimit, çfarë kuptojmë me fjalët ―qeverisje‖ dhe ―udhëheqje‖, cilat janë vetit e një udhëheqësi të 

―suksesshëm‖ dhe cila është baza ligjore mbi të cilat mundësohet dhe ligjësohet udhëhqja dhe 

autoriteti i drejtorit të shkollës. Pjesa e dytë e studimit e cila fillon në faqe 4 dhe përfundon në faqen e 

6, e trajton vendimmarrjen si proces  dhe akt  që ndodh brenda një shkolle, nocionin dhe kuptimin e 

fjalës ―vendimmarrje‖, llojet e vendimmarrjeve në praktikën shkollore, sfidat gjatë procesit të 

vendimmarrjes etj. Pjesa e tretë e studimit që ndoshta është pjesa më e rëndësishme e cila fillon në 

faqen 6 dhe përfundon në faqen 11 ka të bëjë me metodologjin, organizimin e  studimit, përpunimin 

dhe analizën e të gjeturave gjatë hulumtimit në terren (shkollat kampione të studimit)  lidhur me 

procesin e vendimmarrjes në shkollë, llojet e vendimmarrjes, identifikimin dhe gjetjen e faktorëve të 

ndryshëm të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në procesin e vendimmarrjes, krahasimi i këtyre të 

gjeturave me rezultatet e studimeve të autorëve të tjerë dhe interpretimi i tyre.  

Studimi gjithashtu përmban edhe pjesën e përfundimeve dhe të rekomandimeve (fq 11-13).  Përmes 

përfundimeve dhe rekomandimeve autorët e punimit janë orvatur të kontribuojnë që procesi i 

vendimmarrjes në shkollat e Komunës së Prizrenit të shënojë  “ecje‖ pozitive, përkatësisht në të 

ardhmen të ketë  më shumë vendimmarrje gjithëpërfshirëse dhe novatore.  Studiuesit u janë 

mirënjohës dhe falenderues të gjithë drejtorëve, mësimdhënësve dhe prindërve të shkollave të cilat e 

përbëjnë kampionin e studimit.  

 

1.Qeverisja dhe udhëheqja në shkollë   
―Shkolla është një nga vlerat më të mëdha e më të qëndrueshme të civilizimit në përgjithësi dhe të secilit popull 

në veçanti, institucioni më i lashtë kulturor e arsimor  dhe burimi më efikas i dijes dhe i kulturës. Etimologjia e 

fjalës shkollë – a, lidhet drejtëpërdrejtë me fjalën greke scole që dmth. n g e, kohë pa punë, kohë për tu marrë 

me punë intelektuale‖
52

.  

―Në kuptimin bashkëkohor, shkolla është institucion i specializuar edukativ-arsimor, veprimtari themelore e të 

cilës është mësimi-puna e përbashkët e nxënësve (ose e vijuesve të tjerë) dhe e kuadrit arsimor, qëllimi i së cilës 

është që nxënësit (vijuesit) me anë të mjeteve, formave e metodave mësimore të udhëhequr nga arsimtari 

(instruktori) etj. të përvetësojnë dije, shkathtësi e shprehi të përcaktuara me plan-program përkatës dhe ta 

zhvillojnë personalitetin e tyre nga të gjitha aspektet‖
53

. Në kuptimin kibernetikë, shkolla është një sistem i 

ndërlikuar (ekosistem) që përbëhet nga shumë nënsisteme, po ashtu të ndërlikuara (nxënësit, mësimdhënësit, 

stafi drejtues, stafi teknik, sistemet fizike: klasë, godina shkollore, laboratore, biblioteka etj).  

Çdo sistem, rrjedhimisht edhe shkolla për të funksionuar, duhet të qeveriset dhe udhëhiqet, pa udhëheqje nuk 

mund të ketë organizim, pa organizim nuk ka as rezultat/product të synuar.―Qeverisja mund të definohet si 

bashkësi e masave dhe aktiviteteve për sigurimin e një shkalle më të lartë të organizimit me qëllim të arritjes së 

rezultateve optimale, ose edhe si mënyrë e zgjedhjes së alternativave qeverisëse që mundësojnë arritjen e 

                                                           
52

 Koliqi Hajrullah, Historia e Pedagogjisë Botërore I , Prishtinë, 1997, fq.46; 
53

 Koliqi Hajrullah, Historia e Pedagogjisë Botërore I , Prishtinë, 1997, fq.46;  
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synimeve – vizioneve. Nëse nuk ka zgjedhje alternative, atëher nuk mund të ketë as qeverisje. Qeverisja bazohet 

në qarkullimin e përhershëm të informacionit. Qeverisja realizohet në marrjen e vendimeve me të cilat 

përmbushet misioni i përcaktuar i shkollës.‖
54

  

―Udhëhqja është pjesë e qeverisjes, ndryshe nga qeverisja e cila merr vendime strategjike, udhëheqja merr 

vendime operative. Qeverisja pra është strategji, ndërsa udhëheqja është taktikë. Në procesin e udhëheqjes 

vendimet strategjike operacionalizohen në vendime operative, konkrete‖
55

  Në udhëheqje është i nevojshëm 

gjykimi personal, prandaj thuhet se është art, udhëheqja nuk është aftësi që lind, por mjeshtëri që mësohet. 

Udhëheqja mbështetet në norma, ligjësi, parime dhe rregulla, nxjerr konkluzione aplikon teknologji të avancuar, 

ka qasje shkencore, andaj është edhe shkencë .  Çështjet e  qeverisjes dhe udhëhqjes në shkolla, në vazhdimësi 

kanë qenë objekt i interesimit të studiuesve dhe specialistëve nga fusha e edukimit, ky interesim është akoma më 

i shprehur  dhe më i gjërë pas viteve të 70 - ta, të shekullit të kaluar, kur fillon edhe lëvizja për shkolla efektive, 

fillimisht në SHBA e më pastaj edhe në Europë. Përkundër dallimeve që ekzistojnë  rreth vlerave  dhe 

standardeve që duhet t‘i ketë një ―shkollë cilësore‖, shumica e madhe e studiuesve pajtohen  në atë se, një nga 

karakteristikat  kryesore të shkollave cilësore është  qeverisja dhe udhëhqja profesionale dhe vendimmarrja 

gjithëpërfshirëse ( Ronald Edmondson, Pyrkey, Smith, Johan Maxwell, Barth, Fullham, Filipoviq, Hyseni, 

Pupovci, etj.)  

―Drejtori duhet ta shohë atë që nuk shihet nga të tjerët” 

Halim Hyseni 

Në litaraturën shkencore pedagogjike dhe në legjislacionin e arsimit vazhdimisht hasim përkufizime 

dhe  nocione të ndryshme lidhur me statusin e drejtorit e shkollës: organi qeverisës, administriatori i 

shkollës, drejtues i shkollës, menaxher i shkollës, udhëheqës i shkollës etj. Ne pretendojmë se nocioni 

―udhëheqës i shkollës‖ është më i qëndrueshëm. më kuptimplot dhe më i përshtatshëm, për sa i përket: 

funksionit, autoritetit, detyrave dhe  përgjegjësive të drejtorit të shkollës.  Gjithashtu, me politikat dhe 

legjislacionin e arsimit parauniversitar në Kosovë, drejtori i shkollës përcaktohet (definohet) si personeli 

udhëheqës (Ligji për arsimin parauniversitar në Kosovë nr. 04/L-32, neni 20), andaj në vazhdim të studimit me 

nocionin drejtor nënkuptojmë drejtorin  udhëheqës të shkollës. 

 

1.2.Çfarë është një udhëheqës i suksesshëm 
Studimet të panumërta janë zhvilluar  për cilësit  e drejtori  të shkollës, të cilat kushtëzojnë  udhëheqjen   cilësore 

të shkollës. Përkundër dallimeve, ka një pajtueshmëri  të plot që drejtori i shkollës duhet të ketë:  ndikim,  të jetë 

i ndershëm, të punon me prioritete, novator, të krijonë dhe prodhon ndryshime pozitive, të ketë pritshmëri dhe 

synime të larta, të ketë qëndrim të drejtë dhe pozitiv,  të ndihmon avancimin e të tjerëve / personelit, 

komunikues, bashkëpunues, njohës i mirë i fushës së edukimit,  të njohë mirë legjislacionin e vendit dhe atë 

arsimor në veçanti dhe zbatues i përpikët i tyre, të ketë qasje shkencore, aplikues i teknologjisë mësimore, të 

pranojë ―rrezikun‖ dhe të jetë vendimmarrës. .  

Udhëhqesi i suksesshëm është më shumë se ata ose oto që në bazë normave të caktuara kanë përgjegjësi për 

organizimin e një veprimtarie të orientuar në arritjen e një vizioni, synimi apo qëllimi të caktuar në sistemin e 

arsimit të Kosovës (nga mësuesi tek ministri).  Udhëheqësi është njeriu që ka ndikim dhe aftësi për ti tërhequr 

përkrahësit, mbështet avancimin dhe fuqizimin e tyre dhe krijon pasardhës. Udhëhqesi pa pasardhës nuk është 

udhëheqës.        

“Udhëheqja është aftësi e tërheqjes së përkrahësve dhe të pasardhësve” 

Johan Maxwell 

 

1.3. Baza ligjore e drejtorit (udhëheqësit) të shkollës në Kosovë  
Për arsye të rëndësisë dhe kompleksitetit të punës dhe detyrave të punës të drejtorit të shkollës, në të gjitha 

vendet me sistem të avancuar arsimor, është formësuar dhe ligjësuar baza ligjore e cila rregullon dhe përcakton 

autoritetin e tij. Bazën ligjore të institucionit dhe autoritetit të drejtorit të shkollës në Republikën e Kosovës e 

përbëjnë: Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L-32; Ligji për arsimin në komunat e 

Republikës së Kosovës; Udhëzimi administrativ i MASHT-it nr.04/2003, Organet qeverisëse, profesionale dhe 

personeli tjetër i shkollës; Udhëzimi administrativ i MASHT-it nr.04/2012, Standardet e praktikës profesionale të 

drejtorit të shkollës; Udhëzimi administrativ i MASHT-it, nr.8/2014, Zgjedhja e drejtorit të shkollës dhe 

udhëzime të tjera administrative të MASHT-it.  

 2. Vendimmarrja si proces dhe akt   

2.1.Vendimmarrja në kuptimin e përgjithshëm: është akt i zgjedhjes në mes disa alternativave (Nayylor, 

Johan, 2002). Marrja e vendimeve, respektivish vendimmarrja është funksioni primar i menaxhmentit ( Akia 
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Murtium). Vendimmarrja nuk është funksion i vetëm, por funksion kryesor i udhëheqjes (Duncani). 

Vendimmarrja ka të bëjë me tejkalimin e pengesave në rrugë drejtë qëllimit.  Rëndësia e vendimmarrjes qëndron 

në gjetjen e mënyrës për përmisimin e kualitetit, suksesit dhe efikasitetit të ndërmarrjes. Procesi i vendimmarrjes 

fillon me një çështje problemore dhe përfundon kur merr një zgjidhje dhe përfshinë: të kuptuarit dhe definimin e 

natyrësë së situatës që kërkon marrjen e një vendimi, hulumtimin dhe gjetjen e alternativave, përzgjedhjen e 

alternativës dhe zbatimin e saj.   

 

2.2.Vendimmarrja në shkollë: është proces dhe akt që ka të bëjë  me zgjedhjen midis alternativave, që i 

shërbejnë përmbushjes (realizimit) të një qëllimi, aktiviteti apo veprimtarie që lidhet me punën në  shkollë. 

Vendimmarrja mund të përcaktohet si gjendje (situatë) që merr një vendim në një kontekst me çështjen që lidhen 

me kohën, strukturën, vendimet paraprake dhe që varen nga objektivat dhe politikat e shkollës.  Gjatë këtij 

procesi nxirren konkluzione, përfundime,  të mbështetura në ligje, parime dhe rregulla shkencore pedagogjike. 

Është një nga komponentët  themelore të veprimit të drejtorit të shkollës, që ka të bëjë me zgjidhjen e 

problemeve, lidhjet njerëzore dhe komunikimin.  Një shkollë punon mirë nëse drejtori merr vendime të 

―shëndetshme‖.  Një vendimmarrje konsiderohet e ―shëndetshme‖ dhe e pranueshme nëse si proces dhe akt 

minimalisht  ka kaluar nëpër një proces bashkëbisedimi,  të zgjedhjes nga disa alternativa (proces intelektual) 

dhe ka mbështetje (bazë) ligjore.  

 

2.3.Sfidat e  vendimmarrjes në shkollë 
Drejtori i shkollës pë shkak të natyrës dhe  kompleksivitetit të punës, çdo ditë merr vendime, të cilat mund të 

jenë shumë të rëndësishme, për individin, grupin  e caktuar (komunitetin e caktuar)  apo përgjithësisht për 

shkollën, kjo bënë që të ketë diskutime të mëtejshme për vendimet e marra, udhëzime dhe propozime për të patur 

vendimmarrje në të ardhmen më të  ―mirë‖ (përshtatshme).  Është situatë komplekse dhe jo e lehtë të përcaktosh 

një qëndërim final përkatësisht të nxjerrish një përfundim apo vendim, ngase  procesi i  vendimmarrjes 

kushtëzohet nga  faktor të ndryshëm:  organizimi i pamjaftueshëm në shkollë, mungesa e të dhënave dhe 

informacionit të vlefshëm për çështjen/ temën  që trajtohet, mungesa e kapaciteteve dhe e mjeteve analizuese për 

vlerësimin  e alternativave, mungesa e instrumenteve dhe teknikave për vendimmarrje, kush duhet të përfshihet 

në procesin e vendimmarrjes, cilat çështje duhet debatuar / trajtuar, kur duhet të ngritet tema për diskutim, si do 

të merret vendimi/ me votim, koncenzues, ekspertizë, nga individi apo grupi, cila është baza ligjore e 

vendimmarrjes, cilësia e vendimit, angazhimi dhe interesimi i mësimdhënësve për vendimmarrjen e caktuar, 

përfshirja e komunitetit në vendimmarrje, kufizimet kohore etj.  Në procesin e vendimmarrjes jo më pak ndikues 

janë edhe cilësit personale të drejtorit të shkollës: qëndrimet, vlerat,  gjykimi i shëndosh, njohjet personale, 

përceptimi institucional, paragjykimet, faktorët motivues, etika e komunikimit, njohja e çështjes / temës, ndikimi 

që ka tek komuniteti apo grupi i interesit i cili ndikohet (preket) nga vendimmarrja e caktuar, stili i udhëheqjes së 

shkollës etj.    

Të gjithë këta faktor dhe të tjerë, ndikojnë  që në praktikën shkollore të shfaqen dy problem (sfida) madhore 

(kryesore) gjatë procesit vendimmarrës: shtyrja e vendimmarrjes dhe vendimmarrja jo e përshtatshme. Shtyrja e 

vendimmarrjes për temat dhe problemet e ndryshme shkollore mund të prodhojë efekte negative: shtrirjen dhe 

zgjerimin e problemit të caktuar, humbjen e interesimit për temën, dëmtimi i imazhit të shkollës,  etj. 

Vendimmarrja  jo e përshtatshme, jo e mirë,  gjithashtu  reflekton  negativisht në imazhin dhe  autoritetin e 

institucionit të drejtorit dhe të shkollës në përgjithësi,  dëmtimin e interesimit të individit apo komunitetit të 

caktuar,  de motivimin e komunitetit të shkollës për punë/mësim, kulturën e shkollës, etj. 

   

2.4. Llojet e vendimmarrjes në shkollë 
Në praktikën shkollore vendimmarrjet janë rutinë (vendimmarrje rutinore) kur zbatohet dispozita ligjore, parimi, 

rregulla apo standardi zyrtar, i pranuar nga të gjithë sipas përgjegjësive, vendimmarrjet adaptive që kanë të 

bëjnë me trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve specifike (të veçanta)   dhe vendimmarrjet novatore kur merren 

në interesim të avancimit të cilësisë, arritjeve, imazhit të shkollës dhe të ngjajshme .  

 

2.4.1.Vendimmarrjet rutinë  
Zakonisht janë vendimmarjet të përditshme dhe të domozdoshme për punën e shkollës, të bazuara në normat 

ligjore, parimet e ndryshme dhe rregullat e shkollës, psh: vendimi për arsyetimin e mungesës nga puna për 

personelin, vendimi për arsyetimin e mungesës së nxënësit nga procesi mësimor, lejimin e vizitave të nxënësve 

të një paralele  apo grup nxënësish në muze dhe në organizata të ndryshme, dhe të tjera vendimi të kësaj natyre ). 

Si të tilla këto vendimmarrjet pranohen pa pyetje nga personeli i shkollës dhe përbëjnë shumicën e 

vendimmarjeve në shkollë.  

 

2.4.2. Vendimmarrjet adaptive / të përshtatura 
Janë vendimmarrje të cilat bazohen në norma, parime dhe rregulla të cilat i trajtojnë dhe zgjidhin probleme të 

caktuara apo specifike psh: braktisja e shkollës nga nxënësi xy, vështërsit në të nxënit të nxënësit xy, trajtimi i 
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socializimit të pamjaftueshëm të nxënësit xy në shkollë. Kjo lloj e vendimmarrjes kushtëzon një përfshirje dhe 

bashkëpunim të një numri të caktuar të stafit të shkollës, sikurse janë: drejtori, mësimdhënësi kujdestar, shërbimi 

pedagogjik dhe social i shkollës, zyrtari ligjor i shkollës (sekretari), këshilli i nxënësve të shkollës, ekipi për 

parandalimin e mosregjistrimit dhe braktisjen e shkollës, zyrtari i DKA për mosregjistrim dhe braktisje,  

prindërit e fëmijut / nxënësit etj, rrjedhimisht ka një përfshirje më të gjërë të personelit në procesin e 

vendimmarrjes.  

 

2.4.3.Vendimmarrjet novatore  
Është vendimmarrje që ndikon në avancimit të cilësisë, arritjeve, imazhit të shkollës dhe të ngjajshme. Hartimi i 

planit zhvillimor aftëgjatë të shkollës (vizioni, objektivat strategjike zhvillimore të shkollës,.plani i avancimit 

profesional të personelit, zhvillimi fizik i shkollës etj),   miratimi i kurrikulit me zgjedhje në bazë shkolle, 

politikat buxhetore të shkollës e të ngjajshme janë disa nga politikat e shkollës që i takojnë vendimmarrjes 

novatore. Pjesëmarrja e grupeve të interesimit dhe komunitetit të shkollës merret si fuqi vendimmarrëse dhe kjo 

veprimtari krijonë më shumë mundësi për komunitetin e shkollës për tu bërë pjesë aktive e jetës shkollore, rrit 

cilësin dhe imazhin e shkollës, rrit interesimin e komunitetit të shkollës për procesin e vendimmarrjes, duke 

filluar nga planifikimi, organizimi, drejtimi, kontrolli dhe produkti / rezultati. Në vendimmarjet novatore të 

gjithë ndihen kompetent / subjekt i procesit dhe i ―gëzohen‖ produktit / rezultatit të synuar. Drejtori, 

mësimdhënësit dhe komuniteti tjetër i shkollës  punojnë si skuadër, por drejtori mbanë përgjegjën për çdo 

vendimmarrje. Për vendimmarrje novatore është shumë me rëndësi që informacioni që mblidhet  të jetë në kohë 

reale, domozdoshmërisht i lidhur me problemin, të jetë i mjaftueshëm, i paraqitur qartësisht, në mënyrë koncize 

dhe shumëburimor.  

Vendimmarrja pavarësisht llojit / modalitetit  mund të jetë individuale dhe në grup (gjithëpërfshirëse). 

Vendimmarrja nëse është produkt që buron  dhe bazohet vetëm në  autoritetin e drejtorit dhe pa bashkëbisedim 

me të tjerët është vendimmarrje individuale, ndërsa vendimmarja që është produkt i një procesi të 

bashkëbisedimit dhe bashkëveprimit të më shumë personave autoritativ, konsiderohet vendimmarrje në grup. 

Vendimmarrja në grup ka disa avantazhe: ka një bazë njohurish më të gjërë, sjell prespektiva të ndryshme, 

shkallë mirëkuptimi më të lartë, rritet shkalla e pranimit të vendimit, shërben një përvojë trajnimi. Disavantazhet 

janë: krijon premisa për presion social, sjell dominimin ndaj minoriteteve, krijonë hapësirë për presion politik, 

krijon shmangje nga qëllimet dhe  mendimi në grup mund të humb mendimin e individit. 

. 
3. Qëllimi, metodologjia, hipoteza, kampioni, organizimi dhe rezultatet e studimit 

 

3.1.Qëllimi dhe rëndësia e studimit: Studimi synon  të ofrojë të gjetura në terren lidhur me mënyrat dhe llojet e 

vendimmarrjes, ndikimin dhe reflektimi e këtyre vendimmarrjeve në klimën  dhe procesin edukativ-mësimor në 

shkollë, të ofrojë përvoja dhe modele të mira të vendimmarrjes, të cilat do t‘i shërbenin drejtorëve të shkollave 

për ti avancuar përvojat vetjake. Gjerë më sot  në Komunën e Prizrenit, nuk është bërë një studim i veçant 

(specifik) për  llojet e vendimmarrjes  në shkollat publike, të nivelit parauniversitar, rrjedhimisht  ky studim do të 

jetë një përpjekje (kontribut) për ta bërë vendimmarrjen më gjithëpërfshirëse dhe novatore në këto institucione 

(shkolla). 

3.2.Metodologjia e studimit: Që studimi të jetë sa më i plot janë përdorur metodat të llojshme: metoda analitike 

dhe sintetike, metoda e  hulmtimit të dokumentacionit pedagogjik dhe juridik shkollor, metoda e intervistimit, 

metoda e krahasimit dhe metoda  statistikore dhe e prezentimit grafik.   

3.3.Popullacioni dhe kampioni: Popullacionin e studimit e përbëjnë të gjithë drejtorët e shkollave të Komunës 

së Prizrenit në arsimin parauniversitar (60). Grupin përfaqësues (kampionin) e përbëjnë 25 drejtor të shkollave, 

150 mësimdhënës dhe 100 prindër.   

3.4.Hipoteza e studimit: Vendimmarrja novatore dhe gjithëpërfshirëse rritë cilësin dhe imazhin e përgjithshëm 

të shkollës në komunitet dhe shoqëri dhe rezultatet e të nxënit të nxënësve; 

3.5. Organizimi i studimit  

Për ta realizuar  studimit në mënyrë sa më përmbajtësore dhe shkencore, hulumtimi është ndar në planin teorik 

dhe praktik. Hulumtimin e problemit të vendimmarrjes në shkolla në planin teorik e kemi studiuar dhe analizuar 

duke konsultuar literaturën   dhe të publikimet  e autorëve të ndryshëm vendor dhe të huaj. Në aspektin praktik 

studimi e kemi realizuar përmes  pyetësorve për drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave të cilat e përbëjnë 

kampionin e studimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit pedagogjik dhe juridik të shkollave respektive.  

_____________________________________ 
Autoriteti: është e drejta dhe aftësia për të bërë që propozimet ose këshillat të pranohen pa iu drejtiar bindjes, arsyetimit apo dhunës. 

Ushtruesit e një detyre në bazë të sistemit të caktuar të rregullave ligjore, kanë të drejtë që të marrin vendime ose nxjerrje udhëzimesh, dmth. 
këta ushtrues e marrin autoritetin nga rregullat dhe praktikat që e përbëjnë veprimtarin përkatëse. Autoriteti mund të jetë një person apo trupë 

njerzish.  Autoriteti nuk mund të bartet nga një person tek tjetëri 

 
 

 



666 

 

0

10

20

o
rg

an
iz

im
i j

o
…

fr
ig

a 
n

g
a…

fr
ig

a 
n

g
a…

o
b

je
kt

iv
a

t 
jo

…

ko
h

a 
jo

 e
…

m
u

n
ge

sa
 e

…

m
u

n
ge

sa
 e

…

m
u

n
ge

sa
 e

…

le
gj

is
la

ci
o

n
i i

…

m
o

si
n

te
re

si
…

m
o

si
n

te
re

si
…

St
ili

 d
h

e…

te
 t

je
ra

3.6.Paraqitja dhe analiza e rezultateve të studimit 
Pas përfundimit të fazës së hulumtimit të zhvilluar në shkollat të cilat janë pjesë e kampionit, fillimisht janë 

lexuar dhe prezentuar të gjeturat në databazën e studimit, më pastaj  këto të gjetura janë analizuar dhe klasifikuar 

sipas llojit të vendimmarjes.  Që studimi të jetë sa më argumentues dhe i plot, studiuesit  kanë përgatitur tabelar 

të ndryshëm për secilin grup të kampionit . Grupin e parë të tabelarëve e përbëjnë tabelarët të cilët pasqyrojnë 

dhe dokumentojnë  faktorët e shumtë të cilët ndikojnë në vendimmarrje, grupin e dytë e përbëjnë tabelarët të 

cilët pasqyrojnë llojet  e vendimmarrjes në shkollë.  

3.6.1.Faktorët të cilët ndikojnë në procesin / aktin e vendimmarrjes në shkollë, sipas të gjeturave në 

pyetësorët e drejtorëve të shkollave kampion të studimit: organizimi jo i mirë (përshtatshëm) në shkollë (10), 

mosinteresimi i mësimdhënësve për vendimmarrjen në shkollë (14), mosinteresimi i komunitetit të prindërve për 

vendimmarrrjen në shkollë (16), legjislacioni i papërshtatshëm (18), stili dhe mënyra e  drejtimin (udhëheqjes) së  

shkollës nga drejtori (5), mungesa e kapaciteteve dhe mjeteve për vlerësimin e alternativave(6), mungesa e 

instrumenteve dhe teknikave 

për vendimmarrje (12), 

mungesa e koncenzuesit 

brenda shkollës (5), mungesa e 

kohës së mjaftueshme për 

vendimmarrje (7), përcaktimi 

jo i sakt i objektivave të 

shkollës(5), mungesa e 

informatave të 

vlefshme/besueshme për 

çështjen /temën (12), friga nga 

pasojat e vendimmarrjes (8) 

dhe friga nga  zbatimit i saj 

(5).   

Sipas treguesve të nxjerrë nga 

pyetësori për drejtorët e 

shkollave të përfshira në 

hulumtim, rezulton se faktorët më të theksuar të cilët ndikojnë në procesin e vendimmarrjes në shkollë janë: 

legjislacioni jo i përshtatshëm (72%),  mosinteresimi i komunitetit të prindërve për procesin e vendimmarjes në 

shkollë (57%), mosinteresimi i stafit mësimor për procesin e vendimmarrjes në shkollë (56%), mungesa e 

instrumenteve dhe teknikave për vendimmarrje gjithëpërfshirëse (48%), dhe mungesa e informatave të vlefshme 

dhe të mjaftueshme për vendimmarrje (48%)  

Rezultatet e nxjerra nga databaza e pyetësorëve të drejtorëve kampion të këtij studimi, tregojnë se 72 % e tyre e 

kanë potencuar legjislacioni aktual të  arsimit si pengesën  kryesore në procesin e vendimmarrjes së 

përshtatshme, gjithëpërfshirëse dhe novatore në shkollë. Legjislacioni aktual nuk e ka  fuqizuar sa duhet 

autoritetin e drejtorit të shkollës, rrjedhimish drejtori nuk mund të jetë udhëheqës novator por vetëm zbatues i 

politikave,  urdhërave dhe rekomandimeve të MASHT-it dhe të DKA-së.  

Sipas legjislacionit të arsimit në Kosovë, drejtori formalisht përfaqëson nivelin më të lartë të udhëheqjes dhe të 

vendimmarrjes në shkollë, por realisht ai ka një autoritet mjaft të kufizuar vendimmarrës. Vendimmarrja është e 

centralizuar, ka lëvizje drejtë një decentralizimi dhe fuqizimi të autoritetit të drejtorit, por kjo duhet të përcillet  

me avancim të kapaciteteve udhëheqëse të tyre, në veçanti në procesin e vendimmarrjes dhe  me politika të cilat 

garantojnë një  depolitizimit të plot të institucionit të drejtorit të shkollës. 

Sipas një studimi të zhvilluar në Kosovë rreth menaxhimit të institucioneve arsimore (shkollave) rezulton se: 

drejtorët e shkollave janë joefikas, ka ngurtësi administrative, ka pak iniciativ edhe për arsye  të legjislacionit 

jo të mirë (Menexhimi i institucioneve arsimore  në Kosovë, (Isuf Zeneli, 2008). 

 

3.6.2. Modalitetet e vendimmarrjes në shkollë, sipas të gjeturave në pyetësorët e drejtorëve të shkollave 

kampion të studimit: drejtorët e shkollave të përfshirë në studim, janë shprehur se pjesën më të madhe të 

vendimarrjes e përbëjnë vendimmarrjet rutinore ( 65 %), ndërsa vendimmarrjet adaptive janë në nivelet 25 %  

dhe vendimmarrjet novatore 10 %.  Ndërsa sa i përket tipi të  vendimmarrjes, të gjeturat e hulumtimit tregojnë se  

vendimmarjet individuale (vendimmarrjet e drejtorit, pa përfshirjenë e grupi) janë në nivelet 65 %, ndërsa 

vendimmarrjet në grup janë në nivele 35 %.   
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Rezultatet e hulumtimit dëshmojnë për një dominim të dukshëm të vendimmarrjes individuale në shkolla, kjo ka 

të bëjë me stilin e udhëheqjes së shkollës nga ana e drejtorit. Studiues e fushës së edukimit kanë arritur në 

përfundimin që  modeli i vendimmarrjes individuale është karakteristikë e stilit të udhëhqjes së shkollës në 

mënyrë autoritare (detyrues apo  dashamrisë). Drejtori e udhëheq shkollën dhe nxjerr vendime në bazë të 

autoritetit që buron nga normat e caktuara ligjore dhe rregullat e shkollës. Kjo lloj e vendimmarrjes (individuale) 

në praktikën shkollore ka të bëjë me rastet kur: drejtori nxjerr vendime dhe i komunikon ato pa u konsultuar me 

komunitetin e shkollës, drejtori nxjerr vendimet dhe i reklamon para komunitetit të shkollës, drejtori i paraqet 

vendimet duke mirëpritur ide dhe propozime nga komuniteti i shkollës. E kundërta është tek modeli i 

vendimmarrjes në grup. Vendimmarrja në grup është karakteristikë e stilit të drejtorit bashkëpunues dhe i 

orientuar drejtë arritjeve. Në praktikën shkollore stili i till i udhëheqjes së shkollës identifikohet me atë që: 

drejtori i shkollës paraqet situatën (problemin) dhe mirëpret sygjerime dhe më pastaj merr  vendime, apo në 

rastet kur drejtori paraqet situatën, përcakton limitet, i kërkon grupit të marrë vendim dhe të njejtin e miraton dhe 

e implementon, duke u kujdesur që vendimi të jetë në përputhje me dispozitat pozitive ligjore dhe t‘i kontribuojë 

zgjidhjes së problemit / çështjes. Shembuj të tillë të vendimmarrjes gjithëpërfshirëse (në grup) në shkollat 

kampion të studimit nuk është se nuk janë prezente, por jo në nivelin dhe shkallën e dëshiruar.   

Të gjeturat e hulumtimit në terren: Një shembull pozitiv i vendimmarrjes në grup dhe novatore është  gjetur në 

shkollën fillore dhe të mesme të ulët ―Abdyl Frashëri‖ në Prizren. Komunitetet e shkollës ( nxënësit, prindërit, 

mësimdhënësit dhe stafi drejtues) kanë arritur të identifikojnë dhe zgjidhin problemin e sigurisë së përgjithshme 

në shkollë, s‘bashku kanë punuar dhe e kanë miratuar Planin e shkollës për emergjenca‖, përmes të cilit plan 

janë trajtuar çështjet e fuqizimit të kapaciteteve dhe aftësive mbrojtëse të komuniteteve të shkollës nga 

fatëkeqësit e mundëshme natyrore, të sigurisë fizike të tyre dhe të objektit shkollor. Shkolla aktualisht e ka një 

plan të tillë dhe ky dokument është duke u jëtësuar në shkollë dhe siguria në shkollë është në nivele të 

dëshiruara. Tani të gjithë ndihen të sigurt. 

3.6.3.Faktorët të cilët ndikojnë në procesin / aktin e vendimmarrjes në shkollë, sipas të gjeturave në 

pyetësorët e mësimdhënësve të shkollave kampion të studimit: organizimi jo i mirë (përshtatshëm) në shkollë 

(70), mosinteresimi i mësimdhënësve për vendimmarrjen në shkollë (40), mosinteresimi i prindërve për 

vendimmarrrjen në shkollë (60), legjislacioni i papërshtatshëm (85), stili dhe mënyra e  udhëheqjes së shkollës 

nga drejtori ( 120), mungesa e kapaciteteve dhe mjeteve për vlerësimin e alternativave (60), mungesa e 

instrumenteve dhe teknikave për vendimmarrje (80), mungesa e koncenzuesit brenda shkollës (50), mungesa e 

kohës së mjaftueshme për vendimmarrje (70), përcaktimi jo i sakt i objektivave të shkollës (59), mungesa e 

informativa të vlefshme/besueshme për çështjen/temën (62), friga nga pasojat e vendimmarrjes (58), friga nga 

zbatimit i saj (35).   
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Të gjeturat në pyetësorët e mësimdhënësve të cilët përbëjnë kampionin e studimit e vërtetojnë qartësisht se stili i 

udhëheqjes së shkollës ka ndikim dhe reflekon në përfshirjen e mësimdhënësve në procesin e vendimmarrjes 

(80%). Mësimdhënësit janë shprehur të interesuar për pjesëmarrje në vendimmarrjet e shkollës por kjo 

pjesëmarrje kushtëzohet nga mosgadishmëria e drejtorit të shkollës për t‘i bërë ata pjesë të vendimmarrjes në 

shkollë, sidomos të vendimmarrjes novatore. Pjesëmarrja e mësimdhënësve në vendimmarrje ndodh vetëm në 

rastet kur është e përcaktuar me norma dhe rregulloret e shkollës.  Mësimdhënësit kampion të studimit gjithashtu  

kanë potencuar edhe të tjerë faktor të cilët ndikojnë në mospërfshirjen e tyre në vendimmarrjet e shkollës: 

legjislacioni jo i përshtatshëm (56%), mungesa e instrumenteve dhe mekanizmave vlerësues në bazë shkolle 

(53%), mosinteresimi i prindërve për vendimmarrjet dhe çështjet e tjera në shkollë (40%) etj.  (Të gjeturat e 

hulumtimit në terren:  Në shkollën ku unë punojë si mësimdhënës lëndor, të gjitha vendimmarrjet i ka 

personalizuar drejtori i shkollës, ne mësimdhënësit njoftohemi për vendimet e drejtorit vetëm nëprmjet 

lajmërimeve të cilat i publikon në tableën e shpalljeve në shkolë; - një mësimdhënës në një shkollën fillore në 

Prizren) 

3.6.4.Faktorët të cilët ndikojnë në procesin / aktin e vendimmarrjes në shkollë, sipas të gjeturave në 

pyetësorët e prindërve të shkollave kampion të studimit: organizimi jo i mirë (përshtatshëm) në shkollë (60), 

mosinteresimi i mësimdhënësve për vendimmarrjen në shkollë (40), mosinteresimi i komunitetit të prindërve për 

vendimmarrrjen në shkollë (30), legjislacioni i papërshtatshëm (60), stili dhe mënyra e  drejtimin (udhëheqjes) së 

shkollës nga drejtori (70), mungesa e kapaciteteve dhe mjeteve për vlerësimin e alternativave (30), mungesa e 

instrumenteve dhe teknikave për vendimmarrje (40), mungesa e koncenzuesit brenda shkollës (50), mungesa e 

kohës së mjaftueshme për vendimmarrje (50), përcaktimi jo i sakt i objektivave të shkollës (39), mungesa e 

informativa të vlefshme/besueshme për çështjen/temën (6o), friga nga pasojat e vendimmarrjes (58) dhe friga 

nga  zbatimit i saj (35). 

Tek pyetësorët e prindërve të 

përfshirë në hulumtim  është 

identifikuar edhe një faktor tjetër i 

rëndësishëm i cili reflekton në 

procesin e vendimmarrjes në shkollë, 

e që është organizimi jo i mirë i 

shkollës, mungesa e rregullave dhe 

politikave nxitëse (motivuese)  të 

bashkëpunimit të shkollës me 

komunitetin e prindërve përkatësisht  

mungesa e klimës shkollore për 

bashkëpunim dhe trajtim të 

përbashkët për shumë çështje/tema 

problemore të shkollës.  

Të gjeturat e hulumtimit në terren: 

Në shkollë ne ftohemi vetëm kur ka 

mbledhje me prindër dhe aty 

njoftohemi për tema të caktuara, por 

mendimet tona nuk merren në konsiderat / një prindë i cili e ka fëmijun në një shkollë fillore në Komunën e 

Prizrenit).  

Sipas një studimi të GIZ-it në shkollat e Kosovës dhe të Komunës së Prizrenit (2011) rezulton se prindërit nuk 

janë të informuar.nuk janë në dijeni dhe nuk informohen mbi ndryshimet në politikat dhe vendimet e shkollës, të 

cilat i përkasin atyre dhe nxënësve (42  % herë pas here, 25 % një herë në gjysmëvjetor dhe vetëm 25 % 

shpesh).Instrumentat e komunikimit që drejtoria e shkollës zakonisht i përdor nuk kanë ndryshuar, janë 

tradicionale, biseda individuale apo mbledhjet me prindër).  Griffith (2002) pohon se prindërit do të përfshihen 

në aktivitetet e fëmijëve të tyre në shkollë dhe në vendimmarrjet e shkollës, nëse klima e shkollës i inkurajon ata 

për ta bërë këtë.  
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Modele të suksesëshme të përfshirjes së 

prindërve në vendimmarrje të përbashkët në 

rregullimin e ambienteve të shkollës, sidomos të 

klasës janë evidente dhe praktika që ndodhin në 

shkollat kampione të studimit, për ilustrim po 

potencojmë ―Abdyl Frashëri‖ dhe  ―Mustafa 

Bakiu‖. Mësimdhënës të caktuar, të mbështetur 

nga drejtorët e shkollave respektive, komuniteti i 

prindërve dhe njerzë të tjerë të vullnetit të mirë 

kanë arritur të krijojnë ambiente për lojë dhe 

mësim shumë nxitëse për nxënësit e tyre.  

 

3.6.5. Krahasimi i të gjeurave në pyetësorët e 

drejtorëve, mësimdhënësve dhe prindërve të 

cilët e përbëjnë kampionin e studimit, lidhur 

me faktorët e ndryshëm (më potencial) të cilët 

ndikojnë në procesin dhe aktin e 

vendimmarrjes në shkollë  

 
4. Përfundimet  
4.1. Përfshirja në procesin e vendimmarrjes e komuniteteve shkollore ( mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve) 

është karakteristikë e  shkollave që synojnë arritje të larta ( shkollave cilësore);  

4.2. Hulumtimi i zhvilluar në shkollat publike të  nivelit  parauniversitar të Komunës së Prizrenit të cilat e 

përbëjnë kampionin ka identifikuar tre lloje / mënyra të  vendimmarrjes: rutinore, adaptive dhe novatore.  

4.3. Hulumtimi ka vërtetuar se shumica e madhe e vendimmarrjeve në shkollat kampion të studimit ishin 

rutinore  65 %, vendimmarrjet  adaptive përbënin 25 %  dhe vetëm 10 %  të vendimmarrjeve ishin novatore.  

4.4. Hulumtimi ka vërtetuar se 65 % e vendimmarjes në shkollat kampione, ishin vendimmarrje individual, 

produk që buron nga  autoriteti ie drejtorit  dhe vetëm 35 % me pjesëmarrje dhe bashkëbisedim të grupit, 

përkatësisht gjithëpërfshirëse; 

4.5. Në terren gjatë hulumtimit janë gjetur raste të përfshirjes së komuniteteve shkollore në vendimmarrje të 

përbashkëta dhe novatore sidomos në çështjet e sigurisë në shkollë, rregullimit të ambienteve shkollore, paisjes 

së shkollës me teknologji mësimore,  por nuk janë gjetur raste të vendimmarrjeve të përbashkëta për çështje 

kurrikulare (kurrikuli me zgjedhje në bazë shkolle) apo të politikave të avancimit profesional të mësimdhënësve 

dhe stafit tjetër të shkollës dhe të tjera të cilat do të rritnin imazhin dhe cilësin e punës në shkollë ; 

4.6. Sipas të gjeturave në pyetësorët e drejtorëve të shkollave të cilët përbëjnë kampionin e hulumtimit 

legjislacioni jo i përshtatshëm i arsimit parauniversitar në Kosovë ka rezultuar të jetë faktori kryesor që 

kushtëzon mënyrën e vendimmarrjes në shkollë. Drejtori i shkollës edhe pse formalisht është udhëheqës i 

institucionit përkatësisht shkollës, autoriteti dhe kompetencat e tij në aspektin e vendimmarrjes novative janë të 
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kufizuara. Vendimmarrjet e ―mëdha‘ dhe novatore janë në autoritetin e organeve qëndrore ( politikat buxhetore, 

politikat zhvillimore, kurrikulat, avancimi profesional i mësimdhënësve, zgjedhja e drejtorit të shkollës, zgjedhja 

e personelit mësimdhënës etj);     

4.7. Hulumtimi në shkollat kampion rezulton se ka një përputhje të asaj që shkruhet në literaturë dhe rezultateve 

konkrete të studimit lidhur me marrëdhënien që ekziston ndërmjet stilit të udhëheqjes në raport me mënyrat e 

vendimmarrjes (Tannenbaum, Schmid). Sipas të gjeturave në pyetësorët e mësimdhënësve të cilët përbëjnë 

kampionin e hulumtimit stili i udhëheqjes së shkollës dhe etika e komunikimit të drejtorit të shkollës kanë 

rezultuar të jenë faktorët kryesor që kushtëzojnë mënyrën e vendimmarrjes në shkollë (80%).  Një udhëheqës 

(drejtor) me stilin e udhëheqësit bashkëpunues i cili garanton dhe mbështet vendimmarrjen novatore dhe ka etikë 

komunikimi dhe bashkëpunimi  mund ta ―kthej‖ një shkollë që i mungon vizioni, qëllimi, orinentimi, në një 

shkollë ― të lumtur‖ dhe me rezultatet dhe performancë produktive;   

4.8. Të gjeturat e hulumtimi kanë treguar se sipas stilit të vendimmarrjes, shumica e madhe e shkollave të 

përfshira në hulumtim udhëhiqen në stilin e udhëheqjes autoritare arbitërare dhe autoriatre dashamirëse. 

Vendimmarrjet janë produkt i autoritetit të drejtorit të shkollës dhe organeve të tjera autoritare (zakonisht 

Këshillit drejtues), pa konsultim dhe bashkëbisedim në grup. Janë vërejtur edhe elemente dhe raste të udhëheqjes 

dhe vendimmarrjes me elemente bashkëpunuese dhe në grup por të cilat nuk janë të mjaftueshme për tu 

llogaritur se një shkollë e caktuar udhëhiqet me stilin bashkëpunues dhe i orientuar drejtë arritjeve; 

4.9. Në shkollat ku vendimmarrjet në raste të caktuara dhe për tema të caktuara ishin produkt i përbashkët i 

drejtorit dhe komuniteteve të shkollës dhe stili drejtues i shkollës ishte i llojit bashkëpunues  u konstatua se:  

përfshirja e mësuesve dhe prindërve  në vendimmarrjet e shkollës ishte më e dukshme, siguria në shkollë, kushtet 

e punës, arritjet e nxënësve, niveli profesional i stafit mësimdhënës, klima e përgjithshme në shkollë etj. 

qëndronin më mirë në krahasim me shkollat ku vendimmarrja mbështet në autoritetin e drejtorit dhe stilin 

autoritar të drejtimit të shkollës;  

4.10. Përveç legjislacionit të arsimit dhe stilit të udhëheqjes së shkollës i cili reflekton mënyrën e vendimmarrjes 

në shkollë, janë identifikuar edhe faktorë të tjerë ndikues në procesin e vendimmarrjes në shkollë: organizimi jo i 

mirë (përshtatshëm) në shkollë,  mosinteresimi i komunitetit të prindërve për vendimmarrrjen në shkollë, 

mungesa e kapaciteteve dhe mjeteve për vlerësimin e alternativave, mungesa e instrumenteve dhe teknikave për 

vendimmarrje etj. 

4.11. Komuniteti i prindërve është shprehur jo i kënaqur me nivelin e përfshirjes së tyre në vendimmarrjet e 

përbashkëta në shkollat kampione të studimit, për arsye të klimës jo të përshtatshme në këto shkolla dhe të 

legjislacionit jo të përshtatshëm për fuqizimin e rolit të tyre në vendimmarrjet e shkollës. Zakonisht dominojnë 

format dhe modalitetet e vjetra të bashkëpunimit dhe komunikimit me prindër. Prindërit vetëm informohen për 

politikat e shkollës dhe fare pak merren parasysh interesimet e tyre;  

 

5. Rekomandimet 
5.1. MASHT dhe DKA përmes organizimit të punëtorive dhe formave të tjera të avancimit profesional, të 

fuqizojë kapacitetet e drejtorëve të shkollave, mësimdhënësve dhe komunitetit të prindërve në raport me 

vendimmarrjen gjithëpërfshirëse dhe novatore në shkollë; 

5.2. Shkollat të cilat promovojnë dhe zhvillojnë vendimmarrjet  novatore të mbështeten dhe stimulohen në forma 

të ndryshme nga DKA; 

5.3. Të inicohen ndryshime pozitiviste në Ligjin e arsimit parauniversitar në Republikën e Kosovës, të cilat do ta 

fuqizonin dhe nxisin rolin udhëhqës dhe vendimmarrës të drejtorit të shkollës, Këshillit Drejtues të shkollës dhe 

të Këshillit të prindërve; 

5.4. Shkolla duhet të ndërtojë dhe aplikojë modalitete të ndryshme të partneritetit me prindërit, të nxitet 

interesimi i tyre për punën dhe jetën në shkollë, rrjedhimisht të jenë partner në të gjitha vendimmarrjet novatore 

të shkollës, duke filluar që në fazën e planifikimit, realizimit, kontrollimit dhe të zbatimit të tyre.   

5.5. MASHT dhe DKA duhet të delegojnë dhe bartin më shumë autoritet tek drejtorët e shkollave, në veçanti për 

vendimmarrjet që i përkasin politikave të avancimit profesional të stafit mësimdhënës dhe stafit tjetër të shkollës, 

zgjedhjes së personalit të shkollës,  

5.6. Gjatë zgjedhjes së drejtorit të shkollës, zgjedhja e tyre të jetë mbi baza meritokratike, në veçanti të 

vlerësohen planet zhvillimore të cilat përbajnë politika ku promovohet dhe fuqizohet vendimmarrja në grup dhe 

vendimmarrja novatore, sa më pak politizim të institucionit të drejtorit të shkollës; 

5.7. Të fuqizohen dhe nxiten kapacitetet humane në shkolla, në veçanti për drejtorët,  për  më shumë 

vendimmarrje të përbashkët dhe novatore.Vendimmarrjet gjithëprfshirëse dhe novatore duhet të jenë fokus 

(prioritet) i drejtorëve të shkollave.  

5.8.  DKA dhe shkollat të fuqizojnë kapacitetet e tyre për përgatitjen dhe aplikimin e teknikave dhe 

instrumenteve vlerësuese të performancës së shkollës, në veçanti të vendimmarrjeve të përbashkëta dhe 

gjithëpërfshirëse; 

5.9. Shkollat të sigurojnë dhe zbatojnë në vazhdimësi modalitete të cilat mundësojnë rrjedhjen dhe publikimin e 

informacioneve të cilat nxisin dhe promovojnë vendimmarrjen gjithëpërfshirëse dhe novatore në shkolla, në 
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veçanti përmes faqes zyrtare të shkollës, takimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta me prindër, rrjeteve 

elektronike – sociale etj. përfundimisht shkolla partneritetin dhe vendimmarrjen e përbashkët me prindërit ta bëjë 

publike, kjo e rritë imazhin e shkollës dhe cilësin e punës. 
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European Union Efforts to Solve the Conflıct Over Iran’s Nuclear Program 
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Abstract 

 

The actions of the European Union to find a solution on the dispute over Iran's nuclear program  up to 

date, is considered as the most serious action ever taken by diplomats of the highest hierarchy in the 

European Union as regards the field of non-proliferation of nuclear weapons. 

An Iran armed nuclear can have serious consequences for regional and global security, would increase 

nuclear ambitions also in other countries such as Turkey, Saudi Arabia, Egypt, etc., which generally 

would impact negatively on the fight of prevention for proliferation nuclear weapons. 

E3 (France, Germany and the United Kingdom) as leaders of the EU have promoted repeatedly a non-

military solutions to the conflict, giving priority to coercive diplomacy, which has been so successful 

in stopping Iran's right  to the building of capacity among nuclear . The EU has also influenced to the 

US in defining the political strategy  over Iran Nuclear Program.   

Key Word: EU, Iran Nuclear Program, diplomatic mean 

 

1. EU STRATEGY AGAINST THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS 

DESTRUCTION 

 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction(WMD) and their delivery means (intercontinental 

ballistic missiles) are very serious and growing threat to peace and international security. Taken in 

consideration that a certain number of countries, recently have developed, or are seeking to develop 

WMD, such as chemical, biological, radiological or fissile materials, creates a new critical dimension 

to this threat. The European Council in Thessaloniki, 2003, adopted the Declaration on Non-

Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
57

 This declarations states that joint states in the 

Declaration will be engaged relying on Fundamental Principles generated, processed into a coherent 

EU strategy before the end of 2003, to tackle the threat of proliferation of weapons of mass 

destruction.
58

 

Countries, which represent a permanent threat from the proliferation mentioned above, mostly of them 

are small states and non-state actors that posess a real threat through the proliferation of technologies 

and informations. The European Security Strategy makes it clear that the European Union can not 

ignore these real dangers arising from the proliferation of WMD and missiles which can be used to 

deliver these weapons, who can be put at risk the security of the EU, citizens and interests of the 

European Union in international relations. EU effort according to this strategy, acts decisively by 

using all the instruments and policies available.
59

 Since proliferation is a threat to international security 

as a whole, nobody can expect to be able to achieve good results by acting on its own. It is important 

that all. States be bound by the same rules. This is why the EU supports the multilateral Treaties and 

Conventions, and the multilateral fora, and contributes to their effectiveness. The main objective 

remains the prevention, obstruction and where it can be possible elimination of nuclear proliferation 
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programs which make it concern worldwide.
60

 EU under the above- mentioned strategy has identified 

in generally the two main challenges of nuclear non-proliferation regime, and that are: 

1.A country can develop nuclear capabilities by being part of the Nuclear Nonproliferation Treaty, 

after which he can  either withdraw from  the Treaty, or standing on to finalize secretly and speed his 

program of nuclear weapons as part of his /her power strategy, or as protection against future threats. 

The same path to become state with  nuclear capabilities was North Korea which Iran is likely to 

succeed. 

2.Non-state actors (terrorist groups) are constantly seeking to posses  in their hands nuclear material. 

This scenario by everyone is perceived particularly dangerous. 

In the first category of challenges, the EU primarily is concerned about evolution of the situation in 

Iran. A nuclear Iran considered to be potentially dangerous not only because Europe lies 

geographically within range of Iran's missiles, but also the region where Iran belongs to,is very fragile 

with  tensions and volatile confrontations. In particular, Israel is determined to prevent Tehran from 

acquiring the bomb. An nuclear Iran could lead to a new arms race in the Middle East and further 

destabilization in the region, which lies closer to Europe. European diplomatic power will be tested 

depending on how much Iran is closer to finalize its nuclear program. The divisions between the EU 

countries are likely to grow up about what to do next with Iran, as well as with Europe's main ally, the 

United States.  Camparing to the North Korea (Europe  is geographically located far from the Korean 

peninsula) which has drawn  attention for EU in terms of non-proliferation over the last decade, for 

European policy makers is at least less important strategically than Iran.
61

 

In the second category, Europe considers nuclear terrorism a serious threat to its security. It has a long 

history of this phenomenon, which remains a permanent and significant threat. Although it is widely 

recognized that the threat of nuclear terrorism was exaggerated as a result of the Sept. 11 attacks, 

Europe remains vulnerable to this type of attack. Although probability of nuclear terrorism for is very 

low, but the impact of his threat is very high.
62

 

 
2.STRATEGIC APPROACH OF THE EUROPEAN UNION ON NUCLEAR NON-

PROLIFERATION 

 

Nuclear nonproliferation especially after the Sept. 11 attacks, is considered to be as  an urgent issue, 

which should be addressed by all stakeholders in in international relations as well as at European 

institutions. The European Council in October 2001 concluded on possible links between terrorist 

threat and the efforts of the EU in relation to non-proliferation and export control of weapons, and it 

has opened a new path of development to the European Union foreign policy, to proliferate weapons 

of mass destruction.
63

 Recently the EU remains one of the main actors in international relations 

regarding the field of non-proliferation of WMD.
64

  In this regard, concrete activities and actions  

made by the European Union  through semiannual review of progress reports. According to Gerrard 
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Quill, this process between the progress reports has contributed effectively to the implementation of 

the EU strategy in preventing the proliferation of weapons of mass destruction. At the same time the 

mechanism of non-proliferation has become a key priority for the foreign policy of the EU. 

Most diplomatic means or sanctions are not practiced  or applied under the name of non-proliferation. 

In addition, out of  the strategic framework, the  European Commission has spent considerable 

amounts of funds to non-proliferation. One of the main tools in this respect the Commission's 

Instrument for Nuclear Safety Cooperation, is budget of 524 million Euro for 2007-13 and 631 million 

Euro for the period 2014-20. The geographic scope of the EU's strategy is that progressively to expand 

over the time. Initially, it was concentrated more in the post-Soviet region(East Europe), paying 

attention to nuclear material and unemployed scientists from the former Soviet Union. Recently, this 

area was expanded under the Instrument for Stability for supportin the projects in Asia, Middle East 

and Latin America. However, this ecpasnions actually hides the vital strategic interest  which  actually 

remain strong link with the geographical distance. Furthermore it remains concerned for his closest 

neighbor and border. Based on the rhetoric and policies of the EU, at least three main purposes can be 

identified: 

First of all the EU has open double path to share global views, or more specifically, to exchange 

expertise and skills on non-proliferation, but also to raise other issues of concern, or to ease tensions or 

misunderstandings when they arise. 

Second, strategic partnerships intended to facilitate contacts and cooperation in specific cases of 

proliferation, such as Iran or North Korea. 

Thirdly, the EU aims to strengthen regional and multilateral relations by deepening relationships with 

key actors. Although there is likely to be a long-term effort, this can be achieved only by building 

mutual trust, paving the way for further cooperation within the multilateral system. Finally, strategic 

partnerships are designed to facilitate cooperation on nuclear safety and security with important 

countries.
65 

 

2.1. THE CHALLENGE OF IMPLEMENTATION 
 

First of all, the EU efforts of non-proliferation of WMD, were conducted exclusively within the 

framework  of intergovernmental while later, the European Commission has initiated its policy on 

non-proliferation under the assistance of its technical and financial support to countries in Asia, 

Central and Eastern Europe after the breakup of the Soviet Union. Euratom has also concluded 

agreements on non-proliferation of international organizations, including the International Atomic 

Energy Agency.
66

 

 

3. THE EUROPEAN UNION'S RELATIONS WITH IRAN 
 

Historically the EU has considered Iran as an important regional actor with a potentially interesting 

partnership when it comes to trade, energy, research, culture and many other important sectors. The 

EU had launched the critical dialogue with Iran in response to Salman Rushdie affair but  partly can 

not ignore the importance of Iran had in the Middle East. EU diplomatic strategy toward Iran has 

never been  to deal with the isolation of Iran, because it was a very important geo-strategic partner. 
67

 

In the late 90s, after the break for more than two decades between Iran and the EU, has began to 

approach each other again.  Iranian and European representatives had meetings at least twice a year for 

political and commercial consultations on a high level of consultation, on which had benefits both 

parties. By 2006 the EU remained the largest economic partner. After the September attacks and after 
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winning the elections in Iran by a reformist government, the European Union decided to improve 

further bilateral relations. The Council of Ministers of the EU adopted guidelines for comprehensive 

negotiations which has to do with Trade and Cooperation Agreement and a political agreement 

between the EU and Iran.
68

 

For the EU, improving the relationship with Iran was closely related to developments in four areas: 

• Iran's attitude toward  the Peace Process  of Israeli-Palestinian 

• The status of human rights in Iran, 

• Iran support and terrorist movements 

• non-proliferation of WMD,  including nuclear weapons. 

The EU was ready that gradually to deep relations with Iran, if Iran was seriously make efforts within 

the context of these four areas. Then the two parties will enter into close relationships, enjoying full 

trade of  liberalization, cooperation in important areas, such as energy, transport, research, education 

etc. The  Improved relations would also include the opening of a diplomatic representation of the EU 

on Iran.
69

 

However, in 2002-2003, the EU's relations with Iran began a completely different direction because of 

the Iranian nuclear program, it also freeze relations with each other, which at the same time was also 

consistent with the political and security strategy of the European Union. Since then, negotiations on a 

Trade and Cooperation Agreement have been frozen, dominated by the nuclear issue in relations 

between the two parties. The European Union has committed itself a long time to find a diplomatic 

solution to Iran's nuclear issue, which has led the High Representative of the EU Catherine Ashton. 

Even today, the EU objective remains the same towards a comprehensive and lasting settlement, 

which would build international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear 

program, while respecting Iran's legitimate right to use nuclear energy peacefully. International 

community's concerns about Iran's nuclear activities and exclusively non-peaceful nature have led to a 

number of resolutions issued by the UN Security Council, which  impose sanctions against Iran. EU as 

an important international actor has not only implemented these sanctions, but has also adopted  its 

own additional sanctions.
70

 

After 2009 when we have the deterioration of the situation of human rights in Iran after presidential 

elections, the EU adopted a set of restrictive measures on  Iranian individuals who were responsible 

for serious violations of human rights. These individuals are forbidden to travel to all EU countries, as 

well as their assets were frozen.
71

 Recent decades had different relationships between the three main 

European countries and Iran. When the critical dialogue with Iran began, Germany has been  more 

proiranian than France and Great Britain. After the Mykonos case in 1997, France joined the closest 

relations with Tehran. Britain had had  the most complicated relationship with this country than these 

first two. During the 80's was the only European country which has not had ambassadors in Iran. 

However, since the formation E3 -  has demonstrated a united approach toward Tehran, acting on 

behalf of the European Union trio. Other European Union countries remained satisfied with the representation 

of their interests by the EU-3, which topped the matter. As part of a long-term EU policy on Iran, the EU has 

addressed human rights and democracy between EU-Iran negotiations, which started in 2002. However, the 

European Union  effort to promote human rights has found its self in very dificculties because the Iranians would 

consider as interference in theier domestic affirs.. Mostly what can the EU do in this regard is to support the 

reformists inside Iran, but first of all, the issue of nuclear program destabilizes and directly affects the European 

Union and the entire international community. For this reason the same time the nuclear issue remains a priority 

for the countries of the European Union.
72

 

 

3.1 TEHRAN AGREEMENT (OCTOBER 2003) 
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During the visit, the EU Troika, Dominique de Villepin, Joschka Fischer and Jack Straw and Hassan 

Rowhani, former secretary of the powerful Supreme National Security Council of Iran, former chief 

negotiator at the same time, reached an agreement under, which Iran had promised to cooperate fully 

with the IAEA and that it would voluntarily suspend all uranium enrichment activities.
73

 This was 

intended to dispel the fears of the international community that Iran is working toward 

developing nuclear weapons. Iran had also agreed to sign the Protocol on Safeguard  

Advanced protection measures issued by the IAEA. In return, the three foreign ministers of 

the EU-3-shes had promised to oppose any effort that had to do with the referral of Iran to the 

UN Security Council for as long as it fully implements the obligations of the Tehran 

Agreement. The three countries also agreed to recognize the right of Iran to use nuclear 

energy for peaceful purposes, in accordance with the NPT. In addition they pledged to 

cooperate with Iran in promoting security and stability in the region, including the 

establishment of a free zone free of nuclear weapons in the Middle East.
74

 Soon after, Tehran 

announced that it had decided to sign, ratify and start applying the additional protocol of the 

IAEA's activities and voluntary suspent uranium enrichment and reprocessing. However, 

despite repeated representations and concerns of the IAEA and further resolutions on Iran, 

Tehran reneged on this agreement and began assembling centrifuges and enriching uranium 

again.
75

 

   

3.2 AGREEMENT OF PARIS (NOVEMBER 2004) 

 
This new agreement provides that Iran will engage on the suspension of uranium enrichment activities 

and to stop the program, which converts uranium into uranium tetraflourid. In response, this 

agreement will pave the way to ekspand trade agreement with the EU, which will give Iran access to 

nuclear technology for medical and energy purposes.
76

 Earlier, Iranian officials have insisted that they 

would only agree to a temporary suspension of their activities on uranium enrichment (for six months). 

However, in November  talks 2004, the Iranians insisted on a timetable for the submission of several 
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awards, including the resumption of talks on a trade agreement between the EU and Iran. These 

negotiations started on 15 December 2004.
77

 The Europeans, having learned from their previous 

experience, were convinced that although there was a deadline to suspend atomic energy program of 

Iran, it will need to include all activity uranium enrichment. They warned that if Iran resumed its 

enrichment program, it would not negotiate on the second part of the agreement, including trade, 

political concessions and offers of nuclear cooperation. These incentives were included in the EU offer 

in August 2005, which offer Iranians regarded as insufficient. This in turn attracted other actions of the 

US and the EU to present the case to the Security Council.
78

 

 

CONCLUSION 
 

Iran's case is special in the field of International Law, diplomacy and international relations, as it has 

shown that the threat has not given the expected results and that coercive diplomacy has not succeed. 

Although the chances are very high, that Iran would achieve its objective and the world will learn to 

live with a more states with nuclear weapons. On the other hand it is possible for the EU to change 

Iran's strategic position not to possess weapons of mass destruction. Military intervention by the 

United States, irritated by Israeli, to stop Iran to build technology, or stopping Iran to acquire time, 

will undermine all the achievements of the EU in finding a peaceful solution over Iran. 

The European Union has not failed, because the Iranian nuclear program made them the leading global 

diplomatic main actors in solving this issue. EU acted in "harmony" with the US, and tried to convince 

Russia and China on the other hand. The EU has acted as a unique actor in this matter, which also has 

increased its prestige. Strategic approach of the EU on nuclear non-proliferation, requires a high level 

of coordination, primarily from within the EU itself, as well as with outside partners and multilateral 

organizations. Sharing of one's actions must be clear between the various institutions of the EU, but 

above all between its member states. Inters often prevail over Ineters vital national strategic EU. The 

European Union and its partners negotiation must agree to accept the program Iran's peaceful nuclear 

(including enrichment) and remove some of the most severe sanctions (including penalties for trading 

in precious metals, restrictions European imports oil and some banking restrictions).. 

E3 + 3 should not offer any form of proposal "take it or leave it", as Iran's elites from the current 

practices would surely reject a proposal offered. 
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Abstract 

 

Compensation of damage is a legal obligation of the injurer to the injured party. This obligation arises 

as the cause of damage, as well as by the failure or improper performance of the contract. Regulation 

of the legal basis depending on different countries is accomplished through Codes, laws or other legal 

acts. In Kosovo, this issue is regulated by the Law on Obligational Relationships. According to LOR 

damage compensation is made in two forms, either by restoring the previous situation, or by money 

compensation. Compensation of damage is realized in all cases where there is a reduction of one's 

property, obstruction of its growth infliction of physical pain, mental suffering or fear. This shows that 

material values (property) and personal values such as health, life, etc., may be violated. Depending on 

which value is violated, the damage is also defined. If the property value is violated we are dealing 

with material damage, if personal values are violated we are dealing with immaterial damage. Legal 

provisions for damage compensation are encountered not only within the Law of Obligations of the 

Republic of Kosovo but  also in other areas such labor relations, consumer protection, unfair 

competition, copyright etc. In such cases, the laws covering these areas provide that in case subjects of 

law do not behave according to legal norms, are obliged to compensate the injured party. Damage can 

be caused by people, dangerous objects and/or activities. Depending on who causes the damage, 

liability arises be it subjective or objective liability. In case of subjective liability, the injurer must 

have delinquent capability, guilty and his actions to be against the law. But in case of objective 

liability, damage must have been caused either by the use of dangerous items or dangerous activities. 

The right for compensation of damage is done mainly in court procedure. The procedure is initiated 

with a lawsuit by the injured party, presenting a concrete request, offering concrete facts, evidence and 

by presenting the value of the dispute.  

Keywords: damage, compensation of damage, Law on Obligational Relationships in the Republic of 

Kosovo, material damage, imaterial damage, subjective liability, objective liability. 

 
Hyrje 

 

Shkaktimi i dëmit si burim material i së drejtës së detyrimeve, zë hapësirë të konsiderueshme në 

marrëdhëniet juridike. Me të dëgjuar për shkaktimin e dëmit, menjëherë aludojmë në zvogëlimin e 

pasurisë së ndonjë personi fizik apo juridik. Të gjitha interesat në doktrinën juridike mund të 

definohen apo reduktohen në interesa ekonomike madje edhe dëmi moral e ka satisfaksionin e tij. E 

drejta për shpërblimin e dëmit ka për qëllim që të mbrojë interesat e të dëmtuarit sa i përket dëmit, 

dëmit moral (jomaterial) dhe fitimit të munguar (humbjes ekonomike)
80

. 

Ligji Për Marrëdhëniet e Detyrimeve i vitit 2012 (më tutje LMD)
81

 është baza ligjore kryesore që 

rregullon shkaktimin e dëmin dhe çështje të tjera që ndërlidhen më të. Subjektet e së drejtës, në forma 

të ndryshme, shkaktojnë dëm siç mund të jetë nga mosrespektimi i kontratës, shkelja e të drejtave të 

autorit, shkelja e rregullave të konkurrencës, shkaktimi i dëmit nga mjetet e rrezikshme, dëmi i 

shkaktuar me veprime të kundërligjshme etj. Kurse, ekzistojnë vetëm dy lloje të shpërblimit të dëmit, 

shpërblimi i dëmit material dhe shpërblimi i dëmit jo material. 
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Në të gjitha rendet juridike të shteteve në botë, ndalohet që tjetrit t‟i shkaktohet dëmi-neminem 

laedere
82

. LMD në nenin 9 ka paraparë rregullën bazike se si subjektet e së drejtës duhet të sillen në 

jetën e përditshme rregull kjo e cila drejtpërdrejt lidhet edhe më mundësinë e shkaktimit të dëmit, kjo 

rregull apo parim i së drejtës së detyrimeve parasheh që ―Secili person ka për detyrë të përmbahet nga 

veprimi që mund t‘i shkaktojë dëm tjetrit‖. Praktika gjyqësore në Kosovë është mjaft e pasur nga 

aspekti i vendimeve gjyqësore lidhur me shpërblimin e dëmit material, kjo edhe për shkak të një baze 

të mirë ligjore e cila ka ndikuar në cilësinë e tyre
83

. 

 

Shkaktimi i dëmit 

 

Dëmi mund të shprehet në forma të ndryshme në çdo fushë të së drejtës, tek marrëdhëniet juridiko 

civile, kontraktore, ekonomike etj, madje e drejta për shpërblimin e dëmit lind edhe jashtë 

marrëdhënieve juridiko-civile siç është rasti të dëmi i shkaktuar nga veprat penale, kundërvajtjet etj
84

. 

Me vetë faktin e shkaktimit të dëmit të të dëmtuarit, krijohet marrëdhënia e detyrimit dhe më këtë rast 

krijohet detyrimi i dëmtuesit për shpërblimin e dëmit të dëmtuarit
85

. Detyrimet që lindin në bazë të 

shkaktimit të dëmit janë detyrime jovullnetare sepse mungon vullneti i palëve për shkaktimin e 

dëmit
86

. Në shumicën e rasteve shkaktimi i dëmit bëhet me veprime aktive pra dëmtuesi ndërmerr 

veprime për shkaktimin e dëmit e në disa raste abstenon nga kryerja e një veprimi të caktuar, në të dy 

rastet mund të rezultojë me shkaktim të dëmit. Përveç dëmit që shkaktohet me veprim ose mosveprim, 

ekzistojnë raste kur një person ka shkaktuar dëmin e për atë përgjigjet ndonjë person tjetër, këto janë 

rastet e përgjegjësisë për të tjerët (prindërit për të miturit, personat juridik për organet e veta apo 

punëtorët e vet). Po ashtu, dëmin mund ta shkaktojnë edhe sendet, për këtë lloj dëmi përgjigjet 

përdoruesi apo pronari i sendeve
87

. Jo domosdoshmërisht duhet të ekzistojë marrëdhënia juridike, në 

mënyrë që të mund të shkaktohet dëmi, meqë ekzistojnë raste të shumta kur dëmtuesi dhe i dëmtuari 

fare nuk njihen deri në momentin e shkaktimit të dëmit. Ligji është baza kryesore juridike nga i cili i 

dëmtuari fiton të drejtën e shpërblimit të dëmit. Përveç ligjit, edhe kontrata është bazë juridike në të 

cilën pala e dëmtuar mund të thirret lidhur me të drejtën e shpërblimit të dëmit, në disa raste palët 

munden me kontratë ta përcaktojnë edhe lartësinë e shpërblimit të dëmit e në raste tjera i drejtohen 

gjykatës për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit i cili rrjedh nga mos përmbushja e kontratës
88

.  

 

Shkaqet e shkaktimit të dëmit 

 

Dëmi mund të shkaktohet në rrethana të ndryshme. Subjektet e së drejtës duhet të kujdesen për 

mënjanimin e rrezikut nga i cili mund të shkaktohet dëmi. P.sh. kjo mund të bëhet nga institucionet 

shtetërore, duke kërkuar nga subjektet e së drejtës që t‘i plotësojnë kushtet e përcaktuara për fillimin e 

veprimtarisë-aktivitetit ekonomik, apo kushtet e përcaktuara për pajisje me leje-licencë. Dëmi mund të 

shkaktohet nga sjelljet e njerëzve, nga sendet, nga veprimtaritë e rrezikshme dhe nga ngjarjet
89

. 

Personat fizikë dhe juridikë mund të shkaktojnë dëm duke vepruar ose duke mosvepruar. Me veprim 

aktiv dëmi shkaktohet kur subjekti ndërmerr veprime të caktuara kurse me veprim pasiv dëmi 

shkaktohet kur subjekti i caktuar nuk ndërmerr veprim të caktuar
90

. Përveç subjekteve të së drejtës, 

edhe sendet mund të shkaktojnë dëm. Në këtë rast sajohet përgjegjësia objektive e cila krijohet me 
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vetë faktin e shkaktimit të dëmit. LMD parasheh që, ―për dëmin e shkaktuar nga sendet nga të cilat 

rrjedh rreziku i shtuar i dëmit për rrethin përgjigjet pavarësisht nga faji‖
91

. 

Rregullat ligjore krijohen rreth njerëzve (personae), rreth sendeve (res) dhe rreth veprimeve 

(actiones)
92

, siç shihet, sendet paraqesin një rëndësi të veçantë në marrëdhëniet e detyrimeve. Ato 

mund të krijojnë, ndryshojnë apo edhe të shuajnë një marrëdhënie juridike të karakterit detyrimor. Për 

dëmin e shkaktuar nga sendet përgjigjet zotëruesi i tij
93

, kjo është një rregull parimore që parasheh 

përgjegjësinë e pronarit për dëmin e shkaktuar nga sendi i tij, mirëpo ka raste kur dikush më sendin që 

nuk është pronë e tij shkakton dëm, në këtë rast përgjigjet poseduesi qoftë me mirëbesim apo 

keqbesim. Po ashtu mund të ndodhë që pronarit i është marrë sendi në mënyrë të kundërligjshme, në 

këtë rast për dëmin që rrjedh nga kjo, nuk përgjigjet ai, por ai që ka marrë sendin e rrezikshëm, në 

qoftë se pronari nuk është përgjegjës për këtë
94

. Dëmi mund të shkaktohet edhe nga mjetet motorike të 

cilat konsiderohen sende të rrezikshme mirëpo të rëndësisë së veçantë ekonomike. Zhvillimi i madh 

tekniko teknologjik dhe ekonomik ka bërë që edhe rregullat e sigurimit nga përgjegjësia të zhvillohen 

shumë. Rastet më të shpeshta të shkaktimit të dëmit nga sendet janë rastet e shkaktimit të dëmit nga 

mjetet motorike dhe për këtë arsye sigurimi i auto përgjegjësisë është i detyrueshëm për pronarët dhe 

për shfrytëzuesit e automjeteve
95

.  

Shkaktimi i dëmit nga veprimtaritë e rrezikshme për dallim nga llojet e tjera të shkaktimit të dëmit, 

mund të konsiderohet më i vonshëm në aspektin kohor kjo për shkak se zhvillimi i teknologjisë lidhet 

me shekullin IX dhe XX. Rritja e rasteve të shkaktimit të dëmit lidhet me shekullin IX, me shfaqjen e 

zbulimeve të reja teknike, zhvillimit të hovshëm të komunikacionit tokësor, detar dhe ajror
96

. Lind 

pyetja pse të përdoren ato mjete apo të ushtrohet ajo veprimtari e  cila konsiderohet e rrezikshme dhe 

potenciale për shkaktimin e dëmit. Rëndësia e madhe ekonomike dhe varësia e ekonomisë nga këto 

mjete dhe veprimtari e arsyeton shfrytëzimin e tyre, pa marrë parasysh shkallën e dëmit që mund të 

shkaktojnë. Dëmi i shkaktuar nga veprimtaritë e rrezikshme duhet të shpërblehet. Në rastet kur dëmi 

shkaktohet nga sendet e rrezikshme, përgjigjet pronari i sendit, kurse për dëmin e shkaktuar nga 

veprimtaritë e rrezikshme, përgjigjet personi që merret me atë veprimtari
97

.  

Dëmi i shkaktuar nga ngjarjet natyrore paraqitet në forma të ndryshme. Rastet më të shpeshta të 

shkaktimit të dëmit nga ngjarjet natyrore janë vërshimet, temperaturat e larta, zjarret, reshjet e mëdha 

të borës, ortekët, tërmetet, stuhitë etj. Në disa prej tyre, tërthorazi mund të ketë përgjegjësi edhe 

individi, p.sh. te zjarret, nga pakujdesia hedh cigaren në një vend të thatë dhe të ekspozueshëm rrezeve 

të diellit. Pastaj, edhe tek vërshimet, vetë individi dhe institucionet mund të kenë peshën e tyre të fajit, 

duke mos ndërmarrë masa paraprake për mënjanimin e dëmit. Nëse shkaktohet dëmi nga ndonjëri prej 

rasteve të mësipërme, atëherë themi se dëmi është shkaktuar nga fuqia madhore (vis maior) dhe në 

këto raste kemi përjashtim të përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar. 

 

Nocioni i dëmit 

 

―Secili person ka për detyrë të përmbahet nga veprimi që mund t‘i shkaktoj dëm tjetrit‖
98

. Kjo paraqet 

një rregull parimore të përcaktuar nga LMD, mirëpo jo gjithmonë respektohet nga subjektet e së 

drejtës. Detyrimi për zhdëmtimin e dëmit mund të rrjedh edhe nga kontrata: kontraktuesi që nuk 

përmbushë detyrimet që rrjedhin nga kontrata, është përgjegjës për dëmet që mospërmbushja i ka 
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shkaktuar kontraktuesit tjetër
99

. Në këtë rast paraprakisht ekziston një kontratë dhe nga 

mospërmbushja apo përmbushja jo e rregullt e saj i shkaktohet dëm palës tjetër kontraktuese, atëherë 

në këto raste si parakusht për ekzistimin e dëmit është ekzistimi i kontratës valide. Në rastin e parë 

kemi të bëjmë më përgjegjësinë deliktore kurse në rastin e dytë kemi të bëjmë më përgjegjësinë 

kontraktore. Në botën e biznesit është e zakonshme që palët të pajtohen paraprakisht për shpërblimin e 

dëmit në rast të zgjidhjes së kontratës. Këto janë të njohura si dëmet e likuidueshme. Nëse nuk 

ekziston një marrëveshje paraprake për lartësinë e shumës që duhet shpërblyer, atëherë konsiderohet 

që këto dëme janë jo të likuidueshme
100

. 

 

Dunlop Pneumatic Tyre CoLtd v New Garage & Motor CoLtd (1915) 

Dunlop si furnizues i gomave për New Garage në bazë të një marrëveshjeje sipas së cilës, në rast të 

ndonjë zbritjeje, New Garage është pajtuar që të paguajë £5 në emër të “dëmit të likuiduar “për çdo 

artikull të shitur nën çmimet e listuara
101

. 

 

Nga shembulli i mësipërm shohim se palët mund të parashohin edhe lartësinë e shumës që duhet 

shpërblyer në rast të cenimit të kontratës apo mospërmbushjes së saj.  

Nëse dëmin provojmë ta definojmë vetëm nga aspekti juridik, sigurisht se ai definicion nuk do të ishte 

i plotë, prandaj definicioni i plotë i dëmit ka karakter juridik dhe ekonomik. Në kuptimin ekonomik, 

dëmi është humbje e pasurisë, pa marrë parasysh mënyrën e humbjes. Kurse, në kuptimin juridik, dëmi 

është humbje e të mirave të cilat juridikisht janë të mbrojtura
102

. Kuptimi ekonomik i dëmit është më i 

gjer sepse përfshin të gjitha llojet e dëmit pa marrë parasysh a janë të mbrojtura juridikisht ato të mira 

apo jo, kurse kuptimi juridik është diçka më i ngushtë sepse përfshin vetëm ato të mira që janë 

juridikisht të mbrojtura. 

Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes së saj (fitim i 

humbur), si dhe shkaktimi i dhimbjes fizike tjetrit, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi jomaterial)
103

. Ky 

është definicioni ligjor i përcaktuar nga LMD dhe është pothuajse më i kompletuari dhe më 

gjithëpërfshirësi pasi që në vete përmban edhe kuptimin ekonomik edhe atë juridik. Një definicion pak 

më ndryshe mirëpo për nga përmbajtja të përafërt me atë që ka paraparë LMD e jep edhe Kodi Civil i 

Republikës së Shqipërisë. ―Personi që, në mënyrë të paligjshme dhe me faj, i shkakton një tjetri ose 

pasurisë së tij një dëm, atëherë ai detyrohet të shpërblejë dëmin që ka shkaktuar‖
104

. Për dallim prej të 

drejtave të lartcekura, në të drejtën anglosaksone rregullat që kanë të bëjnë me këtë fushë të studimit 

njihen si torts. Torts kuptohet si: gabim, padrejtësi, faj, ofendim; dëmtim, lëndim; e kundërta e të 

drejtës etj. Torts është një veprim i kundërligjshëm që shkakton dëm ndaj një personi ose pronës që 

mund të jetë bazë juridike për ushtrimin e kërkesës për dëmshpërblim
105

. Një tjetër definicion për torts 

mund të jetë: një veprim antiligjor juridiko civil, për të cilin mund të ketë shpërblim. Torts nuk 

kufizohet vetëm në marrëdhëniet juridiko civile, por përfshin edhe fusha të tjera
106

. 

 

Dëmi material (i pasurisë) 

 

Dëm material është kur të dëmtuarit i dëmtohet një send, apo nga dëmtimi ai send bëhet jofunksional, 

apo edhe i zhduket krejt. Pastaj, dëm material kemi edhe atëherë kur të dëmtuarit i shkaktohet lëndim 

trupor apo i vdes ndonjë i afërm, po ashtu edhe kur dikush përhap fakte të pavërteta për të dëmtuarin 

apo cenon dinjitetin e tij. Subjektet e së drejtës çdo ditë ballafaqohen me rreziqe të cilat mund të 
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rezultojnë me shkaktim të dëmit. Këto rreziqe mund të cenojnë drejtpërdrejt bazën materiale të të 

dëmtuarit, shëndetin, të afërmit e tij etj. Nga kjo arsye e ballafaqimit të përditshëm me rreziqe të 

ndryshme edhe kanë lindur shoqata, fonde e kompani të ndryshme të cilat si detyrë kryesore kanë 

sigurimin e rrezikut me qëllim që dëmi i shkaktuar personit të jetë sa më i vogël dhe shpërblimi i 

dëmit për subjektin të jetë sa më i plotë. 

 

Shpërblimi i dëmit 

 

Shpërblimi i dëmit paraqet pjesën më të rëndësishme tek shkaktimit i dëmit si burim material. Pjesa e 

parë merret me konstatimin e ekzistimit të dëmit, verifikimi se a janë plotësuar kushtet ligjore për 

ekzistimin e dëmit, kushtet e përgjegjësisë etj. Pastaj fillon pjesa e cila shtjellon shpërblimin e dëmit 

që është më e rëndësishmja në tërë këtë proces. Këtë ndarje e bazoj në LMD
107

. Për t‘u shpërblyer 

dëmi i shkaktuar nga dëmtuesi, duhet të ketë një vendim gjyqësor të plotfuqishëm, ujdi gjyqësore apo 

të paktën një pajtim të të dëmtuarit dhe dëmtuesit për dëmin e shkaktuar, lartësinë e shpërblimit të tij 

dhe formën e shpërblimit. Është temë diskutimi në teorinë e së drejtës se kur krijohet detyrimi i 

shpërblimit të dëmit, në momentin e shkaktimit të dëmit apo pas marrjes së vendimit gjyqësor të 

plotfuqishëm. LMD pranon momentin e parë ashtu që detyrimi i shpërblimit të dëmit konsiderohet se 

ka arritur, për pagesë që nga momenti i shkaktimit të dëmit
108

. Për ushtrimin e një kërkese (padi) për 

realizimin e një të drejte të garantuar me ligj, fillimisht duhet hulumtuar baza juridike (ligjore) 

adekuate. Edhe kërkesa për shpërblimin e dëmit ka të bëjë me një të drejtë ligjore të garantuar madje 

edhe nga akti më i lartë juridik siç është kushtetuta. Përveç dispozitave kushtetuese, bazën ligjore 

kryesore ku çdo kërkesë për shpërblimin e dëmit dhe çdo vendim gjyqësor në lidhje më kërkesën 

duhet të mbështetët në të e gjejmë në dispozitat e LMD-së. 

 

Qëllimi i shpërblimit të dëmit 

 

Qëllimi i shpërblimit të dëmit si në të drejtën tonë ashtu edhe në të drejtat tjera është i njëjte. Nëse 

vështrojmë rrjedhën e dispozitave ligjore të LMD-së për shpërblimin e dëmit, fillimisht parashihet 

detyrimi i personit përgjegjës për rivendosjen e gjendjes e cila ka qenë para se të shkaktohet dëmi
109

, 

pastaj nëse kjo nuk është e mundur e që zakonisht është e pamundur të bëhet rikthimi i plotë i gjendjes 

së mëparshme, atëherë personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të japë shpërblim 

në të holla
110

. Pra siç shihet LMD përparësi i ka dhënë rivendosjes së gjendjes së mëparshme e pastaj 

shpërblimit të dëmit në të holla edhe pse në praktikën gjyqësore shumë më shumë zbatohet shpërblimi 

i dëmit në të holla. Një rëndësi të madhe shpërblimit të dëmit i kushtojnë edhe kompanitë e sigurimit 

të cilat mundësinë e shkaktimit të dëmit e definojnë si rrezik dhe si lëndë e tyre e punës është sigurimi 

i rreziqeve të ndryshme. Edhe sigurimi i rrezikut bëhet për qëllime të caktuara, së pari për përfitim të 

kompanisë dhe së dyti për shpërblimin e dëmit për të dëmtuarin. Qëllimi i sigurimit është të vendosë të 

siguruarin në të njëjtin pozicion financiar, që ai kishte përpara se të ndodhte humbja ose dëmtimi. 

Realizimi i këtij qëllimi quhet dëmshpërblim. Ka shumë situata në të cilat praktikisht kjo mund të mos 

arrihet plotësisht, por siguruesit duhet ta kenë objektiv të tyre, që të bëjnë sa më shumë të jetë e 

mundur për të afruar të siguruarin në gjendjen e mëparshme financiare
111

. 
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Shpërblimi i dëmit material 

 

Me shpërblim të dëmit material nënkuptojmë tërësinë e veprimeve juridike-procedurale që ndërmerr i 

dëmtuari për të realizuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga dëmtuesi. 

Dëmi material mund të shkaktohet me vepër penale si në pasuri ashtu edhe në jetën e njeriut, për 

shembull me veprën penale të vjedhjes shkaktohet dëm në pasurinë e subjektit, pastaj me veprën 

penale të plagosjes, vrasjes etj, shkaktohet dëm material në jetën e subjektit në aspektin e shpenzimeve 

të shërimit dhe të varrimit. Dëmi material mund të shkaktohet me vepër administrative, me 

kundërvajtje etj. Për shembull në një aksident rrugor si pasojë e mosrespektimit të rregullave të 

komunikacionit kemi pikësëpari kundërvajtje që mund të pasojë në dëm material të formave të 

ndryshme.  

 

Rivendosja e gjendjes së mëparshme 

 

Kthimi në gjendjen e mëparshme është mënyrë e shpërblimit të dëmit sipas të cilës dëmtuesi duhet të 

ndërmerr veprime që ta kthejë gjendjen e të dëmtuarit sikur ka qenë para shkaktimit të dëmit. Kthimi i 

gjendjes së mëparshme në raste të caktuara mund të bëhet si i vetëm, në raste të caktuara bashkë edhe 

më shpërblimin në të holla, e në raste të caktuara mund të përjashtohet në tërësi nëse këtë e kërkon 

kreditori sepse kjo formë e shpërblimit të dëmit bëhet në interes të kreditorit dhe si detyrim për 

debitorin. E drejta jonë pozitive parasheh që personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e 

cila ka qenë para se të shkaktohet dëmi
112

 gjendje kjo që nënkupton si gjendjen materiale qoftë ndonjë 

ndreqje, riparim apo zëvendësim të sendit, ashtu edhe gjendjen financiare. Në qoftë se rivendosja e 

gjendjes së mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për 

pjesën tjetër të dëmit të japë shpërblim në të holla
113

. Kjo dispozitë i kombinon të dyja format e 

shpërblimit të dëmit që në praktikën e përditshme gjen aplikim më së shumti sepse pothuajse në 

shumicën e rasteve është e pamundur të bëhet kthimi i gjendjes së mëparshme në tërësi dhe si rezultat i 

kësaj lind nevoja edhe e shpërblimit të dëmit në të holla.  

E drejta anglosaksone apo Common Law nuk e shtjellon rivendosjen e gjendjes së mëparshme ashtu 

siç e shtjellon e drejta jonë. Kthimin e gjendjes së mëparshme në njëfarë forme e shpjegon në kuadër 

të kthimit të pasurisë të fituar në mënyrë jo të drejtë që tek ne njihet si pasurimi pa bazë. Është një 

pajtim i përgjithshëm se e drejta e kthimit ka të bëjë me kthimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pa 

drejtë nga i padituri tek paditësi. Merret me ato çështje kur dikush mund t‘i kthejë paratë e paguara, 

apo vlerën e punës së bërë, gabimisht, ose nën presion, ose në bazë të një kontrate të pavlefshme apo 

që është bërë e pavlefshme
114

. 

 

Shpërblimi i dëmit me para 

 

Me shpërblim të dëmit në të holla nënkuptohet shpërblimi në të holla i vlerës së sendit të dëmtuar, të 

zhdukur apo sendit të marrë
115

. LMD shpërblimin e dëmit në të holla e parasheh si mënyrë subsidiare 

të shpërblimit sepse aplikohet vetëm atëherë kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk mund të 

realizohet. Tek në fund kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk është e mundur, apo kur gjykata 

konstaton se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë personi përgjegjës, gjykata do të caktojë që 

personi përgjegjës t‘i paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në të holla në emër të shpërblimit të 

dëmit
116

. Rast tjetër kur shpërblimi i dëmit në të holla favorizohet në raport me rivendosjen e gjendjes 

së mëparshme është kur i dëmtuari kërkon që shpërblimi të bëhet në të holla dhe gjykata të vendosë 

për këtë kërkesë. Gjykata mund të vendosë ndryshe nëse rrethanat e rastit konkret e arsyetojnë 

rivendosjen e gjendjes së mëparshme
117

. Përkundër faktit se LMD shpërblimin e dëmit në para e 

parasheh si dytësor, në praktikën gjyqësore më shumë zbatohet kjo mënyrë e dëmshpërblimit për 
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shkak se është më e përshtatshme dhe në disa raste shërben si e vetmja mënyrë e dëmshpërblimit
118

. 

Duhet theksuar se praktika gjyqësore deri më tani ka treguar së numri me i madh i rasteve për dëmin 

material është rezultat i veprimeve që paraqesin vepër penale dhe vepër kundërvajtjeje. Në rastet e tilla 

pala e dëmtuar bazën juridike të kërkesëpadisë e argumenton me vendimin e gjykatës me të cilin pala 

përgjegjëse është shpallur fajtor
119

, ndërsa në qoftë së pala e dëmtuar nuk ka arritur që të sigurojë një 

vendim me të cilin është shpallur përgjegjës pala e cila ka shkaktuar dëmin, atëherë përgjegjësinë e 

palës shkaktare, pala paditëse duhet ta argumentojë para gjykatës me prova të tjera, duke i propozuar 

gjykatës civile në këtë rast që vetë gjykata ta zgjedh çështjen paraprake. 

Dëmi që shkaktohet, në disa raste krijon pasoja të vazhdueshme për një kohë të caktuar e në disa raste 

edhe pasoja të përhershme. Për këtë lloj të dëmit as që mund të bëhet fjalë për rikthimin e gjendjes së 

mëparshme e po ashtu për shpërblimin e dëmit në të holla në një shumë të tërësishme. Në këto raste e 

drejta jonë pozitive ka paraparë një formë të shpërblimit që quhet shpërblimi i dëmit në formë të rentës 

në të holla. Në tri raste mund të caktohet kjo formë e shpërblimit. Në rast të vdekjes, lëndimit trupor, 

ose dëmtimit të shëndetit, shpërblimi caktohet në formë të rentës në të holla, për gjithë jetën ose për 

një kohë të caktuar
120

. Veprohet kështu sepse pasojat kanë të bëjnë me dëmtimin trupor, humbjen apo 

zvogëlimin e aftësisë punuese, shkaktimin e dhimbjeve fizike, vuajtjeve psikike, humbjen ose 

zvogëlimin e të ardhurave etj, të gjitha këto e vështirësojnë jetën e të dëmtuarit e renta në këtë rast 

caktohet me qëllim të sigurimit të ekzistencës se të dëmtuarit. Renta e gjykuar në emër të shpërblimin 

të dëmit paguhet çdo muaj, në qoftë se gjykata nuk cakton diçka tjetër
121

. Praktika gjyqësore më 

shumë është e koncentruar rreth caktimit të rentës mujore, madje vetëm në rastin kur dëmtuesi nuk 

ofron siguri të mjaftueshme për pagimin e rentës mujore, gjykata vendos për rentën e kapitalizuar
122

.  

Shpërblimi i dëmit në vende të ndryshme bëhet në forma të ndryshme e sidomos shpërblimi i dëmit në 

të holla në formë të rentës. Common Law në këtë drejtim është shumë i pasur, sepse parasheh forma 

më të shumta të shpërblimit të dëmit. Metoda standarde e shpërblimit të dëmit është dhënia e një 

shume totale e menjëhershme, e paguar pas gjykimit, po kjo mund të shkaktojë probleme në raste të 

caktuara. Ekzistojnë tri alternativa të formës së shpërblimit me qellim që secila të merret me probleme 

të ndryshme. E para quhet çmimi i përkohshëm (shpërblimi i përkohshëm), që është dizajnuar të 

merret me problemet e shkaktuara nga rastet e lëndimeve personale të cilat mund të marrin vite deri të 

zgjidhja e tyre, ku shpesh paditësit mbesin pa ndihmë financiare kur atyre u nevojitet më së shumti. Në 

situatën kur i padituri e ka pranuar fajin, por ende nuk dihet për shkallën e dëmit, një Akt i Gjykatës 

Supreme i vitit 1981 u ka lejuar gjykatave që të japin çmime – shpërblime të përkohshme përpara se 

rasti të vijë për gjykim. Kjo rregull mund të shfrytëzohet kur i padituri është i siguruar, ose është organ 
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publik
123

. Duke pasur parasysh zgjatjen e proceseve gjyqësore këtu te ne, një formë e tillë e 

shpërblimit të dëmit do ta lehtësonte shumë pozitën e të dëmtuarit, sepse, paramendoni në një rast kur 

shkaktohet vdekja e personit, dhe anëtarët e familjes të hyrat e vetme që kishin ishte paga e tij. 

Një lloj tjetër i shpërblimit të dëmit janë edhe pagesat periodike që ngjan me rentën te ne. Pagesat 

periodike kryhen në formë serike të rregullt për tërë jetën e paditësit. Kjo formë e pagesës në veçanti 

është e përshtatshme për rastet kur paditësi ka pësuar lëndime serioze që do të thotë se atij i duhet 

kujdes për kohë të gjatë. Në vend që të merren me faktin se çmimi i kujdesit do të rritet në ndërkohë si 

shkak i inflacionit, shpërblimi i dhënë për paditësin si pagesa të rregullta (rentë) rritet në pajtim me 

indeksin e çmimeve (Retail Price Index)
124

. Kjo formë e shpërblimit të dëmit njihet edhe në të drejtën 

tonë dhe është e ngjashme me rentën, ajo që vlen të përmendet është forma e llogaritjes së rentës. Në 

momentin e vendosjes gjykata duhet të merr parasysh faktin se çmimet lëvizin dhe renta e caktuar, në 

të ardhmen mund ta humb fuqinë blerëse dhe sigurisht se do të ndikoje në vështirësimin e jetës së të 

dëmtuarit, andaj në këtë rast gjykata me kërkesën të të dëmtuarit, për të ardhmen mund ta rrisë rentën, 

por me kërkesë të dëmtuesit mund ta zvogëlojë ose ta heqë, në qoftë se kanë ndryshuar në mënyrë të 

konsiderueshme rrethanat të cilat gjykata i ka pasur parasysh me rastin e nxjerrjes së vendimit të 

mëparshëm
125

. 

Përfundimi 

 

Nga shqyrtimet e përgjithshme, analizat ligjore, praktika gjyqësore, studimet komparative dhe 

hulumtimi i bërë lidhur më këtë temë mund të përfundoj se: 

 Shkaktimi i dëmit, është një burim jashtëzakonisht i rëndësishëm material i së Drejtës së 

Detyrimeve, i cili në shoqëritë e organizuara e rrjedhimisht edhe në vendin tonë ka një rendësi 

jashtëzakonisht të madhe, pasi që në mënyrë të drejtpërdrejtë ky burim material i së Drejtës së 

Detyrimeve u siguron mbrojtje juridike të gjithë personave të dëmtuar në mënyrë të 

kundërligjshme. 

 Zhvillimi respektivisht avancimi i praktikës gjyqësore në këtë fushë mund të ndikojë pozitivisht 

edhe tek rritja e kapitalit, investimeve të huaja, krijimi i një klime të mirë të të bërit biznes, me një 

fjalë bizneset nuk do të kursenin kapitalin e tyre për të investuar. 

 Republika e Kosovës me Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve e ka rregulluar shkaktimin e dëmit 

sipas parimeve më bashkëkohore dhe sipas praktikave më të mira të shoqërive të zhvilluara dhe ka 

përcaktuar në mënyrë të qartë secilën kategori të dëmit, duke përcaktuar bazën ligjore e 

rrjedhimisht duke përcaktuar qartë edhe mënyrën e vlerësimit të dëmit për secilën kategori. 

 Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve më mënyrën se si e ka rregulluar shkaktimin e dëmit e 

rrjedhimisht edhe mënyrën e shpërblimit të dëmit, paraqet një ligj i cili mund të jetë referencë për 

vendet të cilat janë në proces të nxjerrjes së ligjeve të reja, por jo vetëm për këto vende por edhe 

për vendet të cilat kanë nevojë që legjislacionet e tyre t‘i harmonizojnë me standardet 

bashkëkohore dhe me praktikat e mira evropiane. 

 Praktika gjyqësore ka një standard të kënaqshëm të vendosjes për çështjet e shpërblimit të dëmit 

dhe sa i përket mënyrës së zbatimit të ligjit, mënyrës së interpretimit të dispozitave ligjore, mënyrës 

së aplikueshmerisë së kritereve për vlerësimin e dëmit dhe mënyrës së shkrimit dhe arsyetimit 

ligjor të vendimeve. 
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Özet 

 

Teknoloji kullanımının hızla artması, hayatın her alanında kullanılması ve buna bağlı olarak teknoloji 

konusunda yaĢanan değiĢim ve geliĢmeler,  meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrencileri de 

etkilemektedir. Meslek yüksekokulu öğrencileri için eğitimini aldıkları programlarda kendi mesleki 

alanları ile ilgili teknolojiyi kullanmak, teknolojik yenilikleri ve geliĢmeleri takip etmek; bir ayrıcalık 

değil, zorunluluk haline dönüĢmüĢtür.Günümüzde,  ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiĢtirmeyi 

hedefleyen meslek yüksekokulları eğitim verdiği öğrencilerin teknolojik bilgileri ve alan bilgilerini eĢ 

zamanlı olarak geliĢtirmek durumundadırlar. 

Bu çalıĢmanın amacı; meslek yüksekokullarında eğitim görmekte olan öğrencilerin teknolojik bilgileri 

ile alan bilgileri arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkarmaya çalıĢmaktır. Alan Bilgisi; öğrencilerin eğitim 

gördükleri programlardaki kavramlar, teoriler, kuramsal yaklaĢımlar hakkındaki bilgiyi ayrıca var olan 

uygulamaları içermektedir. Teknolojik Bilgi ise; geleneksel teknolojilere ek olarak ileri düzey 

teknolojileri (internet, dijital video, sensör ve yazılımlar vb.) kullanımları ile ilgili bilgileri içerir. 

Ayrıca teknolojik bilginin yanı sıra bilgisayar donanım ve yazılımlarını kurulumu, ayarlanması ve 

belgelerin oluĢturulması gibi temel bilgi teknolojilerini içermektedir. Bu çalıĢmanın temel dayanak 

noktasını, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)‘ni oluĢturan bileĢenler içerisinde yer alan 

Teknolojik Bilgi ile Alan Bilgisi oluĢturmaktadır. Konu ile ilgili ölçek; Türkiye‘nin en eski ve en 

büyük meslek yüksekokullarından biri olan Afyon Meslek Yüksekokulu‘nda öğrenim gören 899 

öğrenciye uygulanmıĢtır. Afyon Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik bölümlerinde 20 farklı 

programda eğitim gören öğrencilerin görüĢleri anket yardımı ile toplanılmıĢ ve istatistiksel analizler 

uygulanmıĢtır. Öğrencilerin eğitim aldıkları alan ile teknolojik bilgileri arasında ki iliĢki okudukları 

programa, cinsiyetlerine, teknolojiye eriĢebilme durumlarına, teknoloji kullanma seviyelerine ve 

teknoloji ile ilgili eğitim alma durumlarına göre değerlendirme yapılmıĢtır. 

Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin teknolojik bilgiye ait özgüvenlerinin oldukça yüksek olmasına 

rağmen, eğitim gördükleri program ile ilgili alan bilgilerinde kendilerini yeterli görmedikleri ortaya 

çıkmıĢtır. Ön lisans öğrencilerinin teknoloji alanında cep telefonu, internet teknolojisi ve sosyal medya 

kullanmaları teknolojik bilgilerini doğal olarak arttırmasına rağmen; teknolojiyi mesleki alanlarına 

uygulayamamaları meslek yüksekokullarının en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Bilgi, Alan Bilgisi, Meslek Yüksekokulları 

 

The Relationship Between Vocational School’s Technological 

Knowledge and Field Knowledge: The Model Of Afyon Vocational School 
 

Abstract 

 

The increase of utilization of technology, using the technology in all areas of life and depending on 

this transformation and improvement in the subject of technology influence the students that receive 

training in vocational schools. For the Vocational School students; using the technology in their 

vocational space and following the technological innovation and improvement  not an obligation, it 
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has become a necessity. Nowadays, the vocational schools purpose to train up well-qualified 

intermediate members and they must improve their students‘ technological knowledge and field 

knowledge simultaneously. 

The purpose of this work is to reveal the students‘ receive education in vocational schools relationship 

between the technological knowledge and field knowledge. Field Knowledge involves the 

conceptions, theories, theoretical approaches and applications in their vocational programs. 

Technological Knowledge in addition to traditional technologies involves the usage of up level 

technologies. (internet, digital video, sensors and softwares). Add to this technological knowledge, it 

involves the main knowledge technologies like the installation computer hardware and software, 

formulation and regulation of documents. The principals of this study are tecnological knowledge and 

field knowledge that ocur in the components of the Technological Pedagogical Field Knowledge 

(TPAB). The scale with the subject executed to 899 students that major in Afyon Vocational School. 

Afyon Vocational School is one of the oldest and biggest vocational school in Turkey. The students‘ 

opinions that major in 20 different technical and social programs collacted with the help of survey and 

execute statistic analysis. The relationship between the field that students receive education and  

technological knowledge estimated according to their program, their gender, their situation to access to 

technology, their level of technology usage and their education situation with the subject of 

technology. 

The analysis‘ results showed that even though the self-confidence of the sudents with the technology 

is relatively high they don‘t see themselves enough to the field knowledge that receive education. 

Associate degree students redouble their technological knowledge by using mobiles, internet 

technologies and social media but they can‘t applicate the technology in their vocational field area. 

And this position is one of the most important issues of the vocational schools in Turkey. 

 

Keywords: Technological Knowledge, Content Knowledge, Vocational Schools 

 

GĠRĠġ  

 

Günümüzde insanların teknolojiye olan bağımlılığı gün geçtikçe artmakta ve teknoloji pek çok alanda 

hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmektedir. Hayatın her alanının içine girmeyi baĢaran 

ve yaĢam biçimimiz haline gelen teknoloji ‗eğitim‘ kavramını da yakından etkilemektedir. Her Ģeyin 

bu denli büyük bir hızla değiĢtiği çağımızda eğitim sistemlerinin de teknolojiye bağımlı olarak 

değiĢmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Teknolojik geliĢmelerin eğitim sistemlerine girmeye baĢlaması ile 

birlikte eğitim sürecinin kaynak ve hedef kısmında yer alan öğreticiler ve öğrencilerin sahip olması 

gereken niteliklerde teknolojiye bağlı olarak yenilenmek zorunda kalmıĢlardır. Artık insanlar nasıl bir 

statüye sahip olurlarsa olsunlar, ne iĢ yaparlarsa yapsınlar; kendilerinden beklenen asgari düzeyde 

teknoloji okuryazarı olmalarıdır. ‗Teknoloji Okuryazarı Birey‘ teknolojiyi kullanma, yönetme, 

değerlendirme ve anlama becerisine sahip kiĢi olarak tanımlanmaktadır.  ‗Teknoloji Okuryazarı Birey‘ 

den beklenen; elektronik içeriğin değerlendirmesi, eriĢtiği bilginin nasıl kullanılması gerektiğini 

bilmesi ve çağımızın en önemli kitle iletiĢim aracı olan internet teknolojisi üzerinden sunulan bilgi 

yığınları arasından kendine gerekli olanı seçebilmesidir. ĠĢin mesleki kısmında ise çağımızda pek çok 

mesleğin teknolojik geliĢmelere paralel olarak değiĢtiğini ve geliĢtiğini görmekteyiz. Bireylerin 

mesleklerini icra edebilmeleri ve kendilerini mesleki olarak geliĢtirebilmeleri de ancak teknolojiyi 

etkin bir biçimde kullanabilmekten geçmektedir.  

Eğitim sürecinde: sürecin hedef yani alıcı tarafında yer alan öğrencilerin de hangi seviyede olurlarsa 

olsun, öğreticinin anlattığı bilgileri anlayabilmeleri ve dersi verimli bir Ģekilde takip edebilmeleri için 

teknoloji ile ilgili temel altyapıya sahip olmaları gerekmektedir. Günümüzde nitelikli insan kaynağına 

duyulan ihtiyacın artmasıyla mesleki eğitimin kalitesi ve yaygınlaĢtırılması bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Bu çalıĢmanın temelini Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)‘ni oluĢturan bileĢenler 

içerisinde yer alan Teknolojik Bilgi ile Alan Bilgisi oluĢturmaktadır. Konu ile ilgili ölçek; mesleki 

eğitimin en yoğun olarak gerçekleĢtirildiği meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıĢtır. Meslek 

yüksekokulları, meslek liselerinden sonra hizmet ve endüstri sektöründe vasıflı ara eleman yetiĢtirme 

amacıyla eğitim vermektedirler. Uygulama Afyon Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yapılmıĢtır. 

Teknik ve sosyal olmak üzere farklı programlarda okuyan öğrencilerin eğitimini aldıkları bölümlere 

ait mesleki derslerde sahip oldukları ‗Alan Bilgisi‘ ile ‗Teknolojik Bilgi‘ arasındaki iliĢki 
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incelenmiĢtir. Öğrencilerin eğitim aldıkları alan ile teknolojik bilgileri arasında ki iliĢki eğitim 

aldıkları programa, cinsiyetlerine, teknolojiye eriĢebilme durumlarına, teknoloji kullanma seviyelerine 

ve teknoloji ile ilgili eğitim alma durumlarına göre değerlendirme yapılmıĢtır. 

 

Meslek Yüksekokul 

Meslek yüksekokulları günümüzde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, 

mesleki alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, geliĢen teknolojileri takip edebilen ara eleman 

yetiĢtirilmesi amacıyla kurulmuĢlardır. Küresel rekabetin sürekli artması, bireylerin, iĢletmelerin ve 

ülkelerin baĢarısında mesleki eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. Büyük bir hızla değiĢen 

teknoloji, mesleki yeterliliklerinde sürekli yenilenmesine ve değiĢimine neden olmaktadır. Eğitim 

çağındaki bir bireyin bilgi ve becerilerini geliĢtirmeden, sürekli yenilemeden iĢ hayatına baĢlaması ve 

iĢ hayatınını sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle öğrencilerin eğitim gördükleri programlarda 

öğrendikleri mesleki alan bilgisi ile teknoloji bilgileri ön plana çıkmaktadır.      

Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiĢtirmeyi amaçlayan, yılda iki 

veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir 

yükseköğretim kurumudur (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu). 2015 yılı Yükseköğretim Temel 

Göstergeleri‘ne göre; devlet üniversitelerine bağlı 827, vakıf üniversitelerine bağlı 104 ve vakıf 

MYO‘larda 8 olmak üzere toplam 939MYO bulunmaktadır. Meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

öğrenci sayıları Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Türkiye‘de Ön Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2015) 
 Birinci Öğretim Ġkinci Öğretim Açık Öğretim Uzaktan Öğretim Toplam 

Devlet Üniversitesi 538.262 261.124 1.092.151 23.167 1.914.704 

Vakıf Üniversitesi 63.014 21.693 0 1.188 85.895 

Vakıf MYO 9.688 2.250 0 1.225 13.163 

Toplam 610.964 285.067 1.092.151 25.580 2.013.762 

Kaynak: YÖK, 2015 Yükseköğretim Temel Göstergeleri  

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) 

Teknoloji alanında yaĢanan geliĢmelerle, eğitim alanında teknolojik araçların yaygınlaĢmasına paralel 

olarak Shullman tarafından geliĢtirilen Pedagojik Alan Bilgisi kavramına, Mishra ve Koehler 

tarafından teknoloji kavramının da eklenmesiyle Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ortaya 

çıkan bir modeldir (Shullman, 1986; Koehler ve Mishra 2005; Mishra ve Koehler, 2006; Koehler ve 

Mishra, 2009).  

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi‘nin oluĢturulma sürecindeki değiĢkenler Ģu Ģekildedir (Niess 20): 

- Teknolojinin öğrenme süreciyle bütünleĢtirildiği eğitimin ne anlama geldiğinin derinlemesine 

anlaĢılması, 

- Belirli bir konunun teknoloji yardımıyla öğretilmesine yönelik öğretim strateji ve tekniklerinin 

bilinmesi, 

- Belirli bir konunun teknoloji destekli öğretimine yönelik, öğrencilerin öğrenme durumları hakkında 

bilgi sahibi olunması, 

- Teknolojinin öğrenme süreciyle bütünleĢtirilmesinde kullanılacak ilgili teknolojilerin ve 

materyallerin bilinmesi. 

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi‘nin bileĢenlerinin nasıl ortaya çıktığı ve bileĢenlerin birbirleri ile 

karmaĢık etkileĢimi aĢağıdaki ġekil 1‘de görülmektedir. Bu Ģekilde teknoloji, pedagoji ve alan 

bilgisinin birleĢtirilmesi ile oluĢan yedi bilgi alanı yer almaktadır.   

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) BileĢenleri 

 Alan Bilgisi (AB) 
Alan Bilgisi (AB) öğrenilecek veya öğretilecek konu alanı hakkındaki bilgidir. Ele alınan içerik sınıf 

düzeyi ve konu alanlarına göre farklılık göstermektedir (Koehler and Mishra 2006). Alan Bilgisi 

ayrıca kavramlar, teoriler, fikirler, kuramsal çerçeveler hakkındaki bilgiyi, delil ve ispat bilgisinin yanı 

sıra var olan uygulamalar ve bu tür bilgilerin geliĢtirilmesine yönelik yaklaĢımları da içerir (Shulman 

1986). 
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ġekil 1: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)‘nin BileĢenleri  

 

 Pedagojik Bilgi (PB) 
Pedagojik Bilgi öğrencilerin nasıl öğrendiği, öğrenme yaklaĢımları, değerlendirme metotları ve farklı 

teoriler hakkında genel bilgileri içerir (Shulman 1986). Sınıfta kullanılan teknik ve metotları, hedef 

dinleyici kitlesinin doğasını, öğrencinin konuyu anlama derecesinin değerlendirilmesini kapsar. 

Pedagojik Bilgi, biliĢsel, sosyal ve geliĢimsel öğrenme teorilerini ve bunların sınıfta öğrenciye nasıl 

uygulanabileceği bilgisini içerir (Mishra and Koehler 2009).  

 

 Teknolojik Bilgi (TB) 
Teknolojik Bilgi (TB), geleneksel teknolojilere (tebeĢir, tahta, kitap vb.) ek olarak, ileri düzey 

teknolojilerin (internet, dijital video, sensör ve yazılımlar) kullanımları ile ilgili bilgilerdir. Ayrıca 

teknolojik bilgi, bilgisayar donanımlarının ve yazılımlarının kurulumu, ayarlanması ve belgelerinin 

oluĢturulması, belgeler üzerinde birtakım iĢlemlerin nasıl yapılacağına dair bilgileri de içerir (Mishra 

and Koehler 2005).  

 

 Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) 
Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), pedagoji ve alan bilgisinin kesiĢimi ve etkileĢimi sonucu ortaya çıkan 

bir bileĢendir. Pedagojik Alan Bilgisi, hangi öğretme yöntemlerinin içeriğe uygun olacağını ve alana 

ait öğelerin öğretilmesinde nasıl bir düzenlemenin yapılması gerektiğini içeren bilgi türüdür ve anlamlı 

öğrenmeyi destekler (Mishra and Koehler 2006).  

 

 Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) 
Teknolojik Alan Bilgisi (TAB), öğrenme kapsamının geliĢtirilebilmesi için teknolojinin nasıl 

kullanılabileceği hakkındaki bilgileri ifade eder (Niess 2005). Teknolojik Alan Bilgisi, anlatılacak 

kavramın çeĢitli teknolojik araçlarla nasıl temsil edildiğine iliĢkin bilgidir. Öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin sadece anlatacakları kavram hakkında bilgi sahibi olmaları yeterli değildir. Bunun 

ötesinde teknoloji kullanıldığında anlatacakları kavramla ilgili içerik değiĢebileceğinden, kavramın 

teknoloji ile nasıl sunulduğu hakkında da bilgi sahibi olmaları gereklidir (Mishra and Koehler 2006). 
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 Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) 
Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB), çeĢitli teknolojik araçların öğretim amaçlı olarak nasıl kullanılacağı 

ve tersine öğrenme ve öğretimin teknoloji kullanımı ile nasıl değiĢeceği hakkındaki bilgidir (Mishra 

and Koehler 2006). Teknolojik Pedagojik Bilgi, belirli teknolojiler kullanıldığı zaman öğretimin ve 

öğrenmenin nasıl değiĢebileceği üzerinde durmaktadır ve Teknolojik Pedagojik Bilgi, teknoloji 

kullanımına yönelik pedagojik stratejilerin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu belirli bir amaç 

doğrultusunda teknolojik araç-gereç ya da yöntemlerin öğrenme sürecine yapacağı katkıları veya 

getireceği sınırlılıkları dikkate alarak uygun pedagojik yaklaĢımlar doğrultusunda teknoloji 

kullanımını içermektedir (Koehler and Mishra 2008).  

 

 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, (TPAB) a) alan bilgisi, b) pedagojik ve c) teknolojik bilgi olmak 

üzere üç ana bilginin bir araya gelmesinden ve bu bileĢenlerin birbirleriyle etkileĢimlerden oluĢan bir 

bilgi türüdür. 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, kavramları teknoloji kullanarak sunmayı; içeriği öğretmek adına 

teknolojiyi yapıcı biçimde kullanan pedagojik teknikleri; kavramları kolaylaĢtıran ya da zorlaĢtıran 

etmenlerin ve öğrencilerin karĢılaĢtığı problemlerin üstesinden gelmede teknolojiden nasıl 

faydalanılacağı bilgisini; öğrencinin geçmiĢ bilgisine hâkimiyeti; teknolojilerin var olan bilginin 

üzerine, yeni epistemolojiler geliĢtirmek ve eskileri güçlendirmek adına, yeni bilgi inĢa etmede nasıl 

kullanılabileceği bilgisini gerektiren Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, teknolojiyle yapılan etkili bir 

öğretimin temelidir (Mishra and Koehler 2009).  

 

 YÖNTEM 

Bu araĢtırmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek 

Yüksekokulu‘nda 2. sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini öğrenci iĢleri 

sisteminde kayıtlı görülen toplam 3.714 öğrenci oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerden 2180 öğrenci 

normal öğrenimde, 1534 öğrenci ise ikinci öğrenimde eğitimine devam etmektedir. Örneklem olarak 

21 programa kayıtlı, 899 öğrenciye ulaĢılmıĢtır. Konu hakkında bir ön bilgilendirme yapılarak 

öğrencilerden anketleri doldurmaları istenmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Verileri 

değerlendirirken tanımlayıcı istatistik metotlar kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, araĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, demografik özelliklerine, teknolojiye eriĢim 

durumlarına, teknolojiyi kullanma seviyelerine, kullanımla ilgili eğitim durumlarına ait bulgular yer 

almaktadır.  

Tablo 2. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Çizelgeler Gruplar 
Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Meslek Yüksekokulu AĢçılık 57 6,4 

 Bilgisayar Programcılığı 69 7,7 

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 60 6,6 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 64 7,1 

 Çocuk GeliĢimi 43 4,7 

 Doğal Yapı TaĢları -  

 Elektrik 64 7,1 

 Elektronik Teknolojisi 56 6,3 

 Gıda Teknolojisi 101 11,2 

 ĠnĢaat Teknolojisi 29 3,3 

 ĠĢletme Yönetimi 45 5,1 

 Makine 19 2,1 

 Mimari Restorasyon 24 2,7 

 Mobilya ve Dekorasyon 15 1,6 

 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 43 4,8 

 Otomotiv Teknolojisi 22 2,4 
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 Pazarlama 29 3,2 

 Radyo ve Televizyon Programcılığı 13 1,4 

 Tekstil Teknolojisi -  

 Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 66 7,4 

 Yerel Yönetimler 80 8,9 

 Toplam 899 100,0 

Cinsiyet Kadın 391 43,5 

 Erkek 508 56,5 

 Toplam 899 100,0 

Okulunda ihtiyaç duyduğu 

teknolojiye eriĢebilme durumu 

Evet 204 22,7 

Hayır 695 77,3 

 Toplam 899 100,0 

Teknoloji kullanma seviyesi 
Yetersiz 217 24,1 

Yeterli 682 75,9 

 Toplam 899 100,0 

Teknoloji kullanımıyla ilgili 

herhangi bir eğitim alma 

durumu 

Evet 333 37,0 

Hayır 566 63,0 

 Toplam 899 100,0 

 
Öğrenim gördükleri bölümlere göre, araĢtırmaya katılan ön lisans öğrencilerinden 57‘si (% 6,4) 

AĢçılık, 69‘u (% 7,7) Bilgisayar Programcılığı, 60‘ı (% 6,6) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, 64‘ü (% 

7,1) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 43‘ü (% 4,7) Çocuk GeliĢimi, 64‘ü (% 7,1) Elektrik, 56‘sı 

(% 6,3) Elektronik Teknolojisi, 101‘i (% 11,2) Gıda Teknolojisi, 29‘u (% 3,3) ĠnĢaat Teknolojisi, 45‘i 

(% 5,1) ĠĢletme Yönetimi 19‘u (% 2,1) Makine, 24‘ü (% 2,7) Mimari Restorasyon, 15‘i (% 1,6) 

Mobilya ve Dekorasyon, 43‘ü (% 4,8) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 22‘si (% 2,4) Otomotiv 

Teknolojisi, 29‘u (% 3,2) Pazarlama, 13‘ü (% 1,4) Radyo ve Televizyon Programcılığı, 66‘sı (% 7,4) 

Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, 80‘i (% 8,9) Yerel Yönetimler programlarında eğitim görmektedir. 

 

AraĢtırmaya katılan ön lisans öğrencileri cinsiyete göre 391‘i (% 43,5) kadın, 508‘i (% 56,5) erkek 

olarak dağılmaktadır. Okullarında ihtiyaç duyduğu teknolojiye eriĢebilme durumlarına göre 204‘ü (% 

22,7) evet, 695‘i (% 77,3) hayır olarak dağılmaktadır. Teknoloji kullanma seviyelerine göre 217‘si (% 

24,1) yetersiz, 682‘si (% 75,9) yeterli olarak dağılmaktadır. Teknoloji kullanımıyla ilgili herhangi bir 

eğitim alma durumuna göre ise 333‘ü (% 37) evet, 566‘sı (% 63) hayır olarak dağılmaktadır. 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin ―Teknolojik Bilgi‖ ile ilgili ifadelere verdiği cevapların dağılımı 

Tablo 3‘de,  ―Alan Bilgisi‖ ile ilgili ifadelere verdiği cevapların dağılımı Tablo  4‘de görülmektedir 

(BaĢat, 2015:28-33) .  
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Tablo 3. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ―Teknolojik Bilgi‖ ile Ġlgili Ġfadelere Verdiği Cevapların 

Dağılımı 

 H
iç

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a
m

en
 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

  

SORULAR F % F % F % f % F % Ort ss 

Teknoloji ile Ġlgili 

KarĢılaĢabileceğim Teknik 

Problemleri Çözebilirim. 

49 5,5 65 7,2 296 32,9 338 37,6 151 16,8 3,53 1,028 

Teknolojiyi Kolaylıkla 

Öğrenebilirim. 
39 4,3 25 2,8 53 5,9 329 36,6 453 50,4 4,26 0,999 

Teknolojik Yeniliklere 

Uyum Sağlayabilirim. 
26 2,9 27 3,0 39 4,3 337 37,5 470 52,3 4,33 0,915 

Teknolojiyi Çok Sık 

Kullanırım. 
36 4,0 66 7,3 102 11,3 314 34,9 381 42,4 4,04 1,091 

Farklı Teknolojiler Hakkında 

Bilgi Sahibiyim. 
32 3,6 122 13,6 302 33,6 289 32,1 154 17,1 3,46 1,038 

Ġhtiyaç Duyduğum 

Teknolojiyi Kullanma 

Becerisine Sahibim.  

21 2,3 51 5,7 112 12,5 341 37,9 374 41,6 4,11 0,983 

Farklı Teknolojileri 

Kullanmak Ġçin Yeterince 

Fırsata Sahip Oldum. 

73 8,1 171 19,0 228 25,4 285 31,7 142 15,8 3,28 1,178 

Temel Bilgisayar Donanım 

Parçalarını ve ĠĢlevlerini 

Bilirim. 

49 5,5 98 10,9 177 19,7 277 30,8 298 33,1 3,75 1,181 

Temel Bilgisayar 

Yazılımlarını Kullanabilirim. 
32 3,6 42 4,7 121 13,5 282 31,4 422 46,9 4,13 1,046 

Kelime ĠĢlemci 

Programlarını 

Kullanabilirim. 

25 2,8 53 5,9 116 12,9 313 34,8 392 43,6 4,11 1,020 

Hesap Tablosu Programlarını 

Kullanabilirim. 
29 3,2 77 8,6 157 17,5 318 35,4 318 35,4 3,91 1,075 

Ġnternet Yoluyla ĠletiĢim 

Kurabilirim. 
26 2,9 20 2,2 63 7,0 238 26,5 552 61,4 4,41 0,930 

Sunum Programlarını 

Kullanabilirim. 
22 2,4 40 4,4 88 9,8 275 30,6 474 52,7 4,27 0,976 

Veri Kaydetmeyi Bilirim. 18 2,0 40 4,4 82 9,1 248 27,6 511 56,8 4,33 0,955 

Bilim Dalıma Özgü 

Programları Kullanabilirim. 
30 3,3 71 7,9 277 30,8 338 37,6 183 20,4 3,64 0,999 
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Tablo 4. AraĢtırmaya Katılan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ―Alan Bilgisi‖ ile Ġlgili Ġfadelere 

Verdiği Cevapların Dağılımı 

 

H
iç

 K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a
m
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 K

a
tı

lı
y
o

ru
m

 

  

SORULAR F % f % F % f % F % Ort Ss 

Temel Bilimler ve Kendi 

Bölümüm ile ilgili 

Konularda Yeterli Bilgi 

Birikimine Sahibim. 

20 2,2 74 8,2 257 28,6 386 42,9 162 18,0 3,66 0,940 

Edindiğim Bilgilerle 

Bölümüm ile Ġlgili 

Problemleri Modelleme ve 

Problemler Ġçin Uygun 

Çözümler Üretebilme 

Becerisine Sahibim. 

25 2,8 68 7,6 286 31,8 368 40,5 152 15,6 3,62 0,945 

Alanım ile Ġlgili 

Problemleri Saptama, 

Tanımlama, Formüle Etme 

Becerisine Sahibim. 

32 3,6 78 8,6 285 31,7 364 40,5 140 15,6 3,56 0,973 

Uygun Analiz ve 

Modelleme Yöntemlerini 

Seçme ve Uygulama 

Becerisine Sahibim. 

26 2,9 83 9,2 305 33,9 355 39,5 130 14,5 3,53 0,947 

KarmaĢık Bir Süreci, Cihazı 

veya Ürünü, Aldığım 

Mesleki Eğitim ile 

Tasarlama Becerisine ve Bu 

Amaçla Modern Tasarım 

Yöntemlerini Uygulama 

Becerisine Sahibim. 

40 4,4 103 11,5 286 31,8 331 36,8 139 15,5 3,47 1,028 

Bölümümde Uygulamalar 

Ġçin Gerekli Olan Modern 

Teknik ve Araçları 

GeliĢtirme, Seçme ve 

Kullanma Becerisine 

Sahibim. 

29 3,2 76 8,5 221 24,6 375 41,7 198 22,0 3,71 1,005 

BiliĢim Teknolojilerini 

Etkin Bir ġekilde Kullanma 

Becerisine Sahibim.  

21 2,3 51 5,7 196 21,8 363 40,4 268 29,8 3,90 0,971 

Disiplin Ġçi ve Çok 

Disiplinli Takımlarda Etkin 

Biçimde ÇalıĢabilme 

Becerisine ve Bireysel 

ÇalıĢma Becerisine 

Sahibim. 

26 2,9 40 4,4 158 17,6 349 38,8 326 36,3 4,01 0,989 

Türkçe, Sözlü ve Yazılı 

Etkin ĠletiĢim Kurma 

Becerisine Sahibim. 

23 2,6 43 4,8 134 14,9 347 38,6 352 39,2 4,07 0,981 

En Az Bir Yabancı Dili 

Yeterli Düzeyde Biliyorum. 
122 13,6 204 22,7 274 30,5 190 21,1 109 12,1 2,96 1,211 

YaĢam Boyu Öğrenmenin 

Gerekliliği Bilincine, 

Bilgiye EriĢebilme, Bilim 

ve Teknolojideki 

GeliĢmeleri Ġzleme ve 

Kendini Sürekli Yenileme 

22 2,4 36 4,0 205 22,8 349 38,8 287 31,9 3,94 

0,962 
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Becerisine Sahibim. 

Mesleki Etik ve Sorumluluk 

Bilincine Sahibim. 
23 2,6 35 3,9 152 16,9 386 42,9 303 33,7 4,01 0,945 

Proje Yönetimi, risk 

Yönetimi ve DeğiĢiklik 

Yönetimi gibi ĠĢ 

Hayatındaki Uygulamalar 

Hakkında Bilgi Birikimine 

Sahibim. 

30 3,3 94 10,5 286 31,8 327 36,4 162 18,0 3,55 1,009 

GiriĢimcilik, Yenilikçilik ve 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Hakkında Farkındalığa 

Sahibim. 

19 2,1 65 7,2 227 25,3 376 41,8 212 23,6 3,78 0,958 

Aldığım Mesleki Eğitim 

Uygulamalarının Evrensel 

ve Toplumsal Boyutlarda 

Sağlık, Çevre ve Güvenlik 

Üzerindeki Etkileri ile 

Çağın Sorunları Hakkında 

Bilgi Birikimine Sahibim. 

24 2,7 62 6,9 256 28,5 398 44,3 159 17,7 3,67 0,934 

Aldığım Mesleki Eğitim 

Nedeniyle Ortaya 

Çıkabilecek Hukuksal 

Sonuçlar Konusunda 

Farkındalığa Sahibim. 

18 2,0 80 8,9 250 27,8 390 43,4 161 17,9 3,66 0,938 

 

Tablo 5. Teknolojik Bilgi ve Alan Bilgisi Arasındaki ĠliĢki 

 Grup N Ort Ss t P 

Teknolojik Bilgi 
Teknik 460 4,018 0,674 

2,185 0,029 
Sosyal 439 3,920 0,669 

Alan Bilgisi 
Teknik 460 3,717 0,599 

1,217 0,224 
Sosyal 439 3,669 0,582 

Teknolojik Bilgi 
Kadın 391 3,845 0,685 -4,960 0,000 

Erkek 508 4,067 0,648   

Alan Bilgisi 
Kadın 391 3,654 0,592 -1,755 0,080 

Erkek 508 3,724 0,588   

Teknolojik Bilgi 
Evet 204 3,961 0,741 -0,231 0,817 

Hayır 695 3,973 0,652   

Alan Bilgisi 
Evet 204 3,777 0,641 2,286 0,022 

Hayır 695 3,669 0,573   

Teknolojik Bilgi 
Yetersiz 217 3,641 0,765 -8,588 0,000 

Yeterli 682 4,075 0,605   

Alan Bilgisi 
Yetersiz 217 3,544 0,648 -4,314 0,000 

Yeterli 682 3,741 0,563   

Teknolojik Bilgi 
Evet 333 4,148 0,612 6,212 0,000 

Hayır 566 3,865 0,686   

Alan Bilgisi 
Evet 333 3,810 0,587 4,567 0,000 

Hayır 566 3,625 0,582   

 

AraĢtırmaya katılan ön lisans öğrencilerinin teknolojik bilgi puanı ortalama değerlerinin bölüm türü 

(Teknik-Sosyal) değiĢkenine göre istatistiksel açıdan dikkate değer bir farklılığa sahip olup olmadığını 

belirlemek için yapılan t-testi sonuçlarının değerlendirilmesinde grupların ortalama puan değerleri 

arasındaki iliĢkinin istatistiksel anlamda dikkate değer olduğu belirlenmiĢtir (t=-2,185; p=0,029<0,05). 

Teknik programlarda eğitim gören öğrencilerin teknolojik bilgi puanlarının (x=4,018); Sosyal 

programlarda eğitim gören öğrencilerin puanlarından (x=3,920) daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Cinsiyet değiĢkenine gore; grupların ortalama puan değerleri arasındaki iliĢki istatistiksel anlamda 

dikkate değer olduğu belirlenmiĢtir (t=-4,960; p=0,000<0,05). Erkek öğrencilerin teknolojik bilgi 
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puanlarının (x=4,067); bayan öğrencilerin puanlarından (x=3,845) daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Ön lisans öğrencilerinin alan bilgisi puanı ortalama değerlerinin okulunda ihtiyaç duyduğu teknolojiye 

eriĢebilme durumu (Evet-Hayır) değiĢkenine gore; grupların ortalama puan değerleri arasındaki iliĢki 

istatistiksel anlamda dikkate değer olduğu belirlenmiĢtir (t=2,286; p=0,022<0,05). Evet cevabı veren 

öğrencilerin alan bilgisi puanlarının (x=3,777); hayır cevabı veren öğrencilerin puanlarından (x=3,669) 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Teknolojiyi kullanma seviyesi (Yeterli-Yetersiz) değiĢkenine gore; 

grupların ortalama puan değerleri arasındaki iliĢki istatistiksel anlamda dikkate değer olduğu 

belirlenmiĢtir (t=-8,588; p=0,000<0,05). Yeterli cevabını veren öğrencilerin teknolojik bilgi 

puanlarının (x=4,075); yetersiz cevabını veren öğrencilerin puanlarından (x=3,641) daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Ön lisans öğrencilerinin alan bilgisi puanı ortalama değerlerinin teknolojiyi 

kullanma seviyesi (Yeterli-Yetersiz) değiĢkenine gore; grupların ortalama puan değerleri arasındaki 

iliĢki istatistiksel anlamda dikkate değer olduğu belirlenmiĢtir (t=-4,314; p=0,000<0,05). Yeterli 

cevabını veren öğrencilerin alan bilgisi puanlarının (x=3,741); yetersiz cevabını veren öğrencilerin 

puanlarından (x=3,544) daha yüksek olduğu söylenebilir. Ön lisans öğrencilerinin teknolojik bilgi 

puanı ortalama değerlerinin teknoloji kullanımıyla ilgili herhangi bir eğitim alma durumu (Evet-Hayır) 

değiĢkenine gore; grupların ortalama puan değerleri arasındaki iliĢki istatistiksel anlamda dikkate 

değer olduğu belirlenmiĢtir (t=-6,212; p=0,000<0,05). Evet cevabı veren öğrencilerin teknolojik bilgi 

puanlarının (x=4,148); hayır cevabı veren öğrencilerin puanlarından (x=3,865) daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Öğrencilerin alan bilgisi puanı ortalama değerlerinin teknoloji kullanımıyla ilgili 

herhangi bir eğitim alma durumu (Evet-Hayır) değiĢkenine gore; grupların ortalama puan değerleri 

arasındaki iliĢki istatistiksel anlamda dikkate değer olduğu belirlenmiĢtir (t=4,567; p=0,000<0,05). 

Evet cevabı veren öğrencilerin alan bilgisi puanlarının (x=3,810); hayır cevabı veren öğrencilerin 

puanlarından (x=3,625) daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ  

Teknolojinin bu denli hızlı geliĢmesi ve hayatımızın her alanına girmesi; amacı iĢletmelerin ihtiyaç 

duyduğu, tekniker ve meslek elemanı unvanıyla anılan ‗Nitelikli Ara Ġnsan Gücü‘ yetiĢtirmek olan 

Meslek Yüksekokullarında uygulanan eğitim öğretim faaliyetlerinin de yeniden düzenlenmesi 

gerekliliğini zorunlu kılmıĢtır. Ülkemizde yaklaĢık 200 üniversite de 1000‘e yakın Meslek 

Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 1.800.000‘dir. Bu rakam 

üniversitede eğitim gören toplam öğrenci sayısının üçte birine tekabül etmektedir. 

Ülkemizin en büyük Meslek Yüksekokullarından biri olan ‗Afyon Meslek Yüksekokulu‘nda ikinci 

sınıfta okuyan 899 öğrenciye yapılan anketle öğrencilerin ‗Teknolojik Bilgi‘leri ile ‗Alan Bilgi‘leri 

ölçülmüĢtür. ‗Teknolojik Bilgi‘ ile ilgili ifadelere verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin internet, 

cep telefonu, sosyal medya gibi popüler teknolojilerin kullanımı ile ilgili özgüven problemi 

yaĢamadıkları fakat eğitimini aldıkları alan ile ilgili teknoloji kullanımında kendilerini yeterli 

görmedikleri ortaya çıkmıĢtır. Meslek yüksekokullarının teknoloji konusunda gerekli altyapıya sahip 

olmamaları, teknoloji konusunda kendilerini yenileyememeleri ve eğitim gören öğrencilere farklı 

teknolojileri kullanma konusunda yeterince fırsat sunamamaları özellikle teknoloji içerikli derslerde 

öğrencilerin kendilerine fazla güvenmediklerini göstermektedir. ‗Alan Bilgisi‘ ile ilgili ifadelere 

verilen cevaplar incelendiğinde ise ön-lisans öğrencilerinin özellikle yabancı dil ve sayısal derslerde 

kendilerini yetersiz gördükleri gözlenmekte fakat öğrencilerin eğitim sürecinin ve öğrenme eyleminin 

okulla sınırlı olmadığının ve yaĢam boyu devam etmesi gerektiğinin bilincinde oldukları 

anlaĢılmaktadır. Günümüzde bireylerin hayat boyu yeni Ģeyler öğrenebilmeleri ve sürekli kendilerini 

yenileyebilmeleri de ancak teknolojideki geliĢmeleri takip etmeleri ve teknoloji ile bilgiye 

eriĢmeleriyle mümkün olabilmektedir. 

Özellikle uygulamalı derslerin ağırlık kazanması gerektiği mesleki eğitimin amaçlandığı Meslek 

Yüksekokullarda sınıflara sıkıĢmıĢ olan teorik eğitimin ağırlığından kurtulunması ve eğitimin; öğretim 

yaklaĢımlarının hızla değiĢtiği ve geliĢtiği günümüze uygun bir Ģekilde teknoloji ile bütünleĢmesi 

sağlanmalıdır. Bilgisayar yazılımları, otomasyon sistemleri gibi iĢ hayatının olmazsa olmaz teknolojik 

uygulamalarının ders içeriklerine eklenmesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin de laboratuar, 

teknolojik sınıf, simülasyon sınıfı, stüdyo gibi alanlarda uygulama yapma Ģansına sahip olmaları 

mutlaka gerekmektedir. 
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Özet 

 

21. yy da iĢletmeler muhasebe mesleğini icra eden kiĢilerin mesleğinin uzmanı olmakla birlikte 

teknolojik geliĢmelere de uyum sağlamalarını istemektedirler. Önlisans programlarından mezun olan 

öğrenciler verilen eğitimin yetersizliğinin yanı sıra bir takım sorunlar ile karĢılaĢmaktadır. Bu çalıĢma; 

Önlisans programlarında muhasebe bölümünden mezun olan öğrencilerin karĢılaĢtığı sorunları ve 

çözüm önerilerini belirlemek amacı ile yapılmıĢtır. Bu bağlamda Harran Üniversitesi Siverek Meslek 

Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı‘ndan son beĢ yıl içinde mezun olan 43 

öğrenciye bir anket uygulaması yapılmıĢtır.  Analiz bulgularına göre; öğrencilerin bu bölümü meslek 

sahibi olmak için seçmelerine rağmen mezuniyet sonrası iĢ bulma noktasında gelecek kaygısı 

taĢıdıkları ortaya çıkmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe eğitimi, Önlisans. 

Jel Kod: M40, M41. 

 

 

One of the Graduates of Associate Degree Programs From the Accounting 

Department Students Faced Problems and Solutions: Harran University 

Siverek Vocatıonal School a Sample Application 

 
Abstract 

 

21st century businesses are willing to adapt to technological development but also a specialist in the 

profession of the person who performed the accounting profession. In addition to lack of training 

given to students who graduate from associate degree programs are faced with a number of problems 

as well. This study; problems encountered by students who graduate from associate degree programs 

in accounting department and was made with the aim to identify possible solutions. Harran University 

Vocational School Siverek In this context a survey of 74 students who graduated in the last five years 

the Accounting and Tax Applications Program was implemented. According to the analysis results; 

Having students in this part of the profession choose to work after graduation, despite worries about 

finding points to be said that they carry. 

 

Key Words: Associate, accaunting, accaunting training, the accaunting profession. 

Jel Codes: M40, M41. 

 

GĠRĠġ 

 

Orta öğrenimini tamamlayan hemen hemen her öğrencinin ilk hedefi arasında yer alan üniversiteli 

olma hedefi, son yıllarda sayıları artan ve her ilde açılan üniversiteler ve bunlara bağlı olarak açılan 

Meslek yüksekokulları sayesinde gerçeğe dönüĢmüĢtür. Ancak herkesin üniversiteli olduğu böyle bir 

ortamda öğrencilerin mezun olduktan sonra birçok sorun ile karĢılaĢması olağan bir durumdur. Bu 

bağlamda sayıları hızla artan üniversiteler buna paralel olarak her yıl artan sayıda mezun vermektedir. 

mailto:neslihantanci@harran.edu.tr
mailto:kadirbarut@harran.edu.tr
mailto:veyselasoğlu@harran.edu.tr
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Ancak her ne kadar rakam olarak mezun olan öğrenci sayısı ülkemiz açısından olumlu bir durum 

olarak görülse de, mezun olan öğrencilerin üniversite eğitiminde istenilen düzeyde eğitim alamaması, 

bu mezunların iĢ hayatlarında problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerle en çok karĢılaĢan 

kesim olarak karĢımıza çıkan önlisans mezunları, üniversitede aldıkları eğitimin de yetersizliği 

nedeniyle bu konuda dezavantajlı kesim olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz durumun bir örneği de meslek yüksekokullarının çeĢitli programlarında verilen 

muhasebe derslerinin yeterli olmadığı bu dersleri alan öğrencilerin ise meslekte istenilen düzeyde 

olmamasıdır. Bu durumdan; mezun öğrenciler ve aileler, iĢsizlikten, iĢverenler ise yetiĢtirilen 

öğrencilerin muhasebe derslerinin yetersizliğinden ve teori ve uygulamanın uyumlu olmamasından 

Ģikâyetçi olmaktadırlar. GeliĢmekte olan piyasa ile Muhasebe eğitimi uyumsuzdur bu nedenle E-

Ticaret ve yazılım tabanlı muhasebe müfredat ile değiĢtirilmesi gerekmektedir.  

ÇalıĢmada bir bütünlük sağlanabilmesi için ilk olarak kavramsal çerçeve oluĢturulmuĢ ve konu ile 

ilgili literatüre yer verilmiĢtir. Son bölümde ise araĢtırma sonucunda elde edilen bulgular açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır.   

 

MUHASEBE EĞĠTĠMĠ 

 

Amerikan Muhasebe Birliği (American Accounting Association–AAA) 1966 yılında yaptığı muhasebe 

tanımı Ģu Ģekildedir, ilgili kiĢiler için bir organizasyonun ekonomik olaylarını tespit eden, kaydeden ve 

sunan bilgi bir bilgi sistemidir (Cheng, 2007:581). Eğitimi ise kiĢinin davranıĢ örüntülerini belli 

amaçlara göre değiĢtirme ve bireyi yetiĢtirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Sönmez, 2004:3,5). Bu 

bağlamda muhasebe eğitimi, ilgili kiĢilere muhasebe meslek bilgisi kazandırmaktır. Mesleki eğitim ise 

bireye ilgili oldukları mesleğin gerektirdiği bilgi,  beceri ve tutumları kazandırarak bireyleri mesleğe 

hazır hale getirmektir Ģeklinde tanımlanmaktadır. (Karaağaçlı, 2002: 113). 

Birçok alanda olduğu gibi muhasebe eğitiminde de teori ve uygulama birbirlerinden ayrılmaz iki 

kavramdır. Muhasebe eğitimin her aĢamasında daha önceden verilen temel bilgilerin yeni verilecek 

bilgiler ile birlikte daha iyi kavranması ve birbiri ile bütünleĢmesini sağlamak için bilgilerin 

uygulamalarla pekiĢtirilmesi gerekmektedir (Demirkan, 2001: 54). 

Muhasebe eğitiminin istenilen hedefe ulaĢabilmesi için; öğreticilere, öğrencilere ve uygulayıcılara 

aĢağıda belirtildiği gibi bir takım görevler düĢmektedir (Demir, 2013: 177): 

 Öğreticinin (öğretim görevlisi, öğretim üyesi vb. ), bilgi aktarımı konusunda etkili olması ve konu 

hakkındaki geliĢmeleri, değiĢimleri yakından takip edip bunları öğrencileriyle paylaĢarak 

öğrencileri geliĢmelerden haberdar etmesi 

 Öğrenenin (öğrenci), teorik bilgilerin anlaĢılma ve uygulanma safhasına aktarmaya yönelik gayret 

ve yeteneğinin olması 

 Uygulayıcının (iĢ sahibi vb.), öğretici titizliğinde ve sabrında olmalı,  öğrenenleri meslek hayatına 

hazırlama konusunda istekli olması gerekmektedir.   

Yukarıda bahsedilen üç tarafın herhangi birinde yaĢanacak sorunun, muhasebe mesleğinin 

öğrenilmesinde sıkıntıya sebep olacağından, üç tarafın da üzerine düĢeni itina ile yapması ve 

birbirleriyle ahenkli olarak çalıĢması gerekmektedir. 

Muhasebe eğitimin temel amacı; öğrencilerin ve meslek mensuplarının iĢletme ile ilgili kararlarında 

faydalı olabilecek bilgilerin saptanması, bu bilgilerin toplanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, kayıt 

edilmesi, doğruluğunun denetlenmesi ve sonuçların raporlar halinde özetlenerek anlaĢılır hale 

getirmesi olarak sıralanabilir (Erol ve Erkan, 2008: 286). 

Muhasebe Eğitiminin Amaçları                                                                                                    
Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyinin önemli belirleyicilerinden biri de o ülkesinin sahip olduğu insan 

kaynaklarıdır. Genel bir bakıĢla geliĢmiĢ ülkeler, ekonomik kalkınma için gerekli olan nitelikli insan 

kaynağını yetiĢtirebiliyorken geri kalmıĢ ülkelerin çoğu, ekonomik kalkınma için gerekli insan 

kaynaklarını yetiĢtirmede sıkıntı yaĢamaktadırlar (TUSĠAD, 1999:19). 

21. yy iĢletmeleri diğer tüm alanlarda olduğu gibi, muhasebe mesleğini icra edenlerden de mesleğinin 

uzmanı olmalarını ve teknolojik geliĢmelere uyum sağlamalarını istemektedirler. Muhasebe eğitiminin 

temelinde de muhasebe mesleğini icra edenlere bu mesleğin tüm inceliklerinin öğretilmesi yatmaktadır 

(Zaif, 2004). Bunun yanı sıra mevcut piyasa, muhasebe mesleğini icra edenlerden, iyi bir mali analiz 

uzmanı, iyi bir giriĢimci, dünyadaki rekabet koĢullarının farkında olan iyi bir pazarlamacı, iyi bir 

yönetici, iyi bir haberleĢme uzmanı ve iyi bir halkla iliĢkiler uzmanı olarak üstün kalitelerdeki 
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hizmetin sağlanmasını istemektedirler. Bu koĢullarda muhasebe mesleğini icra eden bir bireyin 

bunların hepsine tam olarak hakim olmazsa dahi özellikle kendi alanına tam olarak hakim olmaları ve 

diğer alanlarda da kısmen bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Çünkü günümüz mevcut piyasa 

koĢulları artık bunu zorunlu kılmıĢtır.  

Yukarıda sayılanların yanı sıra muhasebe bilgilerinin ve deneyimlerinin ileride muhasebe mesleğini 

icra etmek isteyenlere öğretilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için, özellikle ülkemizde 

hesapların teknik iĢleyiĢi, hesap kapatma ve mizan çıkarılması amacına yönelik olarak öğretim ve 

eğitim malzemelerinin yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca global dünya pazarında gittikçe artan rekabet ortamında muhasebe sisteminden çıkan bilgilere 

olan ihtiyaç artmıĢtır. Bu bağlamda muhasebe mesleği icra edenlerinde bu geliĢmelere ayak 

uydurabilmesi için gerekli eğitimi alması gerekmektedir (Aysan, 1998:29). 

Önlisans Düzeyinde Muhasebe 

Ülkelerin yükseköğretim tarihi incelendiğinde yükseköğretimin sosyal, ekonomik ve kültürel 

geliĢmelere paralel olarak yapısal ve fonksiyonel değiĢikliklere uğradığı görülmektedir. Bu değiĢim 

sürecinde kısa süreli yükseköğretim kurumlarının (short cycle higher education) da önemli bir yeri 

olduğu görülmektedir. 20.  yüzyılda, özellikle II. Dünya SavaĢından sonra "üniversite dıĢı sektör" 

olarak adlandırılan bu yükseköğretim kurumları,  hem artan yükseköğrenim talebini hem de ara insan 

gücü talebini karĢılamak üzere pek çok ülkede geniĢ ölçüde yayılmıĢlardır ( Atanur BaĢkan, 1999:66). 

Türkiye‘de de muhasebe eğitimi önlisans düzeyinde, iki yıllık meslek yüksekokullarının muhasebe ve 

vergi uygulamaları programı, iĢletme yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, maliye, pazarlama, dıĢ 

ticaret vb. programlardan oluĢan ―iktisadi ve idari programlar‖ bölümlerinde verilmektedir. Adı geçen 

programlarda Genel Muhasebe, ġirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Bilgisayarlı Muhasebe, 

Banka Muhasebesi, DıĢ Ticaret ĠĢlemleri ve MuhasebeleĢtirilmesi, Dönem sonu Muhasebe ĠĢlemleri 

vb. dersler verilmektedir ( Kutlu, 2010:236). 

 

ÖNLĠSANS MUHASEBE VE DĠĞER ÖNLĠSANS MEZUNLARININ MEZUN OLDUKTAN 

SONRA KARġILAġTIKLARI BAZI SORUNLAR 

 

Önlisans mezunları verilen eğitimin yetersizliğinin yanı sıra bir takım sorunlar ile karĢılaĢmaktadır. Bu 

sorunların bazıları genel olarak tüm üniversite mezunlarını etkilese de, özellikle askerlik, dikey geçiĢ, 

unvan sorunu gibi sorunlar önlisans mezunları için önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu 

bağlamda önlisans mezunlarının karĢılaĢtığı bazı temel sorunlar aĢağıdaki gibidir: 

Dikey geçiĢ:  Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlar, 

mezun oldukları alanla ilgili örgün öğretim ve açık öğretim lisans programlarına dikey geçiĢ 

yapabilmeleri imkânları vardır. Ancak bu sistem öğrencilerin %10 kadarına dikey geçiĢ imkânı 

sağlanmıĢtır. Bu oranın en az %20‘ler seviyesine çekilmesi durumunda,  baĢarılı daha fazla 

öğrenci lisans programlarına devam etme imkânına sahip olacaktır (MUSĠAD, 2008:38). 

 ĠĢsizlik: Herhangi bir kiĢinin iĢsiz sayılabilmesi için bir takım kriterleri taĢıması gerekmektedir. 

Bunlar (Reynolds, 1974: 125); çalıĢma gücünün olması,  bir iĢte çalıĢmıyor olması, iĢ arıyor 

olması ve asgari ücret düzeyinde kendisine bir iĢ teklif geldiğinde bu teklifi kabul edecek olması 

gerekmektedir. Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu (TĠSK) verilerine göre üniversite 

mezunu iĢsizlerin sayısı 2015‘de tavan yaparak iĢsiz grupları arasında %12 ile ilk sırada yer 

almıĢtır (http://www.tisk.org.tr/).  

 Askerlik: 4 yıllık eğitim veren lisans ve yüksekokul mezunlarına askerlik ile ilgili bir takım 

kolaylıklar sunulmaktadır. Örneğin kısa dönem yani 6 ay süre ile askerlik ya da 12 ay yedek subay 

olarak askerlik yapma veya öğretmenlere sağlanan asker öğretmenlik uygulaması gibi bir takım 

kolaylıklar sunulmaktadır. Ancak meslek yüksekokul mezunları bu kolaylıklardan 

yararlanmamakta ve 12 ay süre ile askerlik yapmaktadırlar. Bu durum iĢ bulmada sıkıntı yaĢayan 

meslek yüksekokulu mezunlarını bir kat daha sıkıntıya sokmakta ve iĢ bulmaları durumunda ise 

uzun bir süre iĢinden uzak kalmasına neden olabilmektedir (http://personel.gop.edu.tr/). 

 Deneyimsizlik: Lisans ve yüksekokul mezunlarında olduğu gibi meslek yüksekokulu mezunlarının 

da iĢ ararken karĢılaĢtığı önemli bir problem olan iĢ deneyimi ya da mesleki yeterlilik gerek 

mezunların gerekse de iĢverenlerin yakındığı konulardan birisidir. Sayıları hızla artan meslek 

yüksekokulu mezunlarının karĢılaĢtıkları en büyük problemle olan iĢsizlik problemi çözülmesi 

gereken bir sorun haline gelmiĢtir. Ancak iĢverenler, ara elemana ihtiyaç duyduklarını dile 

http://www.tisk.org.tr/
http://personel.gop.edu.tr/
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getirmekte ve meslek yüksekokullarından mezun öğrencilerin çalıĢma için yeterli düzeyde 

olmadıklarını söylemektedirler. Bu durum ise meslek yüksekokullarında verilen muhasebe 

derslerinin piyasa koĢullarına uygun olmadığı ve yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 

 DüĢük Ücret: Yeni mezun olan öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri ise düĢük ücretlerdir. 

YaklaĢık 15 yılını eğitime harcayan mezun öğrencilerin asgari ücret gibi düĢük ücretlerle 

çalıĢtırılması, mezunlarının gelecek ile ilgili planlamalarında olumsuz etki oluĢturmaktadır. 

 Unvan Sorunu: Meslek Unvan Kullanma Kanunu gibi bir yasanın olmaması nedeniyle üniversite 

eğitim görmüĢ birçok insan belli bir meslek unvanını kullanamamaktadır. Örneğin; 

muhasebeciliğin iĢletmeciliğin, maliyeciliğin, bilgisayar yazılımcılığın, donanımcılığın bir meslek 

olup olmadığı, iktisatçının niçin “teknik meslek‖ grubunda değerlendirildiğinin belli kriterlere 

bağlanarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Bugün üniversitelerden mezun olan çok sayıda genç 

kendisinin hangi mesleğe yönelik olarak geliĢtiğini bilememektedir (MÜSĠAD, 2008:44). 

 Ġki Yıllık Üniversite Algısı: Ülkemizde meslek yüksekokulları, kamuoyunda bir ilgi ve beklenti 

oluĢturamamıĢtır. Genel olarak bu okullar, üniversite yerleĢke alanı dıĢında tutulmuĢ ve bu durum 

ise, meslek yüksekokullarına "üniversitenin bir bölümü" denmesini engellemektedir. ĠĢte bu tutum 

öğrenciler mezun olduktan sonra da devam etmekte ve meslek yüksekokulu öğrencileri üniversite 

mezunu olarak görülmemektedir (Henden, 1996:62-65). 

 Cinsel Taciz: Özellikle bayan mezunların karĢılaĢtığı bir sorun olan cinsel taciz yeni mezun olan 

bayan öğrencilerin karĢılaĢtığı sorunlardan biridir. Yapılan bir araĢtırmaya göre; kadınların bu 

eylemlere yüksek oranlarda maruz kalmakta ve özellikle temas içeren cinsel Ģiddet türlerinin 

sanılanın aksine yabancılar tarafından değil, çoğunlukla tanıdık kiĢilerce gerçekleĢtirilmektedir. 

Sözel, görsel ve dokunsal cinsel Ģiddet türlerinden herhangi birine maruz kalma oranı %84, basit 

cinsel içerikli dokunuĢtan zorla cinsel iliĢkiye kadar uzanan dokunsal cinsel Ģiddet türlerine maruz 

kalma oranı ise %44,8 olarak bulunmuĢtur. Mağduriyet oranının yüksek seviyede olmasının yanı 

sıra adli makamlara iletilme oranlarının düĢük olması, özellikle adli tıp açısından olayı ispatlama 

zorluğunu aĢacak çalıĢmaların (etkin muayene ve delillerin değerlendirilmesi) önemini ortaya 

koymaktadır (Kayı vd, 2000:157-163). 

 

Muhasebe Eğitimi Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar  

Muhasebe eğitimi ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dıĢında birçok çalıĢma yapılmıĢ 

olup yapılan çalıĢmaların bir kısmı aĢağıda verilmiĢtir. 

Tugay ve Ömürberk (2014), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarının 

muhasebe programlarından mezun olan ve aktif olarak çalıĢan mezunlara yönelik anket araĢtırması 

yapılmıĢtır. SPSS 16 istatistik programı ile analiz edilen verilerin sonuca göre, muhasebe derslerinin 

içeriğinin genel olarak iĢ hayatı ile uyumlu olduğu yapılan anketler aracılığı ile tespit edilmiĢtir. 

Ünal (2013), bu çalıĢmada Türkiye‘de faaliyet gösteren bankalarının üst düzey yöneticilerinden 298 

yönetici ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Veriler SPSS 19 istatistik programı ile analiz edilmiĢ ve 

soruların tutarlığı ve benzerliğini ölçmek amacı ile güvenilirlik analiz yapılmıĢtır.  Sonuç olarak, 

muhasebe grubu derslerinin (genel muhasebe, banka muhasebesi, maliye muhasebesi)  vb. 

bankacıların ihtiyaçlarını tam olarak karĢılamadığı ve bununda nedeninin muhasebe grubu dersleri ile 

bankacılık uygulamaları arasında çeliĢkiden kaynaklanıyor olabileceği belirtilmiĢtir. 

Orhan ve Tazegül (2012), 2009- 2010 eğitimin döneminde 25 devlet üniversitesi ile 9 vakıf 

üniversitesine bağlı 109 meslek yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları ile muhasebe 

eğitimin yeterliliği konusunda anket yapılmıĢtır. Toplanan veriler SPSS 16 istatistik programı ile 

analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda öğretim elemanları özellikle muhasebe eğitiminin güncellenmesi 

gerektiğini ayrıca üniversitede verilen dersler ile staj uygulamalarının uyumlu olmadığını ve staj ile 

üniversitede verilen torik bilginin uyumlu hale getirilmesinin gerekli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Stanley and Marsden (2012), yedi dönem boyunca öğrenci anketlerden toplanan nicel ve nitel verilere 

dayanarak, öğrencilerin özellikle sorgulama, takım çalıĢması ve problem çözme becerilerini 

geliĢtirmede, ‗Probleme Dayalı Öğrenmenin‘ etkili olduğu tespit edilmiĢtir.  Muhasebe de  ‗Probleme 

Dayalı Öğrenmenin‘ baĢarılı bir Ģekilde uygulanması durumunda muhasebe mezunları için iyi 

öğrenme yolu oluĢturulacağı belirtilmiĢtir.  

ġengel (2011), 1995- 2010 tarihleri arasında gazetelerde yayımlanan 804 insan kaynakları eki (ĠK) 

ilanından 186 ĠK incenmiĢ ve Türkiye‘de muhasebe meslek elemanı talebi konusunda çalıĢma 
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yapılmıĢtır. Sonuç olarak muhasebe eğitiminin sadece mesleki eğitim olarak sınırlandırılmaması ve 

bunun yanında kiĢisel geliĢimi sağlayan eğitimlerin de verilmesinin gerekliliği belirtilmiĢtir.  

TekĢen vd. (2010), çalıĢmalarında 10100 öğrenciye anket uygulanmıĢ veriler SPSS istatistik 

programında frekans analizi ve t testine tabi tutulmuĢ ve sonuçlarına göre öğrenciler, muhasebe 

derslerinin eğitim kalitesini etkileyen en önemli iki faktörü tespit etmiĢlerdir. Bunlardan, birincisi 

öğretim elemanlarının kalitesi ikincisi ise muhasebe derslerinin geleneksel yöntemle yani tahtaya 

yazılarak ders iĢlenmesidir. Sonuç olarak; öğrencilere verilen muhasebe derslerinin kalitesinin 

artırılması ve gerekli iyileĢtirmelerin yapılmasının gerekliliği ifade edilmiĢtir.  

Cheng (2007), yaptığı çalıĢmada temel muhasebe, orta düzey muhasebe, ileri düzey muhasebe, maliyet 

muhasebesi, yönetim muhasebesi ve denetim derslerinin içrekleri bir bütünlük oluĢturmadığı ve 

muhasebe eğitiminde ders içeriklerinin görev ve uzmanlık alanına imkân verecek Ģekilde 

düzenlenmesi baĢta kariyer olmak birçok sorunun çözülmesine katkı sunacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca 

teoride verilen bilgilerle uygulama arasında kopukluklar olduğu ifade edilmiĢ ve araĢtırmalara 

önyargısız yaklaĢılarak bunlardaki doğruluk paylarının araĢtırılması ve gereken tedbirlerin alınması 

gerektiği belirtilmiĢtir.  

Demir ve Çam (2006), KırĢehir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı öğrencilerinin muhasebe 

derslerinde baĢarısızlıklarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmada veriler SPSS 

10 istatistik programında korelasyon analizine ve karĢılaĢtırmalı analizlere tabi tutulmuĢtur ve 

sonuçlar Ģu Ģekilde olmuĢtur: Dersi verenlerin tüm öğrencileri aynı düzeyde muhasebe bilgisine sahip 

olarak görmesi ve buna göre ders iĢlenmesi, öğrencilerin liselerinden gelmeyen kesiminin ile 

muhasebe temellerinin olmaması, meslek lisesinden sınavsız gelen öğrenciler ile diğer öğrenciler 

arasında hedef birliği olmaması olarak tespit edilmiĢtir. 

Gençtürk (2006), çalıĢmasında Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinde 

faaliyet gösteren iĢletmelerde (muhasebe ve finans bölümlerinde) çalıĢan kiĢilerin aldıkları eğitimin 

yeterliliği hakkındaki düĢüncelerinin ne olduğu, hangi faaliyetleri yerine getirdikleri, iĢe girmelerinde 

nelerin etkili olduğu, aldıkları eğitim ile çalıĢtıkları bölüm (aldıkları ücret ve diğer unsurların) 

arasındaki iliĢkinin tespitine yönelik olarak anket araĢtırması yapılmıĢ ve veriler SPSS 10,0 istatistik 

programın da Ki-Kare testi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre bazı sonuçlar Ģu 

Ģekildedir: Ankete katılan çalıĢanlar okulda aldıkları dersler içerisinde genel ve maliyet muhasebesi 

(%36,3), finansal yönetim dersi (%16,8), mali tablolar ve analiz dersi (%16,02) ve sırasıyla ihtisas 

muhasebesi, muhasebe paket programları derslerinden faydalandıklarını belirtmiĢlerdir. AraĢtırma 

sonucunda, iĢletmelerde iĢ bulabilmek için sadece o alanla ilgili eğitim almanın tek baĢına yeterli 

olmadığı; referans, tecrübe vb. unsurların da önemli olduğu görülmüĢtür. Ayrıca kamuda istihdam 

sırasında etkili olan ve eleĢtirilen referans sistemi özel sektörde de geçerli olmaktadır. 

Amernic and Craig (2004), yaptıkları çalıĢmada muhasebe eğitiminde karĢılaĢılan güçlüklerin 

nedenlerini araĢtırmıĢlardır.  AraĢtırma sonucunda üç neden tespit edilmiĢtir. Bunlardan birincisi 

muhasebenin, siyasi retorik ve ideolojik doğası, ikincisi, muhasebe müfredatında yoksulluk ve 

üçüncüsü de, muhasebe tarihinin tam olarak bilinmemesi olarak görülmüĢ ve muhasebe eğitiminin bir 

reforma ihtiyaç duyduğunu ve ders içeriklerinin güncellenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

Yoğun bir rekabetin yaĢandığı piyasada iĢletmelerin temel dayanaklarından biri olan muhasebe, 

günümüz global piyasa ekonomisinde iĢletmelerin rekabet güçlerini artıran bir faktör olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Muhasebenin bu kadar önemli olmasına karĢın muhasebe eğitiminde ortaya çıkan 

aksaklıklar, bu meslek grubundaki insanların istenilen düzeyde bilgiye sahip olamamalarına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda muhasebe eğitimi ulusal ve uluslararası platformda sık sık tartıĢılan bir konu 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Muhasebe eğitiminin bu kadar çok tartıĢılmasına rağmen sorunun 

çözümü konusunda bir fikir birliğine varılmaması, muhasebe eğitimi konusundaki sorunların devam 

etmesine neden olmuĢtur. Yukarıda yapılan çalıĢmaları da incelediğimizde muhasebe eğitimi 

konusunda genel olarak varılan ortak çözüm önerisi muhasebe eğitiminin güncellenmesi ve günümüz 

piyasa Ģartlarına uyumlu hale getirilmesidir. ÇalıĢmalarda göze çarpan diğer konu ise dersi veren 

öğretim elemanlarının veya öğretim üyelerinin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 



704 

 

ARAġTIRMANIN AMACI, METODOLOJĠSĠ VE BULGULARI 

 

ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı özelde önlisans muhasebe öğrencileri olmak üzere diğer önlisans öğrencilerinin 

de mezun olduktan sonra karĢılaĢtığı sorunları ortaya koymak ve bir takım çözüm önerileri sunarak 

özelde Siverek MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları olmak üzere tüm önlisans mezunu 

kiĢilerin sorunlarının çözülmesine bir nebze de olsa katkı sunmaktır. 

ÇalıĢmanın Metodolojisi 

AraĢtırma ile ilgili veriler, literatür taraması ve Siverek MYO‘dan mezun olan öğrencilerle yüz yüze,  

telefon, e-posta ile anket yoluyla elde edilmiĢtir. 

Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

ÇalıĢmanın kapsamı için %90 güven sınırları ve %10 hata payı gözetilerek gerçekleĢtirilen basit 

tesadüfi örnekleme yöntemine göre 48 öğrenci ile görüĢülmesi gerekmekteydi. Ancak, e-posta ile 

dönüĢ sağlanamaması, öğrencilerden bazılarının telefon numarasını değiĢtirmesi veya okula kayıt 

yaparken velisinin veya bir yakınının numarasını vermesinden dolayı ancak 43 mezun öğrenci ile 

anket çalıĢması tamamlanmıĢtır. Elden edilen veriler,  Microsoft Excell ve SPSS 18.0 Paket programı 

yardımı verilerin analizi frekans ve yüzdeler üzerinden yapılmıĢtır. 

AraĢtırma Bulguları 
Anket formu 9 sorudan oluĢmakta olup, bu soruların ilk iki tanesi demografik bilgileri ölçen, kapalı 

uçlu soru, sorulardan iki tanesi verilen dersler ile iĢ hayatının uyumlu olup olmadığını ölçen 

sorulardan, diğer sorular ise bölümün tercih edilme amacı, mezun olduktan sonra yapılan iĢ ile ilgili 

sorulardan oluĢmaktadır. 

 

Tablo 1:  Katılımcıların YaĢları 
YaĢınız Frekans 100% 

18-22 6 13,9 

23-27 26 60,4 

28-35 11 25,5 

 

Ankete katılan mezunların %60,4 ü 23-27 yaĢları arasında, %13,9‘u 18-22 yaĢları arasında ve %5,5‘i 

ise 28-35 yaĢ arasında yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyeti 
Cinsiyet  Frekans 100% 

Erkek 20 46,5 

Kız 23 53,4 

 

Ankete katılım oranı kadın ve erkeklerde birbirine çok yakın olup katılımcıların, %53,5 ünü kadınlar, 

%46,5 ini ise erkekler oluĢturmaktadır. Kadın oranının daha yüksek çıkması bölge yapısı düĢünülünce 

sevindiricidir.  

 

Tablo 3: Muhasebe Bölümünü Tercih Amacı 
Muhasebe Tercih Amacı Frekans 100% 

Bir meslek sahibi olmak için 28 65,1 

Ġki yıllık olsada üniversite okumuĢ olmak için 6 13,9 

Daha Kolay iĢ Bulmak Ġçin 4 9,3 

BaĢka bir okul Kazanamadığım için 4 9,3 

Evden UzaklaĢmak Ġçin 1 2.3 

 

Ankete katılan mezunların %65 gibi büyük bir çoğunluğu bir meslek sahibi olmak için muhasebe ve 

vergi uygulamaları bölümünü tercih etmiĢtir. Kalan % 35‘lik mezun kesiminin ise yaklaĢık %14 ‗ü 

üniversite okumuĢ olmak için,  %9,3 ‗er oranda ise daha kolay is bulmak ve baĢka okul 

kazanmadıkları için muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünü tercih etmiĢlerdir. % 2,3 gibi küçük 
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bir oranı ise evden uzaklaĢmak için bu bölümü tercih ettiğini belirtmiĢtir. Öğrencilerin büyük bir 

kısmının beklentisi bu okul vesilesi ile iĢ sahibi olmak olmuĢtur. Ancak Tablo 4‘de görülecektir ki çok 

azı bu hedefine ulaĢabilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Okul Bittikten Sonra Hangi ĠĢi Yapıyorsunuz? 
Okul Bittikten Sonra Hangi ĠĢi Yapıyorsunuz? Frekans 

 
100% 

4 yıllık fakülte okuyorum 9 20,9 

Memur olarak atandım 0 0 

Bir Ģirkette ön muhasebe elemanıyım 4 9,3 

MM. bürosunda çalıĢıyorum 1 2,3 

ĠĢsizim 11 25,5 

Evhamımı 2 4,6 

Diğer 16 37,2 

 

Katılımcılara muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olduktan sonra ne iĢ yaptıklarını 

sorduğumuzda ise katılımcıların yaklaĢık %26‘sı mezun olduktan sonra bir iĢte çalıĢmadığını yani 

iĢsiz olduğunu, yaklaĢık %21‘i Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS) ile örgün eğitim veya dikey geçiĢ ile Açık 

öğretim fakültesini okuduğunu, Büyük bir çoğunluğunun yaklaĢık %38‘nin ise alanları dıĢında ( baba 

mesleği, inĢaat iĢçiliği, kasiyerlik, fabrika iĢçiliği vb.) iĢlerde çalıĢtıkları, küçük (yaklaĢık %12) bir 

kısmının ise kendi bölümü ile ilgili olan muhasebecilik iĢini yaptıkları görülmüĢtür. Yine 

katılımcılarının hiç birisinin KPSS ile atanamamıĢ olması ise ciddi bir problem olarak göze 

çarpmaktadır. 

 

Tablo 5‘de görüldüğü üzere okula kayıt yaptırma sebebi ile Ģu an yapılan mevcut iĢler karĢılıklı 

incelendiğinde kiĢilerin geliĢ okula geliĢ amaçlarını yakalama baĢarılarının düĢük olduğu 

gözlemlenmektedir. Örneğin meslek sahibi olmak isteyen 28 kiĢiden sadece 3 tanesi çalıĢma fırsatı 

yakalamıĢ görünmektedir. Aynı Ģekilde 4 yıllık fakülte okuma isteyen 6 kiĢiden sadece 2 tanesinin 

hedefine ulaĢabildiği görülmektedir. Bu verilerden özellikle Muhasebe ve Vergi Uygulamalarını 

okumanın insanları hedeflerine pek yaklaĢtırmadığı sonucuna ulaĢılabilir. 

 

Tablo 6: Muhasebe Mesleğini Yapıyor musunuz? 
Muhasebe Mesleğini Yapıyor musunuz? Frekans 100% 

Evet  10 23,2 

Hayır 33 76,7 

 

Katılımcılarının büyük çoğunluğunun yaklaĢık %77‘sinin mezun oldukları bölüm olan muhasebe ile 

ilgili bir alanda çalıĢmadığı, %23 gibi bir oranın ise muhasebe ile ilgili alanda çalıĢtığı ise yine göze 

çarpan bir durumdur. 

 

Tablo 7: Açık Öğretim Fakültesi Kaydınız Var mı? 
AÖF kaydınız var mı? Frekans 100% 

Evet 38 88,3 

Hayır 5 11,6 

 

Tablo 5: Programı Tercih Sebebi ile Mevcut Yapılan ĠĢ Arasındaki Çapraz Tablo Verileri 
Mevcut Yapılan ĠĢ 

Tercih Sebebi 

Fakülte 

Okuyorum 

Özel ġirkette 

ÇalıĢıyorum 

SMMM‘de 

ÇalıĢıyorum 

ĠĢsiz Ev 

Hanımı 

Diğer Toplam 

Meslek Sahibi Olmak 7 2 1 8 1 9 28 

Üniversite Okumak 2 1 0 1 0 2 6 

Kolay ĠĢ Bulmak 0 0 0 1 1 2 4 

BaĢka Okul 

Kazanamadığımdan 

0 1 0 1 0 2 4 

Evden UzaklaĢmak 0 0 0 0 0 1 1 

Toplam 9 4 1 11 2 16 43 
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Katılımcıların yaklaĢık olarak %89 u AÖF ile ön lisanslarını lisansa çevirmek için okumaya devam 

ettikleri, yaklaĢık %12 sinin ise AÖF ye kaydının olmadığı görülmüĢtür. AÖF‘ye kaydı olmayan 

mezunların bir kısmı Dikey GeçiĢ sınavı ile fakülteye geçiĢ yapmıĢ bir kısmı ise bir iĢ bulduğundan 

dolayı AÖF ‗ye kayıt yapmamıĢtır. 

 

Tablo 8: Okulda Size Verilen Dersler ĠĢ Hayatınız Ġçin Yeterli miydi? 
Okulda Size Verilen Dersler ĠĢ Hayatınız Ġçin Yeterli miydi? Frekans 100% 

Evet 27 62,7 

Hayır 16 38,0 

 

Muhasebecilik ile ilgili okulda verilen derslerin iĢ hayatı için yeterli olup olmadığına dair soruya ise 

yaklaĢık % 63 gibi büyük bir çoğunluk evet yanıtını, %38 i ise okulda verilen derslerin iĢ hayatı için 

yetersiz olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Tablo 9: Okulda Verilen Bilgi ve ÇalıĢma ĠĢ Yerinizdeki Uygulamalar ile Uyumlumu? 
Okulda verilen bilgi ve çalıĢma iĢ yerinizdeki uygulamalar ile uyumlumu? Frekans 100% 

Kesinlikle uyumlu 4 9,3 

Uyumlu 21 48,8 

Kararsızım 6 13,9 

Uyumsuz 12 27,9 

Kesinlikle uyumsuz 0 0 

 

Katılımcılara okulda muhasebecilikle ilgili verilen bilgilerin çalıĢma hayatı ile uyumlu olup 

olmadığına dair soruda ise; yaklaĢık % 49 u Uyumlu, yaklaĢık % 28 i Uyumsuz, yaklaĢık  % 14 ü ise 

kararsız olduklarını, yaklaĢık %10 u ise kesinlikle uyumlu olduğunu belirtmiĢtir.  

 

Tablo 10: ĠĢyeri Sahibi Olsaydınız Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Mezununu ĠĢe Alır 

mıydınız? 
ĠĢ yeri sahibi olsaydınız Meslek Yüksekokulu muhasebe Bölümü Mezununu ĠĢe Alır 

mıydınız? 

Frekans 100% 

Evet 42 97,6 

Hayır 1 2,3 

 

Katılımcılara iĢ yeri sahibi olsaydınız Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü mezununu iĢe alır 

mıydınız? Sorusunu yönelttiğimizde ise yaklaĢık %98 i evet, % 2,3 ise hayır yanıtını vermiĢtir. 

 

SONUÇ 

 

ĠĢletmelerin dili olarak nitelendirilen muhasebe bilgilerinin doğru olarak yorumlanabilmesi ancak 

sağlam bir muhasebe eğitimi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle; elde edilen muhasebe bilgilerinin 

doğru bir Ģekilde yorumlayabilecek nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelikli elemanlara da 

ancak; kiĢilerin mesleki ve kiĢisel özeliklerinin dikkate alınarak hazırlanan bir eğitim metodu ile 

ulaĢılabilecektir.  Bu bağlamda da çalıĢmamız önlisans muhasebe eğitiminde karĢılaĢılan bir takım 

sorunları tanımlayıcı araĢtırma modeli ile amaç, durum veya olgunun düzgün bir portesi çizilmiĢtir. 

Anket çalıĢması sonucunda göze  çarpan en büyük sorun katılımcıların %65‘nin iĢ bulmak 

amacı ile meslek yüksekokulunu tercih ettiği ancak mezun olduktan sonra ise yaklaĢık %26‘sının iĢsiz 

olduğu görülmüĢtür. Yine katılımcı mezunlar arasında memur olarak atananların olmaması çok ciddi 

ve çözülmesi gereken bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca mezunlarının yaklaĢık %77‘sinin 

muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olmasına karĢın muhasebe ile ilgili bir iĢte 

çalıĢmaması, bu bölümle ilgili bir meslekte iĢ bulamaması, bulsa dahi ücretin düĢük olmasından dolayı 

mezunların tercih etmemesi, tercih döneminde iki yıllık olsa da üniversite okuma fikrinde olan 

kiĢilerin mezuniyetten sonra bu alan ile ilgili bir iĢte çalıĢmamak isteğinden kaynaklanıyor olabilir. 
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Katılımcıların, yaklaĢık %21‘i Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS) ile örgün eğitim veya dikey geçiĢ ile Açık 

Öğretim Fakültesi bölümlerinden birini okuduğunu ve mezuniyetten sonra önlisansı lisansa 

tamamlamak için eğitim-öğretime devam ettiğini belirtmiĢtir.  

Mezuniyetten sonra okulda verilen bilgi ve çalıĢma iĢ yerinizdeki uygulamalar ile uyumlumu sorusuna 

verilen yanıtlara göre %50‘sinden fazlasının piyasa ve verilen derslerin uyumlu olduğunu dile 

getirmiĢ, yaklaĢık %28‘i ise bu konuda kararsız olduğunu, yaklaĢık %22‘sinin ise bu konuda olumsuz 

yanıt vermiĢtir. Yine katılımcılara iĢ yeri sahibi olsaydınız yanınızda MYO mezunu çalıĢtırır mıydınız 

sorusuna yaklaĢık %98 gibi büyük bir çoğunluk olaya biraz daha duygusal yaklaĢarak evet yanıtını 

vermiĢtir. ÇalıĢma sonuçları genel olarak değerlendirilecek olursa; 

 Dinamik olan piyasa koĢullarına uyumlu olarak, muhasebe eğitimini bu dinamik yapıya uygun 

olarak güncellenmelidir. Bu bağlamda ders içerikleri güncellenmeli ve iĢ dünyası ile uyumlu hale 

getirilmelidir. 

 Önlisans programlarında öğrencilerine verilen muhasebe dersleri, uygulamalarla desteklenmelidir. 

 Muhasebe eğitimi verilirken dersi alan öğrencilerin tümünün özellikleri göz önünde tutularak 

eğitim verilmelidir. 

 Muhasebe eğitiminde geleneksel yani öğretmen merkezli eğitimin yerine öğrenci merkezli eğitim 

verilmelidir. 

 Muhasebe eğitimini veren öğretici yeteri donanıma ve bilgiye sahip olmalıdır. 

 Muhasebe dersleri doğası gereği karmaĢık bir yapıya sahip olduğundan olabildiğince, öğrencilerin 

anlayabileceği bir yöntem veya yol ile anlatılmalıdır. 

 Öğrencilerin,  Muhasebe paket programları olan ETA, LKS, DataSoft, Zirve vb. programları çok 

iyi Ģekilde öğrenmesi sağlanmalıdır. 

 Meslek Yüksekokulu mezunların da lisans ve yüksekokul mezunlarına askerlikte tanınan kısa 

dönem (6 ay)  ve uzun dönem (12 ay) subaylık gibi kolaylıklar sağlanmalıdır. 

 Meslek yüksekokulu mezunlarını çalıĢtıran özel sektör kurumlarına, mezun sayısına bağlı olarak, 

vergi ve SSK primi indirimi gibi muafiyetler getirilmelidir. 

 Meslek yüksekokulu mezunlarına, kamu sektöründe, kendi alanlarında, iĢe alınacaklar arasında 

öncelik tanınmalı ve özlük hakları bakımından da lise mezunu ile üniversite mezunu arasında bir 

noktadan değerlendirilip iĢe baĢlatılmalıdırlar. 

 Özel sektörde iliĢkilerin geliĢtirilmesi için TÜSĠAD, TOBB, TĠSK,  Kalkınma Ajansları Ticaret ve 

Sanayi Odaları ve benzeri iĢveren örgütleriyle ortak çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Sosyal bilimlerde mezun olan öğrencilerin istihdamı açısından, her iĢletmede en az bir önlisans 

mezunu çalıĢtırma yasal düzenleme yapılarak zorunlu hale getirilmelidir. 

 Öğrencilerin staj süresi uzatılarak, mesleğini daha iyi öğrenebilmesi ve deneyim kazanması 

sağlanarak deneyimsizlik problemi çözülebilir. 

 Özellikle ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarına gerekli teknik donananım ve akademik personel 

verilerek öğrencilere piyasa için gerekli ders ve bilgiler verilebilir. 

 Üniversiteler bölgenin, ilin veya ilçenin özelliklerine uygun bölümler açmalıdırlar. 

Sonuç olarak çalıĢmamıza katılan öğrencilerin büyük bir kısmının bir meslek sahibi olmak amacıyla 

Meslek Yüksekokulunu tercih ettiği,  gerek verilen muhasebe derslerin piyasa ile uyumsuzluğu 

gerekse de piyasadan kaynaklanan nedenlerden dolayı mezunlarının büyük bir çoğunluğunun 

okudukları bölüm ile alakalı olmayan iĢlerde çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Yine öğrencilerin büyük 

kısmının ise Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı olduğu bu Ģekilde önlisans eğitimlerini lisans eğitimine 

tamamlamaya çalıĢtıkları görülmüĢtür.  

ĠĢletmeler için oldukça önemli bilgiler sunan muhasebe bilimi ancak bu alanda iyi yetiĢmiĢ elemanlar 

ile istenilen sonuçları verebilmektedir. Alanında iyi yetiĢmemiĢ bir muhasebe elemanı iĢletmenin 

yanlıĢ kararlar almasına sebep olabilir ve iĢletmeler için istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle bu çalıĢmada muhasebe eğitimi konusundaki eksiklikler araĢtırılıp eksik görülen konularda 

bazı önerilerde bulunulmuĢtur. Bu Ģekilde muhasebe eğitiminde görülen eksikliklerin yakın zamanda 

çözüme katkı sağlamak amaçlanmıĢtır.  
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Özet 

Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle sağlanan yükseköğretim hakkından özellikle son yıllarda pek çok 

hükümlü yararlanmaktadır. Ancak, Meslek Yüksekokullarında okuyan hükümlü öğrenciler gerek ceza 

ve infaz kurum ve kurallarının gerekse yükseköğretimin kurum ve kurallarının sağladığı olanaklardan 

yeterince yararlanamamakta ya da verilen hakları amaç dıĢı kullanmaktadırlar. 

Bu çalıĢmada, Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören hükümlülerin ve öğretim elemanlarının 

yaĢadığı sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler : Hükümlü Öğrenciler, Meslek Yüksekokulu, Ġnsan Hakları ve Yüksek Öğrenim  

Problems of Condemned Students in Vocational Schools 

Abstract 

In frame of rights supplied by Constitution, law and regulations, many condemned students have been 

attending universities recently. But, the convicts could not take advantage of these rights adequately or 

could misuse these rights. 

In this paper, the problems of convicts and academic staff encountered are observed and 

recommendations are discussed. 

Keywords : Condemned Students, Vocational School, Human Rights and Higher Education 

GĠRĠġ 

Suç, yanlıĢ ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranıĢ olarak 

tanımlanmaktadır. Hukuki suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza ya da güvenlik önlemi 

yaptırımına bağlanmıĢ eylemdir. Suçu gerçekleĢtiren kiĢiye ―suçlu‖ denir. Hukuki anlamda bir 

kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için, suçun o kimse tarafından iĢlendiğinin hukuki süreçler 

sonucunda kanıtlanması gerekir. Suçlu olabileceği düĢünülen kiĢi ―Ģüpheli‖, bir suçlama ile 

mahkemeye çıkarılan kiĢi ―sanık‖ sıfatını taĢır. Yargıç kararı ile tutukevine gönderilen kiĢiye 

―tutuklu‖, yargılama süreci sonunda suçlu olduğu hükmüne varılarak cezalandırılan kimseye ise 

―hükümlü (mahkum)‖ denmektedir. Ceza ise, genel anlamıyla suç karĢılığında uygulanan bir 

yaptırımdır (Wikipedia, 2016:1). 

Toplumun yapısı ne olursa olsun, suç ya da suçluluk karĢılaĢılabilecek durumlardır. Suç iĢleyerek 

cezaevine girenlerin eylemden önce, eylem sırasında ve eylemden sonraki psikolojik durumlarının 

saptanması suçu önleme çalıĢmaları bakımından büyük önem taĢımaktadır. Bu tür suç iĢlemiĢ kiĢilerin 

çocukluklarına kadar inmek ve onların psikolojilerini irdelemek gerekir. Çocukluktaki olumlu-

olumsuz durumları, yakın çevre ve sosyal çevre ile olan iletiĢim biçimleri yani suçlunun sosyolojik ve 

psikolojik durumları incelenirse, kiĢinin suçu iĢlediği andaki psikolojik durumu anlaĢılabilir (Varol, 

2015:2). Ve bu bağlamda, suça eğilimli kiĢilerin ruhsal, sosyal ve toplumsal davranıĢları, topluma 

uyum açısından iyileĢtirilerek suç iĢleme olasılıkları azaltılabilir. 

Suç iĢlenmesiyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç iĢleyen kimseye uygulanacak 

ceza hukuku yaptırımlarının haklı ve ölçülü olması gerekir. Çünkü ancak haklı ve suçun ağırlığıyla 

orantılı bir yaptırım ile suç iĢleyen kiĢinin bu fiilinden piĢmanlık duyması sağlanabilir ve yeniden 

topluma kazandırılması söz konusu olabilir. Yine bireylerin hukuka olan güvenlerinin pekiĢmesi ve 

cezanın caydırıcılık etkisinin doğru biçimde gösterilebilmesi için de ceza hukukunun temel 

ilkelerinden olan oranlılık ilkesine uymak gerekir (TCK Madde Gerekçeleri, 2004:157). 
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Cezaevinde kalan hükümlülerin psikolojisinin çok iyi olduğu söylenilemez. Suça itilen çocukların 

genellikle olumsuz sosyo-kültürel ortamlarda büyüdükleri, yapılan araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur. 

Hangi nedenden olursa olsun, cezaevine giren kiĢilerin toplum dıĢına itilmemesi; tam tersine, topluma 

yeniden kazandırılması gerekmektedir. Cezaevlerinin ve infaz hükümlerinin yeniden yapılanmasıyla 

artık bu anlayıĢ da eski anlayıĢın yerini almaktadır.  

Suça bir Ģekilde sürüklenmiĢ kiĢileri iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılması, 5275 sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 3. Maddesinde de ―Ceza ve güvenlik tedbirlerinin 

infazı ile ulaĢılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve  özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla 

hükümlünün yeniden suç iĢlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karĢı 

korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleĢmesini teĢvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve 

toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taĢıyan bir yaĢam biçimine uyumunu kolaylaĢtırmaktır‖  

ifadesiyle yerini bulmaktadır (RG, 2004:9217). Aynı yasanın 29/1. Maddesi ―Kurum hekimi 

tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler  ile 

meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karĢılığında atölye veya iĢ-

yurtlarında çalıĢtırılabilirler”; 29/2. Maddesi ise ―ÇalıĢtırmanın amacı, hükümlülerin 

salıverilmelerinden sonra yaĢamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, 

çalıĢma ve üretme isteklerini geliĢtirmek veya güçlendirmektir.   ÇalıĢtırmada hükümlünün yeteneği, 

becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulur” denilmektedir (RG, 2004: 

9226). 

Cezaevlerinin eğitim kurumları haline dönüĢtürülmesi için son dönemlerde büyük çabalar gösterildiği 

gözlenmektedir. Amaç, toplum içerisine döndüklerinde tutuklu ya da hükümlülerin yaĢadıkları çevre 

ile bütünleĢmesini ve öncelikle sosyal yaĢama hazırlanmaları sağlamaktadır. 

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin her düzeydeki öğrenimleri ise, genellikle üzerinde pek 

durulmayan ve hatta ―olmasa da olur‖ düĢüncesinin ağır bastığı konulardan biridir. Ancak yapılan 

araĢtırmalar bu bakıĢ açısının hatalı olduğunu ortaya koymaktadır (Eren, 2012:15)  

Öğrenim konusu, özellikle adli hükümlüler göz önüne alındığında, yaĢamlarında önemli farklılıklar 

yaratabilecek ve tahliyelerinden sonra kendilerini toplumla uyumlulaĢtırabilecek en etkili araçlardan 

birisidir. Hükümlülere her düzeyde öğrenim olanak ya da fırsatlarının yaratılması gerekliliği, hem 

evrensel hem de uluslararası ve ulusal metinlerde yer almaktadır. Ancak, bu konuda hem teorik hem 

de pratik açıdan bazı sıkıntılar ve sorunlar da yaĢanmaktadır. 

Bu çalıĢmada, hükümlü öğrencilerin özel olarak Meslek Yüksekokullarında, genel olarak ise 

Yükseköğretim kurumlarında karĢılaĢtıkları sorunlar, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey MYO‘da 

edinilen birikim, deneyim ve gözlemler ıĢığında irdelenmektedir. 

ULUSLARARASI METĠNLERDE HÜKÜMLÜLERĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HAKLARI 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) Genel Kurulu‘nun, Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla kabul 

edilen Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘nin 26/1. Maddesi‘nde “ Herkes eğitim görme hakkına 

sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aĢamasında parasızdır. Ġlköğretim zorunludur. 

Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir 

eĢitlikle açık olmalıdır.  Eğitim insan kiĢiliğini tam geliĢtirmeye ve insan haklarıyla temel 

özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel 

topluluklar arasında anlayıĢ, hoĢgörü ve dostluğu özendirmeli ve BirleĢmiĢ Milletlerin barıĢı 

koruma yolundaki çalıĢmalarını geliĢtirmelidir‖ vurgusu yapılmaktadır (BM ĠHEB, 1948).  

BM hükümlülerin ıslahı için asgari standart kuralların 77. Maddesinde ―Tüm mahpuslara, 

kendilerine yarar sağlayacak eğitim verilir. Okuması yazması olmayan mahpuslarla genç 

mahpusların eğitimi zorunludur ve idare tarafından bu kiĢilerin eğitimine özel bir dikkat 

gösterilir. Tahliye olduklarında güçlükle karĢılaĢmadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için 

mahpuslara verilen eğitim olabildiğince ülkenin eğitim sistemi ile bütünleĢtirilir‖ denilirken(BM,    

1955:18); BM Mahpuslara Muamelenin Temel Ġlkeleri‘nin 6. Maddesinde ise ―Bütün mahpuslar, 

kiĢiliklerinin tam geliĢmesi için gerekli eğitim ve kültürel faaliyetlerden yararlanma hakkına 

sahiptirler‖ denilmektedir (BM,  1990:1).  

Avrupa Konseyi‘nin bu konudaki kararları ise çok daha ayrıntılıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi‘nin Üye Devletlere ―Cezaevlerinde Eğitim‖ hakkında 12 sayılı tavsiye kararı tamamen 

eğitimi konu almaktadır (AKBK, 1989:1). 17 maddelik bu Tavsiye Kararı‘nın ilk maddesinde 
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―Mahpuslara verilecek eğitim, dıĢ dünyada aynı yaĢ gruplarına sağlanan eğitimle aynı olacak ve 

öğrenme fırsatlarının alanı mümkün olabildiğince geniĢ olacaktır‖ denilirken, son maddesinde ise 

―Hükümlülerin uygun eğitim almalarını sağlayacak mali kaynak, alet, edevat ve öğretim 

personeli hazır  bulundurulmalıdır‖ sözleriyle mali yükümlülükler idareye yani devlete havale 

edilmektedir. 13 Sayılı Tavsiye Kararına 2006 yılında yapılan ekin 40. Maddesinde ise ―Tutukluluk 

hali, çocukların ve genç kiĢilerin eğitimini gereksiz yere kesintiye uğratmamalı ya da daha ileri 

bir eğitimine eriĢmelerine müdahale etmemelidir‖ sözleriyle eğitimin ―gereksiz yere kesintiye 

uğramaması‖ vurgusu yapılmıĢtır (AKBK, 2006:11).  

Uluslararası tüm bu metinler, hükümlülerin eğitim-öğretimi konusuna özel önem verildiğini 

göstermektedir.  

ULUSAL METĠNLERDE HÜKÜMLÜLERĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HAKLARI 

13 Aralık 2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 3, 6, 7, 

26, 60, 61, 62, 65, 73, 75, 76, 77, 87, 88 ve 89. maddelerinde hükümlü ve tutukluların eğitim ve 

iyileĢtirme faaliyetleri düzenlenmiĢtir. Yasanın temel amacı, 3. Maddede ―öncelikle genel ve özel 

önlemeyi sağlamak, bu amaçla hükümlünün yeniden suç iĢlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, 

toplumu suça karĢı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleĢmesini teĢvik etmek, üretken ve 

kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taĢıyan bir yaĢam biçimine uyumunu 

kolaylaĢtırmaktır‖ biçiminde tanımlanmıĢtır. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliğinde ise 

hükümlülere uygulanacak eğitim ve iyileĢtirme programları hakkında düzenlemeler yapılmıĢtır. Aynı 

Yasa‘nın ikinci bölümü tamamen eğitime ayrılmıĢtır. 75, 76 ve 77. Maddeleri kapsayan bu bölümde, 

eğitimin amacı, hükümlünün ―kiĢiliğini geliĢtirmek‖, ―eğitimini güçlendirmek‖, ―yeni beceriler 

elde etmesini sağlamak‖, ―suç iĢleme eğilimini yok etmeyi sağlamak‖ ve ―salıverilme sonrasına 

hazırlamak‖ olarak sıralanmaktadır.  

Bu amaçlarla düzenlenecek eğitim programları ise ―temel eğitim‖, ―orta ve yükseköğretim‖, 

―meslek eğitimi‖, ―din eğitimi‖, ―beden eğitimi‖, ―kütüphane‖ ve ―psiko-sosyal hizmet‖ baĢlıkları 

altında ele alınmaktadır. Ancak bu tür eğitim programlarının uygulamasında açık ve kapalı infaz 

kurumlarına göre bir kısıtlama bulunmaktadır.  Madde 76‘ya göre ―açık ceza infaz kurumları ile 

çocuk eğitim-evlerinde bulunan hükümlüler örgün ve yaygın eğitime katılabilirken, kapalı ceza 

infaz kurumunda bulunan hükümlüler ise sadece yaygın öğretimden yararlanabilmektedir‖.  

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ―Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 

Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge‖ (CTEGM, 2006:51) ile ―Genç YetiĢkin Hükümlü ve 

Tutukluların Eğitim ve ĠyileĢtirme ĠĢlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge‖ (CTEGM, 

2007:46/1) adlarını taĢıyan iki genelge yayınlanmıĢ ve hükümlülerin ―eğitim ve öğrenimi‖ bu 

genelgelerle ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. Genç yetiĢkin hükümlülere iliĢkin genelgeye göre eğitim 

ve öğretim çalıĢmaları Ģu baĢlıklar altında ele alınmaktadır: 

 YetiĢkin 1 ve 2. Kademe Eğitimi BaĢarı Kursları 

 Açık Ġlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi 

 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 

 Açık Ġlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesine ĠliĢkin Ortak 

Hükümler 

 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan 

Sınavlar 

 Yüksek Öğretim ÇalıĢmaları 

 Hazırlık Kursları 

 Din Hizmetleri ve Ahlaki GeliĢim 

 Kütüphane Faaliyetleri 

 Eğitimde Teknolojik Olanaklardan Yararlanılması 

 Diploma, Sertifika vb. Törenlerin Yapılması 

YetiĢkin 1. Kademe Kursu okuma yazma bilmeyenler için düzenlenmektedir. Bunun bir adım 

sonrasında ise YetiĢkin 2. Kademe Kursu bulunur. Bu kurstan baĢarı belgesi alanlar Açık Ġlköğretim 

Okuluna kayıt yaptırabilirler. Ġlkokulu bitiren, ortaokul 1, 2, 3 veya ilköğretim okulu 6, 7, 8. 

sınıflardan ayrılan, ortaokulu dıĢarıdan bitirme sınavlarına kayıtlıyken terk eden kiĢiler de Açık 

Ġlköğretim Okuluna kayıt yaptırabilirler. Ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise 1, 2 veya 3. 
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Sınıflardan ayrılan hükümlüler ise Açık Öğretim Lisesine baĢvurabilirler. Cezaevindeyken Açık 

Öğretim Fakültesini (AÖF) kazanan veya AÖF‘e devam ederken tutuklanan kiĢiler ise cezaevinden 

AÖF‘e devam etme hakkına sahiptirler. 

Hükümlüler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ÖSS, YDS, KPSS, ALES, ÜDS 

ve benzeri sınavlara da cezaevlerinde katılma hakkına sahiptirler. Yükseköğretim söz konusu 

olduğunda ise genelgenin bu konudaki alt baĢlığının ilk maddesinde ―herhangi bir yükseköğretim 

kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz 

kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların kapalı ceza infaz 

kurumlarından, okullarının kabul etmesi durumunda, dıĢ güvenlik görevlisi muhafazasında, açık  

ceza  infaz kurumlarından iç güvenlik görevlisi nezaretinde ara, yılsonu, bütünleme ve mazeret 

sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. Talebi olması hâlinde okullarının kabul etmesi koĢuluyla 

kayıt dondurma iĢlemi yapılması için giriĢimlerde de bulunulacaktır‖ hükmü yer almaktadır. 

Genelgeye göre açık hapishanelerde bulunanlar da aynı büyükĢehir belediyesi veya belediye sınırları 

içinde olan herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuma hakkı kazandıklarında, okullarının kabul 

etmesi durumunda buralarda okuma hakkına sahiptirler.  

Mahpusların öğreniminde ―eğitim iyileĢtirme faaliyetlerinin sistematik yürütülmesini sağlamak 

amacıyla‖ 2005 yılında ―Standartlar Sistemi‖ geliĢtirilmiĢtir. Standartlar Sistemi ile hapishanelerin 

eğitim ve iyileĢtirme olanakları belirlenmiĢ; çalıĢmalarda farklılıkları azaltmak amacı ile 

gerçekleĢtirilmeleri gereken eğitim iyileĢtirme faaliyetlerinin asgari sınırları saptanmıĢtır(Kalaman, 

2010; 13). Standartlar Sistemi, ―Ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileĢtirme çalıĢmalarının 

her kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik 

esasına göre not verilerek takibini” ifade eder.  Eğitim-öğretim çalıĢmaları ile sosyal-kültürel ve 

sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak kurumlara 

gönderilen ―eğitim haritası‖ kapsamında yürütülür. Bu hizmet, eğitim ve öğretim servisi personeli ile 

bu konuda eğitime katılan personel tarafından verilir. Standartlar Sistemi‘nde eğitim iyileĢtirme 

faaliyetleri dört öğe üzerine oturmaktadır (Saldırım, 2011:91): 

 Öğretim faaliyetleri (okul çalıĢmaları) 

 KiĢisel geliĢim faaliyetleri (sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler) 

 Meslek eğitim faaliyetleri 

 Psiko-sosyal yardım çalıĢmaları (psikolojik destek) 

Standartlar Sistemi, eĢit ağırlıklı puan değeri olan 3 ana konu üzerine yapılandırılmıĢtır :  

 Sosyal ve kültürel çalıĢmalar (yüzde 33,3) 

 Mesleki eğitim kursları (yüzde 33,3) 

 Diğer eğitim ve öğretim faaliyetleri (yüzde 33,3) 

Ancak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü‘nün 46/1 Nolu Genelgesine göre (CTEGM, 2007:46/1) 

YetiĢkin 1. Kademe Kursu için okuma yazma bilmeyen bir kiĢinin bile olması yeterliyken YetiĢkin 2. 

Kademe Kursu için kurumda en az 5 kiĢi olmak zorundadır. Açık Öğretim söz konusu olduğunda ise, 

belirlenen standartlara göre Açık Ġlköğretim Okuluna katılabilecek öğretim düzeyindeki hükümlülerin 

en az %30‘unun, tutukluların en az %10‘unun; Açık Öğretim Lisesine katılabilecek hükümlülerin en 

az % 40‘ının, tutukluların ise en az %10‘unun bu okullara kaydının yapılması ve sınavlara katılması 

sağlanmalıdır. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına ise hapishanede bulunan lise mezunu tutuklu ve 

hükümlülerin %10‘unun devam etmesi için ―tüm olanaklar kullanılmalıdır‖. 

Verilen bu oranlar sınav merkezi olan kurumla aynı il merkezinde ya da ilçede bulunan hapishaneler 

geçerli olurken, sınav merkezi olmayan il veya ilçelerde bulunan hapishaneler için bu oranların yarısı 

geçerlidir (Saldırım, 2011:107). Bu oranların düĢüklüğü ve hatta % 50‘yi bile hedeflemeyiĢi, konunun 

tartıĢmaya açık olduğunu göstermektedir.  

SORUNLAR 

Uluslararası ve ulusal metinler ile ―Standartlar Sistemi‖ çerçevesinde Ceza infaz kurumlarındaki 

hükümlülerin, cezalarını çekerken gerek cezaevi içinde gerekse dıĢında gördükleri her türlü eğitim-

öğretim, cezaevinden çıktıktan sonra toplumla bütünleĢerek hızla uyum sağlayabilmelerinde en önemli 

etken olarak görülmektedir. Bu nedenle mevzuatta değiĢiklikler yapılarak suç iĢleyenlerin eğitimlerini 

sürdürebilmelerinin yolu açılmıĢ, ancak bu yol birçok sorunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunları 

hükümlüler, cezaevi görevlileri ve öğretim elemanları açısından irdelemek mümkündür. 
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Hükümlü Öğrencilerin KarĢılaĢtıkları Sorunlar 

Hükümlülerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için üniversiteye gidiĢ-geliĢ zahmet ve maliyetleri 

yanında, sınıf arkadaĢlarının garip bakıĢları sonucunda kendilerini psikolojik baskı altında 

hissetmeleri,  normal öğretimde diğer öğrenciler ile aynı sıraları ve sınavlarda aynı sınıfı paylaĢmaları 

kuĢkusuz bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların en baĢta geleni psikolojik olanıdır. Her ne 

kadar hükümlüler için cezaevi dıĢına çıkarak kısıtlı da olsa sivil  yaĢamın, özgürlüğün tadına varmak 

büyük bir fırsat olarak algılansa da, sınıf arkadaĢlarının kuĢkulu ya da temkinli bakıĢları, öğrenciler 

arasında yaĢanan iletiĢim sorunları ve bunların dıĢında cezaevi yönetiminin uygulamak zorunda 

kaldığı kurallar hükümlü öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkilemektedir (Varol, 2015:1-2). 

Bunun dıĢında, MYO‘ların özellikle uygulamalı bölümlerde okuyan öğrencilerin büyükĢehir 

belediyesi sınırları dıĢında düzenlenen teknik gezilere katılamamaları, verilen ödevleri cezaevinin 

kısıtlı koĢullarında tam olarak yapamamaları, cezaevinde bilgisayar ve internet olanaklarından 

yeterince yararlanamamaları, basılı ve sözlü kaynaklara yeterince ulaĢamamaları, her zaman ders 

çalıĢma ortamlarının sağlanamaması gibi altyapısal sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, ekonomik 

durumu elveriĢli olmayan hükümlülerin özellikle uzaktaki yükseköğretim kurumlarına gidiĢ geliĢleri 

oldukça fazla maddi yükümlülük getirebilmekte ve bazı hükümlü öğrenciler bu ekonomik yetersizlik 

nedeniyle okullarına devam edememektedirler (Soytürk, 2013:32). 

Üzerinde önemle durulması gereken bir baĢka konu da, katı disiplin cezaları ile öğrenim haklarının 

ellerinden alınması tehdidinin çok sık gündeme getirilerek öğrencilerin baskı altında bırakılmasıdır. 

Bu tür tehditler hükümlü öğrencilerde psikolojik travma yaratmakta ve çalıĢma ortamını 

bozabilmektedir.  

Cezaevi Görevlilerinin KarĢılaĢtıkları Sorunlar 

Cezaevlerinin gerek kurum gerekse hükümlü öğrencilerden sorumlu görevliler olarak karĢılaĢtıkları en 

önemli sorunların baĢında bütçe ve kadro yetersizliği gelmektedir. Bütçe ve kadro eksikliği nedeniyle, 

yapılması gereken iĢ ve yükümlülükler tam olarak yerine getirilememekte ve bu nedenle de hükümlü 

öğrencilerin ders çalıĢma, elektronik ortamdan yararlanma, kitap ve dergi gibi ek kaynaklara ulaĢma 

gibi bazı hakları kısıtlanabilmektedir. Ayrıca, hükümlü öğrencilerin cezaevi sınırları dıĢında ve devam 

ettikleri yükseköretim kurumlarında denetim yetersizliği ile 46/1 nolu genelgede hükümlü öğrencilerin 

uymak zorunda olacakları kurallar ve bunlara karĢılık gelen yaptırımlar konusunda büyük boĢluk 

bulunması, herhangi bir olay ya da sorun karĢısında cezaevi yönetici ve sorumlularını zor durumda 

bırakmaktadır. Hükümlü öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarında cep telefonu 

taĢımaları/kullanmaları veya yakınlarının, okuduğu yerlerde hükümlüleri ziyaret etmeleri konuları 

bunlara örnek olarak verilebilir. 

Yasal ya da mevzuat boĢluğu nedeniyle, hükümlü öğrencilerin akla gelmeyen bazı davranıĢları da 

Ģikayet konusu olabilmekte ve bu Ģikayetlere uygulanacak iĢlemler de sürüncemede kalabilmektedir.    

Hükümlü öğrencilerin güvenli bir Ģekilde öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli önlemlerin 

alınabilmesi de bir baĢka sorun oluĢturmaktadır. Çünkü açık cezaevlerindeki öğrenciler halihazırda 

herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan kendi olanakları ile okullarına gidip gelmektedirler. Oysa, 

ağır cezalık suçlarla cezaevine girip son birkaç yılını açık cezaevlerinde geçiren hükümlülerin 

herhangi bir saldırıya maruz kalmaları ya da tam aksine,  bu tür hükümlülerin herhangi bir olay 

karĢısında tekrar suç iĢleme olasılıkları yüksek olmaktadır. 

Öğretim Elemanlarının KarĢılaĢtıkları Sorunlar 

Yükseköğretime kayıt yaptırıp devam eden hükümlü öğrencilerin, öncelikle hükümlü olup olmadıkları 

ilk baĢlarda kimse tarafından bilinmemektedir. Çünkü, öğrencilerin herhangi bir yükseköğretime kayıt 

sırasında hükümlü olduklarına iliĢkin bir bilgi ne öğrencilerden ne de kaldıkları cezaevinden 

verilmektedir.  

Cezaevinin resmi yazısı üzerine ders programları istendiğinde, hükümlü öğrencilerin kimlikleri ortaya 

çıkmaktadır. Oysa, hükümlü öğrenciler, 5275 sayılı yasanın 75. maddesi ve 46/1 Nolu genelgenin 



714 

 

dördüncü bölümünün F maddesi gereğince öğrencilik haklarından yararlandırılmaktadır. Ancak bu 

hak, kazandıkları öğretim kurumu kabul ettiğinde geçerlilik kazanmaktadır. Hükümlü öğrencilerin 

yükseköğretime hak kazanmaları sonrasında, Cezaevi Yönetimi bu öğrencilerin kabul edilip 

edilmeyeceklerini ilgili kuruma sormamaktadır. En azından görev yaptığımız Kocaeli Üniversitesi 

Arslanbey MYO‘na bu konuda Ģimdiye kadar herhangi bir resmi yazı iletilmemiĢtir. Bu durum, hem 

hukuka aykırıdır hem de yükseköğretim kurumunun hükümlü öğrencinin güvenli bir Ģekilde bu haktan 

yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermesine engel olarak ―fiili durum‖ yaratmaktadır. 

Hükümlü öğrencilerin hemen hepsi, gerek cep telefonu kullanarak gerekse derse girmeyip ya da ders 

dıĢında ziyaretçileri ile buluĢarak yükseköğrenim hakkını amaç dıĢı kullanabilmektedir.  Böylece 

gerek denetim eksikliği gerekse mevzuattaki boĢluklar nedeniyle hükümlü öğrenciler eğitim-öğretim 

hakkını ihlal etmektedirler. Ve üstelik cezaevi yönetiminin bu konuda öğretim elemanlarından denetim 

yapmalarını istemeleri, öğretim elemanları ile hükümlü öğrenciler arasında tatsız olaylar yaĢanmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca, cep telefonlarının sınıfta bile kullanılması ve bazı hükümlü öğrencilerin sık 

sık dıĢarıya çıkmak için izin istemeleri sınıfın huzurunu bozabilmekte ve öğretim elemanları zor 

durumda kalabilmektedir.  

Hükümlü öğrencilerin derslere ilgisi oldukça zayıf kalmakta ve hatta derse girmeyip diğer iĢleriyle 

uğraĢmak tercih edilmektedir. Bu da hem hükümlü öğrencilerin yasa ve yönetmeliklerde belirtilen 

amaca ulaĢmasını zorlaĢtırmakta, hem de cezaevi yönetiminin gerekli denetimi yapmalarındaki 

eksikliği ortaya koymaktadır. 

Tüm bunların dıĢında, hükümlü öğrencilerin normal öğrencilerle uyumu sorun olmakta ve bazı olaylar 

(tartıĢma, tehdit, laf atma vb) yaĢanmaktadır. Bu durum öğretim elemanlarıyla da yaĢanabilmektedir. 

Mevzuatta denetim ve yaptırım konusunda önemli boĢluklar bulunması öğretim elemanlarının elini 

kolunu bağlamaktadır. 

Denetim eksikliğinden, bazı hükümlü öğrenciler sabah Ģehir dıĢına çıkıp akĢama kadar gelmemekte ve 

akĢam cezaevine dönebilmektedirler. 

Uygulamalı dersler özellikle Ģehir dıĢında ise hükümlü öğrencilerin bu gezilere katılma olanağı 

bulunmamaktadır. Çünkü, yönetmelik buna izin vermemektedir. Bu durum da öğrencilerin baĢarı 

oranını düĢürmektedir. 

Hükümlü öğrencilere cezaevinde yeterli araĢtırma, ödev hazırlama, bilgisayar ve internet sağlama gibi 

olanaklar yeterince sunulamadığı için, öğrenciler verilen ödevleri kısıtlı zaman içinde dersleri 

girmeyip yapmaya çalıĢmakta ya da yapamamanın ezikliğini yaĢamakta, dolayısıyla bu öğrencilere 

ödev notu verilememektedir. 

Daha da önemlisi, hükümlü öğrencilerin devam ettikleri yükseköğretim kurumlarında normal öğrenci 

ve öğretim elemanlarının güvenlik sorununun bulunmasıdır. ġimdiye kadar önemli bir olayın ortaya 

çıkmamıĢ olması, bundan sonra çıkmayacağı anlamına gelmemektedir.   

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hükümlü ve tutukluların ruhsal, bedensel ve ekonomik yönden kalkınmaları için eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiĢtir. Bu faaliyetler, en etkili iyileĢtirme 

aracı olduğu kadar, aynı zamanda kurumsal amacın gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyum 

sağlayan sistemdir. Eğitim-öğretime yönelik çalıĢmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru 

davranıĢ, tutum ve alıĢkanlıkları benimseyerek, yeniden suç iĢlemelerini önleyecek ahlâkî değerler 

kazanmalarını sağlamak, kurum yaĢamını normal iĢleyiĢe yakınlaĢtırarak, bu kiĢilerin 

salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaĢtırmak ve dıĢ olaylara, tahriklere karĢı sabırlı, 

dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir. Bu amaçlara ulaĢmada eğitim-öğretimin katkısı 

araĢtırmalarla ortaya konulmuĢ olmasına karĢın, hem öğrenimden yararlandırılan tutuklu ve 

hükümlülerin oranının düĢük tutulması hem de bütçe ve kadro yetersizliğinin bir engel olarak 

gösterilmesi, yetkililer tarafından cezaevlerinde eğitim-öğretime yeterli önemin verilmediğini 

göstermektedir. Bu konudaki hukuksal ve yasal engellerin gecikmeksizin kaldırılması ve uygulamada 

karĢılaĢılan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ceza ve tevkifevleri genel 

müdürlüğünün bu tutumu, hem hükümlü öğrencilerin öğrenim haklarının elinden alınmasına neden 

olacak hem de üniversitelerin ilgili maddeler uyarınca hükümlü öğrencileri kabul etmeleri 

zorlaĢacaktır. Kaldı ki, Adana‘da hükümlü öğrencilerin yükseköğrenim hakları güvenlik gerekçesiyle 

ellerinden alınmıĢ, birçok üniversite aynı uygulama doğrultusunda kararlar almıĢ ve Kocaeli 
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Üniversitesi de resmi bir yazı ile cezaevi yönetiminin gerekli eleman bulundurmadığı ve güvenlik 

önlemleri almadığı takdirde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hükümlü öğrencileri kabul 

etmeyeceğini bildirmiĢtir.    

Bütçe ve kadro yetersizliği gerekçe gösterilerek mevcut hakların bile kullandırılmaması, imzalanan 

protokollere karĢın hükümlülerin istek ve gereksinmelerinin karĢılıksız bırakılması, bir hukuk 

devletinde olmaması gereken uygulamalardır. Bu nedenle bütçe ve kadro yetersizliğini aĢacak çareler 

üretmeli, gerekirse bu konuda STK‘lar ile yerel yönetimlerin katkıları da sağlanmalıdır.  

Yükseköğretim ile ilgili olarak, artık onlarca üniversite uzaktan eğitim programları baĢlatmıĢ olduğu 

için, örgün öğretime katılamayacak hükümlülerin, yaygın öğretime katılmaları gerektiği yönündeki 

sınırlama tekrar ele alınmalı, tutuklu ve hükümlülerin uzaktan eğitimden faydalanmasını sağlayacak 

önlemler geliĢtirilmelidir. Kaynakların yetersizliğiyle veya baĢka gerekçelerle, tutuklu ya da hükümlü 

de olsa eğitim-öğretim hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bu konuda, Avrupa Cezaevi Kurallarının 4. 

Maddesi oldukça açıktır : ―Mahpusların insan haklarını ihlal eden cezaevi koĢulları, kaynakların 

yetersizliğiyle mazur gösterilemez”.  

Bu konuda devlete olduğu kadar, üniversitelere, akademisyenlere, STK‘lara ve duyarlı her kiĢi, kurum 

ve kuruluĢa da görev düĢmektedir. Özellikle cezaevi yönetimi ve baĢsavcılıklar ile eğitim-öğretim 

kurumları arasında mutlaka iĢbirliği sağlanmalı ve ortak programlar düzenlenmelidir. Cezaevlerinde 

resmi müfredata bağlı kalmaksızın siyaset, ekonomi, felsefe, insan bilimleri ve daha pek çok alanda 

öğrenim çalıĢtayları bu kapsamda düĢünülebilir. Amaca uygun eğitim-öğrenim herkes için kayıtsız ve 

koĢulsuz bir hak olabilmeli ve bu hakkın tutuklu ve hükümlüleri de içine alacak biçimde geniĢletilmesi 

sağlanmalıdır. Ancak, amaca uygun öğrenim hakkı güvence altına alınırken, bu hakkın amaç dıĢı 

kullanımı ya da istismarı da önlenebilmelidir.  

Tutuklu ve hükümlülerin birçoğunun asıl amacı, genellikle gün boyunca dıĢarıda olmak ve mümkün 

olduğunca dıĢarıda olmanın olanaklarından faydalanmaktır. Bu fayda, gerek yakınlarını görmek ya da 

onlarla telefonda konuĢmak gerekse öğrencilerle bir arada olmak veya özgürlüğün tadını çıkarmak 

biçiminde sağlanmaktadır. Denetimli serbestlik hakkını kazanan hükümlü öğrencilerin, kazandıkları 

bölüme devam etmemeleri ve hemen okumayı yarıda kesmeleri, hükümlülerin asıl amacının 

―okumak‖ ya da ―bir meslek edinmek‖ olmadığını göstermektedir. Asıl amaç, okuyup herhangi bir 

meslek edinmek olmadığı için de, hükümlü öğrencilerin derslerdeki baĢarı oranda oldukça düĢük 

kalmaktadır.  

Sonuç olarak,  öğrenim bir haktır ve tutuklu ya da hükümlü de olsa bu hak uluslararası ve ulusal 

metinlerde belirtildiği gibi güvence altına alınmıĢtır. Burada önemli olan suç ve ceza arasında olduğu 

gibi, eğitim-öğretim konusunda da bu denge ve orantıyı tutturmak ve korumaktır.  
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin motivasyonlarını sağlamada ve 

kariyer planlamada problem yaĢayıp yaĢamadıkları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri, Teknik ve Sosyal bölüm öğrencileri olmak üzere iki kategoride 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma da öğrencilerin motivasyonlarının belirlenmesi için bir anket, kariyer 

planlarının belirlenmesi için ayrı bir anket hazırlanmıĢtır. Hazırlanan anketler, Kocaeli 

Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksekokulu Motorlu TaĢıtlar ve UlaĢtırma Teknolojileri 

Programı, DıĢ Ticaret Programı, Pazarlama Programı, Hereke Meslek Yüksekokulu Metalurji 

Programı, Makine Programı, Endüstriyel Elektronik Programı, Mekatronik Programı, Menkul 

Kıymetler ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Programı, Ġnsan Kaynakları Programı, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ve DıĢ 

Ticaret Programı öğrencilerine uygulanmıĢtır. Yapılan araĢtırmaya katılan öğrencilerin 

kariyer planlamaları, motivasyonları ve demografik özellikleri arasındaki iliĢkiler 

incelenmiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Kariyer, Öğrenci 

 

VOCATIONAL AND CAREER PLANNING AN INVESTIGATION 

ON THE MOTIVATION OF STUDENTS 

 
ABSTRACT 

 

In this study, in providing the motivation and Vocational School students have tried to 

determine if they had experienced problems in career planning. Vocational School students, the 

students were divided into two categories, namely technical and social division. Working in a survey 

to determine the students' motivation, a separate survey is designed to determine their career plans. 

The questionnaires, Kocaeli University Gölcük Vocational Motor Vehicles and Transportation 

Technologies Program, Foreign Trade Program, Marketing Program, Herek Vocational College of 

Metallurgy Program Machine Program, Industrial Electronics Program, Mechatronics Program, 

Securities and Capital Markets Investor Program, Human Resources Program Accounting and Tax 

Applications Program Office Management and Secretarial Program was administered to students and 

Foreign Trade Programme. Students who participate in career planning studies, the relationship 

between motivation and demographic characteristics were examined. 

Key Words: Motivation, Carrier, Student 

 

GĠRĠġ 

 

21. yüzyılın getirdiği pozitif yönlü teknolojik geliĢmeler yanında, kiĢilerin yaĢam kaliteleri de hızla 

değiĢmektedir. YaĢam kalitelerinin değiĢmesi, kiĢilerin beklentilerini, yapabileceklerini, dolayısıyla iĢ 

ve kariyer seçimlerini yakından etkilemektedir. Günümüzde teknolojinin son derece hızlı değiĢiyor 

olması, kiĢilerin beklentilerini arttırmaktadır. Bireylerin birbirinden ayrılması oldukça güç olan iĢ ve 

kiĢisel alanlarındaki hızlı değiĢimler kiĢilerin meslekler arasındaki geçiĢlerini de hızlandırmıĢtır. 

mailto:haleb@kocaeli.edu.tr


718 

 

(Cairo,vd,,1996:189-204 ) KiĢilerin motivasyonlarını mutluluk ve benzeri faktörler etkilerken,  kariyer 

seçimlerini iĢ piyasasındaki farklılaĢmalar etkilemektedir. 

Eğitimde amaç, içerik, süreç, yöntem, ortam gibi konularda kiĢilerin gerek eğitim alanlarını gerekse 

mesleklerini seçiĢleri motivasyonlarını ve kariyerlerini büyük ölçüde etkilemektedir.  

Bütün bunlara bağlı olarak, üretim ya da hizmet sektöründe bulunan iĢletmeler nitelikli, eğitimli 

eleman ihtiyacı içerisindedirler. Bu iĢletmelerin ara eleman ihtiyacını Meslek Yüksekokulları 

karĢılamaktadır. Bu durumda yetiĢtirilecek ara elemanların motivasyonları ve kariyer değerlerinin 

kiĢisel değerleri ile aynı olması çok önemlidir. 

 
MOTĠVASYON KAVRAMI 

Dilimizde Güdüleme, Güdümleme Güdülenme olarak da ifade edilen Motivasyonun Bilimsel olarak 

tanımı ―kiĢilerin belirli bir amacı gerçekleĢtirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır‖ 

Ģeklindedir. Motivasyon konusu esas itibariyle;  kiĢilerin bekleyiĢ ve ihtiyaçları,  amaçları, 

davranıĢları, kendilerine performansları hakkında bilgi verilmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla motivasyon 

sürecini tam olarak kavrayabilmek için kiĢileri belli Ģekillerde davranmaya zorlayan nedenleri, 

kiĢilerin davranıĢları gibi konuları incelemek gerekmektedir. Motivasyon, istekleri, arzuları, 

ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.  

Motivasyon, aslında kiĢinin iĢ yapma, harekette bulunma ve bir sonuca ulaĢma isteği ile ilgilidir. Yani 

yapılan iĢ ile kiĢinin özellikleri ve beklentileri arasında yakın bir iliĢki vardır (Koçel, 1999:466).
  
KiĢi 

mutlu ve tatmin olacağı bir iĢte çalıĢmak, mutlu ve tatmin olacağı bir yaĢamda bulunmak istemektedir. 

Eğitimle ilgili bütün planlı faaliyetler, belirli amaçlara ulaĢmak ve belirli iĢlevleri gerçekleĢtirmek 

içindir.  

Bugünün toplum dinamikleri, genç bireylerin öğrenme becerilerini geliĢtirmelerini ve kendilerini 

yönetebilme kabiliyetlerini kazanmalarını, iĢ yaĢamında ise kariyerini geliĢtirme süreçlerinde aktif ve 

istekli olmalarını gerektirmektedir  (Mittendorff vd., 2011: 515).  

Birey, yaĢamını sürdürebilmek için birtakım doğal ve fizyolojik ihtiyaçlar peĢinde koĢarken, diğer 

yandan güven duygusu içinde çalıĢmak, baĢkalarının takdirini ve beğenisini kazanmak, umutlarını 

gerçekleĢtirmek, hedeflerine ulaĢmak gibi toplumsal ve psikolojik gereksinimler duyar ve bunları 

gerçekleĢtirerek doyuma ulaĢmak ister (Sabuncuoğlu vd, 2005:40). 

Dolayısıyla motivasyon için önemli olan kiĢilerin uygun ortam ve uygun Ģartlarda kendileri için 

değerli ve anlamlı iĢleri yapmalarıdır. Kendisi için önemli olan motivasyonları tam olarak bilmeyen 

biri için iĢ seçmek son derece zordur (Koçel, 1999:467).  

  

KARĠYER KAVRAMI 

Kariyer kavramı, kiĢilerin iĢe ait davranıĢlarını kapsarken, aynı zamanda bu davranıĢlara göre 

sergiledikleri tutum ve davranıĢları da içermektedir.  KiĢinin kariyerinin oluĢmasında, kendi 

davranıĢlarının ve iĢ hayatında bulunduğu pozisyonların da etkisi vardır. 

Kariyer, kiĢilerin çalıĢma hayatı boyunca, yaptıkları iĢ alanında aĢama aĢama ve sürekli olarak 

ilerlemesi, tecrübe ve yetenek kazanmasıdır. Bunun yanı sıra kiĢilerin eğitimleri, istekleri ve 

beklentilerindeki değiĢmeler kariyerin anlamını da değiĢtirmektedir.  

Kariyer sadece ilerleme anlamına gelmemektedir. Günümüzde kariyer, iĢin yeniden yapılandırılması 

yolu ile kiĢi için anlamlı ve psikolojik olarak kiĢiyi tatmin edici bir süreç anlamına gelmektedir 

(Bayraktaroğlu, 2006 : 137). 

Bu bağlamda kiĢinin kariyerinde ilerleyebilmesi, iĢi ile ilgili tatminine ve dolayısı ile motivasyonuna 

bağlı olmaktadır. 

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ 

Yapılan çalıĢmada Kocaeli Üniversitesine bağlı iki ayrı Meslek Yüksekokulunun farklı bölümlerinde 

okuyan öğrencilerin motivasyon ve kariyer planları ile demografik özellikler içinde ifade edilen 

cinsiyet, yaĢ, bölüm ve yaĢadıkları sosyal çevre arasında bir iliĢkinin olup olmadığı incelenmek 

istenmiĢtir. Bu amaçla yaklaĢık 5000 tane öğrencisi bulunan Kocaeli Üniversitesi‘ne bağlı iki ayrı 

Meslek Yüksekokulunun öğrencileri arasından minimum 357 kiĢiye ulaĢılması hedeflenmiĢ 

(Yazıcıoğlu, vd. 2004, s.50) ve yapılan anketlerden 547 tanesi kullanılabilir olarak değerlendirmeye 

alınmıĢtır. Öğrencilere 4 tanesi demografik özellikleri, 9 tanesi konsantrasyonu ve 8 tanesi 

motivasyonu ölçmeye yarayan toplam 21 adet sorudan oluĢan bir ölçek yöneltilmiĢtir. Motivasyon 
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ölçeğine ait ifadeler Karagüven, 2012; Vallerand, 1992 den alınarak çalıĢmaya uyarlanmıĢtır. Kariyer 

planını ölçmede kullanılan ifadeler ise Kalafat,  2012; Kanten, 2012 ve TaĢlıyan, 2011 çalıĢmalarından 

alınarak yaptığımız çalıĢmaya uyarlanmıĢtır. Ölçek de demografik soruların dıĢında kalan motivasyon 

ve kariyer planlarını ölçmeye yarayan ifadeler 5 li likert ile ölçülmüĢtür. Verilerin değerlendirilmesine 

geçmeden önce kariyer planı ve motivasyon ölçeği için ayrı ayrı güvenirlik katsayılarına bakılmıĢ hem 

kariyer hem de motivasyon ölçeği için cronbach α = 0,78 olarak çıkmıĢtır. Bu değer kullanılan ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğu yani ölçekte yer alan soruların homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade 

ettiği anlamına gelmektedir (Kalaycı,2009,s.405). 

 

Tablo 1.  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

 Demografik Özellikler Frekans % 

Cinsiyet Kız  145               26,5 

Erkek 402 73,5 

YaĢ 18 – 19                 260 47,5 

20-21 249 45,5 

22-23 29 5,3 

24 ve daha fazla 9 1,6 

Bölüm Ġnsan Kaynakları Prg. 42 7,7 

DıĢ Ticaret Prg. 73 13,3 

Muhasebe Prg. 32 5,9 

Men. Kıy. Ser. Piy. Prg. 36 6,6 

Mekatronik Prg. 36 6,6 

Endüstriyel Kal. Prg 20 3,7 

Otomotiv Prg. 193 35,3 

Makine Prg. 62 11,3 

Pazarlama Prg. 53 9,7 

YaĢadığı Sosyal Çevre Ġl  265 48,4 

Ġlçe 229 41,9 

Köy 53 9,7 
Yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo 1 incelendiğinde ilgili çalıĢmaya katılan öğrencilerin % 73,5 inin erkek öğrenci, %26,5 inin ise 

kız öğrenci olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılanların %47,5 i 18 ve 19 yaĢındaki, %45,5 i 20-21 

yaĢındaki, %5,3 ü 22-23 yaĢındaki ve %1,6 sı ise 24 ve üzeri yaĢtaki öğrencilerden oluĢmuĢtur.   

Katılımcılar program türlerine göre incelendiğinde %35,3 Otomotiv, %13,3 ü DıĢ Ticaret, %11,3 ü 

Makine, %9,7 si Pazarlama % 6,6 sı Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, %6,6 sı Mekatronik, 

%5,9 u Muhasebe ve % 3,7 si Endüstriyel Kalıpçılık öğrencisi olarak ortaya çıkmıĢtır. Öğrenciler 

yaĢadıkları sosyal çevreler bakımından ele alındığında %48,4 ünün il de, %41,9 unun ilçede, %9,7 

sinin ise köyde yaĢadıkları ortaya çıkmıĢtır.  

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ile Demografik Özellikleri  

 

ÇalıĢmada elde edilen verilere öncelikle normallik testi yapılmıĢ ve Kruskall-Wallis için p=0,000 

çıktığı için motivasyon ve kariyer planına ait verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

nonparemetrik testlerden kategorik veriler için ki-kare testi kullanılmıĢtır.  Öğrencilerin kariyer 

planları ile ilgili olumlu görüĢlerinin yaĢlarına göre bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

amacı ile yapılan crosstabs sonuçları aĢağıda sunulmuĢtur. 
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Tablo 2.  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ile Cinsiyetleri Arasındaki ĠliĢki 

Cinsiyet Kariyer 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Kız - 1(%0,7) 29(%20,0) 99(%68,3) 16(%11,0) 145 

Erkek 2(%0,5) 14(%3,5) 71(%17,7) 287(%71,4) 28(%7,0) 402 

Toplam 2(%0,4) 15(%2,7) 100(%18,3) 386(%70,6) 44(%8,0) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre kariyer planları ile ilgili olarak düĢüncelerine 

bakıldığında, kız öğrencilerin %79,30 (%68,3 + %11,0) u kariyer planları ile ilgili olumlu görüĢ 

bildirirken, erkek öğrencilerin %78,4 (%71,4 + %7,0) ü kariyer planları ile ilgili olumlu görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Yapılan test sonrasında (Ki-kare= 6,412 ve p=0,170) cinsiyet ile kariyer planı arasında 

bir iliĢki olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo 3. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ve YaĢları Arasındaki ĠliĢki 

 

YaĢ 

Kariyer 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

18-19 2(%0,8) 7(%2,7) 53(%20,4) 182(%70,0) 16(%6,2) 260 

20-21 0 6(%2,4) 41(%16,5) 177(%71,1) 25(%10,0) 249 

22-23 0 2(%6,9) 4(%13,8) 22(%75,9) 1(%3,4) 29 

24 ve daha 

fazla 
0 0 2(%22,2) 5(%55,6) 2(%22,2) 9 

Toplam 2(%0,4) 15(%2,7) 100(%18,3) 386(%70,6) 44(%8,0) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

ÇalıĢmaya katılanların %78,6 sı ( %70,6 sı ―katılıyorum‖, %8,0 ı ―kesinlikle katılıyorum) kariyer 

planları ile ilgili olumlu görüĢler ifade ederken, %3,10 u (%0,4 ü ―kesinlikle katılmıyorum‖, %2,7 si 

―katılmıyorum‖)  olumsuz görüĢ ifade etmiĢlerdir. Yukarıdaki tabloya göre, 18-19 yaĢ arasındaki 

öğrencilerin %76,2 (%70 + %6,2) si, 20-21 yaĢ grubundaki öğrencilerin %81,1 (%71,1 + %10,0) i 

kariyer planları ile ilgili olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Yapılan test sonrasında ( Ki-kare= 11,679 ve p= 

0,472) öğrencilerin yaĢları ile kariyer planları arasında istatistiksel olarak bir iliĢkinin olmadığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 4.  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ile Okudukları Bölüm Arasındaki ĠliĢki 

Bölüm Kariyer 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Ġnsan kay. 

Prg. 
- 2(%4,8) 9(%21,4) 23(%54,8) 8(%19,0) 42 

DıĢ Ticaret 

Prg. 
- - 18(%24,7) 51(%69,9) 4(%5,5) 70 

Muhasebe 

Prg. 
- - 4(%12,5) 26(%81,3) 2(%6,3) 32 

Men. Kıy. 

Ser.Piy. 
- 2(%5,6) 3(%8,3) 29(%80,6) 2(%5,6) 36 

Mekatronik 

Prg. 
- - 9(%25,0) 25(%69,4) 2(%5,6) 36 
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Endüstriyel 

Kalip Prg. 
- 1(%5,0) 4(%20,0) 14(%70,0) 1(%5,0) 20 

Otomotiv 

Prg. 

 

1(%0,5 5(%2,6) 36(%18,7) 138(%71,5) 13(%6,7) 193 

Makine 

Prg. 

 

1(%1,6) 2(%3,2) 11(%17,7) 41(%66,1) 7(%11,3) 62 

Pazarlama 

Prg. 
- 3(%5,7) 6(%11,3) 39(%73,6) 5(%9,4) 53 

Toplam 2(%0,4) 15(%2,7) 100(%18,3) 
386 

(%70,6) 
44(%8,0) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 4‘ e göre çalıĢmaya katılan öğrenciler bölümleri bazında kariyer planları ile ilgili olarak 

incelenmiĢ ve Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Ġnsan Kaynakları Programı öğrencilerinin %73,8 (%54,8 + 

%19,0) i, DıĢ Ticaret Programı öğrencilerinin %75,4 (%69,9 + %5,5) ü, Muhasebe Programı 

öğrencilerinin %87,6 (%81,3 + %6,3) sı, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası öğrencilerinin %86,2 

(%80,6 +%5,6) si ve Pazarlama Programı öğrencilerinin %83 (%73,6 + %9,4)ü kariyer planları ile 

ilgili olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir.  Aynı tabloda Mekatronik Programı öğrencilerinin %75 (%69,4 + 

%56) i, Endüstriyel Kalıp öğrencilerinin %75 (%70,0 +%5,0) i, Otomotiv Programı öğrencilerinin 

%78,2 (%71,5 + %6,7) si ve Makine Programı öğrencilerinin %77,4 (%66,1 + %11,3) ü kariyer 

planları ile ilgili olumlu görüĢ bildirdikleri sonucuna varılmıĢtır. Yapılan test sonrasında ( Ki-kare= 

30,153 ve p= 0,560) öğrencilerin bölümleri ile kariyer planları arasında istatistiksel olarak bir iliĢkinin 

olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planları ile YaĢadığı Sosyal Çevre ĠliĢkisi 

YaĢadığı 

Sosyal 

Çevre 

Kariyer 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Ġl 2(%0,8) 13(%4,9) 55(%20,8) 177(%66,8) 18(%6,8) 265 

Ġlçe 0 1(%0,4) 38(%16,6) 169(%73,8) 21(%9,2) 229 

Köy 0 1(%1,9) 7(%13,2) 40(%75,5) 5(%9,4) 53 

Toplam 2(%0,4) 15(%2,7) 100(%18,3) 386(%70,6) 44(%8,0) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 5‘ e göre çalıĢmaya katılan öğrenciler yaĢadıkları sosyal çevre bakımından kariyer planları ile 

ilgili olarak incelenmiĢ yaĢadığı sosyal çevrenin il olduğunu söyleyen öğrencilerin %73,60 (%66,8 + 

%6,8) ı, yaĢadığı sosyal çevrenin ilçe olduğunu söyleyenlerin %83 (%73,8 +%9,2) ü ve yaĢadığı 

sosyal çevrenin köy olduğunu söyleyenlerin %84,90 (%75,5 + %9,4) ı kariyerleri ile ilgili olumlu 

görüĢ bildirmiĢlerdir. Yapılan test sonrasında ( Ki-kare= 15,281 ve p= 0,054) öğrencilerin sosyal çevre 

ile kariyer planları arasında istatistiksel olarak bir iliĢkinin olmadığı söylenebilir. Ancak p değerinin 

kritik değere oldukça yakın olarak çıkması bu konunun daha ayrıntılı bir ölçekle 

değerlendirilebileceğini düĢündürmektedir.  

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ile Demografik Özellikleri  

Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kariyer planları ile demografik özellikleri arasındaki 

iliĢkiler ele alındıktan sonra, aynı öğrencilerin motivasyonları ile demografik özellikleri arasındaki 

iliĢki incelenmiĢ ve aĢağıda devam eden tablolardaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Motivasyon değiĢkenine 

ait normallik testi yapılmıĢ test sonucu verilerin normal dağılmadığı görülmüĢtür. 
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Tablo 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ile Cinsiyetleri Arasındaki ĠliĢki 

Cinsiyet Motivasyon 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Kız - 1(%0,7) 30(%20,7) 105(%72,4) 9(%6,2) 145 

Erkek 2(%0,5) 14(%3,5) 93(%23,1) 273(%67,9) 20(%5,0) 402 

Toplam 2(%0,4) 15(%2,7) 123(%22,5) 378(%69,1) 29(%5,3) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre motivasyonları ile ilgili olarak düĢüncelerine 

bakıldığında, kız öğrencilerin %78,6 (%72,4 + %6,2) sı erkek öğrencilerin % 72,90 (%67,9 + %5,0) ı 

motivasyonları ile ilgili olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir.  Yapılan test sonrasında (Ki-kare= 4,654 ve 

p=0,325) cinsiyet ile motivasyonları arasında istatistiksel olarak bir iliĢki olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

 

Tablo 7.Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ile YaĢları Arasındaki ĠliĢki 

 

YaĢ 

Motivasyon 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

18-19 2(%0,8) 7(%2,7) 63(%24,2) 179(%68,8) 9(%3,5) 260 

20-21 - 6(%2,4) 55(%22,1) 171(%68,7) 17(%6,8) 249 

22-23 - 2(%6,9) 2(%6,9) 23(%79,3) 2(%6,9) 29 

24 ve daha 

fazla 
- - 3(%33,3) 5(%55,6) 1(%11,1) 9 

Toplam 2(%100) 15(%100) 123(%100) 378(%100) 29(%100) 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

ÇalıĢmanın yapıldığı meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin motivasyonları ile yaĢları 

arasındaki dağılım incelendiğinde 18-19 yaĢ arasında olanların %72,30 (%68,8 + %3,5) unun, 20-21 

yaĢ arasında olanların 75,50 (%68,7 + %6,8) sinin 22-23 yaĢ arasında olanların % 86,20 (%79,3 + 

%6,9) sının ve 24 yaĢından fazla olanların 66,70 (%55,6 + %11,1) inin motivasyonları ile ilgili olumlu 

görüĢ ifade ettikleri ortaya çıkmıĢtır. Yapılan test sonrasında ( Ki-kare= 36,153 ve p= 0,560) 

öğrencilerin yaĢları ile motivasyonları arasında istatistiksel olarak bir iliĢkinin olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 8. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ile Okudukları Bölüm Arasındaki ĠliĢki 

Bölüm Motivasyon 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Ġnsan kay. 

Prg. 
  11 (%26,2) 31 (%73,8)  42 

DıĢ Ticaret 

Prg. 
 1(%1,4) 14(%19,2) 52(%71,2) 6(%8,2) 70 

Muhasebe 

Prg. 
  6(%18,8) 24(%75) 2(%6,3) 32 

Men. Kıy. 

Ser.Piy. 
 2(%5,6) 8(%22,2) 25(%69,4) 1(%2,8) 36 

Mekatronik 

Prg. 
  9(%25) 26(%72,2) 1(%2,8) 36 
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Endüstriyel 

Kalip Prg. 
 2(%8) 8(%40) 9(%45,0) 1(%5,0) 20 

Otomotiv 

Prg. 
1(%0,5) 6(%3,1) 47(%24,4) 128(%66,3) 11(%5,7) 193 

Makine 

Prg. 

 

1(%1,6) 3(%4,8) 10(%16,1) 42(%67,7) 6(%9,7) 62 

Pazarlama 

Prg. 
 1(%1,9) 10(%18,9) 41(%77,4) 1(%1,9) 53 

Toplam 2 15 100 386 44 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin bölümleri bazında motivasyonları ile ilgili olarak incelenmesi 

sonrasında elde edilen sonuçlar Tablo 8 de sunulmuĢtur. Bu sonuçlara göre, Ġnsan Kaynakları 

Programı öğrencilerinin %73,8 i, DıĢ Ticaret Programı öğrencilerinin %79,4 (%71,2 + %8,2) ü, 

Muhasebe Programı öğrencilerinin %81,3 (%75,0 +%6,3) ü, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 

öğrencilerinin %72,2 (%69,4 +%2,8) si ve Pazarlama Programı öğrencilerinin %79,3 (%77,4 + %1,9) 

u motivasyonları ile ilgili olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Aynı tabloda Mekatronik Programı 

öğrencilerinin %75,0 (%72,2 + %2,8) i, Endüstriyel Kalıp öğrencilerinin %50( %45,0 + %5) i, 

Otomotiv Programı öğrencilerinin %72,0 (%663 + %5,7) si ve Makine Programı öğrencilerinin %77,4 

(%67,7 + %9,7) si motivasyonları ile ilgili olumlu görüĢ bildirdikleri sonucuna varılmıĢtır. Yapılan 

test sonrasında ( Ki-kare= 29,435 ve p= 0,597) öğrencilerin bölümleri ile kariyer planları arasında 

istatistiksel olarak bir iliĢkinin olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 9. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ile YaĢadığı Sosyal Çevre ĠliĢkisi 

YaĢadığı 

Sosyal 

Çevre 

Motivasyon 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Ġl 2(%0,8) 9(%3,4) 61(%23,0) 178(%67,2) 15(%5,7) 265 

Ġlçe - 4(%1,7) 52(%22,7) 164(%71,6) 9(%3,9) 229 

Köy - 2(%3,8) 10(%18,9) 36(%67,9) 5(%9,4) 53 

Toplam 2 15 123 378 29 547 

Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 9‘ a göre çalıĢmaya katılan öğrencilerin motivasyonları yaĢadıkları sosyal çevre bakımından 

incelendiğinde yaĢadığı sosyal çevre olarak il tercihin yapan öğrencilerin  %72,90 (% 67,2 +% 5,7) ı, 

ilçe tercihi yapanların %75,50 (%71,6+%3,9) si köy tercihi yapanların %77,30 (%67,9 + %9,4) ü 

motivasyon için olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Yapılan test sonrasında ( Ki-kare= 6,86 ve p= 0,551) 

öğrencilerin sosyal çevre ile motivasyonları arasında istatistiksel olarak bir iliĢkinin olmadığı 

söylenebilir.  

Tüm bunlardan sonra öğrencilerin motivasyonları ile kariyerleri arasında bir iliĢkinin olup olmadığını 

görmek için yapılan test sonrasında elde edilen sonuçlar tablo 10‘ da verilmiĢtir. 
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Tablo 10. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonları ve Kariyer Planları Arasındaki ĠliĢki 

Motivasyon 

Kariyer 

Kesinlikle 

Katılmam 
Katılmam Karasızım Katılırım 

Kesinlikle 

Katılırım 
Toplam 

Kesinlikle 

Katılmam 

2 

%100 

%100 

- - - - 

2 

%100 

%0,4 

Katılmam - 

9 

%60 

%60 

5 

%33,3 

5,0 

1 

%6,7 

%0,3 

- 

15 

%100 

%2,7 

Karasızım - 

4 

%3,3 

%26,7 

59 

%48 

%59 

60 

%48,8 

%15,5 

- 

123 

%100 

%22,5 

Katılırım - 

2 

%0,5 

%13,3 

35 

%9,3 

%35,0 

308 

%81,5 

%79,8 

33 

%8,7 

%75 

378 

%100 

%69,1 

Kesinlikle 

Katılırım 
- - 

1 

%3,4 

%1,0 

17 

%58,6 

%4,4 

11 

%37,9 

%25,0 

29 

%100 

%5,3 

Toplam 

2 

%0,4 

%100 

15 

%2,7 

%100 

100 

%18,3 

%100 

386 

%70,6 

%100 

44 

%8,0 

%100 

547 

%100 

%100 
Yazarın kendi hesaplamaları 

Yapılan ki kare testinde Ki-kare = 882,905 ve p= 0,000 çıktığı için Meslek Yüksekokulunda okuyan 

öğrencilerinin motivasyonları ile kariyer planları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ 

ÇalıĢmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin motivasyonları ve kariyer planlamaları analiz 

edilmiĢtir. Kariyer planları baz alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin demografik 

özellikleri ile kariyer planları arasında iliĢki yoktur. Öğrencilerin bölüm seçimleri ile kariyer planları 

arasında bir iliĢki yoktur. Öğrencilerin sosyal çevreleri ile kariyer planları iliĢkili değildir. Fakat analiz 

sonucu kritik değere çok yakın çıktığı için daha ayrıntılı incelenebileceği kanısına varılmıĢtır.  

Motivasyon konusu baz alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre; demografik özellikler ile motivasyon 

arasında bir iliĢki yoktur. Öğrencilerin seçtikleri bölüm motivasyonlarını etkilememektedir. 

YaĢadıkları sosyal çevre ile motivasyonları iliĢkili değildir. 

Son olarak öğrencilerin motivasyonları ile kariyer planları arasındaki iliĢkiye bakılmıĢ ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuç çıkmıĢtır. Dolayısıyla öğrencilerin motivasyonları ile kariyer planları 

birbirlerini etkilemektedir.  
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Özet 

 

Psikolojik sermaye; bireyin ―kim olduğu‖ ve ―olumlu geliĢim açısından ne olabileceği‖ sorularının 

cevabını arar. Psikolojik sermaye; öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve psikolojik dayanıklılık unsurları 

ile açıklanmaktadır. Psikolojik sermaye unsurları; kaba ve nezaketsiz davranıĢlar, stres belirtileri, 

etkinlik ve gönüllü çaba, örgütsel bağlılık ve iĢ tatmini, pozitif duygular ve örgütsel vatandaĢlık 

davranıĢı, bireysel performans, çalıĢan devamsızlığı,  iĢten ayrılma niyeti, iĢ arama davranıĢı, çalıĢan 

sapkınlığı, iĢ-yaĢam kalitesi ve yaratıcı performans gibi değiĢkenleri etkilemektedir. Bu kapsamda; 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesi ve psikolojik 

sermaye unsurlarının onların okul yaĢamlarındaki etkilerinin ölçülmesi ve öğrencilerin eğitim 

hayatlarında davranıĢ yönelimlerinin açıklanması için oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Bu çalıĢma ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde psikolojik sermaye unsurlarından hangisinin daha 

fazla etkili olduğu ölçmek amaçlanmanmıĢtır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal 

Bilimler Ve Kütahya Teknik Bilimler MYO öğrencileri üzerinde ―Psikolojik Sermaye Ölçeği‖ ile 

hazırlanmıĢ anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Psikolojik sermaye ölçeği Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin cevap verebilirliğini arttırmak amacıyla, yaĢam biçimine uygun olacak Ģekilde 

uyarlanmıĢtır. Uyarlanan ölçeğin güvenilirlik analizi yapılmıĢ ve ölçeğin yüksek güvenilirlik 

düzeyinde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  AraĢtırma sorularına cevap verebilmek ve geçerliliğini 

ölçmek amacıyla, keĢfedici ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıĢ, analizler için SPSS 16.0 ve 

Lisrel 8.52 programları kullanılmıĢtır. KeĢfedici faktör analizinde psikolojik sermaye ölçeğinin 

orjinalinde iyimserlik, umut, psikolojik dayanıklılık ve özyeterlilik olmak üzere dört faktörle açıklanan 

psikolojik sermaye boyutları, iyimserlik boyutu tamamen ortadan kalkarak, umut, psikolojik 

dayanıklılık ve özyeterlilik boyutlarıyla açıklanmıĢtır. Bu durum Ölçekte yer alan ifadelerin alt 

boyutlara dağılımında MYO öğrencilerinin iyimserlik boyutunu taĢımadığını göstermektedir. Yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise, MYO öğrencilerinin psikolojik sermayelerini en fazla 

etkileyen boyutunun özyeterlilik olduğu, ikinci sırada umut boyutunun geldiği, psikolojik 

sermayelilerini en az etkileyen boyutun ise psikolojik dayanıklılık olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:Psikolojik Sermaye, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 

 

Psychologıcal Capıtal Levels Of Vocatıonal College Students 

 
Abstract 

 

Psychological capital; seeks the answers from the point of individual of those questions; ―who is 

individual? ‖ and "what could be in terms of positive development?‖. Psychological capital, is 

illustrated by the elements such as self-suffeciency, optimism, hope and psychological hardiness.  

Psychological capital elements affect the variables such as rude and discourteous behaviour, 

symptoms of stress, efficiency and volunteer efforts, organizational commitment, and job satisfaction, 

positive emotions and organizational citizenship behavior, individual performance, employee 

absenteeism, job turnover intentions, job search behavior, working heresy, work-life quality and 

creative performance. In this context; determining the level of psychological capital of the vocational 

college students and measuring the effect of psychological capital elements on their school life, is vital 

to explain the reasons of the behavioural orientations of those students‘ during their education period. 

With this study, it is aimed to measure the most affective pyschological capital element on 

Vocational College students. For this purpose, a survey consist of ―Psychological Capital Scale‖ was 

conducted on the students of Dumlupinar University Kutahya Social Sciences Vocational College and 
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Kutahya Technical Sciences Vocational Colleges. ―Psychological Capital Scale‖ was adapted to 

students life styles for to raise the response validity.  Reliability test was used to determine the 

reliability of the obtained data of the adapted scale and it is founded that scale has a high level of 

reliability. In order to answer the research questions, Spss 16.0 and Lisrel 8.52 statistics programs 

were used for Confirmatory Factor Analyse and Explanatory Factor Analyse . According to the results 

of the explanatory factor analyse, Psychological Capital is defined with three dimensions which are 

hope, resilience and self-suffeciency in contrast with the original scale in which Psychological Capital 

is defined with dimensions; optimism, hope, resilience and self-suffeciency. This case indicated that, 

as a result of the distribution of items on sub dimensions of the scale, vocational vollege students‘ 

psychological capital  cannot be defined with optimism. Finally, in accordance with the results of 

confirmatory factor analyse, self-suffeciency is the most effective dimension on psychological capital  

of vocational college students, hope is the folowing dimension and resilience has the least effect  on 

the psychological capital   

Keywords: Psychological capital, Vocatıonal College Students 

 

POZĠTĠF PSĠKOLOJĠK SERMAYE KAVRAMI ve BOYUTLARI 

 
ĠĢletmelerin faaliyetleri boyunca en önemli üretim faktörü emek yani insandır. ÇalıĢanların 

performansı ve verimliliği doğrudan iĢletmenin genel performansını ve verimliliğini etkilemektedir. 

Bu konuda literatürde oldukça yoğun çalıĢmalar bulunmaktadır. Bireylerin fiziksel performansı ve 

verimliliği onların psikolojik durumlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda, bireylerin psikolojik 

durumları ve bunun bulundukları ortama yansımalarının ölçülmesi oldukça önemli bir konu haline 

gelmektedir.    

Ġnsan kaynağını daha verimli kılarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen iĢletmeler için 

çalıĢanların sosyal sermayesi ve insan sermayesi gibi kavramlar son yıllarda ilgi görmeye baĢlayan bir 

konudur. Bu geliĢmelerin beraberinde, insan kaynağına daha fazla değer verme ve olumlu duyguları 

bünyesinde barındıran psikolojik sermaye kavramı ilgili literatürde incelenmeye baĢlanmıĢtır. 

Pozitif örgütsel davranıĢ kapsamında ortaya çıkan psikolojik sermaye kavramı; bireylerin eksiklikleri 

veya zayıflıklarından ziyade, onların güçlü yönlerinin belirlenmesi ve geliĢtirilmesi üzerinde duran bir 

kavramdır (Luthans, 2002a: 59, Luthans 2002b: 698, Luthans ve Youssef, 2004b:152 ). 

Psikolojik sermaye sadece kiĢinin kim olduğunu ele alan bir kavram değil aynı zamanda kiĢinin 

kendisinin en iyi olabilmesi ve kiĢisel geliĢim açısından kime dönüĢtüğü ile ilgilenen bir kavramdır 

(Luthans vd, 2010: 42). Bu noktada psikolojik sermaye; kiĢilerin ne bildiğiyle ilgilenen beĢeri 

sermayeden, neye sahip olduğunu irdeleyen ekonomik sermayeden ve tanıdığı kiĢilerden oluĢan sosyal 

sermayeden ayrılmaktadır (Akdoğan ve Polatcı, 2013: 274). 

Bu bağlamda, psikolojik sermaye kiĢinin pozitif psikolojik geliĢme durumu Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(Luthans ve Youssef, 2007: 3). 

Psikolojik sermayenin umut (hope), iyimserlik (optimism), öz yeterlilik (self-efficacy), psikolojik 

dayanıklılık (resilience) olmak üzere dört boyutu olduğunu belirtmektedirler (Luthans vd. 2004a:47, 

Luthans ve Youssef, 2007: 152, Luthans vd., 2010:42). 

Psikolojik sermayenin ilk boyutu olan öz yeterlilik; zorlu görevlerde baĢarılı olabilmek için gerekli 

çabayı gösterebilecek yeterli güvene (öz yeterlilik) sahip olmak olarak ifade edilmektedir (Luthans 

vd., 2010:42). Wood ve Bandura‘ya göre öz yeterlilik, ―bireyin belirli durumlarda, belirli bir görevi 

baĢarılı bir Ģekilde yapmak için ihtiyaç duyduğu motivasyon, biliĢsel kaynaklar ve davranıĢ biçimini 

kullanma noktasında kendisine duyduğu güven ve kendisi hakkındaki kanaati‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Wood ve Bandura, 1989: 408). Kısacası öz yeterlilik, bireyin kendini motive 

edebilme, biliĢsel kaynakları ve verilen iĢi baĢarıyla yerine getirebilme konusundaki yeteneklerine 

olan inancını ifade etmektedir (Stajkovic ve Luthans, 1998:66).  

Psikolojik sermaye kavramının ikinci boyutu umuttur. Umut;  bireyin hedeflerine ulaĢma yolunda 

azimli olması ve gerektiğinde baĢarılı olmak için hedefine giden yolları yeniden yönlendirebilmesi 

olarak açıklanmaktadır (Luthans vd., 2010:42). Umut, bireyin belirlediği amacına ulaĢmak için sahip 

olduğu enerji ile amacına ulaĢmak için alternatif yollar belirleyebilmesindeki baĢarısına bağlı olan 

pozitif motivasyonel durum olarak tanımlanmıĢtır (Akçay, 2012: 126) 

Psikolojik sermaye kavramının üçüncü boyutu olan iyimserlik; bireyin Ģimdiki ve gelecekteki 

baĢarıları hakkında olumlu nitelemeler yapmasıyla alakalıdır (Luthans vd., 2010:42). Ġyimser olan 
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bireyler; her zaman iyi Ģeyler olacağını varsayarlar. Bu tür bireyler; kararlı olmalarının ve iç 

dünyalarındaki olumlu beklentilerinin sayesinde baĢarılı olduğunu düĢünürler (Toor ve Ofori, 

2010:342). Ġyimser bireyler, elde ettikleri baĢarılarını içsel (bireyin yeteneği, zekası ve sarfettiği çaba 

vb. kiĢisel durumlar), kalıcı ve genellenebilir sebeplere; baĢarısızlıklarını ise, dıĢsal (yapılan iĢin 

zorluğu, Ģans vb. çevresel nedenler), geçici ve duruma özgü sebeplere yüklerler (Toor ve Ofori, 2010: 

342; Avey, Wernsing ve Luthans, 2008: 54). 

Psikolojik sermayenin son boyutu psikolojik dayanıklılıktır. Bu boyut; bireyin problem ve güçlüklerle 

kuĢatıldığında bile tekrar sıçrama kaydedebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir (Luthans vd., 

2010:42). Psikolojik dayanıklılık bireyin, karĢılaĢabileceği bir takım olumsuz durumlar (güçlük, 

belirsizlik, çatıĢma, baĢarısızlık vb.) karĢısında olumlu davranıĢlarla pozitif değiĢim ve geliĢim 

gösterebilme ile sorumluluklarının artmasına rağmen esnek davranabilme kapasitesidir (Masten, 

2001:229). Bu kapasite zamanla değiĢebilir ve bireysel ve çevresel faktörlerin etkisi sayesinde 

geliĢtirilebilir. Psikolojik dayanıklılık yalnızca olumsuz olay yada durumlarla baĢ etme yeteneği değil, 

aynı zamanda aĢırı pozitif olay yada durumlarla baĢ edebilmeyi de ifade etmektedir (Luthans vd., 

2008: 228).  

 

YÖNTEM 

 
AraĢtırmanın Amacı  

Bu çalıĢma ile MYO öğrencilerinde psikolojik sermaye unsurlarından hangisinin daha fazla 

etkili olduğu ölçmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal 

Bilimler Ve Kütahya Teknik Bilimler MYO öğrencileri üzerinde ―Psikolojik Sermaye Ölçeği‖ 

ile hazırlanmıĢ ifadelere dayanarak anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Psikolojik sermayenin alt 

boyutlarının neler olduğu ve her birinin psikolojik sermayeyi ne ölçüde açıkladığının 

keĢfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanarak bir ölçüm modeliyle ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda MYO öğrencilerinin psikolojik sermayenin hangi boyutuna 

daha yüksek düzeyde sahip olduklarını belirlemekte araĢtırmanın bir diğer amacıdır. 

AraĢtırmanın Evreni ve Örnekleme 
Bu araĢtırmanın ana kütlesi, Dumlupınar Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarıdır. Ancak ana 

kütlenin çok geniĢ olması, farklı ilçelerde bulunması ve zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, ana kütle 

üzerinde tam sayım gerçekleĢtirilememiĢ ve örnekleme yöntemine baĢvurulmuĢtur. AraĢtırma 

örnekleminin belirlenmesinde tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kararsal örnekleme 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtıranın örneklem kitlesi, Kütahya Sosyal Bilimler ve Kütahya Teknik 

Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmada 550 öğrenciye anket 

formu dağıtılmıĢtır. Geri dönen anket formlarından 49 adeti eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle 

araĢtırma kapsamına alınmamıĢtır. Geri kalan 501 anket eksiksiz ve doğru olarak cevaplandırıldığı için 

analizler 501 veri üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1.1. Veri Toplama Araçları 
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket formunda Luthans ve 

arkadaĢları (2007) tarafından geliĢtirilen 24 maddeden oluĢan ―Psikolojik Sermaye Ölçeği‖ kullanılmıĢ 

ve bu ölçek örneklem kitleye uygun olacak Ģekilde uyarlanmıĢtır. Ölçekteki 6 ifade umut (2, 6, 12, 17, 

20, 24), 6 ifade iyimserlik (1*, 9, 11*, 14, 18, 19), 6 ifade öz yeterlilik (3, 4, 15, 16, 21, 23), 6 ifade 

psikolojik dayanıklılık (5, 7, 8*, 10, 13, 22) ile ilgilidir (*iĢaretli maddeler ters puanlanmıĢtır). 

Ġfadeler, (1) Kesinlikle katılmıyorum‘dan, (5) Kesinlikle katılıyorum‘a uzanan 5‘li Likert ölçeği 

üzerinden değerlendirilmiĢtir. Ölçekte 10 adet demografik değiĢken sorusuna da yer verilmiĢtir.  

Ölçeğin Güvenilirliği 
Ölçeğin taĢıması gereken özelliklerden birisi olan güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı koĢullarda 

tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesidir.  

Güvenilirlik analizi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. Güvenilirlik analizi psikolojik 

sermaye ölçeği üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ ve ölçeğin Cronbach's Alpha değeri hesaplanmıĢtır.  

Psikolojik sermayeyi ölçmeye yönelik sorulan 24 ölçek maddesi üzerinde yapılan güvenilirlik analizi 

sonucunda, Cronbach's Alpha değeri 0,85, standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha değeri ise 0,86 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ancak psikolojik sermaye ölçeğinin 8. Ölçek Maddesinin Cronbach's Alpha 

değerlerinin, ölçeğin Cronbach's Alpha ve standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha değerinden yüksek 



728 

 

olduğu (0,87) ve negatif değer aldığı (-0,206) gözlemlendiğinden bu ölçek maddesi ölçekten 

çıkarılarak güvenilirlik analizi tekrarlanmıĢtır. Söz konusu ölçek maddesi ölçekten çıkarıldıktan sonra 

yapılan ikinci güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa değerinin 0,87‘ye ve 

standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha değerinin ise 0,87‘ye yükseldiği görülmüĢtür. Ancak 1. (0,88)  ve 

11. (0,88) Ölçek maddelerinin Cronbach's Alpha değerinin ölçeğin genel alfa ve standartlaĢtırılmıĢ alfa 

değerini geçtiği ve negatif değer aldıkları (-0,131 ve -0,043)  görülmüĢtür. Bu ölçek maddeleri de 

ölçekten çıkarılarak güvenilirlik analizi tekrarlanmıĢtır. Yapılan üçüncü güvenilirlik analizi sonucunda 

ölçeğin Cronbach's Alpha değerinin 0,89‘a ve standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha değerinin ise 

0,89‘a yükseldiği, tüm ölçek maddelerinin pozitif ve 0,25 değerinden büyük oldukları, hiçbir ölçek 

maddesinin alfa değerinin ölçeğin genel alfa değerinden yüksek olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Psikolojik Sermaye DeğiĢkenine Ait KeĢfedici Faktör Analizi 
Psikolojik sermaye ölçeğini boyutlara indirgemek yani teorik olarak anlamlı ve birbirinden bağımsız 

faktör yapıları elde etmek ve ölçeğin, ayırma (discriminant) ve birleĢme  (convergent) geçerliliklerinin 

sınanması amaçlarıyla keĢfedici faktör analizi yapılmıĢtır. 

Psikolojik sermaye ölçeğinin güvenilirlik analizinde 1, 8 ve 11 numaralı ölçek maddelerinin 

Cronbach's Alpha değerleri, ölçeğin Cronbach's Alpha ve standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha 

değerinden yüksek olduğu için ölçekten çıkarılmıĢtır. Bu nedenle psikolojik sermaye ölçeğinin 

keĢfedici aktör analizi diğer 21 ölçek maddesi üzerinden yapılmıĢtır.  

 Psikolojik sermayeyi ölçmeye yönelik olarak Maximum Likelihood ve Direct Oblimin faktör rotasyon 

yöntemleri kullanılarak yapılan ilk faktör analizi sonucunda, öz değeri (eigen value) 1‘in üzerinde 5 

faktör olduğu, X
2
 değerinin anlamlı ve KMO değerinin ise 0,91 olduğu sonucu bulunmuĢtur. Ancak 7, 

9, 10, 19.  ölçek maddelerin faktör yükleri taban değer olarak belirlenen 0,50 değerinin altında 

kaldıklarından ve 5, 15. Ölçek maddelerinin iki faktöre birden yüklenmesinden dolayı bu ölçek 

maddeleri ölçekten çıkarılmıĢ ve faktör analizi tekrarlanmıĢtır. Yapılan ikinci faktör analizi 

sonucunda, öz değeri (eigen value) 1‘in üzerinde 3 faktör olduğu, X
2
 değerinin anlamlı ve KMO 

değerinin ise 0,88 olduğu sonucu bulunmuĢtur. Ancak 14 ve 18.  ölçek maddelerin faktör yükleri taban 

değer olarak belirlenen 0,50 değerinin altında kaldıklarından dolayı bu ölçek maddeleri ölçekten 

çıkarılmıĢ ve faktör analizi tekrar yapılmıĢtır. Üçüncü kez tekrarlanan faktör analizi sonucunda, öz 

değeri (eigen value) 1‘in üzerinde 3 faktör olduğu, X
2
 değerinin anlamlı ve KMO değerinin ise 0,88 

olduğu sonucu bulunmuĢtur. Ancak 17.  ölçek maddesinin faktör yükü taban değer olarak belirlenen 

0,50 değerinin altında kaldığından dolayı bu ölçek maddesi de ölçekten çıkarılmıĢ ve faktör analizi 

tekrar yapılmıĢtır. Yapılan dördüncü faktör analizi sonucu psikolojik sermayeyi ölçmeye yönelik 

oluĢturulan ölçeğin tüm maddelerinin sorunsuzca 3 faktöre yüklendikleri, faktör yüklerinin 0,50 

değerinin üzerinde olduğu görülmüĢtür. Bu üç faktör tarafından açıklanan toplam varyans değerinin % 

62,36 ve X
2
 değerinin anlamlı olduğu, KMO değerinin ise 0,87 olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum, 

maddeler ile ait oldukları faktörler arasında büyük ve önemli bir iliĢkinin olduğunu göstermektedir. 

Ölçek maddeleri ile yüklendikleri faktörler arasındaki iliĢki dikkate alınarak söz konusu faktörler 

sırasıyla, özyeterlilik (1.faktör), psikolojik dayanıklılık (2.faktör), umut (3.faktör) olarak 

belirlenmiĢtir. % 62,36 olan toplam varyansın %35,15‘i birinci faktör, %11,11‘i ikinci faktör, %4,61‘Ġ 

üçüncü faktör tarafından açıklanmaktadır. 

Psikolojik sermaye değiĢkenine ait keĢfedici faktör analizi sonuçları aĢağıdaki Tablo 1 ve 2‘de 

verilmektedir.  

 

Tablo 1: KMO (Kaiser-Meyer Olkin) ve Barlett‘s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Ölçüsü (KMO) 0,87 

Küresellik Testi Ki-kare Değeri 2,23 

 Df 66 

 Anlamlılık ,000 
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Tablo 2: Psikolojik Sermaye KeĢfedici Faktör Analizi Faktör Yükleri 
 

BĠLEġENLER 
Cronbach    

alfa 

 1.Faktör 

Özyeterlilik 

2. Faktör 

Psk. 

Dayanıklılık 

3. Faktör 

Umut 

 

12. Hayatımda kendimi darboğaz içerisinde 

hissettiğimde bu durumdan kurtulmanın yollarını 

bulabilirim 

0,62    

 

 

0,79 

 

 

 

 

0,86 

13. Hayatımda birçok Ģeyi halledebileceğimi 

hissediyorum. 

0,70   

16. Uzun dönemli bir probleme çözüm bulmaya 

çalıĢırken kendime güvenirim. 

0,67   

20. ġu anda hayatımla ilgili belirlediğim 

amaçlarımı sıkı bir Ģekilde takip ediyorum.  

0,64   

21. Gelecekle ilgili stratejik tartıĢmalara katkıda 

bulunmada kendime güvenirim. 

0,66   

22. Hayatımdaki zorlukları genellikle bir Ģekilde 

hallederim. 

 -0,79  

23. Herhangi bir konu ile ilgili (konunun muhatabı 

olan)  kiĢilerle problemleri tartıĢmak için temas 

kurarken kendime güvenirim. 

 -0,86  

24. Mevcut  amaçlarıma ulaĢmak için birçok yol 

düĢünebilirim. 

 -0,81  

2. Bu aralar kendim için belirlediğim amaçlarımı 

yerine getiriyorum 

  -0,61  

 

0,74 3. ArkadaĢıma bir bilgi sunarken kendime 

güvenirim 

  -0,65 

4. ÇalıĢma alanımda, hedefler/amaçlar belirlemede 

kendime güvenirim. 

  -0,80 

6. Herhangi bir problemin çözümü için birçok yol 

vardır. 

  -0,52 

 

Yapılan keĢfedici faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular, psikolojik sermaye konusunda daha 

önce yapılan araĢtırmalardan farklı bir sonucu ortaya çıkarmıĢtır. Psikolojik sermaye alanında daha 

önce yapılan çalıĢmalarda 1,9,11,14,18,19. Ölçek maddeleri iyimserlik boyutunu, 5,7,8,10,13,22. 

Ölçek maddeleri psikolojik dayanıklılık boyutunu, 2,6,12,17,20,24. Ölçek maddeleri umut boyutunu, 

3,4,15,16,21,23. Ölçek maddeleri özyeterlilik boyutunu ölçmek için oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmada 

iyimserlik boyutunu ölçmek için oluĢturulan 1 ve 11. Ölçek maddelerin Cronbach's Alpha değerleri, 

ölçeğin Cronbach's Alpha ve standartlaĢtırılmıĢ Cronbach's Alpha değerinden yüksek olduğu için 

güvenilirlik analizinde ölçekten çıkarılmıĢ, 9, 14, 18 ve 19. Ölçek maddelerinin faktör yükleri taban 

değer olarak belirlenen 0,50 değerinin altında kaldıkları için keĢfedici faktör analizinde ölçekten 

çıkarılmıĢtır. 

Bu durumda orijinal ölçekte 4 boyutla temsil edilen psikolojik sermaye kavramı, bu çalıĢmada 3 

faktörle ifade edilmiĢ ve psikolojik sermayenin iyimserlik boyutunu tamamen ortadan kalkmıĢtır. 

Aynı zamanda, orijinal ölçekte 12 ve 20. Ölçek maddeleri umut boyutunu, 16 ve 21. Ölçek maddeleri 

özyeterlilik boyutunu, 13. Ölçek maddesi psikolojik dayanıklılık boyutunu ölçmek için 

oluĢturulmalarına rağmen, bu çalıĢmada belirtilen bu sorulan tek bir faktör altında toplanmıĢ ve bu 

ölçek maddelerin ortak noktasının Özyeterlilik olduğu kanısına varıldığı için bu faktörün ismi 

özyeterlilik olarak belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde orijinal ölçekte, 22. Ölçek maddesi psikolojik 

dayanıklılık boyutunu ölçmek için, 23. Ölçek maddesi özyeterlilik boyutunu ölçmek için, 24. Ölçek 

maddesi umut boyutunu ölçmek için oluĢturulmuĢ olmasına rağmen bu çalıĢmada 22,23,24. Ölçek 

maddeleri bir faktör altında toplanmıĢtır ve bu ölçek maddelerinin ortak bileĢeninin psikolojik 

dayanıklılık olduğu kanısına varıldığı için bu faktörün ismi psikolojik dayanıklılık olarak 

belirlenmiĢtir.  Yine orijinal ölçekte, 2 ve 6. Ölçek maddeleri umut boyutunu, 3 ve 4. Ölçek maddeleri 
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özyeterlilik boyutunu ölçmek için oluĢturulmuĢ olmasına rağmen bu çalıĢmada 2,3,4 ve 6. Ölçek 

maddeleri bir faktör altında toplanmıĢ ve bu ölçek maddelerinin ortak bileĢeninin umut olduğu 

kanısına varıldığı için bu faktörün ismi umut olarak belirlenmiĢtir.  

Bu durum Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler MYO ve Kütahya Teknik Bilimler  

MYO öğrencilerinin psikolojik sermaye boyutlarının farklı düzeylerde birbirlerinden etkilendiğini ve 

bu boyutlar arasında iliĢkilendirme yaptıklarının bir göstergesi olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

KeĢfedici faktör analizi sonucunda elde edilen diğer önemli bir sonuç ise Dumlupınar Üniversitesi 

Kütahya Sosyal Bilimler MYO ve Kütahya Teknik Bilimler MYO öğrencilerinin psikolojik 

sermayenin bir boyutu olan iyimserlik düzeyine sahip olmamalarıdır. Ġyimserlik, bireyin Ģimdiki ve 

gelecekteki baĢarıları hakkında olumlu nitelemeler yapmasıyla alakalıdır (Luthans vd., 2010:42). 

Ġyimser olan bireyler; her zaman iyi Ģeyler olacağını varsayarlar. Ancak bu çalıĢmanın örneklemi olan 

MYO öğrencilerin Ģimdiki ve gelecekteki baĢarılarına ait olumlu nitelendirme yapmadıkları ve her 

zaman iyi Ģeyler olacağına dair inançları olmadığı sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

 

Psikolojik Sermaye DeğiĢkenine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Doğrulayıcı faktör analizi, gözlemlenebilir değiĢken gruplarının (ölçümlerin) ait oldukları faktörler 

tarafından uygun olarak temsil edilip edilmediklerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Doğrulayıcı 

faktör analizi sırasında değiĢkenlere iliĢkin olarak LISREL 8.51 for Windows programı tarafından 

oluĢturulan kovaryans matrisi kullanılmıĢtır. Bu amaçla gözlemlenebilir değiĢkenlere iliĢkin 

oluĢturulan kovaryans matrisi ve MLE (en yüksek olabilirlik tahmini) yöntemi kullanılarak yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları aĢağıdaki tablolarda ayrı ayrı verilmiĢtir. Parametre tahmin 

değerlerinin 0,50 ile 0,99 arasında, istatistiksel olarak anlamlı ve ilgili anlamlılık düzeyindeki teorik 

değerin üzerinde t değerlerine sahip olması (p<0,01 için t>2,58, p<0,05 için t>1,96, p<0,10 için 

t>1,64) değiĢkenin en uygun faktöre yüklendiği anlamına gelir. 

 

Tablo 3: Psikolojik Sermaye Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Psikolojik Sermaye Doğrulayıcı Faktör Analizi   

 

 

 

 

 

 

PSĠKOLOJĠK 

SERMAYE 

 

 

 

  

 

 

 

Özyeterlilik 

 

 

Gözlemlenen 

DeğiĢkenler 

Parametre 

Tahminleri 

t Değerleri 

(p<0,01) 

Standart hata 

PS 12 0,58 Ref. DeğiĢken 0,66 

PS 13 0,68 11,26 0,53 

PS16 0,69 11,30 0,53 

PS 20 0,67 11,09 0,55 

PS 21   0,69 11,35 0,52 

 

Umut 

 

PS 2 0,65 Ref. DeğiĢken 0,58 

PS 3 0,64 11,41 0,59 

PS 4 0,74 12,77 0,41 

PS6 0,57 10,45 67 

 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

PS 22 0,80 Ref. DeğiĢken  0,36 

PS 23 0,85 19,27 0,28 

PS 24 0,82 18,75 0,33 

                                           χ
2
 = 128,18,  df =  51, 

    
χ

2
 / df  = 2,5,   p= 0,00  

 

ġekil 1‘de ise ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizine iliĢkin parametre tahmin değerleri 

gösterilmektedir. 
 

 

ġekil 1:Psikolojik Sermaye Ġkinci Düzey DFA Parametre Tahmin Değerleri 

 

Literatürde, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını ve model uyumunu test etmek için yaygın olarak 

kullanılan uyum istatistikleri χ
2 

, χ
2 

/df, GFI, AGFI, NFI, NNFI, CFI, RMSR ve RMSEA‘dır. Bu 

istatistiklere iliĢkin sınır değerler ve ulaĢılan değerler Tablo 4‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 4: Psikolojik Sermaye DeğiĢkeni  Doğrulayıcı Faktör Analizine ĠliĢkin Uyum Ġstatistikleri 
 Tavsiye Edilen Değerler UlaĢılan Değerler 

RMSR ≤ 0.05 0,04 

RMSEA ≤ 0,08 0,05 

Goodness of Fit Index (GFI) ≥ 0,90 0,96 

Adjusted GFI (AGFI) ≥ 0,90 0,94 

Normed Fit Index  (NFI) ≥ 0,90 0,94 

Nonnormed Fit Index (NNFI) ≥ 0,90 0,95 

Comperative Fit Index (CFI) ≥ 0,90 0,96 

χ
2
 / df   ≤ 3 2,5 

Literatürdeki birçok çalıĢmada doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını ve model uyumunu test 

etmek için uyum istatistikleri (goodness fit indices) ve söz konusu istatistiklerin sınır değerleri 

kullanılmıĢtır. Tablo 4‘de görüldüğü gibi, χ
2
 / df değeri tavsiye edilen 3 değerinin altında 

çıkmıĢ olup bu durum doğrulayıcı faktör analizinde kullanılmıĢ olan tahmin edilen ve 

gözlemlenen korelasyon matrisleri arasında önemli bir fark olmadığını ve dolayısıyla en 

uygun faktör yapısının yakalandığını göstermektedir. Tablo 4‘te verilen uyum indeksleri 

incelendiğinde, modelin iyi uyum değerlerine sahip olduğu ve dolayısıyla kabul edilebilir bir 

model olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Literatürde özyeterlilik, psikolojik dayanıklılık ve umudun, psikolojik sermayenin alt 

boyutları olduğu ve her bir boyutun psikolojik sermayenin bir bileĢeni olduğu kabul 

edilmektedir. Bu bileĢenlerin psikolojik sermaye üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek 

amacıyla ikinci düzey ya da üst düzey doğrulayıcı faktör analizi uygulaması yapılmıĢ ve bu 

uygulama sonucunda elde edilen elde edilen yol diyagramına ait parametre tahmin değerleri 

ve t değerleri, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve söz konusu değiĢkene iliĢkin uyum 

istatistikleri Tablo 5‘de verilmiĢtir.  

 
Tablo 5: Psikolojik Sermaye Ġle Ġlgili Ġkinci Düzey DFA Sonuçları 

 

DeğiĢkenler 

 

Parametre 

Değerleri 

 

t 

değerleri 

 

R
2
 

Psikolojik Sermaye →Umut 0,79 10,90 0,62 

Psikolojik Sermaye → Özyeterlilik 0,95 10,96 0,91 

Psikolojik Sermaye → Psikolojik 

Dayanıklılık 

0,56 10,10 0,31 

 

Tablo 5 ve Ģekiller incelendiğinde, ikinci düzey değiĢkenlerden en çok özyeterlilik değiĢkeninin 

psikolojik sermaye ile ilgili olduğu görülmekteyken (0,95), psikolojik dayanıklılık değiĢkeninin ise 

psikolojik sermayeyi en az açıklayan değiĢken olduğu (0,56) sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla 

birlikte her üç değiĢkeninde yüksek parametre değerlerine sahip olması, psikolojik sermeye ile 

oldukça yüksek iliĢkileri olduğunu göstermektedir. 
 

 

SONUÇ 

 

Bu araĢtırmada, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sermaye düzeyleri incelenmiĢtir. Luthans ve arkadaĢlarının 

2007 yılında geliĢtirdiği daha sonraki zamanlarda Türkiye‘de farklı sektörlerde uygulanmıĢ olan 

Psikolojik Sermaye ölçeği, MYO öğrencilerinin cevap verebilirliğini arttırmak amacıyla onların yaĢam 

biçimlerine uygun bir Ģekilde uyarlanmıĢtır. Bu kapsamda bu araĢtırmada bir çeĢit ölçek geliĢtirme 
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yapılmıĢtır. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda elde edilen bulgular Cronbach's Alpha değerinin 

(0,89) yüksek bir güvenilirlik düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bu durum geliĢtirilmiĢ olduğumuz 

ölçeğin güvenilirliğinin sağlandığını göstermektedir. 

Literatürde psikolojik sermayenin; iyimserlik, umut, özyeterlilik ve psikolojik dayanıklılık olmak 

üzere dört boyutu olduğu belirtilmektedir. Luthans ve arkadaĢlarının geliĢtirdiği psikolojik sermaye 

ölçeğinin orijinali 4 boyut, 24 sorudan oluĢmaktadır. Ölçekteki 6 ifade umut, 6 ifade iyimserlik, 6 

ifade özyeterlilik ve 6 ifade psikolojik dayanıklılık ile ilgilidir.   

Ölçeğin geçerlilik çalıĢmaları için önce keĢfedici faktör analizi, ardından da doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıĢtır. KeĢfedici faktör analizi neticesinde, orijinal ölçekten farklı olarak 3 faktör ortaya çıkmıĢtır 

ve bu faktörler; özyeterlilik, umut ve psikolojik dayanıklılık olarak isimlendirilmiĢ, iyimserlik boyutu 

tamamen ortadan kalkmıĢtır.  Bu sonuç, bazı boyutların iç içe geçmesi, güvenilirlik değerlerinin çok 

düĢük olması ve bunların cevaplayıcılar tarafından benzer ya da yakın ifadeler Ģeklinde 

yorumlanmasından kaynaklanıyor olabilir.  

Psikolojik sermayenin iyimserlik boyutunu ölçmek için kullanılan ölçek maddelerinin iki tanesi (1 ve 

11) güvenilirlik analizinde, diğer ölçek maddelerinin ise (9,14,18,19)  taban değer olarak belirlenen 

0,50‘nin altında kaldığı için keĢfedici faktör analizinde çıkarılmıĢtır. Bu durum MYO öğrencilerinin, 

psikolojik sermayenin bir boyutu olan iyimserlik düzeyine sahip olmadığının, yani Ģimdiki ve 

gelecekteki baĢarıları hakkında olumlu nitelemeler yapmadıklarının bir göstergesidir. Ġyimser olan 

bireyler; her zaman iyi Ģeyler olacağını varsayarlar. Ancak bu çalıĢmanın örneklemi olan MYO 

öğrencilerin Ģimdiki ve gelecekteki baĢarılarına ait olumlu nitelendirmeler yapmadıkları ve her zaman 

iyi Ģeyler olacağına dair inançları olmadığı sonucu ortaya çıkmıĢtır.  

KeĢfedici faktör analizinden sonra, ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Ġkinci düzey 

doğrulayıcı faktör analizinin yapılmasındaki amaç, MYO öğrencilerinin psikolojik sermayelerini hangi 

boyutun daha yüksek düzeyde etkilediğini belirlemektir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

MYO öğrencilerinin özyeterlilik boyutunun psikolojik sermaye düzeylerini en fazla etkileyen boyut 

olduğu (R
2
=0,91), ikinci sırada umut boyutunun geldiği (R

2
=0,62) ve psikolojik sermaye ile en düĢük 

iliĢkinin ise psikolojik dayanıklılıkla arasında gerçekleĢtiği ortaya çıkmıĢtır (R
2
=0,31). 

Bu durum MYO öğrencilerinin zorlu görevlerde baĢarılı olabilmek için gerekli çabayı gösterebilecek 

yeterli güvene (öz yeterlilik) sahip olduklarına yönelik inançlarının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Yani MYO öğrencileri, kendilerini motive edebilmekte, biliĢsel kaynakları ve verilen iĢi baĢarıyla 

yerine getirebilme konusundaki yeteneklerine yüksek düzeyde inanmaktadırlar. 

MYO öğrencilerin psikolojik sermaye düzeylerinin etkileyen ikinci boyut umuttur. Yani MYO 

öğrencileri hedeflerine ulaĢma yolunda azme ve gerektiğinde baĢarılı olmak için hedefine giden yolları 

yeniden yönlendirebilme konusundaki yeterliliklere orta düzeyde sahiptirler.  

MYO öğrencilerinin psikolojik sermaye düzeylerinde en az etkili olan boyut ise psikolojik 

dayanıklılıktır. Yani MYO öğrencilerinin, karĢılaĢabileceği bir takım olumsuz durumlar (güçlük, 

belirsizlik, çatıĢma, baĢarısızlık vb.) karĢısında olumlu davranıĢlarla pozitif değiĢim ve geliĢim 

gösterebilme ile sorumluluklarının artmasına rağmen, esnek davranabilme kapasiteleri düĢüktür. 

Ancak unutulmamalıdır ki, bu kapasite zamanla değiĢebilir ve bireysel ve çevresel faktörlerin etkisi 

sayesinde geliĢtirilebilir. 

AraĢtırmada, MYO öğrencilerinin psikolojik sermaye düzeylerinin belirlenmesi ve en çok hangi 

boyutun psikolojik sermaye üzerinde etkili olduğunun belirlenerek literatüre katkıda bulunulması 

amaçlanmıĢ ve araĢtırma bu konu ile sınırlandırılmıĢtır. Dolayısıyla psikolojik sermayenin boyutları 

ile yaĢ, cinsiyet, gelir düzeyi, ikamet edilen bölge, okunulan bölüm gibi demografik değiĢkenlere göre 

farklılıklar gösterip göstermediği konusunda farklı araĢtırmalar yapılarak bu çalıĢmanın kapsamı 

geniĢletilebilir. 

Bununla birlikte psikolojik sermaye ölçeği öğrencilerin yaĢam biçimlerine uyarlanmasından dolayı 

farklı Üniversitelerin MYO‘larında uygulanarak, uyarlanmıĢ ölçeğin geçerliliğin kapsamı 

geniĢletilebilir. Aynı zamanda bu çalıĢmada psikolojik sermayenin iyimserlik boyutu, yapılan 

analizlerde ortadan kalmıĢ ve MYO öğrencilerinin iyimser olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın farklı Üniversitelerin MYO‘larında uygulanması, elde edilen bu sonucun 

genellenebilirliğine katkı sağlayacaktır.   
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Özet 

 

Günümüz sanayileĢmiĢ toplumlarında eğitim, insan kaynağının ya da iĢ gücünün toplumsal 

gereksinimler çerçevesinde etkin olarak hazırlanması Ģeklinde değerlendirilmektedir. Eğitim bir 

yandan toplumsal anlamda yeniden üretimi, diğer yandan da bireylerin çeĢitli rol ve beceriler 

kazanmasını sağlamaktadır. Bu çalıĢmada eğitim, istihdam ve teknoloji arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Programı mezunlarının iĢ 

olanakları üzerinde durulmuĢtur.Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) Programında öğrencilere Arcgis, Netcad, Erdas Ġmagine ve Autocad programlarını kullanıma 

yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler kentsel planlama, 

haritalama, araç takip sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma, yer seçimi, en kısa güzergah seçimi gibi 

konularda sahada veri toplama ve ofiste veri giriĢi gibi farklı alanlarda uygulamalar yapmaktadır.  Bu 

eğitimi alan teknikerler günümüz geliĢen teknolojisini etkin bir Ģekilde kullanabildiği programlarla 

mezun olduktan sonra pek çok alanda mezun oldukları programla ilgili iĢ bulabilmektedir. 

 2012-2015 yılları arasında programdan toplam 122 öğrenci mezun olmuĢtur. 

Bunlardan 35 tanesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığında, çeĢitli belediyelerin CBS birimlerinde, özel 

Ģirketlerde CBS operatörü olarak, Elektrik dağıtım Ģirketlerinde, navigasyon iĢi yapan özel Ģirketlerde 

özel mimarlık ve harita ofislerinde çalıĢmaktadır. 7 tanesi DGS ile dikey geçiĢ yapmıĢtır. 81 

öğrenciden 22 tanesi CBS dıĢında alanlarda iĢ bulmuĢtur. Geri kalan 58 öğrenciden bir kısmı KPSS 

sınavına hazırlanırken bir kısmı da ya çalıĢmamayı seçmiĢ ya da aile iĢlerine devam etmektedir. 

Bu program, farklı bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç ve gereç, ölçme ve değerlendirme 

gibi eğitimin geniĢ alanlarında uygulamaya koyan, uygun maddi ve manevi ortamlarda iĢ gücünün en 

iyi Ģekilde kullanılmasını, istihdam sorunlarının çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini ve verimliliğin 

artırılmasını sağlayan bir sistemler bütünü olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ġstihdam, Coğrafi Bilgi Sistemleri  

 

Employment Opportunities For Vocational School Of Higher Education 

Graduates And Bucak Emin Gülmez Technical Sciences Vocational School 

Of Higher Education Geographic Information Systems Program Specimen  

 
Abstract 

 

Education is evaluated in modern day industrialized societies as preperation of human sources or work 

force effectively within the frame of social needs. Education provides reproduction in social sense on 

one hand and gaining various roles and skills for individuals on the other hand. 

In this study, the relationship between education, employment and technology is examined. And 

focused on employment opportunities for Bucak Emin Gülmez Technical Sciences Vocational School 

Of Higher Education geographic information systems (GIS) Program alumnies. 

In Bucak Emin Gülmez Technical Science Vocational School Geographic Information Systems (GIS) 

program, practical education for using programs Arcgis, Netcad, Erdas Imagine and Autocad is given 

to the students. In the scope of this education, students make practice in different topics such as  field 

data collection and data entry at office for subjects like urban planning, mapping, vehicle tracking 

systems, meteorology, search and rescue, site selection, and the shortest route selection. Technicians 

who get this education can find a job in many areas about the program which they graduate with the 

computer programs that they can use today‘s evolving technology effectively.   

mailto:akonu@mehmetakif.edu.tr
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Between the years 2012-2015 a total of 122 students have graduated from the program. 

Of these, 35 of them are employed in the Ministry of Environment and Urbanism, in CBS units of 

various municipalities, as CBS operators at private companies, in electricity distribution companies, in 

private navigation companies and private architecture and mapping offices. 7 of them made vertical 

transfer with DGS. 22 students out of 81, has found jobs in areas excluding  CBS. Some of the 

remaining 58 students are prepairing for KPSS exam, some others have chosen not to be employed or 

work in own family business.  

This program will be an overall of systems that applicate the datas of different sciences in wide areas 

of education such as specific target, method, tools and equipment, measurement and evaluation, 

utilization of workforce ideally in proper material and nonmaterial settings, solving employment 

issues, enhancing the quality and improving the productivity. 

Keywords: Education, Employment, Geographic Information Systems  

 

GĠRĠġ 

 

Günümüz toplumlarında özellikle sanayileĢmiĢ toplumlarda eğitim, insan kaynağının ya da 

iĢgücünün toplumsal gereksinimler çerçevesinde etkin olarak hazırlanması Ģeklinde 

değerlendirilmektedir. Eğitim bir yandan toplumsal anlamda yeniden üretimi, diğer yandan da 

bireylerin çeĢitli rol ve beceriler kazanmasını, dönüĢtürmesini sağlamaktadır. 

 

Eğitim kurumu yalnızca okul sistemini kapsamakla kalmayıp toplumdaki diğer kurumlarla da 

iliĢkilidir. ĠĢgücü, istihdam, üretim iliĢkilerinde sürekli değiĢimin yer aldığı ekonomi kurumu 

da bunlardan birisidir. Eğitim, bilim ve teknolojideki ilerleme geliĢmiĢ ülkelerde yaĢanan 

yapısal dönüĢümün temelini oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, hızlı bir değiĢim süreci yaĢayan 

Türkiye‘nin eğitim, teknoloji, istihdam iliĢkileri ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler 

MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı mezunlarının istihdam olanakları üzerinde 

durulacaktır.  

 
Eğitim ve Ġstihdam  

Teknolojik değiĢmeler çalıĢma yaĢamını etkilemekte ve biçimlendirmektedir. Bilgi ve teknolojinin her 

alana girmesiyle birlikte istihdam alanında da yapısal dönüĢümler görülmeye baĢlanmıĢtır. GeliĢmiĢ 

ülkelerde istihdam alanında hizmet ve bilgi sektörünün payı giderek artmaya baĢlamıĢtır. ĠĢgücüne 

bilgi ve beceri kazandırılmasında önemli bir role sahip olan eğitimin ekonomik geliĢmelere katkısı da 

son derece önemlidir. Bu doğrultuda eğitim ve insan kaynakları yönetiminin de gelecekte çok önemli 

bir yere sahip olacağı söylenebilir (Ġçli, 2001).  

 
Teknoloji ve Ġstihdam  

Toplumların kalkınmaları, yeni teknoloji geliĢtirmeleri ve bunları toplumsal, kültürel yaĢantıya 

geçirebilmeleri yoluyla gerçekleĢmektedir. Teknolojinin getirdiği yeniliklerin ekonomi ile iliĢkili 

olması ve ekonomik iliĢkileri yakından takip etmesiyle, ekonomi teknolojinin yönlendirmesi altına 

girmiĢ gözükmektedir. Teknoloji ve bilginin toplumun her alanında etkin bir biçimde dağılımını 

sağlayan ülkeler yeni istihdam alanları yaratabilmektedirler. Bu yeni alanlar ise nitelikli iĢgücünü 

gerektirmektedir (Ġçli, 2001). 

 

Teknolojik olanakların ve teknoloji politikalarının geliĢtirilmesi iĢgücünün donanımı ve üretkenliğinin 

artmasında önemli bir role sahiptir. Uzun dönemli çalıĢmalar istihdam ve ekonomik geliĢim için 

iĢgücünün aktif bir biçimde karar alma mekanizmalarına katılımını önemli bir hale getirmektedir. 

Üretim ve bilgi teknolojisinde sağlanan geliĢmeler üretim koĢullarını, çalıĢma koĢullarını, üretim 

anlayıĢını ve organizasyon yapısını da olumlu etkileyecektir.  

 

Teknoloji, bilgisayarlar ve iletiĢimdeki yeni ilerleme ve geliĢmeler; öğretim anlayıĢında da değiĢimlere 

neden olmakta ve öğretiminde yeni teknik ve yöntemlerin kullanımını da beraberinde getirmektedir. 

―Bilgi Çağı‖nda bilgisayarlar, çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon ve geliĢen internet teknolojileri 

gibi yeni kavram ve teknolojiler eğitim ve öğretimde yerini almıĢtır. 
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Eğitim amaçlarından biri de toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireyler yetiĢtirmek olduğuna 

göre bilgi çağına uygun öğrencileri yetiĢtirmek zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. Bilim ve teknolojideki 

geliĢmeleri her meslek alanına yeni bilgi ve teknik araçlar getirmektedir. Bu yeniliklerin eğitimde 

uygun bir Ģekilde desteklenmesi getirmektedir. Bu yeniliklerin eğitimde uygun bir Ģekilde 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu durum teknolojinin eğitim ortamına girmesine neden olmaktadır 

(Aksoy, 2003). 

Coğrafi Bilgi Sistemleri  

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yeryüzünün fiziki ve beĢeri özelliklerine ait her türlü verinin gerçek 

koordinatları ile birlikte bir veri tabanında toplanması, bunlar üzerinde amaca göre çeĢitli analizlerin 

yapılması ve sonuçların harita, tablo ve grafikler Ģeklinde gösterilmesi için tasarlanmıĢ bir bilgisayar 

sistemidir (Demirci, 2008).  

CBS teknolojisi bilimsel araĢtırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi, alt yapılar (doğalgaz, elektrik, 

su), arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj mimarlığı, kentsel planlama, kartografya, 

kriminoloji, coğrafi tarih, pazarlama, lojistik, maden haritalama, haritacılık, tarım ekili tarım 

alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği 

izleme araç takip sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Hayatın 

her alanında ve herkes tarafından kullanılabilir. 

CBS alanında meydana gelen hızlı geliĢmeler, çok çeĢitli sektörlerde yeni iĢ tanımlarının ortaya 

çıkmasına sebep olmuĢ ve yüzbinlerce insan için yeni istihdam alanlarının oluĢmasına katkı 

sağlamıĢtır. Longley ve meslektaĢlarının 2005 yılında yapmıĢ oldukları tahmine göre dünya genelinde 

CBS kullanıcı sayısı yaklaĢık olarak 4 milyondur (Longley, 2005). Uzaktan Algılama ve Mekansal 

Teknolojiler ile ilgili sektörlerde istihdam edilen personel sayısı, sadece ABD‘de 2000‘li yılların 

baĢında 175 bindir. ESRI‘nin 2000 yılında yaptığı ayrı bir çalıĢmada ise ABD‘de CBS‘yi kendi 

mesleğinin bir parçası olarak kullanan kiĢi sayısı 500 bin, bunlar içinde tam zamanlı CBS uzmanı 

olarak çalıĢanların sayısı ise 50 bindir (Phoenix, 2000).  

 
BUCAK EMĠN GÜLMEZ TEKNĠK BĠLĠMLER MYO COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 

PROGRAMI MEZUNLARININ ĠSTĠHDAM OLANAKLARI  

 

Toplumun gereksinimleri doğrultusunda bilgi çağına uygun olarak yetiĢtirilecek öğrencilere 

öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlamak amacıyla 2012 yılında Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Türkiye‘de bu alanda ilk 

örgün eğitim veren ön lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri programı açılmıĢtır. Coğrafi bilgi sistemleri 

programında öğrencilerin geliĢen teknolojiye ve bilgi çağına ayak uydurabilmeleri için Arcgis, Erdas 

Imagine, Netcad ve Autocad gibi programlarının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir. 

CBS‘yi diğer bilgisayar programlarından ayrılan en temel özelliği mekana ait bilgilerin gerçek 

koordinatları ile modellenmesi ve toplanan verilerden elde edilen veri tabanlarından analiz ve 
sorgulama yapılabilmesidir. Proje merkezli çalıĢmalarda, koordinasyon yönetim, proje 
yönetimi, sistem analizi yönetimi gibi rollerin ön planda olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, Coğrafi bilgi 

sistemlerinin disiplinler arası bir bilim dalı olduğu göz ününde bulundurulduğunda, öğrencilerin 

mezun olduktan sonra farklı çalıĢma alanlarında kullanılan teknolojiye ayak uydurabilmeleri açısından 

çok çeĢitli konularda proje çalıĢmaları yaptırılmaktadır. Öğrenciler kentsel planlama, haritalama, araç 

takip sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma, yer seçimi, en kısa güzergah seçimi gibi konularda 

sahada veri toplama ve ofiste veri giriĢi gibi farklı alanlarda uygulamalar yapmaktadır.  Bu eğitimi 

alan teknikerler günümüz geliĢen teknolojisini etkin bir Ģekilde kullanabildiği programlarla mezun 

olduktan sonra pek çok alanda mezun oldukları programla ilgili iĢ bulabilmektedir. 

2012-2015 yılları arasında CBS programından toplam 122 öğrenci mezun olmuĢtur. 

Bunlardan 35 tanesi, Çevre ve ġehircilik Bakanlığında, çeĢitli belediyelerin CBS birimlerinde, özel 

yazılım Ģirketlerinde CBS operatörü olarak, Elektrik dağıtım Ģirketlerinde, navigasyon iĢi yapan özel 

Ģirketlerde, özel mimarlık ve harita ofislerinde çalıĢmaktadır. 7 tanesi DGS ile dikey geçiĢ yapmıĢtır. 

81 öğrenciden 22 tanesi CBS dıĢında alanlarda iĢ bulmuĢtur. Geri kalan 58 öğrenciden bir kısmı KPSS 

sınavına hazırlanırken bir kısmı da ya çalıĢmamayı seçmiĢ ya da aile iĢlerine devam etmektedir 

(ġekil1). 
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                   ġekil 1. CBS Mezunlarının istihdam olanakları  

                   Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları  

ġekil 1 de görüldüğü gibi bölüm mezunlarının %47 lik kısmı iĢ bulmuĢtur, %6‘lık kısmı dikey geçiĢ 

yapmıĢ ve geri kalan %47 lik kısmı da KPSS‘ye hazırlanmaktadır veya kendi istekleriyle aile iĢlerine 

devam etmektedir.  

ĠĢ bulan mezunların % 26‘lık  bölümü kamu sektöründe, % 20‘lik bölümü elektrik dağıtım sektöründe, 

% 11‘lik bölümü harita ofislerinde, % 3‘lük bölümü Çevre ve ġehircilik Bakanlığında, % 40‘lık büyük 

bir bölümü de günümüzde de popüler olan ve gelecekte de büyük öneme sahip olacak biliĢim 

sektörünün bir parçası olan yazılım sektöründe çalıĢmaktadır (ġekil 2). 

 

                  
                 

 ġekil 2. CBS Mezunlarının istihdam alanlarına göre dağılımı  

                 Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları  

ĠletiĢim ve bilgi teknolojisindeki hızlı geliĢme istihdam alanında ve iĢgücünün niteliğinin 

geliĢtirilmesinde önemli bir yere sahiptir. ĠĢsizliğin azaltılması ve nitelikli iĢgücü ihtiyacının 

karĢılanabilmesi için niteliksiz iĢgücünün mesleki eğitim yolu ile nitelikli duruma getirilmesi 

gereklidir.  
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SONUÇ 

 

Coğrafi bilgi sistemlerinden veri iĢleme, üretim, bilgi yönetimi ve transferi, eğitim, ulusal savunma, 

enerji yönetimi, çevre kirliliği kontrolü, güvenlik, haberleĢme, materyal ve insan kaynaklarını etkili 

kullanımı vb pek çok alanlarda yararlanılabilir.   

Mesleki eğitim yoluyla iĢ gücünün nitelikli hale getirilmesi geliĢen teknoloji ile uyumlu eğitimle 

mümkün olacaktır. Disiplinler arası konularda uygulamalı eğitim alan CBS mezunları günümüz 

geliĢen teknolojisini etkin bir Ģekilde kullanabildiği programlarla, elinde bulunan sözel verilerin 

sorgulama ve analizini yaparak sonuçları görsel ve rasyonel olarak sunabilmektedirler. Böylece 

yüksek oranda iĢ olanağı bulabilmektedir.  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Programı öğrencileri aktif olarak yer aldıkları projeler ve uygulamalı eğitimler 

sayesinde edindikleri tecrübeleri gerçek hayatta nasıl kullanılmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi 

olarak mezun olmaktadırlar. 2012-2015 yılları arasında mezun olan 122 adet CBS programı öğrencisi   

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, elektrik dağıtım Ģirketleri, belediyeler, özel harita ve mimarlık 

ofislerinde % 47 oranında iĢ bulmuĢtur.   
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Özet 

 

Bilim ve teknolojide yaĢanan hızlı geliĢmeler, mesleki ve teknik alanda nitelikli iĢgücü istihdamını 

zorunlu kılmaktadır. ĠĢ dünyasının nitelikli iĢgücü ihtiyacını karĢılamak amacıyla kurulan meslek 

yüksekokulları; önlisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. Her ne kadar meslek 

yüksekokulları iĢ dünyasının ara eleman ihtiyaçlarını karĢılayan kurumlar olsa da az geliĢmiĢ ya da 

geliĢmekte olan ülkelerde kamu kurumlarında çalıĢmak, garanti iĢ ve sosyal statü kaynağı olarak 

görüldüğünden meslek yüksekokulu mezunları da kamuda çalıĢmayı öncelik olarak görmektedir. 

AraĢtırmanın amacı; meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin mezun oldukları program 

bazında kamuda istihdam durumlarını belirleyerek analiz etmektir. Bu amaçla 2015 yılı içerisinde 

kamuda istihdam edilen önlisans mezunu kiĢilerin mezun oldukları programlar ile ilgili bilgiler Devlet 

Personel BaĢkanlığı ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi‘nden (ÖSYM) alınmıĢ ve betimsel 

analiz yöntemiyle incelenmiĢtir. Bu analizin temel amacı, elde edilen verilerin özetlenip yorumlanarak 

okuyucuya sunulmasıdır. Kamuya 2015 yılı içerisinde;  üç kez KPSS ve iki kez de EKPSS sonuçlarına 

göre olmak üzere toplam beĢ merkezi yerleĢtirme ÖSYM tarafından yapılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kamuda istihdam, KPSS, önlisans, meslek yüksekokulu  

 

On The Basis of Department, The Employment of Vocational School 

Alumnae And Alumni Ġn The Public Sector: 2015 Sample 

 
Abstract 

 

Rapid improvements encountered in the field of science and technology necessitate the skilled labour 

in vocational and technical field. Vocational schools founded with the purpose of meeting a need of 

skilled labour for business world are higher education institutions which provide training program to 

students at a level of two-year degree. Vocational school alumnae and alumni‘s priority is to work in 

the public enterprises in less developed or developing countries due to the fact that working in the 

public enterprises is thought as warranty work and an indicator of social status although vocational 

schools are institutions which meet needs of intermediate staff. 

The aim of survey is to analyze by determining the employment situation of vocational school 

alumnae and alumni on the basis of department from which they graduate. To this end, data about 

departments from which associate‘s degrees who are employed in the public enterprises in 2015 

graduate were obtained from state personel presidency and the method of descriptive analysis was 

used. The primary aim of this analysis is to present the obtained data to readers by summarizing and 

commenting. Five central placements happened under the authority of OSYM –Assesment selection 

and placement center in 2015 in reference to results of KPSS-Public personel selection examination 

,thrice and EKPSS –The disabled public personel selection exam twice.  

 

Keywords: The employment in the public sector, public personel selection examination, associate 

degree, vocational school  
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GĠRĠġ 

 

Ġstihdam sorunu ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına göre farklılık göstermektedir. Ancak iĢsizlik 

sorunu her ülkenin en temel sorunlarından biri haline gelmiĢtir. Ülke içerisinde görülen birçok 

istikrarsızlığın sebebinin altında yatan durum iĢsizliktir. Kısaca iĢsizlik, piyasadaki ücret düzeyinde 

çalıĢmak isteyip de iĢ bulunamaması olarak ifade edilebilir (Ünsal, 2000:14). 

Türkiye, 1960‘lardan beri yüksek iĢsizlik oranlarıyla mücadele etmektedir. 1980‘lerden sonra, 

küreselleĢme ve teknolojik geliĢmeler nedeniyle artmaya baĢlayan iĢsizlik, 1990‘larda çok yüksek 

düzeylere ulaĢmıĢtır. 2001 ekonomik krizi ile birlikte iĢsizlik daha da derinleĢmiĢtir. Hızlı nüfus artıĢı, 

eğitim politikalarındaki sorunlar, yatırım yetersizliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar gibi nedenler 

iĢsizliğin artmasında rol almıĢtır (Ay, 2012:322).    

Ekonomik, toplumsal ve siyasal yapının ulusal hedeflere göre düzenlenmesi olarak tanımlanan ve 

kalkınmada önemli yeri olan meslek yüksekokulları, kuruldukları bölgede yaĢam kalitesinin 

yükselmesi, kültürel etkinliklerin artması gibi faydalar sağlamaktadır (Konya ve Güngör, 2015:432).   

Türkiye‘de yükseköğretim içinde önemli bir yere sahip olan meslek yüksekokullarının sayısı, bölge 

özellikleri ve iĢ dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda hızla artmaktadır. KüreselleĢme olgusu ile 

birlikte iĢ hayatı artan ihtiyaçlarını karĢılayacak iĢgörenleri eğitim kurumlarından özellikle de 

üniversitelerin ilgili bölümlerinden karĢılamaktadır (ĠĢseveroğlu ve Gençoğlu, 2011:25).   

Meslek yüksekokulları, iĢ dünyasının ara elaman ihtiyacını karĢılayan önemli eğitim kurumları 

arasındadır. Her ne kadar öncelik özel sektörün iĢgören ihtiyacını karĢılamak olsa da kamu 

kurumlarının da nitelikli ara elaman ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Türkiye‘de kamuda istihdam genel 

olarak merkezi yerleĢtirme sınavları ile yapılmaktadır. Bu sınavlardan biri de Kamu Personeli Seçme 

Sınavı (KPSS)‘dır. 

KPSS; (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre 

düzenleyecekleri giriĢ sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan 

kadrolara atanmaya esas olacak yerleĢtirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan 

merkezi sınavın adıdır (www.mevzuat.meb.gov.tr, 2016). Bu sınav kamu personeli olmanın 

anahtarıdır. Bu sınav sonucu esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım Ģekilleri 

uygulanarak kamu personeli istihdam edilir.  

Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik‘te A ve 

B grubu kadro ayrımına yer verilmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre (www.mevzuat.gov.tr, 2016); 

 A Grubu Kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi 

özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almıĢ adaylar arasında yapılan özel yarıĢma 

sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiĢtirme döneminin 

ardından yapılan yeterlilik sınavında baĢarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması 

yapılan kadrolardır (MüfettiĢ yardımcılığı, kaymakam adaylığı, uzman yardımcılığı vb.). 

 B Grubu Kadrolara ise; kamu personeli seçme sınavının ardından ÖSYM BaĢkanlığınca 

merkezi sistemle ataması yapılan ve baĢka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve 

baĢlanılan kadrolardır (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, mühendis vb.). 
KPSS‘ye iliĢkin usul ve esaslar, Devlet Personel BaĢkanlığı (DPB) ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi BaĢkanlığı (ÖSYM) tarafından müĢtereken belirlenir. KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. KPSS 

sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ġki yıl içinde yeni sınav yapılmazsa yeni sınav tarihine kadar 

geçerli olmaya devam eder. Ancak öğretmen adayları için sınavın geçerlilik süresi bir yılla sınırlıdır 

(DPB, 2013).  

B Grubu kadroların atamalarına esas alınan puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin 

aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu puanlar lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için 

P93 ve ortaöğretim mezunları için de P94‘tür. Bu sınavlarda herhangi bir taban puan sınırlaması 

bulunmamaktadır. Bu sınav sonucu tüm kadro ve pozisyonlara atanmalarda kullanılır (kurumsal baz 

alım yapan kurumlar, sözleĢmeli pozisyonlar, iĢçi alımları vb.). 

KPSS Sonuçları Kullanılarak Yapılan Personel Alımları 

A Grubu Kadrolarına Atanma 

KPSS‘nin açıklanmasına müteakip ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarınca baĢvuru Ģartları 

Resmi Gazete‘de ve ulusal gazetede ilan edilir. Ġlanda KPSS‘de hesaplanan 121 puan 

türünden hangisinin kullanılacağı, kaç kiĢinin atanacağı, sınava alınacak kiĢi sayısı, yapılacak 
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yazılı ve/veya sözlü sınavların içeriği, aranacak yabancı dil ve seviyesi belirtilir. Nitelikleri 

uygun olan adaylar yazılı sınava alınır. Yazılı sınavı geçenler ise sözlü sınava çağrılırlar. 

Sözlü sınavda da baĢarılı olan adaylar yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Ancak bazı kurumlar 

bu süreci sadece sözlü sınav yaparak da tamamlayabilirler (DPB, 2013).  
B Grubu Kadrolarına Atanma  

B grubu kadrolarına atanma iki türlü olur. Bunlar; merkezi alım ve kurumsal alım yöntemleridir. 

Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alım istisnadır. Kurumsal alım yönteminin mevzuatta açıkça 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu alımlarda da KPSS sonuçları esas alınır. Adaylar yazılı ve/veya sözlü 

sınavlara alınırlar. Sınavın esasları kurumların mevzuatında düzenlenir.  

Kurumsal Alım Yöntemi ile Yapılan Personel Alımları 

 Askeri kadroların sivil memur kadroları, 

 Adalet Bakanlığının zabit kâtibi, mübaĢir, infaz koruma memuru vb. kadroları, 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları (imam, 

müezzin, Kuran kursu öğreticisi) 

 Devlet Havza Meydanları ĠĢletmesi genel müdürlüğünün stajyer hava trafik kontrolörü, 

asistan hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonları, 

 Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiĢ olması kaydıyla hazine avukatı ve 

hukuk müĢaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları, 

 Merkez bankası kadroları, 

 Türk Standartları Enstitüsü kadroları, 

 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı kadroları, 

 Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları, 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları, 

 Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim kadroları, 

 Yargıtay BaĢkanlığı kadroları, 
Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Uyarınca ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Pozisyonlara Alım 

Yöntemi 

SözleĢmeli pozisyonlar için üç türlü yapılmaktadır. Bunlar; 

1. ÖSYM BaĢkanlığı tarafından (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 

doğrudan yapılacak merkezi yerleĢtirme, 

2. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılacak yerleĢtirme, 

3. ArĢiv uzmanı, çözümleyici, mütercim gibi bazı unvanlar için sözleĢmeli personel 

pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir 

unvan için boĢ bulunan sözleĢmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından 

ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav baĢarı sırasına göre 

yapılacak yerleĢtirme yoluyla personel ataması yapılır. 
KPSS ġartı Aranmaksızın Kendi Özel Mevzuatları Uyarınca Ataması Yapılan Kadrolar 

KPSS Ģartı aranmaksızın kendi özel mevzuatları uyarınca ataması yapılan kadrolar; tabip, terör 

mağduru, Ģehit yakınları, istisnai memuriyet kadroları ve özürlü memur kadrolarıdır.  

AraĢtırmamızın amacı; meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin mezun oldukları program 

bazında kamuda istihdam durumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılı içerisinde 

kamuda istihdam edilen önlisans mezunlarının mezun oldukları programlar ile ilgili bilgiler, Devlet 

Personel BaĢkanlığı ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi‘nden (ÖSYM) alınarak betimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiĢtir. 

YÖNTEM 

 

Meslek yüksekokulu mezunlarının bölüm bazında kamuda istihdamını belirlemeye yönelik bu 

çalıĢmada; 2015 yılı içerisinde merkezi yerleĢtirme ile (KPSS ve EKPSS) personel alımları 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılacak verilerin elde edilmesi için Devlet Personel BaĢkanlığı ve 

ÖSYM istatistiklerinden yararlanmak hedeflenmiĢtir. Ancak Devlet Personel BaĢkanlığı‘ndan 4982 
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sayılı ―Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‖ çerçevesinde talep edilen bilgilerin, yine aynı kanun gerekçe 

gösterilerek kurum tarafından verilmemesi nedeni ile araĢtırma sadece 2015 yılı Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS B grubu) ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) merkezi yerleĢtirme 

sonuçları ile sınırlı tutulmuĢtur. Verilerin elde edilmesinde ÖSYM raporlarından ve istatistiklerinden 

yararlanılmıĢtır.  

2015 yılı içerisinde KPSS ve EKPSS sonuçları dikkate alınarak, üçü KPSS, ikisi de EKPSS olmak 

üzere toplam beĢ merkezi yerleĢtirme yapılmıĢtır. ÇalıĢmada önlisans mezunları için ayrılan 

kontenjanlar ve yerleĢtirmeler dikkate alınmıĢtır. Bir kadroyu birden fazla program mezununun tercih 

etmesi durumunda, her program için ayrı kadro olarak değerlendirilmiĢtir. Örneğin; Avrupa Birliği 

Bakanlığı‘na bir kiĢilik memur kontenjanı belirtilmiĢ ve aranan nitelikler de 3173, 3174 olarak 

açıklanmıĢtır. Her iki program mezununun da bu kadro için müracaat edebilecek olması sebebiyle her 

iki program için de birer kontenjan ayrılmıĢ gibi hesaplama yapılmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

Türkiye‘de, 21.03.2016 tarihi itibarı ile toplam 193 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 109‘u 

devlet, 84‘ü ise vakıf üniversitesi olarak eğitim vermektedir. Üniversitelerdeki akademik birimler 

içerisinde çoğunluğu (1581) fakülteler oluĢturmaktadır. Meslek yüksekokullarının toplam sayısı 

937‘dir. Meslek yüksekokullarının %88‘i (825) devlet üniversitesi bünyesinde eğitim vermektedir 

(Tablo 1).    
Tablo 8.Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının Sayısı (2016) 

Yükseköğretim 

Kurumu 

Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi Toplam 

Üniversite 109 84 193 

Fakülte 1134 447 1581 

Yüksekokul 377 109 486 

Meslek Yüksekokulu 825 122 937 

Enstitü 452 219 671 
Kaynak: Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi (21.03.2016)  

 

Türkiye‘de, 21.03.2016 tarihi itibarı ile kayıtlı toplam 6.062.886 üniversite öğrencisi bulunmaktadır. 

Tablo 2‘ye göre bu öğrencilerin %33,2‘si önlisans, %59,8‘i lisans, %5,6‘sı yüksek lisans ve %1,2‘si de 

doktora düzeylerinde eğitim görmektedir.   

   
Tablo 9. Türkiye'de 2015-2016 Yükseköğretim Öğrenci Sayısının Öğretim Türlerine Göre Dağılımı* 

Öğretim Türü Öğrenci Sayısı Yükseköğretim içindeki oranı 

Önlisans 2.013.762 %33,2 

Lisans 3.628.800 %59,8 

Yüksek Lisans    342.101   %5,6 

Doktora     78.223   %1,2 

Toplam 6.062.886 %100 
Kaynak: Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi (21.03.2016) 

*Açıköğretim öğrencileri de dâhildir. 

 

Tablo 3‘te 2015 yıl içerisinde üç kez merkezi atama yapıldığı ve yaklaĢık 20.300 adayın kamuda 

istihdam edildiği görülmektedir. Önlisans mezunu adaylar için en fazla kontenjan KPSS-1 atama 

döneminde olurken, en az kontenjan KPSS-2 atama döneminde olmuĢtur (Tablo 3). 2015 yılında 

merkezi yerleĢtirme ile atanan toplam önlisans mezunu sayısı 5.689 kiĢidir. Bu kadrolar için toplam 

230.909 aday müracaat etmiĢtir. Toplam üç atamada dört önlisans kontenjanına atama 

gerçekleĢmemiĢtir. 
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Tablo 10. 2015 Yılında Öğrenim Türlerine Göre KPSS YerleĢtirme Sonuçlarına ĠliĢkin Sayısal Bilgiler 

YerleĢtirme 

Türü 
Öğrenim Türü T.Y.A.S* K.S.** Y.A.S.*** B.K**** 

KPSS-1 Ortaöğretim 151.917 2.035 2.035 0 

Önlisans 163.142 4.120 4.119 1 

Lisans 158.133 7.058 7.052 6 

Toplam 473.192 13.213 13.206 7 

KPSS-2 Ortaöğretim 36.680 145 145 0 

Önlisans 51.315 575 574 1 

Lisans 76.661 1.439 1.438 1 

Toplam 164.656 2.159 2.157 2 

KPSS-3 Ortaöğretim 35.898 1.046 1.046 0 

Önlisans 16.451 998 996 2 

Lisans 18.571 2.876 2.876 0 

Toplam 70.920 4.920 4.918 2 

Kaynak: ÖSYM Sınav ArĢivi (www.osym.gov.tr) 
*Tercih Yapan Aday Sayısı, **Kontenjan Sayısı, ***YerleĢen Aday Sayısı, ****BoĢ Kontenjan 

 

Tablo 4‘de 2015 yılında yapılan EKPSS merkezi atama sonuçları ile ilgili sayısal bilgiler yer 

almaktadır. Buna göre; 2015 yılında toplam 5.952 engelli kontenjanı belirlenmiĢ ve 5.591 kontenjana 

atama yapılmıĢtır. Engelli kontenjanlarında öğrenim türüne göre ayrım yapılmadığından genel 

kontenjan sayısı verilmiĢtir.   
 

Tablo 11. 2015 Yılı EKPSS YerleĢtirme Sonuçlarına ĠliĢkin Bilgiler 

YerleĢtirme Türü T.Y.A.S* K.S.** Y.A.S.*** B.K**** 

EKPSS-1 38.322 4.212 3.851 361 

EKPSS-2 29.640 1.740 1.740 0 

Toplam 67.962 5.952 5.591 361 

Kaynak: ÖSYM Sınav ArĢivi (www.osym.gov.tr) 
*Tercih Yapan Aday Sayısı, **Kontenjan Sayısı, ***YerleĢen Aday Sayısı, ****BoĢ Kontenjan 

 

Tablo 5‘te 2015 yılında KPSS ve EKPSS merkezi yerleĢtirme sonuçlarının önlisans programlarına 

göre sonuçları yer almaktadır. Bu tabloya göre; KPSS-1 atama döneminde en fazla kontenjan 1.202 

kiĢi ile 3005 (Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım 

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, Ġlk ve Acil Yardım önlisans 

programlarının birinden mezun olmak) nitelik kodlu programlara verilmiĢtir. Ġkinci sırada en fazla 

kontenjan ayrılan program ise 266 kiĢi ile 3037 (Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 

programlarının birinden mezun olmak) nitelik kodlu programlar olmuĢtur.     

 
Tablo 12. 2015 Yılı Merkezi KPSS ve EKPSS Merkezi YerleĢtirme Sonuçlarına ĠliĢkin Sayısal Bilgiler 

Nitelik 

Kodu 

KPSS-1 

Kontenjan 

KPSS-2 

Kontenjan 

KPSS-3 

Kontenjan 

KPSS 

Toplam 

K.S 

EKPSS-1 

Kontenjan 

EKPSS-1 

Kontenjan 

KPSS+EKPSS 

Toplam K.S. 

3001 117 17  134 383 126 643 

3003 30 25  55 5  60 

3004 139   139   139 

3005 1202 100 177 1.479   1479 

3007 215 10 295 520 3  523 

3008 11  8 19   19 

3009 42  9 51   51 

3011 98  12 110   110 

3013 10  14 24 1  25 

3015   6 6   6 

3017 70 6 34 110 1  111 

3019 6   6 2  8 

3020   8 8 2  10 

3021 1   1 33  34 

3023 222 7 139 368 32  400 

3024 1  5 6   6 

http://www.osym.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/
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3025 49  13 62   62 

3027 1   1   1 

3029 59  31 90   90 

3033 39  14 53 2  55 

3035 30   30   30 

3037 266 11 136 413 5  418 

3039 14  5 19   19 

3041 9  5 14   14 

3043 1 1  2   2 

3045 45 10  55 5  60 

3047 86  28 114 27  141 

3051 74  29 103 1  104 

3055 1 1  2   2 

3057 80 2 11 93 1  94 

3063   8 8 6  14 

3064   8 8 6  14 

3067 1   1 2  3 

3069     2  2 

3071 1 2  3 1  4 

3074 26   26 2  28 

3085     2  2 

3086     1  1 

3087 32   32 10  42 

3097 2 1  3   3 

3101 26   26   26 

3105 26   26   26 

3115     15  15 

3119     3  3 

3133     7  7 

3141 27   27 2  29 

3147  1  1 1  2 

3153 17   17   17 

3161 7   7   7 

3163 116 7  123   123 

3167 3 1  4   4 

3173 137 27  164 1  165 

3174 57 4  61 1  62 

3175 63   63   63 

3178  4  4   4 

3179 125 80  205 15  220 

3181 122 19  141   141 

3183 18 11  29   29 

3185     2  2 

3188 29 3  32   32 

3197 1   1   1 

3201 5   5   5 

3217 1   1   1 

3222 3   3 8  11 

3223 18 2  20   20 

3225 15 7  22 6  28 

3229 3   3   3 

3233 3 1  4   4 

3235 1   1   1 

3236 1   1   1 

3239 3 2  5   5 

3246 3 2  5   5 

3247 6 2  8   8 

3248 25 18  43 25  68 

3249 56 30  86 29  115 

3253 35 12  47 25  72 

3254 8 14  22 25  47 

3259 1   1   1 

3261 4   4   4 

3268  1  1   1 

3287 2   2   2 

3289     1  1 

3290 21 10  31 1  32 

3293 21 12  33 2  35 

3297 19 10  29   29 

3301 121   121   121 

3311  1  1   1 

3317     1  1 



745 

 

3318 129 2  131   131 

3319 32 14  46 4  50 

3321 1   1   1 

3323 2   1   2 

3329     207  207 

3331 204 15  219   219 

3347 6 6  12   12 

3355 2   2   2 

3356 4   4   4 

3358 1   1   1 

3359 6 5  11   11 

3364 3 1  4   4 

3366 42 18  60 1  61 

3373 4 1  5   5 

3384 16   16   16 

3385 5   5   5 

3387 3   3   3 

3389 27 4  31   31 

3391 14 1  15   15 

3393  1  1   1 

3395  1  1 1  2 

3398  1  1   1 

3399 2 1  3   3 

3405 1   1   1 

3407 1   1   1 

3408 2   2   2 

3434 2   2   2 

3499 74 155  229   229 

Toplam 4.712 701 995 6.408 918 126  7.452 

 

Devlet Personel BaĢkanlığı (DPB); Yüksek Öğretim Kurumu BaĢkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

görüĢleri ile yargı kararları çerçevesinde Nitelik Kod Kılavuzunu (Tablo 6) hazırlar ve gerekli 

değiĢiklikleri yapar. Kamu kurum ve kuruluĢları, DPB tarafından onaylanan Nitelik Kod Kılavuzu‘nda 

belirtilenler dıĢında ayrıca özel nitelik belirleyemez (DPB, 2013). 

 
Tablo 6. Nitelik Kodları Kılavuzu 

Nitelik 

Kodu 
 

3001 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. 

3003 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 

3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak. 

3005 
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, 

Ambulans ve Acil Bakım, Ġlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3007 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3008 Eczane Hizmetleri, Eczane Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3009 
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

3011 
Ağız DiĢ Sağlığı, Ağız ve DiĢ Sağlığı, DiĢ Hekimliği-Hijyen, DiĢ Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

3013 DiĢ Protez, DiĢ Protez Teknikerliği, DiĢ Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3015 Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak. 

3017 HemĢirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3019 Ebelik önlisans programından mezun olmak. 

3020 YaĢlı Hizmetleri Bakımı, YaĢlı Bakımı, YaĢlı Bakım Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3021 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3023 
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

3024 Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3025 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3027 Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak. 

3029 Odiometri  veya Odyometri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3033 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez programlarının birinden mezun olmak. 

3035 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. 

3037 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3039 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. 

3041 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. 

3043 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3045 ĠĢ ve UğraĢı Terapisi önlisans programından mezun olmak. 

3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. 

3051 Fizik Tedavi, Fizyoterapi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
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3055 Biyokimya Teknikerliği, Biyokimya önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak. 

3063 Çevre Koruma, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3064 Çevre Sağlığı, Çevre önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3067 Tarım, Seracılık, Seracılık-Budama ve AĢılama, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3069 Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3071 Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3074 Tarla Bitkileri önlisans programından mezun olmak. 

3085 Arıcılık önlisans programından mezun olmak. 

3086 Bağcılık önlisans programından mezun olmak. 

3087 Bahçe Ziraatı, Bahçe Tarımı, Bitkisel Üretim önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3097 
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

3101 Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak 

3105 

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Tarım Ürünlerinin Muhafazası, Hasat Sonrası Teknolojisi, Tarım Ürünlerinin 

Muhafazası ve Depolanması, Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

3115 
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermente Ürünler, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3119 Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3133 Organik Tarım önlisans programından mezun olmak. 

3141 Tohumculuk önlisans programından mezun olmak. 

3147 Balık YetiĢtiriciliği veya Su Ürünleri önlisans programından mezun olmak. 

3153 Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3161 
Nalbantlık, Atçılık ĠĢletmeciliği, Antrenörlük ve Seyislik, At Antrenörlüğü, Jokeylik, Atçılık ve Antrenörlüğü, Binicilik, At 
Bakıcılığı ve YetiĢtiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3163 

Genel ĠĢletme, ĠĢletme, ĠĢletmecilik, ĠĢ Ġdaresi, Ticaret ve Yönetim, Tarım ĠĢletmeciliği, ĠĢletme Yönetimi, Tarımsal 

ĠĢletmecilik,  Endüstriyel Yönetim, ĠĢletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, GiriĢimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, 

Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3167 

Pazarlama, Pazarlama ve SatıĢ, SatıĢ Yönetimi, Piyasa AraĢtırmaları ve Pazarlama, Reklamcılık Yönetimi, Piyasa 

AraĢtırmaları ve Reklamcılık, SatıĢ ve Reklam Yönetimi, Elektronik Ticaret, e-Ticaret, Ġnternet ile Pazarlama, Tarım 

ĠĢletmeciliği ve Pazarlama, Tarımsal Pazarlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3173 
Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3174 ĠĢletme-Muhasebe önlisans programından mezun olmak. 

3175 
Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3178 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programından mezun olmak. 

3179 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve 

Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3181 Maliye önlisans programından mezun olmak. 

3183 Ġnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, Ġnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3185 Mahalli Ġdareler, Mahalli Ġdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3188 Otobüs ġoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs ġoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3197 Posta Hizmetleri önlisans programından mezun olmak. 

3201 Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği önlisans programından mezun olmak. 

3217 UlaĢtırma, Karayolu UlaĢımı ve Trafik, UlaĢtırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3222 
AĢçılık, Hazır Yemek ve AĢçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek PiĢirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

3223 

Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel ĠĢletmeciliği, Turizm ve 

Otel ĠĢletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm ve 
Konaklama ĠĢletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3225 ĠnĢaat, ĠnĢaat Teknikerliği, ĠnĢaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3229 Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3233 
Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz 
ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3235 
Ġklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, Ġklimlendirme Teknolojisi, 

Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3236 
Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

3239 
Grafik-Grafik Tasarımı, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

3246 Ġnternet ve Ağ Teknolojileri önlisans programından mezun olmak. 

3247 Bilgi Güvenliği Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. 

3248 

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve 

Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi,  Bilgisayar Teknolojileri ve BiliĢim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

3249 
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Ġnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve 

Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3253 
Bilgi ĠĢlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

3254 Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (Ġnternet), BiliĢim-Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3259 Çini ĠĢlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik veya Seramik,Cam ve Çinicilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
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3261 
Cevher Hazırlama, Cevher Hazırlama ve Madencilik, Maden ve Cevher Hazırlama, Maden, Maden Teknolojisi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

3268 
Sahne ve Gösteri Sanatları IĢık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3287 
Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Hidroelektrik Santralları, Hidroelektrik Santralleri, Elektrik 
Enerjisi Üretim,Ġletim ve Dağıtımı, Enerji önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3289 Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. 

3290 Elektrik önlisans programından mezun olmak. 

3293 
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,  Elektronik Teknolojisi, Elektrik- Elektronik Teknikerliği önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

3297 
Elektronik HaberleĢme, Telekomünikasyon, HaberleĢme, HaberleĢme Teknolojisi, Elektronik HaberleĢme Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

3301 
Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama önlisans programından mezun 
olmak. 

3311 
Gemi ĠnĢaatı, Deniz Araçları Teknolojisi, Deniz HaberleĢme, Güverte, Gemi Makineleri, Sualtı, Su Altı Teknolojisi, Sualtı 

Teknolojisi, Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme, Gemi Makineleri ĠĢletme önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3317 Coğrafi Bilgi Sistemleri önlisans programından mezun olmak. 

3318 Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3319 
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

3321 
Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve Ġplikçilik, Pamuk Pazarlama ve Ġplikçilik, Tekstil Ġplikçilik, Tekstil Baskı, Dokuma, 
Tekstil Dokuma, Tekstil Teknolojisi, Örme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3323 Kalite Kontrol, Kalite ve Ürün Yönetimi, Üretimde Kalite Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3329 Ġlahiyat, Ġlahiyat (Önlisans) önlisans programından mezun olmak. 

3331 
Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Ġtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve Ġtfaiyecilik önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

3347 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

33 55 
Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon, Ġç Mekan Koruma ve Yenileme, Bina Koruma ve Yenileme 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3356 Metal ĠĢleri önlisans programından mezun olmak. 

3358 Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Metalürji önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3359 
Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine- Resim-Konstrüksiyon, 

Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3364 Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3366 
Makine, ĠĢ Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

3373 
Otomotiv Tasarım ve Ġmalat, Otomotiv SatıĢ Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, 

Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3384 Sosyal Hizmetler önlisans programından mezun olmak. 

3385 Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3387 Sosyal Bilimler önlisans programından mezun olmak. 

3389 Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3391 
Halkla ĠliĢkiler, Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

3393 

Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, 

Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, 

Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3395 
Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo- Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve 
Televizyon Yayıncılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3398 Medya ve ĠletiĢim önlisans programından mezun olmak. 

3399 Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

3405 Anaokulu Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak. 

3407 Bilgi Teknolojileri önlisans programından mezun olmak. 

3408 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri veya Bilgisayar önlisans programından mezun olmak. 

3434 Okul Öncesi Eğitimi önlisans programından mezun olmak. 

3499 Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programından mezun olmak. 

 

SONUÇ 

 
Fiziki sermaye birikimiyle birlikte, hızla geliĢen bilgi ve iletiĢim teknolojisini anlayabilen ve üretimde 

kullanabilen insan gücü, bilginin stratejik kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, ulusal ve 

uluslararası düzeyde sürdürülen rekabette üstünlük sağlayabilmek için nitelikli iĢgücüne verilen önem, 

her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ara elemanın 

yetiĢtirilmesinde, meslek yüksekokullarının rolü büyük önem arz etmektedir.  

Günümüzde hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de geliĢmekte olan ülkelerde üniversite mezunlarının iĢsizliği 

önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. Bunun nedeni olarak, yükseköğretim kurumlarının nicelik olarak büyük 

ölçüde yaygınlaĢmasına bağlı olarak mezun sayısındaki artıĢ gösterilebileceği gibi, istihdam sorunu 
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ekonomik koĢullarla da iliĢkilendirilebilir. Ancak, yükseköğrenim mezunlarının açık iĢsizliğinden çok, 

eksik istihdamının daha önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

2015 yılı içerisinde merkezi yerleĢtirme ile (KPSS ve EKPSS) personel alımları incelendiği bu 

çalıĢmada meslek yüksekokulu mezunlarının bölüm bazında kamuda istihdamını belirlemek 

amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda yapılan araĢtırma sonucunda 2015 yılında 3 kez merkezi atama yapıldığı 

ve toplam 20.300 adayın kamuda istihdam edildiği tespit edilmiĢtir. Bu yerleĢtirmelerin 5.689 kiĢisini 

(%28) önlisans mezunları oluĢturmaktadır. Buna ek olarak engelli kontenjanından 1.144 önlisans 

mezununun da ataması yapılmıĢtır.  

2015 yılı önlisans mezunlarına ayrılan kontenjanların program bazında dağılımları incelendiğinde en 

çok kontenjanın (1.479) 3005 nitelik kodu ile acil bakım teknikerliği, acil yardım teknikerliği, 

ambulans ve acil bakım teknikerliği, paramedik, acil yardım, ambulans ve acil bakım, ilk ve acil 

yardım önlisans programlarının birinden mezun olanlara ayrıldığı anlaĢılmıĢtır. Önlisans mezunlarına 

ayrılan 6.408 kontenjanın %23‘ünün bu programlara ayrıldığı görülmektedir. Toplamda 1 kontenjan 

ayrılan; Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri,  Bağcılık, Posta Hizmetleri,  UlaĢtırma, Karayolu 

UlaĢımı ve Trafik, UlaĢtırma ve Trafik Hizmetleri, Ġklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, 

Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, Ġklimlendirme Teknolojisi, Ġklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, 

Çini ĠĢlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik veya Seramik, Cam ve Çinicilik, Sahne ve Gösteri Sanatları 

IĢık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, 

Elektrik Teknolojisi, Gemi ĠnĢaatı, Deniz Araçları Teknolojisi, Deniz HaberleĢme, Güverte, Gemi 

Makineleri, Sualtı, Su Altı Teknolojisi, Sualtı Teknolojisi, Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme, Gemi 

Makineleri ĠĢletme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve Ġplikçilik, Pamuk 

Pazarlama ve Ġplikçilik, Tekstil Ġplikçilik, Tekstil Baskı, Dokuma, Tekstil Dokuma, Tekstil 

Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Metalürji, 

Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve 

Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-

Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo 

Programcılığı, Medya ve ĠletiĢim, Anaokulu Öğretmenliği ve Bilgi Teknolojileri programları ise en az 

kontenjan ayrılan programlar olarak tespit edilmiĢtir. Nitelik kodları birden çok programı içerdiğinden 

bu programların büyük kısmının hiç ataması olmadığını söylemek mümkündür. Devlet Personel 

BaĢkanlığı bölümler bazında atamalara için veri talebine olumsuz cevap verdiğinden hangi bölümlerin 

2015 yılında hiç atama yapmadığını söylemek mümkün değildir. Ancak eldeki verilerle kontenjanların 

dağılımlarını iliĢkin analizler yapılabilmiĢtir. 

Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri, Arıcılık, Bağcılık, Gıda Teknolojisi, 

Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermente Ürünler, Fermantasyon, Fermantasyon 

Teknikerliği, Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Organik Tarım,  Mahalli Ġdareler, Mahalli 

Ġdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektrik Teknolojisi ve Ġlahiyat 

programlarına yalnızca Engelli KPSS kapsamında kontenjan ayrılmıĢtır.   

Sonuç olarak; meslek yüksekokulları her ne kadar özel sektörün ara eleman ihtiyaçlarına cevap 

vermek amacıyla kurulmuĢ olsa da kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli de karĢılamayı 

amaçlamalıdır. Sağlanacak yeni istihdam olanakları ile meslek yüksekokullarının önemi daha da 

artacak ve öğrenci bulma sorunları azalacaktır.  
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Özet 

 

Meslek yüksekokulları   ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sektörlerine  nitelikli teknik eleman yetiĢtiren 

yükseköğretim kurumlarıdır.  ĠĢyerinde yapılan kısa dönemli yaz  stajlarının öğrencilerin istihdam 

edilebilirliğine etkisi  genellikle kısıtlıdır.  Staj sürelerinin uzaması  ve 3 dönem teorik ve bir dönem  

iĢyerinde staj uygulaması mezunların istihdam edilebilirliğini arttırabilecektir. Pamukkale Üniversitesi 

Honaz MYO‘ nda  2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren  dört programda  bir dönemlik (dört ay 

staj)   uygulamasına geçilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı;  Pamukkale Üniversitesi Honaz  Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin  istihdam edilebilirliğini arttırmada  3+1 programının  rolünü  

belirlemektir. ÇalıĢma sonucu  3+1 programına katılan öğrencilerin % 44''ünün staj yaptıkları 

iĢyerinde iĢ teklifi aldığı, ancak  iĢ teklifi alanların sadece %14'ü çalıĢmaktadır. Öğrencilerin iĢ 

teklifini kabul etmeme nedenleri;  öğrenime devam etmeleri, ailelerinin oturdukları ile dönme isteği ve 

çalıĢma koĢullarının ağır olması gelmesidir.  ĠġKUR kanalı ile iĢyerinde staj yapan öğrenciler, 3308 

sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre staj yapan öğrencilere göre daha yüksek oranda iĢ teklifi 

almıĢlardır. Öğrenciler bir dönemlik mesleki uygulamalar dersinin  çalıĢma hayatını yakından 

tanımalarını sağladığını  düĢünmektedirler. Kız öğrencilerin  stajla ilgili olumlu düĢünceleri genellikle 

erkek öğrencilere göre daha olumludur.  

Anahtar Kelimeler: Staj, ĠĢ BaĢı Eğitim Programları, Mesleki Uygulamalar Dersi, Ġstihdam 

 

Vocational Practice Course (3 + 1 of the program) and the Role of Turkish 

Employment Agency on the  Job Training Program for Increasing Vocational 

Students' Employability:  

The Case of The Honaz Vocational Training College 
 

Abstract  

Vocational colleges in the universities are higher education  institutions which educate qualified 

technical personnel mainly industrial and service sectors The effect of short-term summer internships 

program in the workplace on the  employability of students often are limited. The extension of the 

internship period (a period of 3 semesters academic and  1 semester vocational practice course which 

is a kind of the internship in the workplace) may increase the employability of graduates. Pamukkale 

University Honaz Vocational College has implemented four month internship program since the 

beginning of the 2014-2015 academic year. This study aims to to determine the role of new internship 

programme (3 + 1) for increasing  Pamukkale University Honaz Vocational College' students 

employability. According to  the results of survey, we found that  43.9% of students participating in 

the new internship program receive job, but only 14% of them are still working. The Students 

disapprove  job offers in consequences of the continuing the vocational education,  returning  to their 

families after university and heavy working conditions.  

The  students participating internship program via Turkish Employment Agency who got job offers  

more than students participating internship program according to  Law No: 3308 Vocational Training 

Act.  The students  believe that  the new internship program ensured to know working life closely. The 

girl students   generally have more positive thoughts than boy students about the  new internship 

program. 

 

Keywords: Internship, Turkish Employment Agency On The Job Training Program, Vocational 

Practices Course, Employment 



751 

 

GĠRĠġ  

 

 Ülkelerin kalkınmasında fiziki sermaye yanında  yetiĢmiĢ eğitimli iĢgücü (beĢeri sermaye) önemli rol 

oynamaktadır. Mesleki eğitim, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara 

elemanın yetiĢmesini sağlayan temel araçlardan birisidir.  Öğrencilerin sadece teorik bilgiye sahip 

olması yetmemekte, bilgilerini iĢverenlerin talep ettiği yetkinlikler çerçevesinde uygulama ile 

birleĢtirmeleri gerekmektedir. Genel adı ile stajlar, mesleği öğrenecek kiĢilerin  teorik bilgilerini pratik 

ile pekiĢtirmesine yardımcı olmaktadır. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğe göre staj; herhangi 

bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemdir (TDK, 2016). Meslek 

yüksek okullarında,  stajlar genellikle yaz dönemlerinde  yapılmaktadır. Staj süreleri 15 iĢ günü ile 

otuz iĢgünü arasında değiĢmektedir.  Söz konusu stajların sürelerinin kısalığı, denetimlerinin zorlukları 

etkinliklerini azaltmaktadır. Staj sürelerinin uzaması, stajların  sürekli ve düzenli denetim altında   

yapılması, öğrencilerin çalıĢma hayatını yakından tanımalarını sağlayabilecek, mezuniyet sonrası 

istihdam olanaklarını arttırabilecektir. Meslek yüksekokullarında üç dönem teorik, bir dönem pratik 

eğitim Ģeklinde uygulanan ve 3+1 olarak adlandırılan  uygulama ile  yaz stajları yanında mesleki 

uygulamalar dersi adı altında  öğrencinin bir dönem boyunca  mesleğinin gereklerini öğrenmesi 

desteklenmektedir.  Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO'nda 2014-2015 eğitim öğretim yılından 

itibaren  dört programda  bir dönemlik (dört ay staj)   uygulamasına geçilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı,  

Pamukkale Üniversitesi Honaz  Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin  istihdam edilebilirliğini 

arttırmada  3+1 programının  etkisini   belirlemektir.  

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA STAJ  UYGULAMALARI 

 

Mevcut Staj Uygulamaları 

Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi Ġçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin ĠĢyerlerindeki 

Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına ĠliĢkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe (Resmi Gazete; 

22.05.2002, Tarih,  Sayı: 24762) staj süresi, programın niteliğine göre 30 iĢgününden (240 saat)‘den 

az, 60 iĢgününden (480 saat)‘den çok olamaz (Yönetmelik m.17/3). Öğrenim süresi içinde mesleki 

uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri yukarıda belirtilen 30-60 günlük staj süresinin dıĢında 

değerlendirilir. Meslek yüksekokullarında staj  genellikle birinci ve ikinci sınıf yaz döneminde her bir 

dönem için en az 15  en fazla 30 iĢgünü  olarak yapılmaktadır.  Mevcut  sistemde öğrenciler -programa 

göre değiĢmekle beraber- dönem içinde 8-11 teorik ders almakta ve her dersten ara sınav ve final 

sınavlarına girmektedirler.  Oysa amacı meslek kazandırmak  ve sanayi ve hizmetler sektörüne ara 

eleman yetiĢtirmek olan  programlar için sadece yaz stajı ve teorik eğitim, öğrencilerin  meslekleri ile 

incelikleri ve kuralları öğrenmeleri konusunda yeterli olamayabilmektedir.  Öğrenciler ve iĢverenler 

staja kısa dönemli yerine getirilmesi gerekli bir zorunluluk olarak bakabilmektedirler. Dolayısıyla 

öğrenciler iyi bir teorik eğitim  aldıkları varsayımı altında bile  iĢin pratiğini yeterince öğrenmeden 

mezun olabilmektedirler. 

 

3+1  Uygulaması 

 

Meslek yüksekokullarında 3+1 uygulaması öğrencinin  3 dönem teorik ders ve bir dönem  iĢyerinde 

mesleki uygulamalar dersi kapsamında  uzun dönemli uygulamalı ders  görmesini sağlayan  staj 

dıĢında bir  programdır. Program Sakarya Üniversitesi tarafından geliĢtirilmiĢ olup  2011-2012 Eğitim 

Öğretim yılından itibaren belirtilen üniversitede  uygulanmaktadır (Sarıbıyık, 2013:39).  Bir dönem 

mesleki uygulamalar on altı  hafta boyunca dersi öğrencinin ve/veya meslek yüksek okulunun uygun 

gördüğü  iĢyerinde   uygulama ders sorumlusunun gözetiminde  gerçekleĢmektedir. Öğrenciler staj 

benzeri uygulamada her hafta ders sorumlusu tarafından iĢyerinde ziyaret ve takip edilmektedir. 

Öğrenci dönem boyunca iĢyerinde öğrendikleri ile ilgili bir rapor hazırlamakta, rapor iĢyerinde 

öğrenciden sorumlu personel (iĢveren/iĢveren vekili) ve mesleki uygulamalar dersi sorumlusu 

tarafından notlandırılmaktadır.  Öğrenci  mesleki uygulamalar dersi dıĢında ayrıca   yaz stajlarını 

yapmak zorundadırlar (Sakarya Üniversitesi'ndeki 3+1 uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bkz 

Sarıbıyık, 2013, Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO Uygulaması için bkz. Pamukkale Üniversitesi 

Honaz Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi, 

http://www.pau.edu.tr/hmyo/tr/sayfa/ogrenciler-5).  
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Pamukkale Üniversitesi  Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne Resmi Gazete; 21.08.2013, 

Tarih,  Sayı: 28742) m. 26/5'e göre göre öğrenciler ĠġKUR'un iĢbaĢı eğitim programı çerçevesinde de  

stajlarını yapabilmektedirler. ĠġKUR' un iĢbaĢı eğitim programına katılan öğrencilere ĠġKUR 

tarafından her gün için 50 TL ücret verilmekte ve öğrencilerin kısa vadeli sigorta kolları açısından 

sosyal güvenliği ĠġKUR tarafından sağlanmaktadır 

(http://www.iskur.gov.tr/isarayan/i%C5%9Fba%C5%9F%C4%B1e%C4%9Fitim.aspx).  Söz konusu 

yönetmelik çerçevesinde ĠġKUR Denizli Ġl Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi arasında yapılan 

protokol ile öğrencilerin  3+1 programı çerçevesinde 16 hafta boyunca ĠġKUR ĠĢbaĢı Eğitim 

Programları'ndan yararlanmaları sağlanmıĢtır. Söz konusu programdan yararlanmayan öğrenciler ise 

3008 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde iĢverenlerden ücret almaktadır. öğrencilerin sosyal 

güvenliği ise kısa vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanun'a göre Pamukkale Üniversitesi 

tarafından sağlanmaktadır. 

 

3+1 PROGRAMI KAPSAMINDA MESLEKĠ UYGULAMALAR  DERSĠ VE ĠġKUR ĠġBAġI 

EĞĠTĠM PROGRAMLARININ ROLÜ 

 

AraĢtırmanın amacı, Honaz Meslek Yüksekokulu'nda 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında dört 

programda (iĢletme, dıĢ ticaret, lojistik ve pazarlama), 3+1 uygulamasının  öğrencilerin istihdam 

edilebilirliğini arttırmadaki rolünü belirlemektir.   

 

ÇalıĢmada   programa katılan 138 öğrenciden 121'ine anket uygulanmıĢ ve geçerli sayılan 107 anket 

değerlendirmeye alınmıĢtır. ÇalıĢma ile  öğrencilerin iĢ teklifi alıp almadıkları, iĢ teklifi aldılarsa, iĢ 

teklifini kabul edip etmedikleri, iĢ teklifini kabul etmeme nedenleri ve mesleki uygulamalar dersi (bir 

dönemlik staj ile ilgili görüĢleri  incelenmiĢtir. 3+1 programı ile ilgili literatürde  alan çalıĢmasına 

rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle verilerin yorumlanmasında  meslek yüksekokullarındaki staj 

uygulamaları ile ilgili  yapılan araĢtırma sonuçlarından yararlanılmıĢtır. 

 

 

Tablo 13 3+1 Programına Katılan Öğrencilerin  Mesleki Uygulamalar Dersini Yaptıkları 

ĠĢyerinden ĠĢ Teklifi Alma Durumları 

 

    Evet Hayır Toplam 

Kız 

Sayı 21 29 50 

% 42,00% 58,00% 100,00% 

Erkek 

Sayı 26 31 57 

% 45,60% 54,40% 100,00% 

Toplam 

Sayı 47 60 107 

%  43,90% 56,10% 100,00% 
Kaynak: Yazarların alan çalıĢmasına dayalı hesaplamaları 

 

Ankete katılan öğrencilerden yaklaĢık %44'ü  mesleki uygulamalar dersini yaptığı iĢyerinden  iĢ teklifi 

aldığını belirtmektedir.  Kız öğrencilerin  %42'si, erkek öğrencilerin ise yaklaĢık %46'sı   mesleki 

uygulamalar dersi sırasında iĢ teklifi aldığını ifade etmiĢtir.   
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Ġ 
 

ġekil 1 Öğrencilerin Katıldıkları Programa Göre ĠĢ Teklifi Alma Durumları 

ĠġKUR ĠĢ BaĢı Eğitim Programı cevap sayısı=43 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Programı cevap sayısı=61 

Cevap vermeyen sayısı=2 

Kaynak: Yazarların alan çalıĢmasına dayalı hesaplamaları 

 

 

ĠġKUR ĠĢ BaĢı Eğitim Programı Kanalı ile iĢe girenlerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre 

iĢyerinde staj yapanlara göre; daha fazla iĢ teklifi aldıkları görülmektedir. Bunun temel nedeni; 

iĢverenlerin  ĠġKUR'un iĢbaĢı eğitim programından tekrar yararlanabilmek için  mevcut programa 

katılanlardan bir kısmını istihdam etme zorunluluğu ya da iĢverenin sosyal sigorta prim teĢviklerinden 

yararlanma isteği  olabilir(TeĢvikler için bkz. http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isveren/tesvikler.aspx). 

Hançer Aydemir (2015, 14,15,16) Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Çocuk GeliĢimi, YaĢlı Bakımı, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Programlarında öğrenim gören ve yaz stajını tamamlamıĢ toplam 158 öğrenciye anket 

uygulamıĢ ve sonuçları korelasyon, çapraz tablo (Crosstab), yüzde ve frekans dağılımları kullanarak 

değerlendirmiĢtir. ÇalıĢmaya göre, katılımcıların %23.4‘ü staj yaptığı yerden iĢ teklifi almıĢtır. 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu‘nda yapılan bir çalıĢmaya 

göre; öğrencilerin %40‘ı staj yaptıkları iĢyerinden iĢ teklifi almıĢtır (Karacan ve Karacan, 2004:179). 
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ġekil 2 Öğrencileirn  Cinsiyete Göre ĠĢ Teklifini Kabul Etme Durumları  
n=53 

Kaynak: Yazarların alan çalıĢmasına dayalı hesaplamaları 

 

Mesleki uygulamalar dersi sırasında iĢ teklifi alan öğrencilerden sadece %12,7'si  iĢ teklifini kabul 

etmiĢtir. ĠĢ teklifini kabul edenlerin 4'ü kız, 22si erkek öğrencidir. 

 
ġekil 3 Öğrencilerin ĠĢ Teklifini Kabul Etmeme  Nedenleri 

n=35 

Kaynak: Yazarların alan çalıĢmasına dayalı hesaplamaları 

 

Öğrencilerin %54'ü   okullarına devam edebilmek için, %23'ü aileden uzak yaĢadığı ve eğitimlerinin 

sonunda memleketlerine dönmek istedikleri için, %11'i çalıĢma koĢulları ağır olduğu içim, %6'sı ise 

bölüm dıĢında bir iĢte çalıĢacağı için  iĢ teklifini reddetmiĢtir. Ġkamet iĢ teklifinin  kabulünde önemli 

bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Mizrahi ve Erbey‘in (2011) Muğla Üniversitesi - Milas 

Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü‘nde öğrenim gören ve stajını 

tamamlamıĢ 100 öğrenci ile yaptıkları anket sonucuna göre; staj yapılan yer ile ikamet edilen yerin 

uzaklığı (%27) ve staj yerinin tanıdık olması (%27) staj yapılan yerin seçimini etkileyen en önemli 

unsurlar olarak tespit edilmiĢtir. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek 
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Yüksekokulu‘nda yapılan bir çalıĢmaya göre (Karacan, Karacan, 2004:175), öğrencilerin tamamına 

yakını ikamet ettikleri yerlerde staj yapmıĢlardır. 

 

Anketin  ikinci kısmında öğrencilere iĢyerindeki mesleki uygulamalar dersi (bir dönemlik staj) 

uygulaması ile ilgili görüĢleri  likert tipi ölçekle hazırlanan anket ile  sorulmuĢtur. Öğrenciler 

aĢağıdaki ifadeleri 1'den 5'e kadar puanlamıĢlardır ( 5: Tamamen Katılıyorum, 4: Çoğunlukla 

Katılıyorum , 3: Kısmen katılıyorum2: Çok az katılıyorum, 1: Hiç katılmıyorum).   Cronbach's 

Alpha 0,895  olarak bulunmuĢtur. Söz konusu oran yüksek bir güvenirlik düzeyini iĢaret etmektedir. 

 

 

Tablo 14 Programına Katılan Öğrencilerin  Mesleki Uygulamalar Dersi Ġle Ġlgili  GörüĢleri 

  n 

Genel 

Ortala

ma 

Standart 

Sapma 

(K) 

Ortala

ma 

(K) 

Standart 

Sapma 

(E) 

Ortala

ma 

(E) 

Standart 

Sapma 

ĠĢyerinde bir dönemlik staj çalıĢma 

hayatını yakından tanımamı sağlamıĢtır. 107 3,92 1,37 4,18 1,35 3,68 1,35 

ĠĢyerinde bir dönemlik staj  ile Honaz 

MYO‘da öğrendiğim teorik bilgilerin 

uygulamasını yapma imkanı buldum. 107 2,63 1,40 2,78 1,37 2,49 1,42 

ĠĢyerinde bir dönemlik stajda  yaptığım iĢ 

ile Honaz MYO‘da devam ettiğim program 

arasında bağıntı vardır.  107 2,91 1,55 3,12 1,59 2,72 1,51 

Honaz MYO‘nda aldığım dersler, staj 

uygulamasında yaptığım iĢin gerektirdiği 

nitelik/bilgiyi karĢıladı 107 2,73 1,33 3,00 1,31 2,49 1,31 

ĠĢyerinde çalıĢan uzman personel bana 

bilgilerini aktarmada istekliydi.  107 3,50 1,56 3,78 1,39 3,25 1,67 

Stajlardan sorumlu olan danıĢman ve 

denetçi akademik personel stajım ve 

sorunlarım ile yakından ilgilendi.  107 3,47 1,40 3,58 1,43 3,37 1,37 

Mezun olduktan sonra bir dönem boyunca 

staj yaptığım iĢyeri gibi bir iĢyerinde 

çalıĢmak isterim. 107 2,90 1,62 3,06 1,66 2,75 1,58 

ĠĢyerinde yaptığım bir dönemlik staj  

mezuniyetten sonra kısa sürede iĢ bulmamı 

kolaylaĢtıracaktır. 107 3,08 1,39 3,46 1,37 2,75 1,34 

ĠĢyerinde bir dönem staj uygulamasının 

diğer bölümlere yaygınlaĢtırılması yararlı 

olur. 107 3,44 1,42 3,76 1,35 3,16 1,42 

Kaynak: Yazarların alan çalıĢmasına dayalı hesaplamaları 

 
 

ÇalıĢmanın yöntem bölümünde de belirttiğimiz üzere; meslek yüksekokullarında yaz dönemlerinde 

uygulanan stajlara iliĢkin yapılan alan çalıĢmalarından elde edilen sonuçlar 3+1 programı ile ilgili alan 

araĢtırmamızda elde ettiğimiz sonuçların yorumlanmasında yol gösterici olabilir. Örneğin;  Doğan ve 

Doğan tarafından (2011) Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu ve Ġnebolu 

Meslek Yüksekokulu öğrencisi 393 kiĢi ile BeĢ‘li Likert Ölçeği kullanılarak yapılan anketler aritmetik 

ortalamalarına göre yorumlanmıĢ ve çalıĢmanın sonunda öğrencilerin en yüksek düzeyde katılım 

gösterdikleri görüĢün (3,57 ortalama) ―Staj yaptığım iĢyeri iĢ hayatına hazırlanmama katkı sağladı‖ 

görüĢü olduğu tespit edilmiĢtir. UlaĢılan sonuç , çalıĢmamızda yer alan ve en yüksek puanı alan 

ĠĢyerinde bir dönemlik staj çalıĢma hayatını yakından tanımamı sağlamıĢtır  ifadesinin en yüksek 

puanı alması  (3,92) ile benzerlik göstermektedir. benzer bir sonuca  Utkun ve arkadaĢlarının 

çalıĢmasında da rastlanılmaktadır Utkun ve arkadaĢları tarafından (2011) Pamukkale Üniversitesi‘ne 

kayıtlı 300 Meslek Yüksekokulu öğrencisinin staj algıları, stajdan beklentileri, stajla ilgili Ģikayetleri 

BeĢ‘li Likert Ölçeği kullanılarak ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Öğrencilerin en yüksek aritmetik ortalamayı 
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oluĢturdukları görüĢ, 3,79 ortalama ile stajın eğitimini aldığı mesleği yakından tanımasını 

sağlamasıdır. 

Genel olarak kız öğrencilerin anketteki ifadelere erkek öğrencilere göre daha yüksek puan verdikleri 

görülmektedir. Kız  öğrenciler, ĠĢyerinde bir dönemlik staj çalıĢma hayatını yakından tanımamı 

sağlamıĢtır. ifadesine erkek öğrencilere  göre daha yüksek bir puan vermiĢlerdir (K=4,18, E=3,68).  

Kız öğrencilerin ĠĢyerinde yaptığım bir dönemlik staj  mezuniyetten sonra kısa sürede iĢ bulmamı 

kolaylaĢtıracaktır. ifadesine de  erkeklere göre daha yüksek bir puan verdikleri görülmektedir 

(K=3,46, E=2,75). Aynı Ģekilde, ĠĢyerinde bir dönem staj uygulamasının diğer bölümlere 

yaygınlaĢtırılması yararlı olur.  ifadesine verilen  kız öğrenciler tarafından verilen puanın (3,76), 

erkek öğrencilerin verdiği puandan (3,16)yüksek olduğu  görülmektedir.  Doğan ve Doğan‘ın 

çalıĢmasında  (2011) kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre ve 2. sınıf öğrencilerinin, dönemini 

uzatmıĢ öğrencilere göre staj uygulamaları ve staj sonrası mesleki bakıĢ açılarının daha olumlu olduğu 

bulgularına ulaĢılması, staj uygulamalarında sosyo-demografik özelliklerin belirleyici olabileceğini 

göstermektedir. 

 

Mizrahi ve Erbey‘in (2011) öğrencilerin %65‘i staj sırasında okul sonrası sürdürecekleri meslek ve 

kariyer yolu konusunda fikir sahibi olmuĢtur. Farklı biçimde %42‘si staj süresinin mesleki anlamdaki 

becerilerini geliĢtirme konusunda yetersiz olduğunu düĢünmektedir. 

 

Dilay ve arkadaĢlarının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Makine Programı‘na kayıtlı basit tesadüfü örnekleme yöntemi seçilen 57 öğrenci ile yaptıkları 

çalıĢmaya göre (2015:6,8), öğrencilerin %82,45‘si stajın kendilerine iĢ bulmaları noktasında yardımcı 

olduğunu; %70,18‘si ise beklentilerini karĢılayan staj yaptığını düĢünmektedir. 

 

Stajla ilgili temel sorunlardan bir tanesi; öğrencilerin staj sırasında bölüm ile ilgisinin olmadığını  

düĢündükleri iĢlerde çalıĢtırılmalarıdır. Anketimizde en düĢük puanı; ĠĢyerinde bir dönemlik staj  ile 

Honaz MYO‟da öğrendiğim teorik bilgilerin uygulamasını yapma imkanı buldum.ifadesi almıĢtır 

(2,63).  Literatürde staj ile ilgili yapılan çalıĢmalar öğrencilerin iĢyerinde yaptıkları iĢ ile aldıkları 

eğitim arasındaki uyumsuz eĢleĢmeye iĢaret etmektedir. Örneğin; Soydemir ve arkadaĢlarının 

(2015:1622,1623) Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu‘na kayıtlı 210 öğrenciyi 

kapsayan çalıĢmasının frekans dağılımına göre; öğrencilerin %53,3‘ü staj eğitimi ve uygulama 

faaliyetlerinin teorik eğitimi daha iyi kavrattığını düĢünmektedir. Ancak, öğrencilerin %50.9‘una göre 

de staj sırasında çalıĢma alanı dıĢında iĢler yaptırılmıĢtır. Utkun ve arkadaĢlarının stajla ilgili yaptığı 

çalıĢmada öğrencilerin en fazla Ģikayet ettikleri durum, stajda fotokopi gibi gereksiz ve yararsız iĢlerde 

çalıĢtırılmalarıdır (2,77 ortalama)  (Utkun ve ark., 2011). 

 

Tekbaklan‘ın çalıĢması (2015:349,350) Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘ne bağlı Samsun Meslek 

Yüksekokulu ve Havza Meslek Yüksekokulu‘na kayıtlı 124 öğrenciyi kapsamaktadır. ÇalıĢmaların 

temel bulguları; öğrencilerin staj uygulamasını turizm eğitimi için çok önemli bulmasına karĢın  

(aritmetik ortalama 3,99), staj süresinin uzun bulması (aritmetik ortalama 2,70) ve iĢletmelerin 

kendilerini ucuz iĢgücü olarak görmesinden duydukları yakınmalardır. (aritmetik ortalama 2,78). 

Aymankuy ve arkadaĢları (2013), lisans düzeyinde turizm öğrencilerinin staja önem verdiklerini,  

ancak öğrencilerin iĢyerlerinde ucuz iĢgücü olarak görünmekten yakındıklarını bulgulamıĢlardır. Özel 

ve Karagöz‘ün (2014:36) Bolu Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uyguladıkları anket çalıĢmasında,  

öğrencilerin okulda öğrendiklerini uygulama, bilgi ve becerilerinin iĢyeri beklentilerini karĢılaması 

ifadelerine en düĢük puanları verdikleri görülmüĢtür. 

 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu‘nda yapılan bir çalıĢmaya 

göre; Karacan ve Karacan (2004:177-178), öğrencilerin yarısından fazlasının (%60) staj sırasında 

kendilerine yeterli bilginin verilmediğini bulgulamıĢlardır. Öğrencilere göre bunun temel nedenleri, 

iĢyerindeki yoğunluk, stajyerlere geçici personel olarak bakılması ve stajyerlerin iĢyerinde 

önemsenmemesidir. ÇalıĢmada öğrenciler baĢarılı bir stajın koĢullarını; stajların etkin biçimde 

denetlenmesi,  uygun staj yeri seçilmesini ve stajın öneminin öğrencilere anlatılmasını Ģeklinde  ifade 

etmiĢtir (Karacan ve Karacan, 2004:179). 
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SONUÇ 

 

Meslek Yüksekokulu  eğitimi maliyetli ve ağır bir eğitim sürecini içermektedir. Ġki yıllık süre içinde 

öğrencilere hem mesleğin gerektirdiği teorik  bilgileri, hem de  uygulamada öğrencilerin karĢılaĢtıkları 

sorunları çözebilecekleri, pratik eğitimin verilmesi gerekmektedir. Meslek Yüksekokullarında  

öğrencilerin iĢgücü piyasasının  istedikleri beceriler ile donanımları edinmelerinin sağlanması stajların 

süresinin uzaması ve etkin biçimde yapılması ile mümkün olabilir.  Bu noktada öğrencilerin 3 dönem 

teorik bir dönem pratik  uygulama yapmalarını sağlayacak mesleki uygulamalar dersini içeren bir 

dönemlik staj uygulaması öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttırmada önemli bir araç olabilir.  

ÇalıĢmada Honaz Meslek Yüksekokulu'nda 2015-2016 eğitim öğretim yılında 3+1 programı 

çerçevesinde yapılan ve mesleki uygulamalar dersini içeren bir dönemlik staj uygulamasının   istihdam 

edilebilirliğe yönelik etkisi ile öğrencilerin program hakkındaki düĢüncelerinin öğrenilmesi 

amaçlanmıĢtır.   ÇalıĢma sonucu  3+1 programına katılan öğrencilerin yaklaĢık %44'ünün  staj 

yaptıkları iĢyerinde iĢ teklifi aldığı, ancak  iĢ teklifi alanların sadece %14'ü çalıĢtığı bulgulanmıĢtır.. 

Öğrencilerin iĢ teklifini kabul etmeme nedenleri;  öğrenime devam etmeleri, ailelerinin oturdukları ile 

dönme isteği ve çalıĢma koĢullarının ağır olması gelmesidir.  ĠġKUR kanalı ile iĢyerinde staj yapan 

öğrenciler, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre staj yapan öğrencilere göre daha yüksek oranda 

iĢ teklifi almıĢlardır.  Bunda temel etmenin ĠġKUR kapsamında iĢe baĢlayan öğrencilerin iĢveren 

tarafından belirli süre istihdam edilme sorunlulukları  ya da iĢverenlerin istihdam ile beraber sosyal 

sigorta prim teĢvikinden yararlanma isteği olabilir. Öğrenciler bir dönemlik mesleki uygulamalar 

dersinin  çalıĢma hayatını yakından tanımalarını sağladığını  düĢünmektedirler. Kız öğrencilerin  stajla 

ilgili olumlu düĢünceleri genellikle erkek öğrencilere göre daha olumludur. Sonuçlar 3+1 programının 

genel olarak öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttırmada etkili olduğu söylenebilir..  Bununla 

beraber, programların  ĠġKUR desteği ile yapılması, hem öğrencilerin programlara katılımını hem de 

programdan sonra istihdam edilebilirliğini arttırabilecektir. Programın etki  analizinin  bir kontrol 

grubu oluĢturularak (programa katılmayan diğer meslek yüksekokulu öğrencileri )  iki yıl sonra 

yinelenmesi ve mezunların iĢgücü piyasasındaki konumlarının belirlenmesi programın gerçek etkisini 

belirlemek anlamında önemlidir. 
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Kendi ĠĢini Kurmak Ġsteyen Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri 

Mezunları Ġçin KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri ve Sonuçları 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması, baĢarılı ve uzun iĢletmelerin 

kurulması için iĢ arayanlar baĢta olmak üzere malzeme ve malzeme iĢleme teknolojileri mezunları gibi 

tüm gruplara, gerek KOSGEB olarak gerekse çeĢitli kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği yapan ―Uygulamalı 

GiriĢimcilik Eğitimleri‖ incelemiĢtir. 

KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri, kendi iĢini kurmak isteyen kiĢilerin temel bazı 

kavramlarla tanıĢmasını sağlamak ve iĢ planının temel öğeleri hakkında bilgilendirmek amacıyla 

verilmektedir. Dünyadaki birçok program kapsamında yapılan eğitimler benzer içerik ve sürelerde 

verilmektedir. Katılımcıların değiĢik ihtiyaçlarına yönelik destek modülü ekleyebilme imkânı, eğitim 

içeriğini esnek hale getirmektedir. GiriĢimcilik eğitimlerinin özelliği, hangi sektör veya iĢ kolunda 

kurulacak olursa olsun yeni kurulan iĢletmelerin sahip olması gereken ortak bilgilerin verilmesidir. 

GiriĢimciden beklenen ise (gerektiğinde danıĢmanlık alarak) bu temel bilgiler ıĢığında kendi özel 

konusuyla ilgili özellikli araĢtırma, öngörü ve değerlendirmeleri iĢ planına yansıtmasıdır. Eğitimler, 

uluslararası uygulamalar düzeyinde 60 saatlik temel modüller ve uygulamaya dönük atölye 

çalıĢmalarından oluĢmakta ve eğitim süresinin yeterli olduğu düĢünülmektedir.  

 . 

 

Anahtar Kelimeler: KOSGEB, Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri, Mobilya ve Dekorasyon. 

 

KOSGEB ENTREPRENEURSHIP TRAINIG AND RESULTS FOR 

MATERIALS AND MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 

GRADUATES WANTING TO ESTABLISH THEIR OWN BUSINESS  
 

Abstract 

 
In this study, dissemination of a culture of entrepreneurship, for the establishment of 

successful businesses and job seekers, especially, materıals and materıals processıng technology 

graduates as well as all groups, as well as a variety of KOSGEB to institutions / organizations co-

operating "Applied Entrepreneurship Training" examined. 

KOSGEB Applied Entrepreneurship Training, people who want to start their own business 

and provide some of the basic concepts acquainted with the basic elements of a business plan is meant 

to inform you about. The training content and duration similar to many of the world are covered by the 

program. Support for the specific needs of the participants the opportunity to add the module, flexible, 

making training content. Entrepreneurship training feature, no matter what industry or line of business 

start-ups have to be established to give public information. Entrepreneur is to be expected (if necessary 

by consulting) in the light of the basic information related to the topic featured in your own private 

research, insight and reviews reflect the business plan. The training at the level of international best 

practices and practical workshops consist of a 60-hour basic modules and the training period is 

considered sufficient. 

 

Keywords: KOSGEB, Applied Entrepreneurship Training, Furniture and Decoration. 

 

 



760 

 

1.GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI 

 

Programın Amacı 
GiriĢimciliğin desteklenmesi 

GiriĢimciliğin yaygınlaĢtırılması 

BaĢarılı iĢletmelerin kurulması 

 

Programdan Kimler Yararlanabilir 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler, 

GiriĢimciler  

ĠĢletici KuruluĢlar (ĠĢ GeliĢtirme Merkezi‘ni yönetmek üzere kurulan tüzel kiĢilik) 

 

ProgramınKapsamı 
Bu program, 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi, 

Yeni GiriĢimci Desteği, 

ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği 

ĠĢ Planı Ödülünden oluĢur. 

 

A)Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi  

 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi, kendi iĢini kurmak isteyen giriĢimcilerin bir iĢ planına dayalı  

olarak kuracağı iĢletmelerin baĢarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.  

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri; 

KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,  

Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen, 

KOSGEB ile iĢbirliği içerisinde çeĢitli kurum ve kuruluĢlar tarafından düzenlenen eğitimler, 

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen giriĢimcilik dersleridir. 

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalıĢmalarından oluĢan toplam 70 saatlik eğitimler olup;  

genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.  

 

B) Yeni GiriĢimci Desteği  
Destekten Kimler Yararlanabilir  

Bu destekten; Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi‘ni, KOSGEB Genç GiriĢimci GeliĢtirme Programı‘nı, Küçük 

Ölçekli ĠĢletme Kurma DanıĢmanlığı Desteği (KÖĠDD) Programı‘nı tamamlayarak eğitime veya programa 

katıldığını belgeleyen ve iĢletmesini kuran giriĢimciler, ĠġGEM‘ DE yer alan iĢletmeler yararlanabilir. 

 

Destekten Yararlanma KoĢulu ve BaĢvuru: 

Programdan yararlanmak isteyen iĢletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına  

kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi‘ne iĢ planı ve ilgili belgeler ile birlikte baĢvurusu yapması esastır. 

 

C) ĠĢ GeliĢtirme Merkezi (ĠġGEM) Desteği 
KOBĠ‘lere iĢletme geliĢtirme koçluğu, destek ağlarına ulaĢım, finans kaynaklarına eriĢim imkânı, uygun 

koĢullarda iĢ yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir Ġġ Gem‘in, 

kuruluĢ ve iĢletme giderlerine destek sağlanmaktadır. 

Desteğe Kimler BaĢvurabilir?  

Belediyeler, Üniversiteler, Özel Ġdareler, Kalkınma Birlikleri, Meslek KuruluĢları, Kâr amacı gütmeyen 

kooperatifler. Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti ĠġGEM KuruluĢ Desteği süresi en fazla 18 ay, 

ĠġGEM ĠĢletme Desteği süresi en fazla 36 Ay‘dır. 

 

 

 

 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Tablo 1:Yeni GiriĢimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 

DESTEK UNSURU  ÜST LĠMĠTĠ (TL) DESTEK ORANI 

(%)  

(1. ve 2. Bölge) 

DESTEK ORANI 

(%)  

(3. 4. 5. ve 6. Bölge) 

ĠĢletme KuruluĢ Desteği Geri Ödemesiz 3.000 60 

Kadın GiriĢimci  

ve  

Özürlü GiriĢimciye  

%70 uygulanır. 

70 

Kadın GiriĢimci ve  

Özürlü GiriĢimciye  

%80 uygulanır 

KuruluĢ Dönemi Makine, 

Teçhizat, Ofis Donanım ve 

Yazılım Desteği 

15.000 

ĠĢletme Giderleri Desteği 12.000 

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000 

 

 

Tablo 2: Destek Unsuru 

DESTEK UNSURU   

ÜST LĠMĠTĠ (TL) DESTEK ORANI 

 (%)  

(1. ve 2. Bölge) 

DESTEK ORANI 

(%)  

(3.,4.,5. ve 6. Bölge) 

ĠġGEM KuruluĢ Desteği 

 

-BinaTadilatı 

-MobilyaDonanım 

- ĠġGEM Yönetim Geri 

ödemesiz 

750.000 

  

(600.000 

125.000 

25.000) 

60 70 

ĠġGEM ĠĢletme Desteği  

 

-Personel 

-Eğitim, DanıĢmanlık 

- Küçük Tadilat 

100.000 

(30.000 

50.000 

20.000) 

60 70 

 

Destekten Yararlanma KoĢulu ve BaĢvuru 

ĠġGEM kuruluĢ ve iĢletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi‘ne iĢ planı ve ilgili belgeler ile birlikte 

baĢvuru yapılması esastır. 

Destekten yararlanmak isteyen iĢletici kuruluĢ, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına 

kayıt olur. 

 

 

D) Ġġ PLANI ÖDÜLÜ 
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ―GiriĢimcilik‖ dersini alan öğrenciler arasında 

 ĠĢ Planı Ödülü YarıĢması düzenlenir.  

ĠĢ Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB‘e baĢvurur. 

ĠĢ planları ilk üç dereceye girmiĢ olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde iĢini kurmuĢ olmaları kaydı ile 

Birinciye 15.000 TL, 

Ġkinciye  10.000 TL, 

Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.  

 

 

2.KOSGEB UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMLERĠ 
 

Kendi iĢini kurmak isteyen ve belli bir beceri ve deneyime sahip olan, fakat yeterli sermayesi 

olmadığı için iĢyerini kuramayan giriĢimciler için, az bir sermaye ile kendi kendini finanse edebilme 

özelliğine sahip ve gereksinim duyulan iĢ kollarında, özellikle üretime dönük küçük iĢyeri/iĢletmelerin 

oluĢturulması amacıyla, giriĢimcilik ayrı bir destek programı olarak yer almıĢtır. 

 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Bu kapsamda, giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması, baĢarılı ve uzun iĢletmelerin 

kurulması için iĢ arayanlar baĢta olmak üzere kadınlar, gençler, özürlüler gibi tüm gruplara, gerek 

KOSGEB gerekse çeĢitli kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak ―Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri‖ 

verilmektedir. 

 

KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimleri, kendi iĢini kurmak isteyen kiĢilerin temel bazı 

kavramlarla tanıĢmasını sağlamak ve iĢ planının temel öğeleri hakkında bilgilendirmek amacıyla 

verilmektedir. Dünyadaki birçok program kapsamında yapılan eğitimler benzer içerik ve sürelerde 

verilmektedir. Katılımcıların değiĢik ihtiyaçlarına yönelik destek modülü ekleyebilme imkânı, eğitim 

içeriğini esnek hale getirmektedir. GiriĢimcilik eğitimlerinin özelliği, hangi sektör veya iĢ kolunda 

kurulacak olursa olsun yeni kurulan iĢletmelerin sahip olması gereken ortak bilgilerin verilmesidir. 

GiriĢimciden beklenen ise (gerektiğinde danıĢmanlık alarak) bu temel bilgiler ıĢığında kendi özel 

konusuyla ilgili spesifik araĢtırma, öngörü ve değerlendirmeleri iĢ planına yansıtmasıdır. Eğitimler, 

uluslararası uygulamalar düzeyinde 60 saatlik temel modüller ve uygulamaya dönük atölye 

çalıĢmalarından oluĢmakta ve eğitim süresinin yeterli olduğu düĢünülmektedir.  

 

Bu eğitimlerin amaç ve araçları ilgili mevzuatında net bir Ģekilde açıklanmıĢ olup, eğitimler 

KOSGEB Hizmet Merkezlerinin izleme ve denetimi altında yürütülmektedir. Eğitimi verecek 

kiĢi/firmalar KOSGEB ya da iĢbirliği yapılan kurum/kuruluĢlar tarafından ihale vb. yöntemlerle 

seçilmekte olup, KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimlerinde görev alan eğitmenlerin belirli 

kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayan eğiticiler görev alamazlar. Bununla 

birlikte ana baĢlıkları standart haline getirilen eğitimlerde örnek olayların vs. seçimi konusunda 

eğitmenlere esneklik tanınmıĢtır. Bu çerçevede eğitimler arasında bazı farklar olmaktadır. Ancak 

KOSGEB‘in izleme ve denetim çalıĢmaları sonucu, katılımcılarda yüksek memnuniyeti sağlayan 

eğitmenlerin görev alabilmesine yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. Mevcut durumda eğitmen 

kaynakları, üniversiteler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklarıyla yürütülen projelerde yetiĢen 

eğiticiler ve bu konuda faaliyet gösteren çeĢitli firmalardır. 

 

Eğitimlere katılan tüm gerçek kiĢiler ve Yeni GiriĢimci Desteğinden faydalanan tüm 

iĢletmeler, titizlikle oluĢturulan KOSGEB Veri Tabanına kaydedilmektedir. Katılımcı sayısı ve 

nitelikleri ile iĢ kuranlara iliĢkin tüm veriler değerlendirilmekte ve sonuçları raporlanmaktadır. Bu 

raporlar, ilgili mevzuatta yapılan revizyonların en önemli kaynaklarından birini oluĢturmaktadır. 

 

15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği bünyesinde uygulanmaya baĢlanan GiriĢimcilik Destek Programı kapsamında giriĢimcilik 

kültürünün yaygınlaĢtırılması amacıyla KOSGEB, çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği içerisinde 

Türkiye genelinde 2010 yılında 309, 2011 yılında 1.404, 2012 yılında 1.822 ve 2013* yılında 546 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitim programı düzenlenmiĢtir. * (Mayıs sonu geçici rakamdır. Strateji 

GeliĢtirme Müdürlüğü) 

 

GiriĢimcilik eğitimlerini alan tüm giriĢimcilerin iĢ kurması hedeflenmemekle birlikte tüm 

dünyada kabul edilen rakam olan %5‘in üzerine çıkmayı hedeflenmektedir. Ġstatistiklerimiz,  %5‘e 

yaklaĢıldığını göstermektedir.. ―Küresel GiriĢimcilik Monitörü‖ çalıĢmasında Türkiye‘nin giriĢimcilik 

endeksinin beĢ yılda 6,1‘den 8,6‘ya yükselmesi de ülkemizde, giriĢimciliğe yönelik iyimser ve olumlu 

bir bakıĢ açısı olduğunu göstermektedir.  

Ülkemizde giriĢimcilik konusundaki bilinçlenme ve olumlu bakıĢ açısının giderek artması çok önemli 

ve sevindirici bir geliĢme.  

 

3.EĞĠTĠMLER 

 

Yukarıdaki açıklamaların ıĢığında eğitimler; 

1. GiriĢimcilik Niteliklerinin Sınanması, ĠĢ Fikri GeliĢtirme ve Yaratıcılık Egzersizleri, 8 saat 

2. Pazar AraĢtırma  (3 saat),   Pazarlama Planı  (4 saat),   ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda 

Dikkat Edilecek Hususlar  (1 saat) 

3. Pazar AraĢtırma (3 saat), Pazarlama Planı (5 saat) 



763 

 

4.  Pazarlama Planı  (1 saat), Üretim Planı  (4 saat) , ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat 

Edilecek Hususlar (3 Saat) 

5. Üretim Planı (4 saat), Yönetim Planı (3 saat), ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat 

Edilecek Hususlar (1 Saat) 

6. Yönetim Planı (2 Saat), Finansal Plan  (4 saat), ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat 

Edilecek Hususlar (2 Saat) 

7. Finansal Plan (8 saat) 

8. Finansal Plan  (1 saat) , ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar  (7 

saat) 

9. ĠĢ Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar (6 saat) 

 

Müfredat uygulanmaktadır. KOSGEB bu eğitimleri veren eğitmenleri seçerken oldukça seçici 

davranmakta ve özellikle bu verilen eğitimler hakkında piyasa deneyimi olan ĠĢletme, Ġktisat, 

Bankacılık Finans, Ġstatistik bölümü mezunu kiĢilere eğitmen onayı vermektedir. 

 

ĠĢ gereği özellikle Orta Doğu ve Afrika‘da çalıĢmıĢ ve bu piyasa da deneyim kazanmıĢ bir 

eğitmen olarak bu bölgelerde bile araĢtırıldığı taktirde bir bakkal açmak için bile ĠĢ Planı 

istenmektedir. Buradaki amaç iĢ açmayı düĢünen kiĢilere sektörlerini AraĢtırma ve Planlama yapmanın 

kendileri ne neler kazandıracağı hakkında bir öngörü sahibi olmasını sağlamaktadır. Eskiden bakkal 

usulü yapılan ticarettin artık global bir piyasada sürdüğü ve kazanmak, bu piyasada tutunmak için 

doğru bir eğitimdir. 

 

Gene bu eğitimleri veren bir eğitmen olarak Ģunu söyleyebilirim ki ; 

VermiĢ olduğum eğitimlere katılan kursiyerlerin %20 kendilerini yeterli donanım ve bilgi sahibi 

görmediklerini bu yüzden açmayı düĢündükleri iĢlerini bir iki yıl piyasada deneyim kazandıktan sonra 

ya da %35 bir dilim ise kazandıkları yeni bakıĢ açısına istinaden yeni sektörlerde iĢ açacaklarını 

söylemiĢlerdir. Bununla birlikte çoğu küçük esnaf ve zanaatkârlarımız ne muhasebe ne de finans 

hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte bu iĢi muhasebecisine devrederek iĢlerin yürütüleceğini 

düĢünerek hareket etmiĢ ve bunun sonucunda çok büyük sıkıntılar çekmiĢtir, bu eğitimlerde çoğu bu 

konuda bilgi sahibi olmanın önemini kavramıĢ ve verilen temel eğitimle en azından kavramlar ve 

günlük nakit akıĢını tutmayı öğrenmiĢtir. 

 

Bu eğitimlerin en büyük avantajlarından birisi de gerçek kiĢilerin gördükleri ve kazançlı 

olduğunu düĢündükleri iĢ fikirlerini sınamayı ve iĢ açmanın getirdiği sorumlulukların o kadar kolay 

olmadığını anlamalarını sağlamıĢ, patron olmanın sorumluğunun neler olduğunu görme Ģansını onlara 

sunmuĢtur. Örnek diploma aĢağıdaki gibidir; 
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ġekil1:Örnek katılım belgesi 

 

Kendi iĢini kurmak isteyen Dumlupınar üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu malzeme ve malzeme iĢleme teknolojileri mezunları sayısı 01.03.2015 tarihi itibariyle 

2002 ila 2015 yılları arasında 605 olarak belirlenmiĢ ve halende 107 öğrenci kayıtlı olarak 

belirlenmiĢtir. Kosgeb uygulamalı giriĢimcilik eğitimleri hakkında Kosgeb yetkilileri tarafından 

Meslek yüksekokulunda öğrencilere bu eğitimler hakkında her dönem bilgi verilmektedir. 
 

 

4. SONUÇ 
 

Bu örneklerden de anlaĢılacağı gibi bu eğitimler de Ġlkokul yâda Üniversite mezunu gibi 

kriterler aranmamakta eğitim seviyesi ne olursa olsun bu kiĢilere ortak bir ortamda ders verilmekte ve 

sonuçları gayet olumlu Ģekilde alınmaktadır. Yukarıdaki örnekler sadece birkaç örnektir. KOSGEB bu 

insanlara yeni bir ufuk açmaktadır bu eğitimlerde. Bununla birlikte hala KOSGEB Kobiler tarafından 

net anlaĢılmamaktadır. Mersin Bölgesinde 54000 KOBĠ faaliyet göstermekte ama bunların sadece 

13000 sisteme kayıtlı Ģekilde KOSGEB ten gerekli konularda destek almaktadırlar. Bu eğitimlerle 

sadece giriĢimci olan gerçek kiĢiler değil faal halde olan Kobilerde KOSGEB ten haberdar 

olmaktadırlar. Gene bu eğitimleri alan Gerçek kiĢiler PATENT VE MARKA gibi konuların önemini 

öğrenmekte ve iĢ kurarken bu kavramlara gereken önemi vermektedir. Eğitimlere katılım sayısı 25 

kiĢinin altına düĢmemekle birlikte kazançlı gördükleri iĢin aslında kazanç sağlayamayacağını 

hesaplamak ya da elinde bulunan finansal kaynağın kendisi için yeterli olmayacağını görerek bekle 

yolunu seçenler genelde sınıfların % 80 nini oluĢturmaktadır. ġu an kadar Türkiye Ġzmir genelinde 

KOSGEB tarafından verilen bu eğitimi alanların sayısı son iki yılda kurulan iĢletme sayısı 300'ü, 

istihdam sayısı bin 500'ü buldu. 2012'de kurulan toplam iĢletme sayısı 175 olurken bu iĢletmelerin 

100'ü kadın giriĢimciler tarafından kuruldu. 

 

Yukarıda saydığımız tüm bu sorunlar ıĢığında KOSGEB tarafından zorunlu tutulan  
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UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ; 

 ĠĢ kurarken ya da yeni bir iĢ giriĢiminde bulunurken giriĢimciye rehberlik ederek 

maliyeti düĢürür. Riski azaltır. 

 ĠĢ planı konumu gereği giriĢimcilerin dikkatini saptırmadan amaca yönlendirerek 

zamandan tasarruf sağlar. 

 Sermaye sağlama yollarının bulunması için gereken soruları sordurur. Kredi, borç 

vb. eksikliklerin görünmesini sağlar. 

 ĠĢi yürütmek için yönetimi yönlendirir. ĠĢ planı bir yerde yapılacak iĢin kopyası 

olup olabilecek aksaklıkları önlemeye ya da gidermeye yardımcı olur. 

 ĠĢinizi kurarken konuyla ilgili her Ģeyi kaydetmeniz için gereklidir. 

 ĠĢ fikrinizi sınamanız için gereklidir. 

 Gereken finans tutarını hesaplamanız için gereklidir. 

 ĠĢ fikrinizi baĢarılı bir iĢletmeye dönüĢtürmede nelere gereksinim duyduğunuzu 

görmeniz için gereklidir. 

 ĠĢletmenizi kurduktan sonra baĢlangıçtaki tahminlerinizle gerçekleĢenleri 

kıyaslamanızda bir baĢvuru noktası olarak kullanmanız için gereklidir. 

 ĠĢ fikrinizi diğer kiĢilerle tartıĢabilmeniz için gereklidir. 

 Potansiyel finans kaynakları üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilmeniz için 

gereklidir. 

Ġġ PLANI ÖNEMLĠ BĠR KAYNAK OLMAKTADIR.              
 

         EĞĠTĠMĠN SONUNDA KATILIMCILARIN; 

 ĠĢ kurmak için gerekli kiĢisel özelliklere sahip ve iĢ kurmaya hazır olup 

olmadıklarını görmeleri   

 ĠĢ fikirlerinin ne olduğunu, nasıl üretilip değiĢtirilebileceğini bilmeleri 

 Pazar araĢtırmasının ve Pazarlama sürecinin baĢlıca öğelerini tanımlayabilip 

açıklayabilmeleri 

 Üretim planının, Yönetim planının ve Finansal planın baĢlıca öğelerini 

tanımlayabilip, açıklayabilmeleri ve ĠĢ planı hazırlayabilmeleri beklenmektedir.  

 
Ġġ-KUR ve KOSGEB tarafından ortaklaĢa verilecek olan 70 saatlik eğitimi tamamlayan 

meslek yüksekokulu öğrencileri, yeni kuracakları iĢlerinde KOSGEB‘in sunduğu 50 bin TL hibe ve 

100 bin TL, ilk iki yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli, 0 faizli 0 komisyon ücretli kredi desteğinden 

yararlanma hakkına sahip olacaktır.  GiriĢimcilik Testi doldurularak yapılacak olan  mülakat 

sonucunda kontenjan dahilinde MYO öğrencileri KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimini almaya 

hak kazanmaktadırlar. 

KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programı kapsamında kursiyerlerin  eğitim ve sonrasında 

yaĢamıĢ olduğu tecrübelerinizi paylaĢması, GiriĢimcilerimize sunulan hizmetlerin geliĢtirilmesi, 

daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması açısından KOSGEB tarafından 15 dakikalık bir 

anketi cevaplamamaları istenmektedir.  

Yürütülmekte olan bilimsel çalıĢmada kullanılmak üzere KOSGEB Destekleri veya KOBĠ 

istatistikleri ile ilgili bilgi Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığından talep edilmiĢ 

ve veriler tarafımıza iletilmiĢtir. Bahse konu veri/bilgilerin yer aldığı çalıĢmaların sonuçlanmıĢ halleri 

Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde yararlanılması amacıyla 

gönderilmiĢtir. 
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Özet 

 

Bir ülkenin kalkınmasında giriĢimciliğin artırılması, giriĢimci özelliklerinin ve niteliğinin 

geliĢtirilmesi son derece önemlidir. Çünkü baĢarılı giriĢimcilik faaliyetleri ülkede istihdam 

yaratılmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, 

toplumun değiĢim ve geliĢim sürecinde oldukça iĢlevseldir. Bu yüzden giriĢimcilik potansiyeline sahip 

bireylerin tespit edilmesi ve giriĢimcilik ruhunun geliĢtirilmesi için baĢta devlet olmak üzere, 

üniversiteler, sosyal ve ekonomik çevrelere birçok görev düĢmektedir. GiriĢimci kiĢilik özeliklerine 

sahip bireylerde farkındalık yaratılması, bu bireylerin doğru giriĢimcilik alanlara yönlendirilmesi ülke 

ekonomisine katma değer yaratan yadsınamaz bir güçtür. Bu çalıĢmada, Akdeniz Üniversitesi Elmalı 

Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin GiriĢimcilik 

KiĢilik Özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla, çalıĢmada Ġktisadi ve Ġdari Programlara 

kayıtlı olan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yüz yüze görüĢme tekniğine dayalı anket 

uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS-15 programında yapılmıĢ ve istatistiki 

metotlarla analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, Meslek Yüksekokulları Ġktisadi ve Ġdari Programlarda okuyan 

öğrencilerin GiriĢimcilik KiĢilik Özelliklerine yönelik sonuçlar açıklanmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimci kiĢilik Özelliği, Meslek Yüksekokulu 

 

Identıfyıng The Entrepreneurial Personality Characteristics Of Vocational 

Schools Students:The Case Of Elmalı Vocational School, Akdeniz Unıversıty 
 

Abstract 

 

Promoting entrepreneurship and developing entrepreneurial characteristics and quality is very 

important to attribute for a country's development. Because, successful entrepreneurial activities are 

quite functional in creating employment in country, accelerating economic growth, the emergence of 

new industries and the process of change and development in the society. Therefore, identification of 

individuals with entrepreneurial potential and fall many tasks for developing the entrepreneurial spirit 

including governmental first, universities, social and economic environment. Raising awareness in 

individuals with entrepreneurial personality characteristics, the right of these individuals to be directed 

to entrepreneurship adding value to the national economy It is an undeniable force. In this study, 

Entrepreneurial Personality Characteristics were determined Akdeniz University, Elmalı Vocational 

School, students who are educated in Economics and Administrative Programs. For this purpose, in 

this study questionnaire was applied based on face to face interviews registered in the first and second 

year students of the Economics and Administrative Programs. The evaluation of the data obtained 

were analyzed by SPSS-15 program and the statistical method. In the study, results are presented for 

the Entrepreneur Personality Characteristics the students studying at the Vocational School of 

Economics and Administrative Programs. 

 

Keywords: Entrepreneurship,  entrepreneurs personalıty characteristics, vocational schools.  
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GĠRĠġ 

 

GiriĢimci kavramı, pek çok yazar tarafından, farklı yönleri vurgulanacak Ģekilde tanımlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Yönetim teorisyenlerinin çoğu giriĢimciyi yaratıcı kiĢi, iĢletme sahibi veya bir giriĢimin 

baĢındaki yönetici olarak görürken bazı bilim insanları ise, giriĢimcinin en temel özelliğinin finansal 

risk almak olduğuna vurgu yapan ―risk alan kiĢi‖ olduğu üzerinde durmuĢlardır (Güney, 2008: 55-56). 

Bunun yanında giriĢimci denilince, ―lider‖, ―sermayedar‖, ―iĢveren‖ de akla gelmektedir ve hatta son 

yıllarda toplumsal ya da insani sorunlara çözüm bulan sosyal projeleri baĢlatanlara da baĢında ―sosyal‖ 

da olsa giriĢimci denilmektedir. Bütün bu farklı bakıĢ açılarının ortak paydası ise ―bir sorunu çözmek, 

ihtiyacı gidermek‖ olarak özetlenebilir. GeçmiĢte ―teĢebbüs‖, ―müteĢebbis‖ ve ―müteĢebbislik‖ olarak 

kullanılagelen kavram dizini günümüzde ―giriĢim‖, ―giriĢimci‖ ve ‖giriĢimcilik‖ Ģeklinde kullanılır 

hale gelmiĢtir. GiriĢim; bir iĢi yapmak için harekete geçme, baĢlama, kalkıĢma durumu iken, giriĢimci; 

ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir 

araya getiren, kâr amacı güden ve giriĢimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan kiĢidir 

(Marangoz, 2012: 2-5). GiriĢimcilik ise emek, sermaye ve doğal kaynakların bir araya getirilerek 

üretim sürecinin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin 

üstlenilmesi eylemidir (tdk.gov.tr). GiriĢimcilik kapitalist sistemin motoru olarak kabul edilir. 

Schumpeterian, açısından giriĢimcilik batıda yeniliklerin bulunması, endüstrileĢme, yeni iĢ ve ticaret 

alanlarının geliĢmesinde önemli bir araç olmuĢtur. GiriĢimcilik çabaları batıda endüstrileĢmeyi 

hızlandırırken, kaynakların daha etkin kullanımını sağlayarak, refahı attırmıĢ ve dolayısıyla iĢsizliği 

azaltmıĢtır. Günümüzde ülkeler arası politik ve ekonomik engellerin kalkmasıyla, iĢ dünyasının 

küreselleĢmesi, yeni araĢtırmaların kültürlerarası yapılmasını sağlamıĢtır. GiriĢimcilik aktiviteleri 

farklı ülkelerde farklı biçimlerde yorumlanabilmektedir. Örneğin; Amerika BirleĢik Devletlerinde 

giriĢimcilik aktivitesi durgunluktaki endüstrilerin yeniden yapılandırılması ve iĢsizlik sorununa çözüm 

bulunması gibi anlamlara gelmektedir. Bunun yanında Schumpeterian‘ın çalıĢmalarında giriĢimcilik, 

teknolojik geliĢmenin temel katalizörü olarak görülmektedir.  Bugün ise, çok iyi bilinmektedir ki, 

giriĢimcilik ürün ve pazar yeniliğinin, temel faktörüdür. AzgeliĢmiĢ ülkelerde de giriĢimcilik 

ekonomik geliĢim için temel tetikleyici olarak tavsiye edilmektedir.  Günümüzde, çok sayıda Asya ve 

Latin Amerika ülkelerinde hükümetlerin ulusal öncelikleri, giriĢimcilik faaliyetlerini desteklemek 

üzerine kurulmuĢtur (Russel, 1998: 1). Bu çalıĢma ile üniversitelerde öğrencilerin giriĢimcilik kiĢilik 

özelliklerini ölçen araĢtırmalara genel bir bakıĢ yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Böylece son yıllarda toplum 

olarak yükseltmeye çalıĢtığımız giriĢimcilik yönümüz, üniversite özelinde incelenmiĢ ve mevcut 

durumumuz analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

MATERYAL YÖNTEM 

  

Günümüzde bireylerin giriĢimci olabilmelerinin temel Ģartı risk alabilmek, isteklilik, amaç ve fırsat 

odaklılık, yeniliklere açık olmak ve yaratıcı olmak Ģeklinde sıralanmaktadır. GiriĢimcilik süreç isteyen 

bir olgu olup giriĢimcinin iĢ fırsatlarını görüp faaliyete geçebilmesi için gerekli ortamın 

oluĢturulmasının yanında kiĢilik özellikleri de önemli bir etkendir. Bu araĢtırmanın temel amacı, 

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlarda öğrenim görmekte 

olan öğrencilerin GiriĢimcilik KiĢilik Özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, çalıĢmada Ġktisadi ve 

Ġdari Programlara kayıtlı olan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yüz yüze görüĢme tekniğine dayalı 

anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS-15 programında yapılmıĢ ve 

istatistiki metotlarla analiz edilmiĢtir.  

GiriĢimcilikle ilgili daha önce yapılan pek çok araĢtırmada giriĢimcilerin bireysel davranıĢları üzerinde 

durulduğu görülmektedir. Örneğin, Shapero (1982) giriĢimci özellikleri ölçerken öncelikle giriĢimci 

davranıĢları belirlemiĢtir. Çünkü kiĢi giriĢimcilik olayını gerçekleĢtirecek kiĢilik yapısında 

olmayabilir. Ġnsanın içinden gelen bu isteğin farkına varılması giriĢimci davranıĢların çözümünde 

önemli kolaylıklar sağlayan bir anahtardır.  Aynı paralelde, Kim ve Hunter (1993) ‘in çalıĢmasında 

kiĢisel özellikler ile giriĢimcilik eğilimi arasında önemli iliĢkiler olduğu yönünde sonuçlar alınmıĢtır.  

Gerçekten de kiĢisel tavır ve davranıĢlar, kiĢideki huy ve karakter yapısına bağlıdır (Summers, 1998: 

59).  Bu bağlamda, güçlü bir giriĢimci kiĢilik yapısının varlığı,  kiĢinin kendine olan güvenini arttırıp, 

risk algısını azaltacak ve dolayısıyla kiĢide kendi iĢini kurma eğilimi artacaktır (Sequeira, 2004: 33). 

Bu çalıĢma için aĢağıda belirtilen Ģekilde hipotez ve alt hipotezler geliĢtirilmiĢtir.  
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H1: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin giriĢimcilik kiĢilik özellikleri arasında fark vardır. 

H1a: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin belirsizliğe tolerans düzeyleri arasında, farklılık vardır. 

H1b: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin bağımsızlık ihtiyacı seviyeleri arasında, farklılık vardır 

H1c: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin risk alma eğilimleri arasında, farklılık vardır. 

H1d: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin yenilikçilik eğilimleri arasında, farklılık vardır. 

H1e: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin baĢarma ihtiyacı düzeyleri arasında, farklılık vardır. 

H1f: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin insanlarla iliĢkiler seviyesi bakımından aralarında, farklılık vardır. 

H1g: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin içsel kontrol düzeyleri arasında, farklılık vardır. 

H1h: ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama programlarındaki 

öğrencilerin yaratıcılık eğilimleri arasında, farklılık vardır. 

 

Shapero   (1982)   çalıĢmasında,   kiĢinin geçmiĢteki deneyimlerinin onda giriĢimcilik eğiliminin 

oluĢması bakımından önemli etkileri olduğunu ve kiĢinin geçmiĢten aldığı dersle geleceği 

Ģekillendirdiğini düĢünerek, kiĢinin günlük faaliyetlerine önem vermektedir. Gerçekten de, kiĢinin 

günlük hayatında edindiği deneyimler, kiĢisel bilgi ve algıyı değiĢtirerek, kiĢinin giriĢimcilik eğilimini 

etkilemektedir  (Summers, 1998: 59).  Bunun yanında kiĢinin aile çevresi, maruz kaldığı sosyal baskı 

ve sahip olduğu sübjektif normlar kiĢinin kendi iĢini kurmada, etkileyici temel etkenler arasındadır 

(Sequeira, 2004: 33). Bu konuda yapılan çalıĢmalarda, Sexton ve Bowman (1983) , giriĢimci ve risk 

alma düzeyi arasındaki iliĢkiyi ölçerken; cinsiyet, kültürel altyapı,  vb. etkenleri incelediği 

görülmektedir (McCarthy, 2000: 2).  Diğer çalıĢmalarda, Chell (1985),  giriĢimcilikte öğrenme 

sürecinde sosyal deneyimi;   Bandura  (1977),   giriĢimcilikte baĢkalarını gözlemleyerek öğrenmeyi,   

Schere (1989), aile bireylerinin davranıĢlarından benimseme yoluyla giriĢimcilik davranıĢı 

kazanılması faktörünü, araĢtırmalarında belirtmektedirler. Bu çalıĢmada sadece öğrencinin öğrenim 

görmekte olduğu program ile giriĢimci kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢki belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Demografik özellikler ile ilgili karĢılaĢtırmalar baĢka çalıĢma konusu olarak değerlendirilecektir. 

Anket ifadelerinin oluĢturulmasında, Summers (1998) ve Brice (2002)‘in giriĢimcilik eğilimleri 

konusunda yaptıkları araĢtırmalarda kullanılan sorulardan da yararlanılmıĢtır.  

Bu araĢtırmada,  birincil kaynaktan veri toplama amacı ile anket yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemle, 

doğru örneklem üzerinde bilgilere daha ucuz, sıhhatli, zaman tasarrufu ile ulaĢmak amaçlanmaktadır. 

Anketler 13.11.2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde Elmalı Meslek Yüksekokulu üzerinde 

yapılmıĢtır. Bu araĢtırma kapsamında sadece Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlar 

bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere ait veriler değerlendirme kapsamına alınmıĢtır. Anket 

çalıĢmasının 41‘i GiriĢimcilik KiĢilik Özelliğine iliĢkin sorulardan 9‘u da demografik özellikleri 

ölçmeye yönelik sorulardan oluĢmaktadır. GiriĢimcilik KiĢilik Özelliğine iliĢkin soruların oluĢtuğu 

bölüm AvĢar (2010) tarafından ―Yüksek Öğretimde Öğrencilerin GiriĢimcilik Eğilimlerinin 

AraĢtırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama‖ isimli çalıĢması için oluĢturulan anket 

formundan alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın konusu öğrencilerin GiriĢimcilik KiĢilik Özelliklerinin 

belirlenmesi Ģeklinde oluĢturulmuĢ olup, elde edilen verilerden demografik özellikler ile GiriĢimcilik 

KiĢilik Özelliklerine ait bulgulara yer verilmiĢtir. Anketler uygulanırken okul yönetimlerinden destek 

alınmıĢtır.  Sonuçlar,  SPSS analizleri ile değerlendirilmiĢtir.  

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılarak, tablolar 

yardımıyla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu  araĢtırmada,   giriĢimcilik   eğiliminin   ölçüsünün,   kiĢide  

bulunan  giriĢimci  kiĢilik özellikleri  boyutu,  kültürel  ve  ekonomik  çevre  değiĢkeni,  demografik  

etkenler  ile  etkileĢim içerisinde olduğu düĢünülmektedir.  Bu düĢünceden yola çıkarak, kiĢide 
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giriĢimcilik eğiliminin varlığı, tüm bu değiĢkenlerin toplamı olarak görülmektedir. Çünkü, gerçekte 

giriĢimcilik eğiliminin bu değiĢkenlere ne oranda bağlı olduğu bilinmemektedir.  Yani, giriĢimcilik 

eğilimi, giriĢimci kiĢilik özelliklerine daha çok bağlı iken, kültürel etkiye daha az bağlı 

olabilmektedir. Bu yaklaĢımdaki, giriĢimcilik eğiliminin ölçüsünde etkili olan kiĢilik özellikleri boyutu 

olarak düĢünülen faktörler, bu çalıĢmada araĢtırılacaktır.  GiriĢimcilik eğilimini belirlemede, 

demografik özelliklerin etkisinin belirlenmesi daha sonraki yapılacak olan çalıĢmalarda araĢtırılacaktır. 

AraĢtırmada önce bireylerin temel giriĢimcilik özellikleri, daha sonra da demografik özellikleri analiz 

edilip değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde elde edilen sonuçlar tablolaĢtırılacaktır.  AraĢtırma 

sonuçlarının değerlendirilmesi genelden özele doğru ilerleyen bir yöntemle gerçekleĢtirilecektir.  Bu 

açıdan ilk önce örneklem bütün olarak alınacak, herhangi bir ayırım   yapılmadan   bütünsel   

değerlendirilmesi   yapılacaktır.   Daha   sonra   program   bazında karĢılaĢtırma yapılarak, farklar 

yorumlanacaktır.  Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, öneriler geliĢtirilecektir. 

 

Güvenilirlik Analizi 
 

Bu çalıĢmada güvenilirlik analizi, iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir.  Birinci aĢamada tüm giriĢimcilik 

özellikleri topluca güvenilirlik analizine tabi tutulmuĢtur. Tüm özellikler için, araĢtırmanın 

güvenilirliği Alpha %80 üzeri sonuç vermektedir. AraĢtırmanın güvenilirlik sonuçlarının %60‘ın 

üzerinde olması kabul görmektedir (Nakip, 2006). GiriĢimcilik özelliklerini ölçmeye yönelik 8 temel 

karakterin ayrı ayrı güvenilirlik analizi sonuçları ayrıca tabloda belirtilmiĢtir (Tablo1). GiriĢimcilik 

özelliklerinden, belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı ve risk alma yönünden, Alpha'nın %60'ın 

altında olduğu, diğer özellikler yönünden % 60'ın üzerinde olduğu tablodan görülmektedir. 

 

Tablo 22: GiriĢimci KiĢilik Özellikleri Güvenilirlik Analizi 

GiriĢimci KiĢisel Özellikler Cronbach’s Alpha N  = soru sayısı 

Tüm GiriĢimcilik Özellikleri 0,845 8 

Belirsizliğe Tolerans 0,240 5 

Bağımsızlık Ġhtiyacı 0,572 5 

Risk Alma 0,519 5 

Yenilikçilik 0,721 5 

BaĢarma Ġhtiyacı 0,778 5 

Ġnsanlar ile ĠliĢki 0,688 5 

Ġçsel Kontrol 0,621 5 

Yaratılık 0,804 6 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Örneklemin Demografik Yapısı 
 

AraĢtırma için belirlenen örneklem araĢtırmanın ihtiyacına uygun olarak 3 ayrı bölümden seçilen 

öğrencilerden oluĢmuĢtur. Bu bölümler, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve 

Ġdari Programlar bünyesinde bulunan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, ĠĢletme Yönetimi ve 

Pazarlama programlarıdır. Örneklem seçiminde halen okulda öğrenim görmekte olan ve aktif öğrenci 

durumunda olan öğrenciler olmasına dikkat edilmiĢtir. Seçilen örneklemin yapısı grupların giriĢimcilik 

özellikleri arasındaki farklılığı gösterebilecek değiĢiklikler içermektedir.  

Katılımcıların demografik özellikleri, demografik yapının daha iyi görülebilmesi açısından 

tablolaĢtırılmıĢtır (Tablo 2).  Buna göre,  örneklemi oluĢturan öğrencilerin %57,4‘ü erkek, %42,6‘sı 

kadın,  %97,4'ü bekâr, %2,6‘sı ise evlidir. Üniversite çapında elde ettiğimiz bu örneklemdeki 

öğrenciler büyük oranda ailenin ilk üç çocuğundan biri olup, yaĢları 17-25 arasında değiĢmektedir. 

Ayrıca söz konusu katılımcıların babalarının çoğu emekli ve memur olup, anneleri ev hanımıdır. 

Ailelerin gelir düzeyine bakıldığında,  katılımcıların ailelerinin   %29,5'inin 0-1050 TL , %42,6'sının 

1051-2050 TL,   %15,8'inin 2051-3050 TL, %8,4‘ünün 3051-4050 TL arasında ve %3,7 'sinin 4051 

TL 'den fazla gelire sahip olduğu görülmektedir.   
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Tablo 2: Örneklemin Demografik Yapısı 

  

N % 

  

N % 

KiĢi Sayısı 

 

190 100 Anne Meslek Esnaf 1 0,5 

Cinsiyet Erkek 109 57,4 

 

Çiftçi 2 1,1 

 

Kadın 81 42,6 

 

Emekli 5 2,6 

YaĢ 17-20 107 56,3 

 

Ev Hanımı 154 81,1 

 

21-25 76 40 

 

Memur 9 4,7 

 

26-30 3 1,6 

 

Özel Sektör 14 7,4 

 

31-35 3 1,6 

 

Serbest Meslek 3 1,6 

 

36 ve Üzeri 1 0,5 

 

Tacir 2 1,1 

KardeĢ Sayısı Tek Çocuk 10 5,3 Baba Meslek Esnaf 18 9,5 

 

Ġki kardeĢ 73 38,4 

 

Çiftçi 12 6,3 

 

Üç KardeĢ 56 29,5 

 

Emekli 30 15,8 

 

Dört KardeĢ 22 11,6 

 

ĠĢsiz 6 3,2 

 

BeĢ KardeĢ 20 10,5 

 

Memur 30 15,8 

 

BeĢten Fazla 

KardeĢ 9 4,7 

 

Özel Sektör 39 20,5 

Ailenin 

Çocuk Sırası 1. Çocuğu 81 42,6 

 

Serbest Meslek 29 15,3 

 

2. Çocuğu 51 26,8 

 

Tacir 16 8,4 

 

3. Çocuğu 35 18,4 

 

Vefat Etti 10 5,3 

 

4. Çocuğu 12 6,3 

Aile Ġle 

YaĢanılan 

Bölge Akdeniz Bölgesi 68 35,8 

 

5. Çocuğu 8 4,2 

 

Marmara Bölgesi 39 20,5 

 

6. Çocuğu 3 1,6 

 

Ġç Anadolu 

Bölgesi 36 18,9 

Gelir Seviyesi 0-1050 TL 56 29,5 

 

Ege Bölgesi 27 14,2 

 

1051-2050 

TL 81 42,6 

 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 3 1,6 

 

2051-3050 

TL 30 15,8 

 

Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi 12 6,3 

 

3051-4050 

TL 16 8,4 

 

Karadeniz Bölgesi 5 2,6 

 

4051 ve 

Üzeri 7 3,7 

Uzun Süre 

YaĢanılan Yer Köy 20 10,5 

Medeni 

Durum Evli 5 2,6 

 

Belde-Bucak 9 4,7 

 

Bekâr 185 97,4 

 

Ġlçe 69 36,3 

     

Ġl 47 24,7 

     

BüyükĢehir 45 23,7 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

GiriĢimci Özellikleri Yönünden Tüm Örneklemin Değerlendirilmesi 
 

Tüm örnekleme iliĢkin giriĢimcilik özellikleri düzeyinin sonuçları aĢağıdaki tabloda (Tablo 3) 

verilmiĢtir. Bu tabloda, içsel kontrol, yaratıcılık ve baĢarma ihtiyacı yönünden tüm örneklemin 

ortalamasının yüksek olduğu; beklenmedik olaylara tolerans özelliği yönünden ise, ortalamanın düĢük 

olduğu görülmektedir.  

Üniversite çapındaki örneklemin, giriĢimcilik özellikleri yönünden ortalamasının 3,76 ve ortalamaların 

standart sapması 0,53 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, üniversitenin genelini yansıtması açısından 

önemlidir. Sonraki bölümlerde, bu sonuçlar program bazındaki sonuçlarla karĢılaĢtırılacaktır. 
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Tablo 3. Örneklemin GiriĢimci KiĢilik Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi  

GiriĢimci KiĢilik Özellikleri Ortalama(M) Standart Sapma(SD) 
Belirsizliğe Tolerans 2,72 0,69 
Bağımsızlık Ġhtiyacı 3,96 0,78 
Risk Alma 3,38 0,8 
Yenilikçilik 3,84 0,75 
BaĢarma Ġhtiyacı 4,00 0,83 
Ġnsan ile ĠliĢki 3,97 0,73 
Ġçsel Kontrol 4,15 0,72 
Yaratıcılık 4,01 0,78 
Ortalamalar 3,76 0,53 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Bu bölümde, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlardan alınan 

örneklemlerin demografik tablosu oluĢturularak, karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Böylece, programlar 

arasındaki giriĢimcilik özellikleri konusunda yapılacak karĢılaĢtırmalara, daha sağlam zemin 

hazırlamak amaçlanmaktadır. Demografik yapıya iliĢkin olarak ankette yer alan sorulara verilen 

cevapların yüzdesini içeren tablo aĢağıda verilmiĢtir (Tablo 4). Demografik özellikler konusunda 

karĢılaĢtırma yapıldığında, küçük çaplı benzerlik ve farklılıkları bölümler bazında görebilmek 

mümkündür. Örneğin, örneklemdeki öğrencilerin büyük çoğunluğunun 2-3 kardeĢli ailelerden geldiği,  

ailelerin 1.-2. çocukları oldukları,  çoğunluğun bekâr ve 17-25 yaĢ arası öğrencilerden oluĢtuğu 

görülebiliyor. Ailelerin ekonomik durumlarına bakıldığında öğrencilerin orta gelirli ailelerin çocukları 

oldukları, anket sorularına verilen cevaplardan anlaĢılmaktadır. Yine, ebeveynlerin mesleklerine 

bakıldığında, babalar içinde emekli oranının çok yüksek düzeyde olduğu, annelerin ise çoğunun ev 

hanımı olduğu görülmektedir. Pazarlama programından alınan örneklemin çoğunun erkek bireylerden 

oluĢtuğu kolayca görülmektedir. 

  

Tablo 4. Programların Demografik Yapılarının KarĢılaĢtırılması  

  

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

ĠĢletme 

Yönetimi Pazarlama 

Demografik Ġfadeler 

 

N % N % N % 

KiĢi 

 

119 100 46 100 25 100 

Cinsiyet Erkek 66 55,5 24 52,2 19 76 

 

Kadın 53 44,5 22 47,8 6 24 

YaĢ 17-20 74 62,2 21 45,7 12 48 

 

21-25 42 35,3 24 52,2 10 40 

 

26-30 3 2,5 1 2,2 3 12 

KardeĢ Sayısı Tek Çocuk 6 5,0 1 2,2 3 12 

 

Ġki kardeĢ 41 34,5 24 52,2 8 32 

 

Üç KardeĢ 39 32,8 10 21,7 7 28 

 

Dört KardeĢ 11 9,2 5 10,9 6 24 

 

BeĢ KardeĢ 16 13,4 4 8,7 

  

 

BeĢten Fazla KardeĢ 6 5,0 2 4,3 1 4 

Ailenin Çocuk Sırası 1. Çocuğu 48 40,3 25 54,3 8 32 

 

2. Çocuğu 32 26,9 12 26,1 7 28 

 

3. Çocuğu 24 20,2 2 4,3 9 36 

 

4. Çocuğu 8 6,7 3 6,5 1 4 

 

5. Çocuğu 6 5,0 2 4,3 

  

 

6. Çocuğu 1 0,8 2 4,3 

  Gelir Seviyesi 0-1050 TL 38 31,9 12 26,1 6 24 

 

1051-2050 TL 49 41,2 20 43,5 12 48 

 

2051-3050 TL 21 17,6 6 13 3 12 

 

3051-4050 TL 7 5,9 6 13 3 12 

 

4051 ve Üzeri 4 3,4 2 4,3 1 4 

Medeni Durum Evli 5 4,2 
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Bekâr 114 95,8 46 100 25 100 

Anne Meslek Esnaf 1 0,8 

    

 

Çiftçi 1 0,8 1 2,2 

  

 

Emekli 3 2,5 2 4,3 

  

 

Ev Hanımı 98 82,4 33 71,7 23 92 

 

Memur 6 5,0 3 6,5 1 4 

 

Özel Sektör 8 6,7 5 10,9 1 4 

 

Serbest Meslek 1 0,8 2 4,3 

  

 

Tacir 1 0,8 

    Baba Meslek Esnaf 12 10,1 4 8,7 2 8 

 

Çiftçi 7 5,9 4 8,7 1 4 

 

Emekli 20 16,8 5 10,9 5 20 

 

ĠĢsiz 2 1,7 2 4,3 2 8 

 

Memur 22 18,5 5 10,9 3 12 

 

Özel Sektör 22 18,5 12 26,1 5 20 

 

Serbest Meslek 17 14,3 8 17,4 4 16 

 

Tacir 10 8,4 4 8,7 2 8 

 

Vefat Etti 7 5,9 2 4,3 1 4 

Aile Ġle YaĢanılan 

Bölge Akdeniz Bölgesi 47 39,5 16 34,8 5 20 

 

Marmara Bölgesi 18 15,1 9 19,6 12 48 

 

Ġç Anadolu Bölgesi 26 21,8 9 49,6 1 4 

 

Ege Bölgesi 16 13,4 6 13 5 20 

 

Doğu Anadolu Bölgesi 3 2,5 

    

 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 7 5,9 4 8,7 1 4 

 

Karadeniz Bölgesi 2 1,7 2 4,3 1 4 

Uzun Süre YaĢanılan 

Yer Köy 15 12,6 4 8,7 1 4 

 

Belde-Bucak 5 4,2 3 6,5 1 4 

 

Ġlçe 41 34,5 15 32,6 13 52 

 

Ġl 26 21,8 18 39,1 3 12 

 

BüyükĢehir 32 26,9 6 13 7 28 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Programların GiriĢimcilik Özellikleri Yönünden KarĢılaĢtırılması 
 

Bu çalıĢmanın amacı, farklı programlardaki öğrencilerin giriĢimcilik kiĢilik özellikleri yönünden 

aralarında bir fark olup olmadığını araĢtırmaktır. Bu karĢılaĢtırmayı yapmak için program 

örneklemlerinin giriĢimci kiĢilik özelliklerine yönelik sorulara verilen cevapların ortalama ve standart 

sapmaları, aĢağıda tablo halinde verilmiĢtir (Tablo 5).    

Bu tablo ile bir kısım sonuçlara ulaĢmak mümkün olmuĢtur.  

Tabloda görüldüğü üzere programlarım giriĢimcilik özellikleri açısından ortalamaları üniversite 

ortalaması olan 3,76‘ya yakın sonuçlar vermektedir. Program düzeyindeki katılımcıların 

bekl enmed ik  o laylara  karĢı tolerans düzeylerinin ölçüm sonuçları,   düĢük   ortalamalı   bir   

benzerlik   içermektedir.    

Bu duruma karĢın, içsel kontrol ve yaratıcılık muhasebe ve vergi uygulamaları ile iĢletme 

yönetimi programında daha yüksek ortalamalı bir tablo sergilemektedir. Programlar arasında bir 

karĢılaĢtırmaya gidildiğinde bağımsızlık ihtiyacı pazarlama ve iĢletme yönetimi programında muhasebe ve 

vergi uygulamaları programına göre kısmen daha yüksek bir ortalama sergilemektedir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Programların GiriĢimcilik Özellikleri Yönünden KarĢılaĢtırılması 

Programlar 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları ĠĢletme Yönetimi Pazarlama 

GiriĢimcik KiĢilik Özellikleri Ort. Sd. Ort. Sd. Ort. Sd. 
Belirsizliğe Tolerans 2,60 0,71 2,76 0,66 2,97 0,67 
Bağımsızlık Ġhtiyacı 3,87 0,75 4,01 0,77 4,06 0,94 
Risk Alma 3,40 0,79 3,27 0,76 3,65 0,89 
Yenilikçilik 3,85 0,68 3,81 0,76 3,85 0,94 
BaĢarma Ġhtiyacı 3,95 0,82 4,06 0,81 3,99 0,93 
Ġnsan ile ĠliĢki 4,01 0,71 3,95 0,69 3,91 0,91 
Ġçsel Kontrol 4,17 0,66 4,21 0,73 3,90 0,87 
Yaratıcılık 4,04 0,79 4,04 0,74 3,84 0,94 
GiriĢimci KiĢilik Özellikleri 3,74 0,50 3,77 0,51 3,78 0,69 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Farklı Programların GiriĢimcilik KiĢi l ik Özel l iklerinin KarĢılaĢtırılması 
 

AraĢtırma hipotezlerinden H1‘de belirtildiği üzere, farklı programların giriĢimcilik kiĢilik özellikleri 

düzeylerini karĢılaĢtırmak için farklı program katılımcılarının giriĢimcilik kiĢilik özellikleri 

arasında anova (Varyans) testi yapılmıĢtır.  Bu test sonucunda elde edilen F değerleri,  belirsizliğe 

tolerans (F=2,97;  p≤0,05) açısından programlar arasında bir farklılığı gösterdiği halde, diğer özellikler 

açısından anlamlı bir farklılığın olmadığını  göstermektedir  (Tablo 6).   

 

Tablo 6. Programlar Ġle GiriĢimcilik KiĢilik Özellikleri Arasındaki ĠliĢki  

  

N Ortalama S.D. S.H. F Sig. 

Belirsizliğe 

Tolerans Muhasebe 86 2,60 0,71 0,08 2,97 0,05 

 

ĠĢletme 79 2,76 0,66 0,07 

  

 

Pazarlama 25 2,97 0,67 0,13 

  Bağımsızlık 

Ġhtiyacı Muhasebe 86 3,87 0,75 0,08 0,87 0,42 

 

ĠĢletme 79 4,01 0,77 0,09 

  

 

Pazarlama 25 4,06 0,94 0,19 

  Risk Alma Muhasebe 86 3,40 0,79 0,08 2,29 0,10 

 

ĠĢletme 79 3,27 0,76 0,09 

  

 

Pazarlama 25 3,65 0,89 0,18 

  Yenilikçilik Muhasebe 86 3,85 0,68 0,07 0,06 0,94 

 

ĠĢletme 79 3,81 0,76 0,08 

  

 

Pazarlama 25 3,85 0,94 0,19 

  BaĢarma 

Ġhtiyacı Muhasebe 86 3,95 0,82 0,09 0,39 0,68 

 

ĠĢletme 79 4,06 0,81 0,09 

  

 

Pazarlama 25 3,99 0,93 0,19 

  Ġnsan Ġle 

ĠliĢki Muhasebe 86 4,00 0,71 0,08 0,21 0,81 

 

ĠĢletme 79 3,95 0,69 0,08 

  

 

Pazarlama 25 3,91 0,91 0,18 

  Ġçsel Kontrol Muhasebe 86 4,17 0,66 0,07 1,73 0,18 

 

ĠĢletme 79 4,21 0,73 0,08 

  

 

Pazarlama 25 3,90 0,87 0,17 

  Yaratıcılık Muhasebe 86 4,03 0,78 0,08 0,68 0,51 
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ĠĢletme 79 4,04 0,74 0,08 

  

 

Pazarlama 25 3,84 0,94 0,19 

  GiriĢimcilik 

KiĢilik 

Özellikleri Muhasebe 86 3,74 0,50 0,05 0,07 0,94 

 

ĠĢletme 79 3,77 0,51 0,06 

  

 

Pazarlama 25 3,77 0,69 0,14 

  Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

SONUÇ 

 

Bu araĢtırma ile üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik potansiyelinin portresi görülebilmiĢtir. 

Öğrencilerin giriĢimcilik seviyesi orta düzeyde bir seyir göstermektedir.   Bu seviye,   her bir program 

bazında üniversite ortalamasına yakın bir düzeydedir. Öğrencilerin giriĢimcilik seviyesi ayrı ayrı 

giriĢimcilik özellikleri yönünden test edilmiĢtir.  Bu sonuçlara göre; belirsizliğe tolerans yönünden 

düĢük ortalamalı bir sonuç göstermekte olup, diğer tüm giriĢimcilik özellikleri yönünden üstünlük 

sağlamıĢ tek bir grup bulunamamıĢtır. ÇalıĢmada demografik özellikler ile iliĢkilendirilmemiĢ olup bir 

sonraki çalıĢmalarda giriĢimcilik kiĢilik özelliğine etki eden demografik özelliklerinde araĢtırılmasının 

giriĢimcilik eğiliminin ortaya konulmasında katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu çalıĢma sonucunda 

ortaya çıkan tabloda, tüm üniversite geneli için, giriĢimcilik seviyesini arttırmaya yönelik tedbirlerin 

alınması gerekliliği görülüyor. Özellikle giriĢimcilikle hiç tanıĢmamıĢ programların, müfredatlarına 

giriĢimcilik derslerinin konulması gerekliliği ortadadır. GiriĢimcilik eğitimi verilirken öncelikle, 

giriĢimcilik konusunda temel eksiklikler belirlenmeli, bu eksikliklerin giderilmesi yönünde kararlar 

alınmalıdır. Örneğin, içsel kontrol, yenilikçilik ve yaratıcılık yönünden bütün bölüm öğrencileri 

yeterlilik gösterirken; belirsizliğe tolerans düzeyi yönünden öğrencilerde eksiklik hissedilmektedir.   

Bu nedenle, tasarlanacak giriĢimcilik eğitimiyle bireylerdeki belirsizliğe tolerans düzeyini arttırıcı 

eğitimlere ve yönlendirmelere ağırlık verilmelidir.  

Sonuç olarak, kiĢinin parasının olması giriĢimci olması için yeterli değildir.  Ayrıca kiĢinin birtakım 

giriĢimci kiĢilik özelliklerine de sahip olması gerekir.  Çağımızda hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm 

yaĢanmaktadır. Bu döngü içerisinde iĢletmeler için hayatta kalmak, kuvvetli giriĢimcilerin varlığı ile 

mümkündür.  Bu açıdan,  hızla değiĢen rekabetçi arenada değiĢim kaçınılmaz, gözükmektedir. Bu 

değiĢim çok boyutlu olduğundan geniĢ etüt çalıĢması yapılması gerekmektedir. Bu değiĢim çağında, 

geliĢmelerin etkin olarak kullanılması bu çalıĢmaları gerekli kılmaktadır. Bu çalıĢmalar sonucu olarak, 

―öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri‖ kavramı, stratejik bir olgu olarak dikkatle incelenmesi 

gerekmektedir. Bu araĢtırmalarla, gerçekleĢmesi düĢünülen değiĢim ile yaratıcı ve yenilikçi üniversite 

iklimi kurulacak, ekonomik ve sosyal geliĢmeye büyük artılar sağlanabilecektir. Böylece, geleneksel 

üniversite anlayıĢının da ötesine geçilerek, dinamik, verimli, dıĢa dönük, iç ve dıĢ rekabete açık bir 

yapılanma sağlanacak ve etkileĢime açık, sinerji yaratan bir üniversite eğitim altyapısı 

kurulabilecektir. Bu paralelde, geliĢmeyi değiĢik açılardan ele alarak kalite, rekabet,  kendine yeterlilik 

ve ölçülebilirlik gibi evrensel ölçütlere uyumda baĢarılar sağlanabilecek ve üretken, sürekli değiĢime 

açık, esnek vb. yapıları içeren, giriĢimcilik kültürünün yayılması sonucunda, stratejik, katılımcı 

anlayıĢı benimsemiĢ etkin bireyler oluĢturulabilecektir. Bugün Türkiye‘de giriĢimci nitelikteki 

insanların sayısı az olmakla birlikte,  üniversite öğrencilerinin gerekli giriĢimci niteliklerine sahip 

olmadıkları gözlenmektedir. Potansiyel giriĢimcileri tespit etmek ve onları yönlendirmek açısından, 

üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerini tespit etmek ve gerekli eğitimleri vermek zorunluluk 

arzetmektedir (AvĢar, 2007). 
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Özet 

 

GiriĢimcilik son yıllarda üzerinde önemle durulan, ekonomik geliĢmenin ve toplumsal refahın itici 

gücü haline gelmiĢ güncel bir konudur. Bundan dolayı, giriĢimcilik eğitimi üniversiteler baĢta olmak 

üzere, ticaret odaları, ĠġKUR (ĠĢ Kurumu), KOSGEB ( Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme 

Ġdaresi BaĢkanlığı) gibi kurumlarca verilmekte ve böylelikle bireylerin giriĢimcilik potansiyelleri 

artırılmaya çalıĢılmaktadır. 

GiriĢimcilik eğilimi, giriĢimcilik yapabilme yeteneği ile alakalı bir kavramdır. Bireylerin giriĢimcilik 

eğilimini belirlemede, bireylerin eğitim düzeyi, ülkelerin ekonomik, sosyal veya siyasi yapısı ve 

iĢletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri alanda etkili olan bölgesel ve çevresel faktörler etkili 

olabilmektedir. 

Bu çalıĢmada, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi ve Ġdari Programlarda 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla, 

çalıĢmada Ġktisadi ve Ġdari Programlara kayıtlı olan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yüz yüze 

görüĢme tekniğine dayalı anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS-15 

programında yapılmıĢ ve istatistikî metotlarla analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, Meslek Yüksekokulları 

Ġktisadi ve Ġdari Programlarda okuyan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerine yönelik sonuçlar 

açıklanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimci Eğilimi, Meslek Yüksekokulu 

 

Identıfyıng The Entrepreneurship Trends Of Vocational Schools Students:The Case Of Elmalı 

Vocational School, Akdeniz Unıversıty  

Abstract 

Entrepreneurship has been an toppical subject as a sign of economic development and social welfare 

especially being focused on ın recent years. Therefore, entrepreneurship education is introduced such 

as especially universities, Chambers of Commerce, ĠġKUR, KOSGEB institutions and thus 

entrepreneurial potential of individuals are tried to be increased. Entrepreneurship trend, is a concept 

associated with the ability entrepreneurial. In determining the entrepreneurial orientation of the 

individual, may be effective the level of education of individuals, countries' economic, social or 

political structure effective regional and environmental factors continue enterprise in their area of 

activities. In this study, entrepreneurship trends were determined Akdeniz University, Elmalı 

Vocational School, students who are educated in Economics and Administrative Programs. For this 

purpose, in this study questionnaire was applied based on face to face interviews registered in the first 

and second year students of the Economics and Administrative Programs. The evaluation of the data 

obtained were analyzed by SPSS-15 program and the statistical method. In the study, results are 

presented for the entrepreneurship trends the students studying at the Vocational School of Economics 

and Administrative Programs. 

 

Keywords: Entrepreneurship,  entrepreneurship trends, vocational schools   

 

GĠRĠġ 

 

GiriĢimcilik, teknolojik ve ekonomik geliĢmeler sonrası küreselleĢen dünyada rekabet üstünlüğü 

sağlayan, ülke ekonomilerini besleyen, geliĢmiĢliğin önemli bir göstergesidir. GiriĢimcilik, 

iĢletmelerin oluĢumunda temel yapı taĢıdır. 
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GiriĢimciliği belirleyen ve etkileyen önemli faktörler arasında bireysel özellikler, aile geçmiĢi, genetik 

miras, toplumsal kültür ve gelenekler sayılabilir. (Can, 2014:82) 

GeliĢmekte olan ve nüfusunun büyük bir kısmını gençlerin oluĢturduğu ülkemizde gençlerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin hangi yönde olduğunun bilinmesi önemlidir. Her birey gibi üniversite 

öğrencileri de birer giriĢimci adayıdır ve giriĢimcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olmaları, giriĢimciliğe 

yönelmeleri, iĢ dünyasına adım atma istekleri artırılmalıdır. Gençlerin giriĢimcilik eğilimleri ne kadar 

yüksek olursa ülkemizin büyüme ve çağı yakalama konusundaki baĢarısı o kadar yüksek 

olacaktır.(Demirel ve Tikici, 2010:222) 

 

1. LĠTERATÜR TARAMASI 

 

Literatürde üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik algılarını ölçmek üzere tasarlanmıĢ birçok çalıĢma 

mevcuttur. Bu çalıĢmalar giriĢimcilik eğilimleri, giriĢimcilik özelikleri, giriĢimcilik algısı gibi konuları 

ölçmeye yöneliktir. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan bu çalıĢmaların 

giriĢimcilik eğilimi ile ilgili olanları Ģunlardır: 

Köksal ve Penez (2015), üniversite, cinsiyet, yaĢ, kiĢinin ailesinde ve akrabalarında giriĢimci kiĢi olup 

olmaması, herhangi bir giriĢimcilik faaliyetinde bulunup bulunması, bir iĢ fikri olup olmaması ve 

mezun olduktan sonra 1 yıl içinde yeni bir iĢ kurma olasılığı değiĢkenleri ile giriĢimcilik eğilimi 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢtir. 

Salur ve Toprak (2015) yapmıĢ oldukları araĢtırmada genel olarak öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminde 

oldukları ancak, gerçek hayatta giriĢimci olabilmeleri için desteğe ihtiyaç duydukları sonucuna 

varmıĢlardır. 

Akçakanat vd (2014) yapmıĢ oldukları çalıĢmada, puan türünün giriĢimcilik eğilimini etkilemediğini, 

okunan bölüm ve cinsiyet açısından giriĢimcilik eğiliminde anlamlı bir farklılığın olmadığını tespit 

etmiĢtir. AraĢtırmaya göre; ailenin yaĢadığı yer, öğrencinin kariyer hedefleri, öğrencinin birinci 

dereceden giriĢimci bir yakınının olması giriĢimcilik eğilimi açısından farklılık yaratmaktadır.  

Can (2014) giriĢimlik skoru ve gelir düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢtir. 

Türkmen ve ĠĢbilir (2014) yapmıĢ oldukları araĢtırmada, cinsiyet, okuldaki sınıfı, ailenin yaĢadığı yer, 

annenin çalıĢtığı sektör, ailenin aylık geliri, okul bittikten sonraki kariyer planı, iĢ tecrübesi ve 

giriĢimcilik eğitimi alma değiĢkenlerine göre öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Taysı ve Canbaz (2014) araĢtırma sonuçlarına göre, öğrencilerin okuduğu bölüm dıĢında, cinsiyet, yaĢ, 

ailedeki kardeĢ sayısı, medeni durum, aylık okul masrafları, ailenin ikamet ettiği bölge, yetiĢme 

çağında en uzun süre kalınan yer bazında yapılan analizlerde anlamlı fark bulunmamıĢtır.  

Tok vd.(2014) yapmıĢ oldukları araĢtırmada öğrencilerin önemli bir kısmının (%85) eğitim ve maddi 

destek görürlerse kendi iĢlerini kurmak istediklerini belirtmiĢtir.  

Yumuk (2013) araĢtırma sonucuna göre, giriĢimcilik eğitimi alanlar ve almayanlar arasında 

giriĢimcilik eğilimi yönünde fark bulunamamıĢtır. 

Bozkurt ve Erdurur (2013) araĢtırma sonucuna göre, giriĢimcilik eğilimi ile giriĢimci kiĢilik 

özelliklerinden risk alma, baĢarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı, belirsizliğe tolerans faktörleri 

arasında pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

Aracı (2013) yapmıĢ olduğu araĢtırmada, kariyer planı olduğunu ifade edenler ile etmeyenler arasında 

giriĢimcilik eğilimi açısından herhangi bir fark tespit edilememiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; kız 

öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri, erkek öğrencilere nazaran daha yüksektir.   

Paksoy (2013) araĢtırmada, astrolojik burçların giriĢimcilik özellikleri ile iliĢkisini incelemiĢtir. Buna 

göre tüm burçlarda ―yenilikçilik‖ ön plana çıkarken, boğa, oğlak ve yengeç burçları için ―cesaret‖ ön 

plana çıkmıĢtır. Tüm öğrenciler için ―sermaye‖ giriĢimciliğin en önemli belirleyicisidir.  

Faiz (2013), yaptığı araĢtırmada cinsiyet açısından giriĢimcilik eğilimleri arasında bir farklılık 

bulunamamıĢtır.  

Boz, Tükeltürk (2013) yapmıĢ oldukları araĢtırmada ĠĢletme eğitimi alan ve almayan öğrencilerin 

giriĢimcilik eğilimleri arasında farklılık gözlemlenmiĢtir. 

Özgür (2013) araĢtırmada giriĢimci kiĢiliğe sahip olmada ailenin önemli bir role sahip olduğu ve 

giriĢimlik dersi alan öğrencilerle, almayanların giriĢimcilik eğilimlerinin farklılık gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. 
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Uluyol (2013) yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre ailesinde giriĢimci olan öğrencilerin giriĢimcilik 

düzeylerinin çok yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca Vakıf Üniversitesindeki öğrencilerin 

giriĢimcilik eğilimlerinin, kamu üniversitesindeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Yıldız, Kapu (2012) araĢtırmaya göre bireysel değerlerden ―güç‖ ve ―baĢarı‖ ile giriĢimcilik eğilimi 

arasında iliĢki olduğu, çalıĢan öğrencilerin çalıĢmayan öğrencilere nazaran daha giriĢimci olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Kılıç vd.(2012) yapmıĢ oldukları araĢtırma sonucuna göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran 

daha yenilikçi, yapıya sahip oldukları, öğrencilerin aylık gelirleri ile giriĢimcilik eğilimleri arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Korkmaz (2012) araĢtırma sonuçlarına göre, yaĢ sınıf, yaĢanılan yer, öğrenciyken çalıĢıyor olmak ve 

örgün öğretim ya da ikinci öğretim olmanın giriĢimcilik eğilimine etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bilge, Bal (2012) araĢtırma sonucuna göre, önlisan eğitimi alan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin 

lisans eğitimi alan öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bozkurt vd.(2011) araĢtırmada giriĢimcilik dersi alan öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerinin 

almayanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

ĠĢcan, Kaygın (2011) Kars ve Kırklareli‘nde yapmıĢ oldukları araĢtırmada Kars‘ta eğitim gören 

öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri daha yüksek tespit edilmiĢtir. 

Koçak, Kavi (2010) yapmıĢ oldukları araĢtırmaya göre vakıf üniversitesi öğrencileri, kamu 

üniversitesi öğrencilerine nazaran daha çok özel sektöre yatkın çıkmıĢtır. Baba mesleği, cinsiyet ve 

öğrencilerin giriĢimcilik dersi almıĢ olmasının giriĢimcilik eğilimini etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Doğaner, Altunoğlu (2010) araĢtırmaya göre erkek öğrenciler, kız öğrencilere nazaran daha fazla 

giriĢimcilik eğilimine sahiptir.  

 

2. YÖNTEM 

 

2.1. AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları 

AraĢtırmanın amacı önlisans öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimlerini tespit etmek, giriĢimcilik 

eğilimlerinin cinsiyet, yaĢ, ailedeki çocuk sayısı, ailenin gelir seviyesi, anne-babanın mesleği, yaĢanan 

bölge, okunulan bölüm gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

koymaktır.  

Bu araĢtırma, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi Ġdari Programlar 

öğrencilerini kapsamaktadır. Elmalı Meslek Yüksekokulu‘nda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 

ĠĢletme Yönetimi ve Pazarlama olmak üzere üç iktisadi program bulunmaktadır. Pazarlama hariç diğer 

programlarda ikinci öğretim eğitimi de verilmektedir.  

Ġktisadi Ġdari programa kayıtlı 211 aktif öğrenci bulunmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi okula devam 

eden ve anketin yapıldığı gün okulda bulunan 190 öğrenciden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada sadece anket tekniğinin kullanılmıĢ olması, araĢtırma kapsamının giriĢimcilik eğilimi 

ölçeği olması, araĢtırmanın sadece Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi Ġdari 

Programlarda eğitim gören aktif öğrencileri kapsaması ve araĢtırma sonuçlarının örneklem nitelikleri 

ile sınırlı olması araĢtırmanın sınırlarını oluĢturmaktadır. 

 
2.2. Verilerin Toplanması, Yöntem ve Analizi 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket 5‘ li Likert ölçeği 

ile ölçeklendirilmiĢ 36 görüĢten oluĢmaktadır. Demografik özellikler ile ilgili ise toplam 10 değiĢken 

bulunmaktadır. Toplam 46 sorudan oluĢmaktadır. 

AraĢtırma sonucunda uygulanan 46 soruluk anketten elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 paket 

programı kullanılmıĢtır.  

 

2.3. AraĢtırmanın Güvenilirliği 

36 maddelik ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak bulunmuĢtur (Cronbach‘s Alpha=0,95).  Tablo 

1‘de tüm katılımcılara (n=190) uygulanan güvenilirlik testi sonucu görülmektedir. Güvenilirlik 

katsayısının 0,80-1,00 arasında olması ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir 

(Alpar, 2011: 815). Ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,95 olması araĢtırmanın yüksek güvenilirliğe 

sahip olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 1. Güvenilirlik Analizi 
Cronbach’s Alpha N of Items 

,953 36 

                                                        Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖         

            

2.4. AraĢtırmanın Bulgular 

2.4.1 Temel Ġstatistikî Bilgiler 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölüm, cinsiyet, yaĢ gibi temel istatistikî bilgilere göre 

dağılımları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. 

 

 Tablo 2. Öğrencilere ĠliĢkin Temel Ġstatistikî Bilgiler 
Demografi 

Kriteri 

Bağımsız DeğiĢken   f   % Demografi 

Kriteri 

Bağımsız DeğiĢken    f   % 

 

 

 

 

Okunulan 

Bölüm/Sınıf 

Muhasebe 1. Sınıf NÖ 24 12,6  

 

 

 

Babanın 

Mesleği 

Çiftçi 12 6,3 

ĠĢletme 1. Sınıf NÖ 12 6,3 Emekli 30 15,8 

Pazarlama 1.Sınıf NÖ 16 8,4 Esnaf 18 9,5 

Muhasebe 1. Sınıf ĠÖ 23 12,2 ĠĢsiz 6 3,1 

ĠĢletme 1. Sınıf ĠÖ 24 12,6 Memur 30 15,8 

Muhasebe 2. Sınıf NÖ 19 10 Özel Sektör ÇalıĢanı 39 20,5 

ĠĢletme 2. Sınıf NÖ 23 12,2 Serbest Meslek Erbabı 29 15,3 

Pazarlama 2. Sınıf NÖ 9 4,7 Tacir 16 8,4 

Muhasebe 2. Sınıf ĠÖ 20 10,5 Vefat Etti 10 5,3 

ĠĢletme 2. Sınıf ĠÖ 20 10,5 Toplam  190 100 

Toplam 190 100  

 

 

 

Annenin 

Mesleği 

Çiftçi 2 1,1 

 

Cinsiyet 

Erkek 109 57,4 Emekli 5 2,6 

Kız 81 42,6 Esnaf 1 0,5 

Toplam 190 100 Ev hanımı 154 81 

 

 

Ailedeki 

Çocuk Sayısı 

1 Çocuk 10 5,3 Memur 9 4,7 

2 Çocuk 73 38,4 Özel Sektör ÇalıĢanı 14 7,4 

3 Çocuk 56 29,5 Serbest Meslek Erbabı 3 1,6 

4 Çocuk 22 11,6 Tacir 2 1,1 

5 Çocuk 20 10,5 Vefat Etti 0 0 

6 ve Üzeri Çocuk 9 4,7 Toplam  190 100 

Toplam 190 100  

 

Aile Ġle 

YaĢanılan 

Bölge 

Akdeniz Bölgesi 68 35,8 

 

 

Ailenin 

Kaçıncı 

Çocuğu 

Birinci Çocuk 81 42,7 Marmara Bölgesi 39 20,5 

Ġkinci Çocuk 51 26,8 Ġç Anadolu Bölgesi 36 19 

Üçüncü Çocuk 35 18,4 Ege Bölgesi 27 14,2 

Dördüncü Çocuk 12 6,3 Doğu Anadolu Bölgesi 3 1,6 

BeĢinci Çocuk 8 4,2 Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

12 6,3 

BeĢten Fazla 3 1,6 Karadeniz Bölgesi 5 2,6 

Toplam 190 100 Toplam  190 100 

 

 

YaĢ 

17-20 YaĢ 107 56,3  

Uzun Süre 

YaĢadığı 

Bölge 

Köy 20 10,5 

21-25 YaĢ 76 40 Belde-Bucak 9 4,7 

26-30 YaĢ 3 1,6 Ġlçe 68 35,9 

31-35 YaĢ 3 1,6 Ġl 47 24,7 

36 YaĢ Üzeri 1 0,5 BüyükĢehir 46 24,2 

Toplam 190 100 Toplam  190 100 

 

Ailenin Gelir 

Düzeyi 

0-1050 TL 56 29,5 Medeni 

Durum 

Evli 5 2,6 

1051-2050 TL 81 42,6 Bekar 185 97,4 

2051-3050 TL 30 15,8 Toplam 190 100 

3051-4050 TL 16 8,4     

4051 TL ve Üzeri 7 3,7     

Toplam 190 100     

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    
Bu tabloya göre, ankete katılan öğrencilere iliĢkin Ģu noktalar ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin 

%52,1‘i birinci sınıf, %47,9 ikinci sınıf öğrencilerden oluĢmaktadır. Öğrencilerin %12,6‘sı Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları NÖ(normal öğretim) bölümünde 1.sınıfta, %6,3‘ü ĠĢletme Yönetimi NO 1 

sınıfta, %8,4‘ü Pazarlama NO1. Sınıfta, %12,2‘si Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ĠÖ(ikinci öğretim) 

1 sınıfta, %12,6‘sı ĠĢletme Yönetimi ĠÖ 1. Sınıfta, %10‘u Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NO 

2.Sınıfta, %12,2‘si ĠĢletme Yönetimi NÖ 2.sınıfta, %4,7‘si Pazarlama NÖ2. Sınıfta, %10,5‘i 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ĠÖ 2.sınıfta, %10,5‘i ise ĠĢletme Yönetimi ĠÖ 2.sınıfta okumaktadır. 
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%57,4 erkek, %42,6 kız öğrenciden oluĢmaktadır. Ailedeki çocuk sayısı bakımından %5,3‘ü ailenin 

tek çocuğu iken, %38‘4‘ünün bir kardeĢi bulunmakta, %29,5‘inin iki kardeĢ, %11‘6‘sının üç kardeĢi, 

%10,5‘inin Dört kardeĢi, %4,7‘sinin beĢten fazla kardeĢi bulunmaktadır. Öğrencilerin %42,7‘si 

ailelerinin birinci çocuğu, %26,8‘i ikinci çocuğu, %18‘4‘ü üçüncü çocuğu %6,3‘ü Dördüncü çocuğu, 

%4,2‘si beĢinci çocuğu, %1,6‘si ise 6 ve üzerindedir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %56‘3 ü 17-20 

yaĢ aralığında, %40‘ı 21-25 yaĢ aralığında, %1,6‘sı 26-30 yaĢ aralığında,%1,6‘sı 31-35 yaĢ aralığında, 

%0,5 ise 36 yaĢ üzeridir. Öğrencilerin %2,6‘sı evli, %97,4 2ü bekârdır. Öğrencilerin %29,5‘inin 

ailelerinin gelir durumu 1050 TL‘nin altındadır. %42,6‘sı 1051-2050 TL aralığında, %15,8‘, 2051-

3050 TL aralığında, %8,4‘ü 3051-4050 TL aralığında, %3,7‘si 4051 TL ve üzerinde aile gelirlerinin 

olduğunu beyan etmiĢtir. Öğrencileri ebeveynlerinin meslek dağılımları açısından 

değerlendirdiğimizde: %6,3‘ünün babaları, %1,1‘nin anneleri çiftçidir. %15,8‘nin babaları, %2,6‘sının 

anneleri emeklidir. %3,1‘nin babaları iĢsiz, %81‘inin anneleri ev hanımıdır. %15,8‘inin babaları, 

%4,7‘sinin anneleri memurdur. %20,5‘inin babaları, %7,4‘ünün anneleri özel sektörde çalıĢmaktadır. 

%15,3‘ünün babaları, %1,6‘sının anneleri serbest meslek erbabıdır. %8,4‘ünün babaları %1,1‘inin 

anneleri tacirdir. Öğrencilerin %5,3‘ünün babası vefat etmiĢtir. Öğrenci ailelerinin %35,8‘i Akdeniz 

Bölgesinde, ikamet ederken, %20,5‘i Marmara Bölgesinde, %19‘ü Ġç Anadolu Bölgesinde, %14,2‘si 

Ege Bölgesinde, %1,6‘sı Doğu Anadolu Bölgesinde, %6,3‘ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve 

%2,6‘sı Karadeniz Bölgesinde ikamet etmektedir. Öğrencilerin %10,5‘i yetiĢme çağında en uzun süre 

köyde, %4,7‘si belde veya bucakta,  %35,9‘u ilçede, %24,7‘si ilde, %24,2‘si büyükĢehirde 

bulunmuĢtur. 

 

 2.4.2. Öğrencilerin GiriĢimcilik Eğilimlerinin Tespit Edilmesi 

AraĢtırmanın hipotezlerini test etmede uygulanacak analizin seçiminde; verilerin normal dağılıma 

uygunluğu, mevcut grup sayısı ve grupların birbirleri ile iliĢkisi incelenmiĢtir. Ġstatistik çalıĢmalarında 

en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Veri grubunun normallik testleri Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro Wilk testlerine bakılarak anlaĢılmaktadır. Frekans sayısı 29‘dan az olduğunda 

Shapiro Wilks, fazla olduğunda ise Kolmogorov-Smirnov testi kullanılabilir (Kalaycı, 2010:10). 

Değerlendirmeye alınan anket sayısı 190 olduğundan Kolmogorov-Smirnov testi sonucu incelenmiĢtir. 

Test sonucu tüm faktörler için (p=0,006 < 0,05 olduğundan) normal dağılıma uygun bulunmamıĢtır.  

Öğrencilerin giriĢimcilik düzeylerinin değerlendirilmesi için Tablo 3‘deki kriterler temel alınmıĢtır. 

(Yılmaz ve Sünbül, 2009). Tablo 3‘de yer alan giriĢimcilik düzeyleri, anket sorularına demografik 

bilgiler içinde yer alan grupların verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları toplamlarından 

oluĢmaktadır.  

Tablo 3. GiriĢimcilik Düzeylerinin Puanlanmasında Temel Alınan Kriterler 
Puanlar GiriĢimcilik Düzeyleri 

36-64 Çok DüĢük GiriĢimci 

65-92 DüĢük GiriĢimci 

93-123 Orta Düzeyde GiriĢimci 

124-151 Yüksek GiriĢimci 

152-180 Çok Yüksek GiriĢimci 

Kaynak: Yılmaz ve Sümbül(2009) 

AraĢtırmada aĢağıdaki hipotezler test edilmiĢtir. 

Hipotez 1; 

H0: Birinci sınıf ve ikinci sınıflar arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark yoktur. 

H1: Birinci sınıf ve ikinci sınıflar arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin okudukları sınıf ile giriĢimcilik düzeyleri arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmak 

istenmektedir. Bu sebeple sınıf grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından anlamlı farklılık olup 

olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢtir (Tablo 4) ve sınıflar arasında istatistikî olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir. (p=0,87 >0,05) 

 

Tablo 4. Sınıflara Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Sınıf A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

1. Sınıf 94,85 27,46  

,867 2. Sınıf 96,20 21,37 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    
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Hipotez 2; 

H0: Erkek ve kadınlar arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark yoktur. 

H1: Erkek ve kadınlar arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin cinsiyetleri ile giriĢimcilik düzeyleri arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmak 

istenmektedir. Bu sebeple cinsiyet grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından anlamlı farklılık 

olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢtir (Tablo 5) ve erkek kadın arasında istatistikî 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir. (p=0,07 >0,05) 
 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Cinsiyet A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Erkek 101,56 23,82  

,077 Kadın 87,34 25,54 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    
 

Hipotez 3; 

H0: Evli ve bekâr arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark yoktur. 

H1: Evli ve bekâr arasında giriĢimcilik değerleri bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin medeni durumu ile giriĢimcilik düzeyleri arasında bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmak 

istenmektedir. Bu sebeple medeni durum grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından anlamlı 

farklılık olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiĢtir (Tablo 6) ve evli bekâr arasında 

istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir. (p=0,52 >0,05) 
 

Tablo 6. Medeni Duruma Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Medeni Durum A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Evli 80,10 36,69  

,526 Bekâr 95,92 24,35 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    
 

Hipotez 4; 

H0: Öğrencilerin okuduğu bölüme göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Öğrencilerin okuduğu bölüme göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin okuduğu bölüm ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık olup 

olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 7) ve değiĢkenler arasında istatistikî olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,46 >0,05) 
 

Tablo 7. Okudukları Bölüme Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Bölüm A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Muhasebe  100,30 23,71  

,464 ĠĢletme Yönetimi 89,77 24,83 

Pazarlama 97,12 27,58 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    
 

Hipotez 5; 

H0: Ailedeki çocuk sayısına oluĢturulan gruplar arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Ailedeki çocuk sayısına oluĢturulan gruplar arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin ailelerindeki çocuk sayıları ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 8) 6 grup oluĢturulmuĢ ve gruplar 

arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,46 >0,05) 
 

Tablo 8. Ailedeki Çocuk Sayıları Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Çocuk Sayısı A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Tek Çocuk 68,85 27,91  

 

 

,464 

2 Çocuk 92,82 25,46 

3 Çocuk 104,66 25,80 

4 Çocuk 95,59 23,17 

5 Çocuk 98,55 18,09 

6 ve Üzeri Çocuk 82,83 23,62 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 



782 

 

Hipotez 6; 

H0: Öğrencilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Öğrencilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin ailelerinin kaçıncı çocuğu olduğu ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak 

anlamlı farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 9) 6 grup oluĢturulmuĢ ve 

gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,99 >0,05) 
 

Tablo 9. Ailenin Kaçıncı Çocuğu Olduğu Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Kaçıncı Çocuk A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

1. Çocuk 95,19 25,30  

 

,996 

2 .Çocuk 93,39 24,02 

3 .Çocuk 99,33 28,37 

4 .Çocuk 97,62 18,64 

5 .Çocuk 95,88 23,39 

6 .ve Üzeri Çocuk 85,50 37,85 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 7; 

H0: YaĢ grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: YaĢ grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin yaĢ grupları ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık olup 

olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 10) 5 grup oluĢturulmuĢ ve gruplar arasında 

istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,06 >0,05) 

 

Tablo 10. YaĢ Gruplarına Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
YaĢ Aralığı A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

17-20 95,65 25,03  

 

,067 

21-25 93,22 22,72 

26-30 94,17 51,06 

31-35 176,33 72,11 

36 ve üzeri 14,50 36,69 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 8; 

H0: Ailenin gelir düzeyi grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Ailenin gelir düzeyi grupları arasında giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrenci ailelerinin gelir düzeyleri grupları ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 11) 5 grup oluĢturulmuĢ ve 

gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,09 >0,05) 

 

Tablo 11. Ailenin Gelir Düzeyi Gruplarına Göre Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Gelir Aralığı A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

500-1050 TL 89,87 27,73  

 

,092 

1051-2050 TL 88,62 22,15 

2051-3050 TL 109,15 23,72 

3051-4050 TL 107,41 27,79 

4051 TL ve Üzeri 134,50 15,58 

Toplam  139,94 24,69 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 9; 

H0: Baba Mesleğine göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Baba Mesleğine göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin babalarının meslek grupları ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 12) 9 grup oluĢturulmuĢ ve 

gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,23 >0,05) 
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Tablo 12. Baba Mesleği Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Meslek A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Esnaf 100,64 16,92  

 

 

 

,238 

Çiftçi 87,25 27,93 

Emekli 72,48 23,92 

ĠĢsiz 85,08 25,08 

Memur 115,68 26,36 

Özel Sektör 98,29 24,31 

Serbest Meslek 97,48 23,02 

Tacir 99,88 23,74 

Vefat Etti 87,25 20,97 

Toplam 139,94 24,69  

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 10; 

H0 Anne mesleğine göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Anne mesleğine göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin annelerinin meslek grupları ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı 

farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 13) 8 grup oluĢturulmuĢ ve 

gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir (p=0,69 >0,05) 

 

Tablo 13. Anne Mesleği Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Meslek A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Esnaf 34 00,01  

 

 

,699 

Çiftçi 71,50 20,50 

Emekli 71,50 18,93 

Ev Hanımı 95,57 25,26 

Memur 93,61 23,88 

Özel Sektör 99,96 24,56 

Serbest Meslek 129,00 15,87 

Tacir 132,00 7,07 

Toplam 139,94 24,69  

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 11; 

H0 Aileleri ile ikamet ettikleri bölgelere göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: Aileleri ile ikamet ettikleri bölgelere göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin aileleri ile ikamet ettikleri bölgelere göre giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak 

anlamlı farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 14) Buna göre ikamet 

ettikleri bölge ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiĢtir 

(p=0,13 >0,05) 

 

Tablo 14. Aileleri Ġle Ġkamet Ettikleri Bölge Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Bölge A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Akdeniz Bölgesi 86,88 29,80  

 

 

,133 

Marmara Bölgesi 112,23 19,09 

Ġç Anadolu Bölgesi 104,49 23,51 

Ege Bölgesi 93,39 21,72 

Doğu Anadolu Bölgesi 67,50 18,50 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 91,54 15,88 

Karadeniz Bölgesi 55,30 44,34 

Toplam 139,94 24,69  

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

Hipotez 12; 

H0 YaĢam sürelerince en uzun süre bulundukları yere göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark yoktur. 

H1: YaĢam sürelerince en uzun süre bulundukları yere göre giriĢimcilik düzeyi bakımından fark vardır. 

Öğrencilerin yaĢam sürelerince en uzun süre yaĢadıkları yere göre giriĢimcilik düzeyleri arasında 

istatistikî olarak anlamlı farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiĢ (Tablo 15) Buna 

göre en uzun süre yaĢadıkları yer ile giriĢimcilik düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiĢtir. (p=0,01 >0,05olduğundan H0 reddedilmiĢtir.) Bölgeler itibari ile aritmetik ortalama 
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puanları bölgelerin sahip oldukları genel giriĢimcilik eğilimi değerlerini ortaya koymaktadır. Buna 

göre, büyükĢehir bölgeleri 118,91 aritmetik ortalama ile en yüksek dereceye sahiptir ve en yüksek 

giriĢimcilik eğilimine sahip olan öğrenciler uzun süre büyükĢehir bölgelerinde yaĢayanlardır. Ġl 

merkezlerinde uzun süre yaĢayan öğrencilerin giriĢimcilik eğilimleri puanı 94,59, belde ve bucaklarda 

uzun süre yaĢayan öğrencilerin puanları 91,67, ilçe merkezlerinde uzun süre yaĢayan öğrencilerin 

puanları 84,83, köylerde yaĢayan öğrencilerin puanları 81,80‘dir. 

 

Tablo 15.  En Uzun Süre Bulundukları Bölge Ġtibariyle Öğrencilerin GiriĢimcilik Düzeyleri 
Bölge A.Ortalama Standart Sapma Asymp.Sig. (2-Tailed) 

Köy 81,80 27,38  

 

,016 

Belde-Bucak 91,67 19,28 

Ġlçe 84,83 24,75 

Ġl 94,59 22,68 

BüyükĢehir 118,91 24,46 

Toplam 139,94 24,69  

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamaları‖                    

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Ġktisadi Ġdari Programlara kayıtlı 

öğrencilerin giriĢimcilik eğilimlerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla demografik özelliklerin 

ve giriĢimcilik eğiliminin belirlenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu 190 öğrenciye 

uygulanmıĢtır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin giriĢimcilik eğiliminde oldukları tespit edilmiĢtir. 

Öğrencilerin giriĢimlik eğilimlerinin yüksek olmasında, uygulama derslerinde giriĢicilik ile ilgili 

yapılan seminer ve etkinliklerin etkili olmaktadır. ĠĢletme sahipleri, farklı sektörlerden giriĢimcilerin 

öğrencilerle buluĢturulup, baĢarı hikâyeleri ve tavsiyeleri ile öğrencilerin giriĢimcilik konusuna bakıĢ 

açıları değiĢmekte, cesaretleri artmaktadır.    

GiriĢimcilik eğiliminin, demografik özelliklerle iliĢkisine bakıldığında ise öğrencilerin uzun süre 

yaĢadıkları bölgenin giriĢimcilik eğilimi ile arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Diğer 

demografik unsurlar ile giriĢimcilik eğilimi arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. 
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Özet 

 

Günümüzde internet dünya genelinde yaygınlaĢmıĢ ve internet kullanımı özellikle gençler için 

kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bunun doğal sonucu olarak hayatımıza giren sosyal ağlar, küresel bir 

paylaĢım ve iletiĢim aracı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Giderek artan mobil cihaz kullanımı 

kiĢilerin sosyal ağlarda geçirdiği sürenin dikkate değer oranda uzamasına neden olmaktadır. Sosyal 

ağların daha çok gençler tarafından kullanılıyor olması araĢtırmacıların dikkatini üniversite öğrencileri 

üzerine çekmiĢtir. Bu çalıĢma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağları kullanma 

alıĢkanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıĢtır.  Bu amaçla, Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek 

Yüksekokulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli 

Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu‘nda 6 ayrı programda öğrenim gören 379 öğrenciye 32 

sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır. Anket sonuçları SPSS programında ki-kare analizi, bağımsız 

örneklem T testi ve F testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bulgulara göre, öğrencilerin 

%80,9‘u her gün internete girmekte, %34,8‘i 1-3 saat arasında, %7,7‘si ise 5-7 saat arasında sosyal 

ağlarda zaman geçirmektedir. Öğrenciler arasında en yaygın sosyal ağ Facebook olup, %63,9‘u en çok 

kullandıkları sosyal ağda 201‘in üzerinde arkadaĢları olduğunu bildirmiĢtir. %30,9‘u bu ortamlarda 

kendini güvende hissederken, güvenli bulmayanların oranı %17,4‘tür. Erkek öğrencilerin %30,4‘ü 

sosyal ağlarda tanıĢtığı kiĢi ile yüz yüze görüĢebileceğini belirtirken kız öğrencilerde bu oran 

%9,2‘dir. Öğrencilerin haber kaynaklarının baĢında sosyal ağlar gelmektedir. Ġnternette en çok zaman 

geçirenler, sosyal ağların hayatlarının bir parçası olduğunu ve sürekli kullandıkları sosyal ağ kapanırsa 

üzüleceklerini düĢünmektedir. Ġnternet eriĢimi için en çok kullandıkları cihaz akıllı telefon olup, mobil 

cihazlarında internet paketini en fazla haberleĢme uygulamaları ve sosyal ağlara katılmak için 

bulundurduklarını bildirmiĢlerdir. Öğrencilerin sosyal ağları kullanma alıĢkanlıklarını tarif eden 

bulgular, zaman zaman kaygı verici de olsa gerek eğitimle ilgili gerekse sosyal ve kültürel aktiviteler 

için avantaj olarak değerlendirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Sosyal ağlar, Öğrenci, SPSS 

 

Assessment of the Impacts of Social Networks on Vocational School Students 
 

Abstract 

 

Today, the internet has spread across the world and internet use has become inevitable, especially for 

young people. As a natural result the social networks emerged into our lives have been used as a 

global sharing and communication tool. An increasing use of mobile devices cause prolongation of 

consideration of the value percentage of time spent on social networks. The social networks are more 

used by young people therefore university students attracted the attention of researchers. This study 

aims to reveal the vocational school students social networking habits. To this end, a questionnaire 

consisting of 32 questions was applied to 379 students studying at Ankara University Kalecik 
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Vocational School, Çanakkale Onsekiz Mart University Bayramiç Vocational School and Kocaeli 

University Arslanbey Vocational School in 6 different programs. Survey results were assessed using 

chi-square analysis, independent sample T test and F test analysis techniques with SPSS. According to 

the findings, 80.9% of the students use internet every day, 34.8% spend their 1-3 hours and 7.7% 

spend their 5-7 hours on social networks. The most common social network is Facebook among the 

students and 63.9% of them have more than 201 friends on the social network they use most. 30.9% 

feel safe and 17.4% do not feel safe on these environments. 30.4% of male and 9.2% of female 

students said they could talk face to face with the people they met on social networks. Social networks 

are the main news source of the students. The students who spend most time on internet, consider that 

social networks are the part of their life and they will get sad if the social network which they 

constantly use is closed. The most widely used devices is smart phone for internet access among the 

students. They have internet access on their mobile devices for using communication applications and 

participating in social networks. Even though sometimes the results, representing the social 

networking habits of the students, are worrisome, it can be considered an advantage for educational 

issues and social and cultural activities. 

 

Keywords: Vocational school, Social networks, Student, SPSS 

 

GĠRĠġ 

 

Teknolojik yenilikler sonucu iletiĢim yöntemlerinde meydana gelen değiĢim insanların iletiĢim 

alıĢkanlıklarını önemli ölçüde etkilemiĢ, bu durum bireylerin yeni iletiĢim alıĢkanlıkları 

geliĢtirmesine neden olmuĢtur. Ġnternet, 1900‘lü yılların sonunda önemli bir kitle iletiĢim aracı 

olarak ortaya çıkmıĢ, onu kullanan bireylere istediklerini araĢtırabilmeleri ve seçebilmeleri gibi 

imkanları sunmak suretiyle yaygın bir kullanıma sahip olmuĢtur (Gülcan vd., 2015:533). Tüm bu 

geliĢmeler sonucu internet üzerinden kullanılan iletiĢim araçlarının giderek yaygınlaĢması, sosyal 

ağların özellikle gençlerin iletiĢim alıĢkanlıkları içerisinde önemli bir yer tutmasına neden 

olmuĢtur.  

Sosyal ağlar, kitlelerle bağlantı kurmak için sistemde zorunlu bulunan profilin paylaĢılmasına olanak 

tanıyan, bir bağlantıyı paylaĢanlarla diğer kullanıcıların listesinin birbirine eklenmesi ve aynı zamanda 

sistemde bulunan her bir kiĢinin birbirilerini görmesini sağlayan web tabanlı servis olarak 

tanımlanmaktadır (Vural ve Bat, 2010:3355). BaĢka bir tanımlamaya göre sosyal ağlar, internet 

ortamında kullanıcıların kendilerini tanımlayarak her kültürden farklı kullanıcı ile iletiĢime geçtiği, 

bunun yanında normal sosyal yaĢamda kullanılan jest ve mimik hareketlerini simgeleyen sembollerle 

duygu ve düĢüncelerini sanal olarak ifade ettiği, bu Ģekilde sosyal iletiĢim kurduğu ortamlardır 

(TektaĢ, 2014:851). Karal ve Kokoç (2010:252) ise sosyal ağı, ortak bir amaç doğrultusunda bireylerin 

düĢüncelerini paylaĢmalarını ve birbirleriyle etkileĢime girmelerini kolaylaĢtıran internet üzerinden 

topluluk oluĢumuna iĢaret eden bir kavram olarak tanımlamıĢtır. Bryer ve Zavatarro‘ya (2011:327) 

göre sosyal ağlar, paydaĢlar arasında sosyal etkileĢimi kolaylaĢtıran, iĢbirliği olasılıklarını 

değerlendirmeyi sağlayan ve müzakere olanağı sunan teknolojilerdir. Bu teknolojiler içerisinde 

bloglar, wikiler, medya (ses, fotoğraf, video, metin) paylaĢım araçları, Facebook gibi ağ platformları 

ve sanal dünyalar bulunmaktadır. Gülcan vd. (2015:533) yapılan tanımlamaların genellikle ağların 

özelliklerine vurgu yapan tanımlamalar olduğunu belirtmiĢlerdir. Kullanım amaçları ve yöntemlerinin 

farklılığına bağlı olarak sosyal ağların bireylerin baĢarısı, sosyal etkileĢimi, motivasyonu gibi 

konulardaki etkisi farklılık gösterebilmektedir. 

Sosyal ağ sınıflandırmasına bakıldığında, fotoğraf paylaĢım siteleri, video paylaĢım siteleri, 

profesyonel ağlar, bloglar, içerik etiketleme siteleri, sanal alem siteleri ve bilgi paylaĢım ağları gibi 

kategoriler öne çıkmaktadır (Dawley, 2009:111; Hazar, 2011:154-155; Gülcan vd., 2015:534). 

Dünyada yaklaĢık 3 milyar aktif internet kullanıcısı ve 2 milyar aktif sosyal medya hesabı 

bulunmaktadır. Sosyal medya hesapları sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, 

Linkedin, Pinterest) ile messenger, chat, voip (Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Viber) 

uygulamalarını kapsamaktadır. Ülkemizde aktif internet kullanıcısı sayısı 37,7 milyon ve toplam 

nüfusa oranı %49‘dur. Aktif sosyal medya hesabı sayısı 40 milyon ve toplam nüfusa oranı ise 

%52‘dir. %42‘lik oran ile 32 milyon kiĢi mobil cihazlar üzerinden sosyal medya hesaplarını 
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kullanmaktadır. En çok kullanılan sosyal ağlar sırası ile Facebook (%26), Twitter (%17), Google Plus 

(%14), Instagram (%12), Linkedin (%8), Pinterest (%7) Ģeklinde sıralanabilir. Son bir yıl içerisinde 

aktif internet kullanıcısı sayısı %5 artarken, aktif sosyal medya hesabı %11, aktif mobil sosyal medya 

hesabı ise %14 artıĢ göstermiĢtir. Günlük sosyal medya kullanma süresi yaklaĢık 2 saat 56 dakikadır 

(We Are Social, 2015). 

Sosyal ağlar hem görsel hem iĢitsel hem de yazılı birer mecra olmaları nedeniyle iletiĢim  aracı 

olarak tercih edilmektedir. Bireylerin teknoloji yolu ile birbirine bağlandığı günümüzde sosyal 

ağlar ile çeĢitli ders içerikleri paylaĢılmakta ve öğrenciler bu içeriklere kolayca ulaĢabilmektedir. 

Öğrencilerin sosyal ağlar ile mekandan ve zamandan bağımsız olarak iletiĢim kurabilmeleri, 

birbirlerine ders içerikleri açısından destek olmaları baĢarılarını pozitif yönde etkilerken 

dayanıĢma duygularını da artırmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden oluĢturulan tartıĢma grupları ile 

kullanıcıların belirgin kimlikler kazanmasını sağlarken grup üyeleri arasında etkileĢim 

oluĢturarak mekandan bağımsız farklı öğrenme metotlarına ev sahipliği yapmaktadır (Ay vd., 

2015:50). Kullanıcılara kendi web sitelerini ya da profil sayfalarını diğer kullanıcılar ile 

paylaĢma imkanı veren bu uygulamalar, günümüzde hem kullanıcılar hem de iĢletmeler için çok 

önemli bir medya haline gelmiĢtir. Twitter, Facebook, Myspace vb. sosyal ağ siteleri dünya 

çapında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sanal topluluklara dönüĢmüĢ durumdadır. 

Kullanıcıların birçoğunun bu sitelerin kullanımını günlük rutinlerinin bir parçası haline 

getirmeleri, bu sitelerin öneminin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır (Özata vd., 2014:20).  

Yapılan araĢtırmalar, sosyal ağ sitelerinin temel amacının; sosyal bir  ortamda kendini tanıtma, 

sosyal ağ ortamı kurma, diğer kullanıcılarla iletiĢim kurma ve devam ettirme, içerik (fotoğraf, 

video, blog vb.) paylaĢma, kiĢisel bilgiler, fotoğraf ve videolar içeren profil sayfası oluĢturma ve 

insanlarla iliĢkiler kurma, yeni arkadaĢlıklar keĢfetme olanakları sunması olduğunu 

desteklemektedir (TektaĢ, 2014:866). Sosyal ağ siteleri günümüzde insanların iletiĢim biçimlerini 

değiĢtirmiĢtir. Fotoğrafların paylaĢıldığı, ortak ilgi alanlarının tartıĢıldığı, geleneksel sosyal 

etkileĢimlerin yaĢandığı basit bir platformdan baĢlayarak çeĢitli alanlardaki değiĢimlerin kaynağı 

haline gelmiĢtir. Ġnsanların etkileĢim, iletiĢim ve hatta düĢünme yöntemlerinde devrim 

niteliğinde etkileri olmuĢtur (Weisgerber ve Butler, 2010). Facebook gibi sosyal ağ siteleri ve 

Youtube, Flickr gibi içerik paylaĢma siteleri kullanıcıya diğerleriyle bağlantı kurma ve sürdürme, 

kendi sosyal ağlarını oluĢturma, wiki, blog, tweet, podcast, ve video formlarında bilgi paylaĢma 

olanağı sunmaktadır (McCarthy, 2010:730). 

Sosyal ağlar üniversite öğrencileri arasında giderek daha popüler hale gelmiĢtir. Sadece kampüs 

içindeki değil dıĢardaki arkadaĢlar ile de bağlantı kurmanın bir yolu olmuĢtur. Sosyal ağlar pek çok 

insan için bir topluluğa ait hissetmenin bir yoludur. Sosyal ağların popülaritesinin giderek artmasına 

bağlı olarak ekonomistler ve eğitimciler bu sitelerde harcanan zamanın öğrenci baĢarısını ne Ģekilde 

etkilediğini sorgular hale gelmiĢtir (Choney, 2010). Eğitimcilerin çoğu, internete bağlanabilen ve 

sosyal ağ uygulamalarına sahip cep telefonlarının öğrencilerin baĢarıları üzerindeki etkisinden kaygı 

duymaktadır. Sosyal ağlar 2004 – 2006 yılları arasında Facebook ve Myspace‘in kurulması ile popüler 

hale gelmiĢtir. Facebook‘un 2011 yılı istatistiğine göre link, yeni hikaye, blog gönderisi, not ve 

fotoğraf formlarında ayda 30 milyardan fazla içerik paylaĢan 800 milyon aktif kullanıcısı 

bulunmaktadır (Abdelraheem, 2013:31). Türkiye‘nin en önemli sosyal ağ sitesi konumunda olan 

Facebook kullanıcılarının %64‘ünün 18-34 yaĢ arasında olması, doğal olarak genç kullanıcıları 

araĢtırma odağı haline getirmektedir (Özata vd., 2014:20).  

Bu çalıĢmanın genel amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağları kullanma alıĢkanlıklarını 

ortaya koymaktır. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek 

Yüksekokulu‘nun farklı programlarında okuyan önlisans öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. 

Anketlerin SPSS programı kullanılarak analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin sosyal ağları kullanma 

alıĢkanlıklarını tarifleyen bulgular elde edilmiĢtir. Hangi sosyal ağları kullandıkları, kullanma 

amaçları, sosyal ağlardan gördükleri faydalar ve bu ortamlarda tehlike görüp görmedikleri gibi 

bulgulara ulaĢmak ve bu bulgular eĢliğinde meslek yüksekokullarında sosyal ağ kullanımının bir 

avantaj haline getirilip getirilemeyeceği tartıĢılmıĢtır.  
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Materyal ve Yöntem  

AraĢtırmanın ana kütlesini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek 

Yüksekokulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kocaeli 

Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu‘nda okuyan öğrenciler oluĢturmaktadır. Bu meslek 

yüksekokullarının 6 ayrı programında öğrenim gören 400 öğrenciye 32 sorudan oluĢan bir anket 

uygulanmıĢ, 21 tanesi geçersiz bulunarak değerlendirmeye alınmamıĢ, geriye kalan 379 anketin 

değerlendirilmesi ile çalıĢma bulguları elde edilmiĢtir. Soruların bir kısmında %‘li likert ölçeği 

kullanılmıĢtır. Anketler SPSS programında ki-kare analizi, bağımsız örneklem T testi ve F testi 

teknikleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

 

Bulgular  

Ankete katılan öğrencilerin %92‘si 18-22 yaĢ aralığında olup, %63,5‘i kız, %36,5‘i erkektir. 

Öğrencilerin %34,2‘si Gıda Teknolojisi, %27,3‘ü Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, %17,5‘i Pazarlama, % 

10,3‘ü Peyzaj ve Süs Bitkileri, %5,6‘sı Bahçe Tarımı ve % 5,1‘i ġarap Üretim Teknolojisi olmak 

üzere Kalecik, Bayramiç ve Arslanbey Meslek Yüksekokulları‘nın çeĢitli programlarında eğitim 

görmektedir. Ebeveynlerin eğitim durumuna bakıldığında babaların %65,2‘sinin ilkokul ve ortaokul, 

%25,2‘sinin lise ve %7,2‘sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Annelerin ise %70,8‘i 

ilkokul ve ortaokul, %17‘si lise ve %2,7‘si üniversite mezunudur. Öğrencilerin %31‘i 

büyükĢehirlerde, %21,2‘si Ģehirlerde, %33,7‘si ilçelerde, %6,4‘ü beldelerde ve %7,7‘si köylerde 

yaĢamaktadır. Eğitimleri sırasında %46,9‘u yurtta, %26,3‘ü ailelerinin yanında, %24,1‘i arkadaĢları ile 

birlikte veya tek baĢına evde kaldıklarını beyan etmiĢtir. Toplam iki kardeĢ olanların oranı %39,5 iken 

üç kardeĢ olanlar %24,9 ve dört kardeĢ olanlar %16,2‘dir. % 56,8 gibi bir çoğunluk kendilerinden 

baĢka bir veya iki okuyan kardeĢleri olduğunu bildirmiĢtir. Öğrencilerin %80,9‘u farklı sürelerle de 

olsa interneti hergün kullanmaktadır. Günlük internet kullanımı süreleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1: Öğrencilerin günlük ortalama internet kullanımı 

Günlük kullanım (saat) Sayı Yüzde 

1 saatten az 69 18,3 

1-3 saat arası 135 35,8 

3-5 saat arası 75 19,9 

5-7 saat arası 39 10,3 

7 saat üzeri 59 15,7 

Toplam 379 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere %34,8‘i günde 1-3 saatini, %7,7‘si ise 5-7 saatini sosyal ağlarda 

geçirmektedir. En çok kullanılan sosyal ağ Facebook olup, bunu Instagram takip etmektedir. 

 

Tablo 2: Öğrencilerin sosyal ağlarda geçirdiği ortalama zaman  

Günlük kullanım (saat) Sayı Yüzde 

1 saatten az 105 27,7 

1-3 saat arası 132 34,8 

3-5 saat arası 68 17,9 

5-7 saat arası 29 7,7 

7 saat üzeri 45 11,9 

Toplam 379 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Öğrencilerin yaĢadıkları yerler yurt, ailenin evi, arkadaĢları ile paylaĢtıkları ev, tek baĢlarına 

yaĢadıkları ev ve akraba yanı olmak üzere farklılıklar göstermektedir. Ki -kare analizi sonucu 

(Tablo 3) sosyal ağlarda geçirilen zaman ile yaĢadıkları yer arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır (p>0,05).  
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Tablo 3: Öğrencilerin sosyal ağlarda geçirdiği zamanın yaĢadıkları yere göre dağılımı  

Ki-Kare: 10,047 

sd: 16 

p: 0,864 

YaĢadığı Yer 

Toplam 
Yurtta Aile ile 

ArkadaĢ 

 ile 
Yalnız 

Akraba 

ile 

1 saatten az 
Sayı 49 27 18 10 1 105 

Yüzde 27,5 25,5 26,1 45,5 25,0 27,7 

1-3 saat arası 
Sayı 63 39 24 4 2 132 

Yüzde 35,4 36,8 34,8 18,2 50,0 34,8 

3-5 saat arası 
Sayı 33 15 15 4 1 68 

Yüzde 18,5 14,2 21,7 18,2 25,0 17,9 

5-7 saat arası 
Sayı 14 8 6 1 0 29 

Yüzde 7,9 7,5 8,7 4,5 0 7,7 

7 saat üzeri 
Sayı 19 17 6 3 0 45 

Yüzde 10,7 16,0 8,7 13,6 0,0 11,9 

Toplam 
Sayı 178 106 69 22 4 379 

Yüzde 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Sosyal ağları kullanmaya ne zaman baĢladıkları sorulduğunda %67‘si 5 yıl ve daha önce yanıtını 

vermiĢtir. En çok kullandıkları sosyal ağdaki arkadaĢ sayıları 201‘in üzerinde olanların oranı 

%63,9‘tür (Tablo 4). 

 

Tablo 4: Öğrencilerin sosyal ağlardaki arkadaĢ sayısı  

ArkadaĢ sayısı Sayı Yüzde 

10 ve daha az 17 4,5 

11-50 12 3,2 

51-100 33 8,7 

101-200 75 19,8 

201 ve daha fazla 242 63,9 

Toplam 379 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Öğrencilerin %90,8 gibi büyük bir çoğunluğu sosyal ağlardaki profilinde gerçek ism ini 

kullandığı halde, sadece %30,9‘u bu ortamlarda kendini güvende hissettiğini, %17,4‘ü ise 

güvende hissetmediğini belirtmiĢtir (Tablo 5). Yapılan paylaĢımlara yorum yapanların oranı 

%59,9 ve sosyal ağlardaki reklamların tercihlerini etkilemediğini belirtenlerin oranı %73,1‘dir. 

Sosyal ağlar aracılığı ile tanıĢtıkları kiĢiler ile yüz yüze görüĢmeyi düĢünenlerin oranı %16,9 

iken düĢünmeyenlerin oranı %50,9‘dur. Erkek öğrencilerin %30,4‘ü sosyal ağlarda tanıĢtığı kiĢi 

ile yüz yüze görüĢebileceğini belirtirken kız öğrencilerde bu oran %9,2‘dir. 

 

Tablo 5: Öğrencilerin sosyal ağlarda kendilerini güvende hissetme durumu  

Güvende hissetme durumu Sayı Yüzde 

Güvende hissediyor 117 30,9 

Bazı ağlarda güvende hissediyor 196 51,7 

Güvende hissetmiyor 66 17,4 

Toplam 379 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Öğrencilerin interneti hangi amaçlarla kullandığına bakıldığında (Tablo 5) sosyal ağlar (M=3,88) 

öne çıkmaktadır. Banka iĢlemleri ve kamu hizmetlerinden yararlanma ise (M=2,04) sonuncu 

sıradadır (Tablo 6). 
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Tablo 6: Öğrencilerin interneti kullanma amaçları 

Amaçlar Sayı Ortalama Std. Sapma 

Sosyal ağlar 379 3,88 1,100 

Bilgi paylaĢımı 379 3,64 1,009 

TV / video izlemek 379 3,58 1,129 

Radyo dinlemek 379 2,44 1,287 

Haberleri takip etmek 379 3,45 1,158 

Download 379 3,11 1,307 

Banka iĢlemleri 379 2,04 1,220 

Kamu hizmetleri 379 2,04 1,123 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Ġnterneti kullanma amaçlarında kızlar ve erkekler arasında sadece banka iĢlemleri açısından 

anlamlı bir farklılık gözlenmiĢtir (p=0,05). Buna göre erkekler kızlara göre interneti banka 

iĢlemleri için daha fazla kullanmaktadır (M=2,35). Tablo 7‘de görüleceği gibi sosyal ağlar en 

fazla video, müzik ve fotoğraf paylaĢmak için kullanılmaktadır (M=3,74). Bunu sırasıyla güncel 

haberleri takip etmek (M=3,49), arkadaĢlarını takip etmek (M=3,19), durum paylaĢmak 

(M=3,13), mesleki veya okulla ilgili takip ve paylaĢımda bulunmak (M= 2,99), eski arkadaĢlarını 

bulmak (M=2,94), konum paylaĢmak (M=2,86), oyun oynamak (M=2,79) ve yeni arkadaĢlar 

edinmek (M=2,40) amaçları takip etmektedir. 

 

Tablo 7: Öğrencilerin sosyal ağları kullanma amaçları  

Amaçlar Sayı Ortalama Std. Sapma 

Video / Müzik / Fotoğraf  paylaĢmak 379 3,74 1,254 

Oyun oynamak 379 2,79 1,402 

Mesleki veya okulla ilgili takip ve paylaĢımda bulunmak 379 2,99 1,146 

Güncel haberleri takip etmek 379 3,49 1,129 

Durum paylaĢmak 379 3,13 1,268 

Konum  paylaĢmak 379 2,86 1,301 

ArkadaĢlarımı takip etmek 379 3,19 1,272 

Eski arkadaĢlarımı bulmak 379 2,94 1,272 

Yeni arkadaĢlar edinmek 379 2,40 1,302 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Yapılan T testinde (Tablo 8) sosyal ağları kullanma amaçlarında güncel haberleri takip etmek ile 

video, müzik, fotoğraf paylaĢmak bakımından kızlar ve erkekler arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

görülmüĢtür (p<0,05).  Buna göre erkekler güncel haberleri takip etmek amacı ile sosyal ağları daha 

fazla kullanırken (M=3,72), kızlar ise video, müzik, fotoğraf paylaĢmak için kullanmaktadır (M=3,78). 

F testi sonucunda ise sosyal ağları kullanma amacı ile ailelerin eğitim durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki olmadığı görülmüĢtür (p>0,05).  

 

Tablo 8: Öğrencilerin sosyal ağları kullanım amaçlarının cinsiyete göre dağılımı  

Ölçek Cinsiyet Sayı Ortalama 
Std. 

Sapma 
sd t p 

Video / Müzik / Fotoğraf  

paylaĢmak 

Kız 239 3,78 1,275 
374 0,662 0,508 

Erkek 137 3,69 1,223 

Oyun oynamak 
Kız 239 2,72 1,362 

374 -1,268 0,206 
Erkek 137 2,91 1,481 

Mesleki veya okulla ilgili 

takip ve paylaĢımda 

bulunmak 

Kız 239 3,02 1,182 

374 0,826 0,409 
Erkek 137 2,91 1,085 

Güncel haberleri takip 

etmek 

Kız 239 3,35 1,174 
374 -3,054 0,002* 

Erkek 137 3,72 1,020 

Durum paylaĢmak 
Kız 239 3,18 1,304 

374 1,037 0,300 
Erkek 137 3,04 1,209 

Konum  paylaĢmak Kız 239 3,00 1,327 374 2,877 0,004* 
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Erkek 137 2,60 1,228 

ArkadaĢlarımı takip etmek 
Kız 239 3,28 1,274 

374 1,693 0,091 
Erkek 137 3,04 1,269 

Eski arkadaĢlarımı bulmak 
Kız 239 2,91 1,311 

374 -0,570 0,569 
Erkek 137 2,99 1,212 

Yeni arkadaĢlar edinmek 
Kız 239 2,26 1,301 

374 -2,762 0,060 
Erkek 137 2,64 1,285 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 9‘da öğrencilerin ülke ve dünya gündemine iliĢkin haberleri aldıkları kaynaklar görülmektedir. 

Haber kaynaklarının baĢında sosyal medya gelmektedir (M=4,18). Ġkinci sıradaki haber kaynağı 

televizyon iken (M=3,76), radyo sonuncu sıradadır (M=2,07). 

 

Tablo 9: Öğrencilerin ülke ve dünya gündemine iliĢkin en fazla kullandıkları haber kaynakları  

Haber kaynakları Sayı Ortalama Std. Sapma 

Televizyon 379 3,76 1,275 

Radyo 379 2,07 1,134 

Gazete 379 2,95 1,230 

Dergi 379 2,26 1,18 

Sosyal medya 379 4,18 1,077 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Öğrenciler okulla ilgili duyuruları en çok web sitesinden (M=3,99) ve sırasıyla okul arkadaĢlarından 

(M= 3,56), duyuru panolarından (M=3,37), arkadaĢlarının sosyal ağlardaki paylaĢımlarından (M=2,99) 

takip etmektedir (Tablo 10). 

 

Tablo 10: Öğrencilerin üniversite/yüksekokul duyurularını takip etme Ģekli  

Duyuruları takip etme Ģekli Sayı Ortalama Std. Sapma 

Üniversite / Yüksekokul web sitesinden 379 3,99 1,196 

Yüksekokul duyuru  panolarından 379 3,37 1,217 

Okul arkadaĢlarımın sosyal ağlardaki paylaĢımlarından 379 2,99 1,308 

Okul arkadaĢlarımdan 379 3,56 1,195 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Öğrencilere sosyal ağlar ile ilgili düĢünceleri sorulduğunda en fazla dengeli kullandığım için 

diğer aktivitelerime engel olmadığını düĢünüyorum cevabı verilmiĢtir (M=3,51). Bunu sırasıyla 

sürekli kullandığım sosyal ağ kapanırsa üzülürüm (M=3,06), kötü bir bağımlılık olduğunu, daha 

az zaman ayırmam gerektiğini düĢünüyorum (M=2,95), sosyal ağlar günlük hayatımın bir parçası 

(M=2,38), yararlı bir alıĢkanlık olduğunu, daha çok zaman ayırmam gerektiğini düĢünüyorum 

(M=2,13), olumlu veya olumsuz bir düĢüncem yok (M=2,38) ve hiç kullanmamam gerektiğini 

düĢünüyorum (M=2,10) cevapları takip etmiĢtir (Tablo 11). 

 

Tablo 11: Sosyal ağlar ile ilgili düĢünceleri 

DüĢünceler Sayı Ortalama Std. Sapma 

Kötü bir bağımlılık olduğunu, daha az zaman ayırmam gerektiğini 

düĢünüyorum 
379 2,95 1,407 

Dengeli kullandığım için diğer aktivitelerime engel olmadığını 

düĢünüyorum 
379 3,51 1,301 

Yararlı bir alıĢkanlık olduğunu, daha çok zaman ayırmam 

gerektiğini düĢünüyorum 
379 2,13 1,162 

Hiç kullanmamam  gerektiğini düĢünüyorum 379 2,10 1,238 

Sosyal ağlar günlük hayatımın bir parçası 379 2,38 1,281 

Sürekli kullandığım sosyal ağ kapanırsa üzülürüm 379 3,12 1,266 

Olumlu veya olumsuz bir düĢüncem yok 379 3,06 1,423 

Kötü bir bağımlılık olduğunu, daha az zaman ayırmam gerektiğini 379 2,95 1,407 
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düĢünüyorum 

Dengeli kullandığım için diğer aktivitelerime engel olmadığını 

düĢünüyorum 
379 3,51 1,301 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

F testi sonucu internette geçirilen süre ile sosyal ağ kullanımı ile ilgili düĢünceler arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur (p<0,05). Buna göre internette günde 7 saatin üzerinde zaman geçirenler sosyal 

ağların günlük hayatlarının bir parçası olduğunu (M=3,76) ve sürekli kullandığı sosyal ağ kapanırsa 

üzüleceğini (M=3,57) belirtmiĢtir. Sosyal ağlarda vakit geçirmek için en fazla akıllı telefon (M=4,34) 

kullanılmaktadır. Bunu sırasıyla laptop/notebook (M=3,57), tablet (M=2,48) ve masaüstü bilgisayar 

(M=2,46) izlemektedir (Tablo 12). 

 

Tablo 12: Öğrencilerin sosyal ağlarda vakit geçirmek için en çok kullandıkları cihazlar  

Cihazlar Sayı Ortalama Std. Sapma 

Masaüstü bilgisayar 379 2,46 1,437 

Laptop / Notebook 379 3,57 1,399 

Tablet 379 2,48 1,449 

Akıllı telefon 379 4,34 1,147 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Öğrenciler mobil cihazlarında internet paketini en fazla haberleĢme uygulamaları için 

kullanılırken (M=3,87) bunu sosyal ağlara katılmak (M=3,84), internet tarayıcılarını kullanmak 

(M=3,61) ve web tabanlı diğer uygulamalar (M=3,33) takip etmektedir (Tablo 13).  

 

Tablo 13: Öğrencilerin mobil cihazlarında internet paketi bulundurma amaçları  

Ġnternet paketi bulundurma nedeni Sayı Ortalama Std. Sapma 

Ġnternet tarayıcılarını kullanmak için 379 3,61 1,343 

Sosyal ağlara katılmak için 379 3,84 1,269 

HaberleĢme uygulamalarını kullanmak 379 3,87 1,205 

Web tabanlı diğer uygulamalar için 379 3,33 1,350 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

SONUÇ 

 
Günümüzde sosyal ağlar çok sayıdaki kullanıcıları arasında bağlantı kurma ve paylaĢımlarda 

bulunmanın etkin, pratik ve yaygın birer aracı haline gelmiĢtir. Bu durum bir çok alanda olduğu gibi 

eğitim kurumlarında da dikkat çekmeye baĢlamıĢtır. Eğitim kurumları bir yandan baĢta gizlilik, yasal 

sorunlar, ekonomik ve psikolojik tehlikeler olmak üzere bu sitelerin kullanımı konusunda öğrencilerini 

eğitmeye çalıĢırken diğer taraftan eğitimle ilgili aktiviteleri gerçekleĢtirme ve öğrencilerle iletiĢim 

kurma amacıyla bu aracı kullanmaya baĢlamıĢlardır. Bunun yanında sosyal ağların, öğrenciler 

üzerindeki bir topluluğa ait olma, paylaĢma ve iĢbirliği duygularını geliĢtirme gibi etkilerini kullanarak 

onları zorlamadan ilave sorumluluk ve iĢ yükü üstlenmelerini sağlamaktadırlar.  

Bu teknolojilerin çevrimiçi seminerler gerçekleĢtirmek için görüntülü veya sesli yazılımlar 

kullanmasının katılımcıları dünyanın farklı yerlerinde olan ortak çalıĢmalar için oldukça kullanıĢlı 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Sosyal ağ sitelerinin kullanımı sayesinde öğrenciler kendilerini ifade 

edebilir, kendi yetenek ve deneyimlerini vurgulayacak profiller oluĢturarak benzer kiĢilerle iletiĢim 

kurabilirler. Sıkı iliĢkiler baĢlatmak ve geliĢtirmek için olduğu gibi kendi kimliklerini, inançlarını ve 

politika, din, ekonomi, iĢ gibi çeĢitli konulardaki tutumlarını geliĢtirmek için de Facebook ve diğer 

araçlar kullanılmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu siteleri sadece boĢ vakitlerini değerlendirecekleri ve 

sosyalleĢecekleri değil daha anlamlı ve ciddi fikir alıĢveriĢleri yapabilecekleri bir platform olarak 

görmektedirler. Bu sayede ekonomik, eğitimsel, politik ve sosyal statülerini ortaya koyarak arkadaĢ 

edinmekte, bağlantı paylaĢmakta, çevrimiçi öğrenmekte ve iĢ bulmaktadırlar. AraĢtırmacılar bu 

durumun eğitim kurumlarında bir avantaja dönüĢtürülebileceğini düĢünmeye baĢlamıĢlardır (Eke vd., 

2014:6). Öğrencilerin sosyal ağlara olan bağımlılıklarını anlamak yalnızca akademik hayatlarına değil 
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sosyal hayatlarını da anlamaktan geçmektedir. Bugün üniversite öğrencilerinin çoğu Prensky (2001) 

tarafından doğumundan bu yana cep telefonları, bilgisayarlar, oyun konsolları, dijital müzik çalarlar ve 

dijital çağın tüm araçlarını kullanan ―dijital varlıklar‖ olarak tanımlanmaktır. Birçok durumda dijital 

kültür, öğrencilerin eğitimle ilgili beceri ve tercihlerini etkilemektedir. Bazı öğrenciler bilgiye hızlı 

ulaĢmayı önemsemektedirler ve bu konuda uzmanlaĢmıĢlardır. Bu nedenle derslere karĢı toleransları 

azdır ve pasiften ziyade aktif öğrenmeyi tercih ederler. Sosyal iliĢkiler ve mesleki bağlantılar kurmak 

ve bilgiye ulaĢmak için sosyal ağları kullanırlar (Abdelraheem, 2013:32). Sosyal ağlar günlük hayatın 

niteliğini artırmakla beraber, kiĢilerin özel hayatlarını deĢifre etmesi nedeniyle eleĢtiri konusu 

olmaktadır. Ancak bu durum sosyal ağlara olan ilgiyi azaltmamaktadır. Çünkü gençler artık 

zamanlarının çoğunu okul ortamları yerine dijital ortamlarda geçirmektedirler. Bu dijital araçlar da 

günlük hayatın rutini haline gelmektedir. Bu anlamda gençler mobil ulusun dönüĢtürücüsü ve taĢıyıcısı 

durumundadırlar. Öte yandan araĢtırmalar, gençlerin gerçekte fazla seçeneklerinin olmadığını, bir 

Ģekilde dijital ortama bağlandıklarını ve özellikle üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun interneti 

hemen hemen her gün kullandıklarını göstermektedir. Birçok öğrenci internette geçirdiği zamanın 

çoğunu sosyal ağlarda geçirmektedir. Bu durum pazarlama, halkla iliĢkiler ve reklam sektörü için 

değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Öte yandan kurumlar için de özellikle kurumsal iletiĢim 

çalıĢmalarına yeni bir yön verecek niteliktedir (Vural ve Bat, 2010:3373). 

ÇalıĢmanın bulguları meslek yüksekokulu öğrencilerinin okulla ya da sosyal hayatlarıyla ilgili 

paylaĢımlarda bulunmak ve haberleĢmek için sosyal ağları yoğun bir Ģekilde kullandıklarını 

göstermektedir. Bu durum iletiĢimlerini kuvvetlendirmekte, dayanıĢma duygularını artırmakta, farklı 

öğrenme teknikleri geliĢtirmelerine ve gündemden haberdar olmalarına yardımcı olmaktadır. Sosyal 

ağların zararları üzerine yapılan araĢtırmalar, günümüzde kaçınılmaz hale gelmiĢ olan bu alıĢkanlığın 

en çok faydayı sağlayacak ve en az zarara neden olacak bir mecrada sürdürülmesine yönelik önlemler 

ortaya koymaktadır. Öğrencilerin sosyal ağları kullanma alıĢkanlıklarını tarifleyen bulgular bu 

önlemler dahilinde çeĢitli amaçlar için kullanılabilir. Okulla ilgili duyuru ve etkinliklere dikkat 

çekmek ve bunlardan sürekliliği olanlara ilginin devamlılığını sağlamak, kütüphane ve bilimsel bilgi 

paylaĢım hizmetlerine katkı sağlamak, danıĢman ile öğrenci arasındaki iliĢkiyi canlı ve etkin kılmak, 

toplu hareket etmeyi veya takım çalıĢmasını gerektiren etkinlikleri kolay ve hızlı organize etmek, 

öğrencilerin kendilerini ilgilendiren haberleri takip etmesini sağlamak, uzaktan eğitimle verilen 

derslerin takibini kolaylaĢtırmak ve bunlardaki baĢarıyı artırmak bunlardan birkaçıdır. 
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Özet 

 

Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taĢı olan iĢletmeler giriĢimcilik sonucu ortaya çıkmıĢtır. Yeni 

iĢletmelerin ve iĢ alanlarının oluĢabilmesi yeni nesilin giriĢimcilik özelliklerinin belirlenmesi ve açığa 

çıkarılması ile mümkün olacaktır. Böylece giriĢimcilik özellikleri belirlenen öğrencilerin doğru Ģekilde 

yönlendirilmesi ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. ÇalıĢmanın amacı, meslek yüksekokulu 

öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerinin belirlenmesi, kontrol odaklılığı ve giriĢimcilik eğilimi, yenilik 

ve yaratıcılık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir çalıĢma olup demografik özelliklerin giriĢimciliğe 

belirlemede etkisini ölçmeye çalıĢmaktır. 

AraĢtırmaya Adnan Menderes Üniversitesi‘nde eğitim gören 320 Nazilli MYO üniversite öğrencisi 

katılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS, istatistiksel farklılık-iliĢkilerin analizinde t-test, korelasyon ve 

ANOVA testleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada giriĢimcilik özelliklerini belirlemek için Adnan Menderes 

Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilere bir anket uygulanmıĢtır. Öğrencilerin 

giriĢimcilik özelliklerinin tespit edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi bu çalıĢmanın temel amaçları 

arasında yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, GiriĢimcilik, yaratıcılık. 

 

DETERMINATOIN OF THE STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP 

TREATMENTS: A STUDY ON NAZĠLLĠ VOCATIOANAL SCHOOL 

STUDENTS 

 
Abstract 

 

Business which is the most important milestone of Turkish economy come across on behalf of the 

entrepreneurship. In order to have new business and working areas, we need to undermine the 

entrepreneurship level of the new generations. Doing so, the students can be directed thoroughly with 

the aim of contribution to the Turkish economy. Main concern of the study is posing the vocational 

school students‘ entrepreneurship treatments including locus of control, innovative behaviors and also 

demographic situation which could be effect on the entrepreneurship treatments.  

320 students which study in Adnan Menderes University Nazilli Vocational Collage take part in the 

study. During the analyzing process trough using SPSS program, t test, correlation and ANOVA 

statistics was hold in order to undermine discrimination of the data. The data was collected through 

using questionnaires  which carried out to Adnan Menderes University Nazilli Vocational School 

students. Determining the entrepreneurship levels and estimating the results are the main concerns of 

this study. 

Keywords: Vocational School, Entrepreneurship, Innovation  

 

1- GĠRĠġĠMCĠLĠK 
 

Günümüz ekonomilerinin geliĢmesinde önemli yeri olan iĢletmeler giriĢimcilik sonucunda 

ortaya çıkmıĢlardır. DeğiĢen ve geliĢen teknoloji ile birlikte yeni iĢ alanları ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Üniversite eğitiminde meslek elemanı yetiĢtirmede bir basamak olan meslek yüksek 

okullarında okuyan öğrencilerin girimcilik düzeyleri daha önceden tespit edilirse, bu öğrenciler bu 

yönde yönlendirilerek nitelikli elaman olarak yetiĢtirilebilirler. Meslek yüksekokullarında okuyan 

öğrenciler yeni fikirlerini giriĢime döndürdükleri ölçüde ülke ekonomisine katkıları artacaktır.  

 

2 – GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 

mailto:yascoskunk@hotmail.com
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Dünya ekonomisinde ilk olarak Jean Bastiste Say tarafından 19.yy. kullanılan müteĢebbis ( 

giriĢimci ) kavramı ünümüzde önemli bir yere ulaĢmıĢtır. GiriĢimci; iktisat teorisinde emek, sermaye 

ve doğal kaynaklar yanında dördüncü üretim faktörü. Genellikle iĢletmelerin kurucu ve yöneticilerine 

verilen isim. (Halil,1999:218) GiriĢimci bazen yanlıĢ olarak anlaĢıldığı gibi, sadece parası olan kiĢi 

demek değildir. GiriĢim kavramı, paranın varlığından ziyade, yeni ürün ve üretim tekniklerini bilme, 

geniĢ ufuk sahibi olma veya yeni ve değiĢen Ģartlara uyum sağlama kabiliyetine vurgu yapmaktır. 

(Orhan,2010:40) 

GiriĢimcinin fonksiyonları olarak bilinen günümüzde bir giriĢimcide yerine getirmesi 

beklenilen iĢlevler Ģöyle sıralanabilir:  
- Bilinen mal ve hizmetin kalitesini yükseltmek veya yeni mal ve hizmetler üretmek  

- Endüstride yeni organizasyonlar gerçekleĢtirmek 

- Yeni pazarlar bulmak 

- Ham maddeleri ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak (Edip,2005:8) 

Saydığımız geleneksel fonksiyonların yanında günümüzde giriĢimcilerin çağdaĢ sayılabilen ilave bazı 

fonksiyonlarda yerine getirmesi beklenir. Bu fonksiyonlar Ģöyle sıralanabilir:  
- ĠĢletmenin geliĢim stratejilerini belirlemek 

- Yönetim ve organizasyon politikalarını belirlemek 

- Çevrenin iĢletmeye sunduğu fırsatları izleyip bunlardan yararlanmak ve tehditleri bertaraf etmek veya 

etkisiz kılmak 

- Teknolojideki geliĢme ve değiĢmeleri izlemek ve iĢetmeyi değiĢen koĢullara uydurmak (ġerif,2003:106) 

GiriĢimcinin kendi iĢini kurma konusunda yüksek motivasyona sahip olması önemlidir. 

Motivasyon iĢ kurmak isteyenleri sahip olması gereken en önemli güçtür. (Özlem vd., 2013:3) Bu 

nedenle okul sürecinde öğrencilere kendi iĢini kurmaları bu konuda motive edilmesi ileride giriĢimci 

ruhlu mezunlar ve yeni giriĢimciler ortaya çıkacaktır. Özellikle ekonomi iĢletme derslerini anlatan 

öğretim elemanları ve diğer öğretim elemanlarına bu konuda büyük görevler düĢmektedir. Okul 

bittikten sonra kendi iĢini kuran bir iĢ konusunda büyük organizasyonlarla birlikte çalıĢan öğrencilerin 

hedefi iĢletmeleri büyütmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır.  

Büyümek için mevcut ürün ve hizmetlere yeni pazarlar yeni müĢteriler bulma düzeni geride kaldı. 

Artık mevcut müĢterilere yeni ürünler ve hizmetler yaratmakla büyümek gerekir.  

Bunun en güzel örneği olarak Apple‘nin yaptığı Ġmac, Ġpod, Ġphone ve Ġpad gibi ürün inavasyonları 

gösterilebilir. (Yılmaz,2013:72) GiriĢimcilikte baĢarı istenilen bir durumdur. BaĢarının 

yakalanabilmesi için bir takım özelliklerin giriĢimcide olması gerekmektedir.  

BaĢarılı giriĢimcilerin ortak özelliklerini aĢağıdaki noktalarda ortaya koyabiliriz:  
- BaĢarılı bir giriĢimci kabul edilebilir riskleri göze alan kiĢidir. 

- BaĢarılı bir giriĢimci kararlıdır. 

- BaĢarılı bir giriĢimci çok yönlüdür. 

- BaĢarılı bir giriĢimci iĢi bitiren kiĢidir.  

- BaĢarılı bir giriĢimci kendisine güvenir. 

- BaĢarılı bir giriĢimci katıdır. (Tamer vd., 2004:16-17) 

GiriĢimcilik kavramında baĢarı kadar baĢarısızlık da dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan 

birisidir. Sermaye yetersizliği, yetenek eksikliği, tecrübe eksikliği vb. bir çok baĢarısızlık nedenlerinin 

yanında  kız erkek ayrımının ekonomi içerisinde hala etkinliğini sürdürmesi baĢarısızlığa etki eden 

önemli bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. Oysa cinsiyete dayalı bir giriĢimciliğin baĢarılı olma 

Ģansı yoktur. GiriĢimcilik insana dayalı oldukça baĢarı kazanabilecektir.  

 

2- YÖNTEM 
 

3.1 Amaç  

Bu çalıĢmanın amacı MYO öğrencilerinin giriĢimcilik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. 

Sosyal bilimlerde ekonominin çeĢitli alanlarında ara eleman yetiĢtiren Nazilli Meslek Yüksekokulu 

öğrencileri örneğinde bir inceleme yapılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap 

aranacaktır.  

Nazilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin:  
- Cinsiyet gruplandırıldığında GiriĢimcilik özellikleri nasıldır ?  

- Cinsiyet gruplandırıldığında Kontrol odaklılığı ve giriĢimcilik eğilimleri nasıldır? 

- Cinsiyet gruplandırıldığında Yenilik ve yaratıcılık özellikleri nasıldır ?  
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3.2 Evren ve Örneklem 

ÇalıĢmanın evrenini ADÜ Nazilli Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluĢturmaktadır. Nazilli 

Meslek Yüksekokulu programlarından tesadüfü örneklem yoluyla seçilmiĢ 320 öğrenci çalıĢmanın 

örneklemini oluĢturmaktadır.  

3.3 Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

ÇalıĢmada veri toplama yöntemi olarak hazır verilerden yararlanma ve Emine Cansız 

tarafından 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim 

dalında hazırlanan yüksek lisans tezinde kullanılan Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik 

Özelliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan anket kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın teorik alt yapısının 

oluĢturulmasında veri tabanlarında ve internetten tarama yapılarak gerekli kitap ve makaleler temin 

edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın verilerinin elde edildiği ankete katılan öğrencilerin giriĢimcilik özellikleri, kontrol 

odaklılığı ve giriĢimcilik eğilimleri, yenilik ve yaratıcılık hakkında bilgi sahibi olduğu ve verilerin 

analiz sonuçları elde edilecek bulguların Nazilli Meslek Yüksekokulu için genellenebilir olduğu 

varsayılmaktadır.  

Anket çalıĢmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social 

Sciences ) Paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak istatistiksel 

analiz yöntemi olarak t- testi uygulanmıĢtır.  

3.4 Bulgu ve Değerlendirmeler 

3.4.1 Demografik Özelliklerle Ġlgili Bulgu ve Değerlendirmeler 

ÇalıĢmada demografik değiĢkenler “Cinsiyet, Mezun olduğu okul, Anne ve baba kendi 

iĢinin sahibi mi? Anne ve Baba Kamu Görevlisi mi? Anne ve Baba emekli mi? Sizi en iyi 

tanımlayan kelime? ġimdiye kadar giriĢimcilikle ilgili bir ders okudunuz mu? Kimseyle 

paylaĢmadığınız kendinize ait bir iĢ fikriniz var mı?” üzerinden gösterilmektedir. Bu demografik 

özelliklerle ilgili istatistikler Tablo 1‘de yer almaktadır: 

 
Demografik Özellikler Frekans f Yüzde % Kümülatif Yüzde % 

Cinsiyet    

Kız 203 63,4 63,4 

Erkek 117 36,6 100 

Mezun Olduğu Okul    

Düz Lise 75 23,4 23,4 

Anadolu Lisesi 38 11,9 35,3 

Meslek Lisesi 207 64,7 100 

Anne Baba Kendi ĠĢinin Sahibimi?    

Anne 7 2,2 2,2 

Baba 92 28,8 30,9 

Anne Baba 21 6,6 37,5 

Hiç Biri 200 62,5 100 

Anne Baba Kamu Görevlisi mi?    

Anne 5 1,6 1,6 

Baba 30 9,4 10,9 

Anne Baba 4 1,2 12,2 

Hiç Biri 281 87,8 100 

Anne Baba Emekli mi?    

Anne 12 3,8 3,8 

Baba 86 26,9 30,6 

Anne Baba 11 3,4 34,1 

Hiç Biri 211 65,9 100 

Sizi En Ġyi Tanımlayan Kelime    

Zeki 32 10,0 10,0 

ÇalıĢkan 27 8,4 18,4 

Dürüst 97 30,3 48,8 

Lider 46 14,4 63,1 

Cesur 63 19,7 82,8 

Güler Yüzlü 55 17,2 100 
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ġimdiye Kadar GiriĢimcilik Dersi Okudunuz mu?    

Evet 169 52,8 52,8 

Hayır 151 47,2 100 

Kimseyle PaylaĢmadığınız Kendinize Ait Bir ĠĢ Fikri Var 

mı? 

   

Evet 149 46,6 46,6 

Hayır 100 31,2 77,8 

Olmasını Ġsterdim 71 22,2 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

Öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde dikkat çeken sorulardan Anne Baba Kendi 

ĠĢinin Sahibimi? Sorusunda 200 öğrencinin anne ve babasının kendi iĢi sahibi olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. 120 öğrencinin anne ve babası kendi iĢinin sahibidir. Bu veriler aileden çocukların 

giriĢimcilik özelliği kazanmasının güçlüğünü ortaya koymaktadır.  Anne Baba Kamu Görevlisimi? 

Sorusuna 281 öğrencinin hiç biri cevabı verdiği görülmüĢtür. Öğrencilerin ailelerinin % 87,8 nin özel 

iĢlerde çalıĢtığı gözlenmektedir. Anne Baba Emeklimi? Sorusuna 211 öğrencinin hiç biri cevabı 

verdiği görülmüĢtür. Bu duruma göre öğrencilerin ailelerinin % 65,9 nun emekli olmadığı çalıĢmaya 

devam ettiği görülmüĢtür. Bu durumda öğrenci ailelerinin büyük çoğunluğunun çalıĢarak çocuklarını 

okutmaya çalıĢtıkları görülmektedir. Sizi en iyi tanımlayan kelime sorusuna %30 luk kısmı dürüst 

olarak cevap vermiĢtir.  Burada dikkat çeken çalıĢkan oranının %8,4 olmasıdır. Öğrencilerin daha çok 

günümüzde çalıĢmadan para kazanma yolunu tercih ettikleri gözlenmektedir.  ġimdiye Kadar 

GiriĢimcilik Dersi Okudunuz mu? Evet diyen öğrencilerin oranı % 52,8 hayır diyenlerin ise % 47,2 

olduğu gözlenmiĢtir. Öğrencilerin hemen hemen yarısı giriĢimcilik eğitimi almamıĢtır. Kimseyle 

PaylaĢmadığınız Kendinize Ait Bir ĠĢ Fikri Var mı? Sorusuna 149 öğrencinin evet % 46,6, 71 

öğrencinin olmasını isterdim % 22,2 gibi oranla cevap verdikleri gözlenmiĢtir. Bu sorulara verilen 

cevapların özelliği öğrencilerin giriĢimcilik ve yaratıcılık isteğinin çok fazla olduğunu göstermektedir. 

3.4.2 Katılımcıların GiriĢimcilik özellikleri, Kontrol odaklılığı ve giriĢimcilik eğilimleri 

ve Yenilik ve Yaratıcılık Özellikleriyle Ġlgili Bulgu ve Değerlendirmeler 
Tablo 2 : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KarĢılaĢtırmalı GiriĢimcilik özellikleri : T-Test Sonuçları 

(1=Tamamen Katılıyorum, 5=Hiç Katılmıyorum) 
Group Statistics 

 Cinsiyetiniz N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BoĢ vakitlerimi sosyal faaliyetlere ve 

eğlenceye ayırmayı tercih ederim 

kadın 203 1,8374 ,84910 ,05960 

erkek 117 1,9316 ,89757 ,08298 

Düzeni ve kuralları değiĢtirmeden çalıĢarak 

her iĢin üstesinden gelebilirim. 

kadın 203 2,0197 ,95420 ,06697 

erkek 117 1,9402 ,97636 ,09026 

Sezgilerime güvenerek her iĢi baĢarabilirim kadın 203 2,0690 ,89839 ,06305 

erkek 117 2,1282 ,89576 ,08281 

Ġnsan cesaretiyle ve inancıyla her engeli 

aĢabilir. 

kadın 203 1,6108 ,81525 ,05722 

erkek 117 1,7692 ,99468 ,09196 

Maddi kazanç sağlamayacak hiçbir 

faaliyete dahil olmak istemem 

kadın 203 3,0985 1,30504 ,09160 

erkek 117 3,1111 1,31816 ,12186 

Her zaman esnek çalıĢma saatlerini tercih 
ederim. 

kadın 203 2,3892 1,15668 ,08118 

erkek 117 2,5128 1,14180 ,10556 

Kendi iĢimin sahibi olmak en büyük 

idealimdir. 

kadın 203 1,9113 1,02543 ,07197 

erkek 117 1,8632 ,95508 ,08830 

Garantili ve sürekli bir iĢ yerine kariyer 

imkanı sunan bir iĢ tercihimdir.*** 

kadın 203 1,6404 ,88650 ,06222 

erkek 117 2,1453 1,16903 ,10808 

GiriĢimcilik bir risktir .*** kadın 203 2,3842 1,08095 ,07587 

erkek 117 2,1282 1,08706 ,10050 

BaĢarılı bir giriĢimcilik için iyi bir iĢ fikri 

ve fırsatların değerlendirilmesi. 

kadın 203 1,7833 ,77224 ,05420 

erkek 117 1,9145 ,98762 ,09131 

GiriĢimcilik eğitimi üniversitelerde 

verilmelidir. 

kadın 203 2,0000 ,93343 ,06551 

erkek 117 2,1111 1,01521 ,09386 

GiriĢimcilik Ģansım olsa da Ģu anki 
idealimden vazgeçmezdim. 

kadın 203 2,6059 1,10461 ,07753 

erkek 117 2,4359 1,19182 ,11018 
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Kamu sektöründe çalıĢmak bana göre 

değil.*** 

kadın 203 3,1281 1,36191 ,09559 

erkek 117 2,8034 1,32768 ,12274 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Öğrencilerin giriĢimcilik özelliklerini belirleyen boyut dikkate alınarak cinsiyet bazında 

yapılan değerlendirmede iki grup arasında Garantili ve sürekli bir iĢ yerine kariyer imkanı sunan 

bir iĢ tercihimdir.***, GiriĢimcilik bir risktir .*** Kamu sektöründe çalıĢmak bana göre 

değil.*** sorularında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Sig.(2 tailed) değerleri 0,05 den küçük olan bu 

sorularda erkek öğrencilerin daha fazla oranda garantili iĢ tercihi olduğu görülmüĢtür. Kız öğrencilerin 

ise giriĢimciliğin bir risk olduğu konusunda erkek öğrencilere göre daha yüksek oranda düĢündükleri 

görülmüĢtür. Bu durum kız öğrencilerin giriĢimcilik konusunu risk olarak algıladıklarını gösterebilir. 

Kız öğrencilerin ayrıca kamu sektöründe çalıĢmanın kendilerine göre olmadığını yüksek oranda 

belirtmiĢlerdir.  
 

Tablo 3 : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KarĢılaĢtırmalı Kontrol Odaklılığı ve GiriĢimcilik 

Eğilimleri : T-Test Sonuçları (1=Tamamen Katılıyorum, 5=Hiç Katılmıyorum) 
 

Group Statistics 

 Cinsiyetiniz N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Çok çalıĢarak her iĢin üstesinden 

gelebilirim 

kadın 203 1,6355 ,85892 ,06028 

erkek 117 1,7863 ,86929 ,08037 

Bir iĢe baĢlarken iyi bir plan 
hazırlamak tüm sorunları çözer. 

kadın 203 1,6355 ,75461 ,05296 

erkek 117 1,8034 ,93070 ,08604 

Kendi isteklerim beni 

yönlendirir.*** 

kadın 203 1,7586 ,72839 ,05112 

erkek 117 2,0513 ,92705 ,08571 

Rahat yaĢama standardı için risk 

üstlenilmelidir. 

kadın 203 1,9754 ,89795 ,06302 

erkek 117 2,0085 ,89535 ,08278 

GiriĢimcilikte baĢarı için Ģans en 

önemli faktördür.*** 

kadın 203 2,4286 1,06640 ,07485 

erkek 117 2,6923 1,24887 ,11546 

Ne yapacağımı baĢkalarının 

karar vermesine bırakırım.*** 

kadın 203 4,2808 1,11470 ,07824 

erkek 117 3,9145 1,18593 ,10964 

BaĢarılı insanların hareketlerimi 

etkilemelerine izin veririm.*** 

kadın 203 3,3005 1,30245 ,09141 

erkek 117 2,9402 1,26825 ,11725 

Kendi hareketlerimi kendim kontrol 
ederim. 

kadın 203 1,7833 ,93994 ,06597 

erkek 117 1,7949 ,87630 ,08101 

BaĢarı için doğru zamanda doğru iĢi 

yapmak gerekir. 

kadın 203 1,5764 ,81922 ,05750 

erkek 117 1,6581 ,87259 ,08067 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 Öğrencilerin Kontrol Odaklılığı ve GiriĢimcilik Eğilimlerini belirleyen boyut dikkate alınarak 

cinsiyet bazında yapılan değerlendirmede iki grup arasında Kendi isteklerim beni yönlendirir.*** 

GiriĢimcilikte baĢarı için Ģans en önemli faktördür.*** Ne yapacağımı baĢkalarının karar 

vermesine bırakırım.*** BaĢarılı insanların hareketlerimi etkilemelerine izin veririm.*** 

sorularında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Sig.(2 tailed) değerleri 0,05 den küçük olan bu sorularda 

erkek öğrencilerin daha çok kendi istekleri doğrultusunda yönlendirildikleri ortalama bazında yüksek 

çıkmıĢtır. Bu durum erkek öğrencilerin daha çok kendi istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini 

göstermektedir. GiriĢimcilikte Ģans faktörünün önemine daha çok erkek öğrencilerin yüksek oranda 

kabul ettikleri görülmüĢtür.  Kız öğrencilerin ise baĢkaları tarafından yönlendirilmeye izin verdikleri 

ortalama bazında yüksek çıktığı görülmüĢtür. Bir diğer etken olan diğer insanlar tarafından etkilenme 

ve hareketlerini buna göre belirleme kız öğrencilerde yüksek oranda çıkmıĢtır. Bu verilerden çıkan 

sonuçalara göre erkek öğrenciler daha çok kendi istekleri doğrultusunda hareket ederken kız 

öğrencilerin daha çok baĢkalarının etkisinde kaldığı gözlenmiĢtir. 
 

 

 

Tablo 4 : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KarĢılaĢtırmalı Yenilik ve Yaratıcılık Özellikleri: T-Test 

Sonuçları (1=Tamamen Katılıyorum, 5=Hiç Katılmıyorum) 

Group Statistics 
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 Cinsiyetiniz N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Belirli bir ücretle çalıĢmaktansa 

kendi fikirlerimi hayata geçirecek 

iĢlere yönelmeyi tercih ederim 

kadın 203 2,1921 1,03289 ,07249 

erkek 117 1,9744 ,95106 ,08793 

AraĢtırma-GeliĢtirme 
departmanında çalıĢmaktan zevk 

alırdım. 

kadın 203 2,4286 1,09389 ,07678 

erkek 117 2,4359 1,00331 ,09276 

GiriĢimcilik için yaratıcılık 

yetenekli olmaktan daha 

önemlidir.*** 

kadın 203 2,2512 1,01031 ,07091 

erkek 117 1,9231 ,85252 ,07882 

GiriĢimcilikte baĢarı için tecrübe 

gerekir. 

kadın 203 2,2562 1,05465 ,07402 

erkek 117 2,1795 ,99668 ,09214 

BaĢkaları her zaman fikirlerime 
ihtiyaç duyar. 

kadın 203 2,1232 ,90083 ,06323 

erkek 117 2,0940 1,02539 ,09480 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Öğrencilerin Yenilik ve Yaratıcılık özelliklerini belirleyen boyut dikkate alınarak cinsiyet 

bazında yapılan değerlendirmede iki grup arasında GiriĢimcilik için yaratıcılık yetenekli olmaktan 

daha önemlidir.*** sorusunda anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Sig.(2 tailed) değerleri 0,05 den küçük 

olan bu soruda kız öğrencilerin yaratıcılık eğilimlerinin erkek öğrencilere göre daha baskın olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Kız öğrencilerin yetenekten daha çok yaratıcı zekaya önem verdikleri gözlenmiĢtir. 

 

3- Sonuç ve Öneriler 
 

Günümüz ekonomilerin geliĢmesinde önemli yeri olan giriĢimciliğin; giriĢimcilik özellikleri, 

kontrol odaklılığı ve giriĢimcilik eğilimleri, yenilik ve yaratıcılık özellikleri yönünden incelendiği 

çalıĢmamızda cinsiyet bazında yapılan incelemede giriĢimcilik özelliklerinde erkek öğrencilerin daha 

çok garantili iĢ tercihinin olduğu görülmüĢtür. Kız öğrenciler ise giriĢimciliği bir risk olarak görürken 

aynı zamanda kamu sektöründe çalıĢmanın da kendilerine göre olmadığını belirtmiĢlerdir. Kız 

öğrencilerin çalıĢma yaĢamında daha çok özel sektörü tercih ettikleri söylenebilir. Kontrol odaklılığı 

ve giriĢimcilik eğilimi yönünden bakıldığında erkek öğrencilerin daha çok kendi istekleri 

doğrultusunda hareket ettikleri kız öğrencilerin ise daha çok baĢkalarının etkisinde kaldığı 

gözlenmiĢtir. Yenilik ve Yaratıcılık özelliği bakımından kız öğrencilerin yetenekten daha çok yaratıcı 

zekaya önem verdikleri gözlenmiĢtir. 

Üniversite hayatı içerisinde öğrencilerin giriĢimcilik yönlerine bakıldığında daha çok 

yönlendirmeye ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıĢtır. GiriĢimcilik konusunda motivasyonun önemi 

büyüktür. Meslek yüksekokulunda meslek elemanı olarak yetiĢme konusunda büyük umutlarla gelen 

öğrenciler üniversite yaĢamından çok Ģey beklemektedirler. Öğrenciler okul yaĢamında yenilik ve 

yaratıcılığa olanak sağlayan eğitimle yönlendirildiğinde, ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni 

giriĢimciler olarak çıkma ihtimalleri artacaktır. Bu nedenle ülke geleceğinde önemli yer tutan 

öğrencilerin, ekonomi içinde yer alabilmeleri için daha çok giriĢimcilik eğitimi ve bu eğitimi 

uygulamaya çeviren dersleri almaları gerekmektedir. Ülke ekonomisine yeni kaynaklar için yeni 

giriĢimlere ihtiyaç vardır. Yeni giriĢimler genç giriĢimcilerle daha da artacaktır. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı Ġstanbul ve Trakya‘da faaliyet gösteren gümrük müĢavirlerinin muhasebe 

eğitiminden beklentilerini tespit etmektir. Bu bağlamda, Ġstanbul ve Trakya‘da faaliyet gösteren 72 

gümrük müĢavirlerine anket uygulanmıĢ ve veriler SPSS 20 istatistik programı aracılığıyla 

değerlendirilmiĢ; ankette bulunan likert ölçeğindeki beĢ düzeyli sorulara verilen yanıtlar için güven 

testi yapılmıĢ ve elde edilen bulgular araĢtırmanın sonuç kısmında açıklanmıĢtır. Genel olarak, 

araĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin muhasebede çalıĢan personelin öğrenimi sırasında almıĢ 

olduğu muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe eğitimlerini orta seviyede yeterli bulduğu ancak dıĢ ticaret 

iĢlemleri muhasebesi hakkındaki bilgilerini, ticari belgeleri tanıyabilme bilgisini, tekdüzen muhasebe 

sistemi konusunda bilgisini ve ticari belgelerden muhasebe defterine doğru olarak kayıt yapabilme 

bilgisini yeterli buldukları görülmektedir. Öğrenim sırasında alınan bilginin yetersiz bulunup, mevcut 

bilginin yeterli bulunması muhasebe personeline zaman içinde verilen hizmet içi eğitimler ile 

açıklanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: DıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi, gümrük müĢaviri, muhasebe eğitimi. 

 

The Expectations of the Customs Brokers From Accounting Education 
 

Abstract 

 

In this study, the aim is to reveal the expectations of customs brokers who operating in Ġstanbul and 

Thrace from accounting education. In this context, 72 questionnaire applied to customs brokers who 

operating in Ġstanbul and Thrace and data that optained from questionnaire evaluated with SPSS 20 

statistic programme, confidence test was performed for answers to the five-level Likert scale questions 

in the survey finds and the findings are described in the results of the research. In general, customs 

brokers surveyed, taken during the education of the personnel working in the accounting and 

computerized accounting found that moderate levels of adequate accounting education but information 

on the accounting of foreign trade transactions, trade documents able to recognize information, 

information about the accounting system of uniform and correct information in the accounting books 

of the records can be seen from the commercial documents were adequate. It can be explained by 

given in-service training when available information of accounting staff received enough, the 

iformation received during learning inadequate. 

 

Keywords: Foreign trade operations accounting, customs brokers, accounting education. 
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GĠRĠġ 

 

Muhasebe, bütün iĢletmeler, daha genel bir ifadeyle bütün organizasyonlar için gerekli bir bilgi 

sistemidir (Lazol, 2012:3). Genel anlamda bir sistemin etkinliği, bireysel öğelerin etkinliğine, sistemi 

oluĢturan öğeler arasındaki iletiĢimin etkinliğine, tüm öğelerin değiĢen koĢullara uyum 

sağlayabilmelerine bağlıdır. Muhasebe, tarihsel geliĢim sürecinin aĢamalı evrelerinden geçerek, 

özellikle uygulamada kendini sürekli olarak yenilemiĢ ve temel iĢlevi olan kayıt tutmanın çok ötesinde 

yönetim için günün ihtiyaçlarına göre geliĢtirilen olanaklardan yararlanarak yönetime destek 

olabilecek bir duruma gelmiĢtir (Karacan, 2010: 322-323). ĠĢletme içinde finansal bilgiyi üreten 

muhasebe sistemi insan faktörüne dayanmaktadır. Finansal bilgi üretilmesinde eğitimli, nitelikli, 

kaliteli iĢgücünün önemi yadsınamaz hale gelmiĢtir (Zaif ve Ayanoğlu, 2007:116). 

 

1.Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Eğitiminin Amacı 
 

Dünyadaki küreselleĢme hareketleri dolayısı ile muhasebe mesleği, değiĢen ve bu değiĢimle beraber 

geliĢmesini de hızla sürdüren çevrenin sürekli yeni ve güncel bilgi ihtiyacına zamanında cevap 

verebilmeli ve küresel etkileĢimlerin gerisinde kalmamalıdır. Muhasebe eğitimi ve bu alanda üretilen 

bilginin de geçerli ve güncel olması, etkilediği çevreye pozitif katkı yapabilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçeveden bakıldığında muhasebe eğitiminin değiĢen küresel faktörlerden (teknoloji, ekonomi, vb.) 

etkilenmemesi olası görünmemektedir (Yereli vd., 2010: 887). 

Artan rekabet ve geliĢen teknoloji çağında nitelikli insan yetiĢtirme çabaları diğer mesleklerde olduğu 

gibi muhasebe meslek alanında da önem arz eden bir konudur. Muhasebe eğitiminde temel amaç; 

finansal bilgileri kullanmak durumunda olanlara nasıl doğru ve güvenilir bir biçimde muhasebe 

bilgilerinin sunulması gerektiği konusunda ilgilileri eğitmek ve uygulamaları da buna göre 

yönlendirmektir (Yardımcıoğlu ve BüyükĢalvarcı, 2007: 174). 

Muhasebe eğitiminin amacı, eğitim gören kiĢinin; iĢletme kararlarına yararlı bilgilerin saptanması, 

toplanması, iĢlenmesi, doğruluğunun denetlenmesi, rapor halinde özetlenmesi ve bu raporların 

incelenmesinden çıkarılan sonuçların karar almada kullanılması konusunda bilgilendirilmesi ve bu 

bilgilerin uygulanması konusunda eğitilen kiĢinin yeteneklerinin geliĢtirilmesi olarak ifade edilebilir 

(TekĢen vd., 2010:101). 

 

2.Gümrük MüĢavirliği ve DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi 

 

KüreselleĢen dünya ekonomisinde uluslar arası ticaret ülkeler açısından oldukça önemlidir. DıĢ ticaret, 

malların ve hizmetlerin birden fazla ülke arasında akıĢını ifade eden iĢlemler bütünüdür. Dünyada 

üretim imkânları ve hammadde rezervleri düĢünüldüğünde tamamen kendi kendine yetebilen bir ülke 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan gerek ihracat, gerekse ithalat itibariyle dünya ticaret iĢlem hacmi her 

geçen gün artıĢ göstermektedir (Yanık ve Uzun, 2013: 2). 

DıĢ ticaret iĢlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müĢavirlik hizmeti veren 

gümrük müĢavirliği mesleği günümüzde dıĢ ticaret sektöründe faaliyet gösteren Türkiye‘nin en önemli 

hizmet sektörlerinden birisi haline gelmiĢtir. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. Maddesinin 1‘inci 

fıkrasına göre dolaylı temsil yoluyla gümrük iĢlemlerini takip eden ve sonuçlandıran gümrük 

müĢavirleri, dıĢ ticaret firmaları ile gümrükler arasında bir köprü niteliğinde faaliyette bulunmaktadır. 

Ülkelerin kalkınması ve geliĢmesinde dıĢ ticaret ne kadar gerekli ve önemli ise, ülkemizde gümrük 

müĢavirleri de dıĢ ticarete yön veren ve çok önemli bir yükü üstlenen kiĢiler olarak o denli önemlidir. 

Gümrük müĢavirleri yaptıkları beyanlar doğrultusunda dıĢ ticaret iĢlemlerinden alınan vergilerin doğru 

olarak tahsil edilmesini sağlamakla ve sık sık güncellenen mevzuata uygun hareket etmekle 

yükümlüdürler (Gümrük ve Ticaret MüfettiĢleri Derneği, 2015) 

Tablo 1‘de Bölge Müdürlükleri itibariyle ülkemizdeki gümrük müĢaviri ve gümrük müĢavir 

yardımcısı sayıları yer almaktadır. Buna göre; 01.12.2015 tarihi itibarıyla ülkemizde 3.080 gümrük 

müĢaviri ve 8.815 gümrük müĢavir yardımcısı bulunmaktadır. AraĢtırmanın evrenini oluĢturan 

Ġstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde ise toplam 2.000 gümrük müĢaviri ve 5.778 gümrük 

müĢavir yardımcısı faaliyet göstermektedir. 
 

 



804 

 

Tablo 1: Gümrük MüĢavir ve MüĢavir Yardımcısı Sayıları 
Bölge Müdürlükleri Gümrük MüĢavir Yardımcısı Gümrük MüĢaviri 

Orta Anadolu 430 209 

Batı Akdeniz 99 31 

Uludağ 523 137 

Trakya 52 15 

Doğu Anadolu 1 1 

GAP 78 22 

Ġpekyolu 10 6 

Ege 946 378 

Ġstanbul 5718 1985 

Doğu Marmara 111 31 

Doğu Akdeniz 57 23 

Fırat 3 2 

Orta Karadeniz 20 7 

Doğu Karadeniz 15 5 

Orta Akdeniz 720 224 

Batı Marmara 29 4 

Pamukkale 0 0 

Gürbulak 3 0 

Toplam 8815 3080 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ocak 2016. 

 

DıĢ ticaret iĢlemlerinde, iĢlemin türüne ve özelliğine göre belgeler kullanılır. Belgelerin sistemli 

Ģekilde muhasebe kaydının yapılması gerekir. Tekdüzen hesap planına uyumlu, ithalat, ihracat kayıt 

sürecinin gerçekleĢtirilmesi için dıĢ ticaret ile ilgili muhasebe iĢlemlerinin, muhasebenin temel 

kavramlarına, muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve muhasebe standartlarına uygun yapılması 

gerekir (Gürsoy, 2010: 32). 

DıĢ ticaret faaliyetlerinde bulunan bir iĢletmenin, karmaĢık ticari iĢlemleri kontrol veya takip 

edebilmesi, iĢletmenin sağlıklı bir Ģekilde hayatına devam edebilmesi, geçmiĢin değerlendirilerek 

geleceğin tahmin edilebilmesi, ancak her Ģeyin düzenli ve objektif belgelere dayandırılarak kayıt altına 

alınması ile mümkündür. Bu bağlamda ihtisas muhasebeleri arasında yer bulan dıĢ ticaret iĢlemleri 

muhasebesi büyük öneme sahiptir (Gökgöz ve ġeker, 2014: 166). 

 

3.Metodoloji 

3.1.AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu çalıĢma gümrük müĢavirlerinin muhasebe eğitiminden beklentilerini belirlemek, beklentilerin 

demografik özellikler olan cinsiyet, yaĢ, medeni durum, gelir düzeyi, yetiĢtiği yer ve meslekle ilgili 

özellikler (gümrük müĢaviri olarak kıdem süresi ve iĢletmenin muhasebe departmanında çalıĢan kiĢi 

sayısı) itibariyle farklılık gösterip göstermediğini belirleyerek, gösteriyorsa söz konusu farklılıkların 

ve nedenlerinin araĢtırılarak alan yazınına katkı sağlama amacı taĢımaktadır. 

 

3.2.AraĢtırmanın Kapsamı 

 

Bu araĢtırmanın evreni bütçe ve zaman kısıtı gibi nedenlerle DıĢ Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Bölge 

Müdürlüğü ve Trakya Bölge Müdürlükleri ile sınırlandırılmıĢ ve söz konusu bölge müdürlüklerinde 

kayıtlı toplam 1.949 gümrük müĢavirlerini kapsamaktadır.  

 

3.3.AraĢtırmada Yöntem 

AraĢtırma birincil verilere dayalı olarak gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu çerçevede hazırlanan anketin 

gümrük müĢavirlerine uygulanmasıyla verilerin toplanması sağlanmıĢtır. Anket, 01 Nisan-31 Mayıs 

2014 tarihlerinde Ġstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüklerine kayıtlı gümrük müĢavirlerinden tesadüfî 

olarak tespit edilen 72 gümrük müĢavirine uygulanmıĢ ve 65 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. 
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3.4.Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada gümrük 

müĢavirlerinin muhasebe çalıĢanlarının mevcut durumlarını tespit etmek için Uyar ve Yelgen 

çalıĢmasındaki ifadelere yer verilmiĢtir. Anket 5‘li Likert ile ölçeklendirilmiĢ 16 ifadeden 

oluĢmaktadır. Ankete demografik nitelikteki 6, meslekle ilgili tespit ve görüĢlere iliĢkin 5 değiĢken de 

ilave edilerek soru formu oluĢturulmuĢtur. Böylece ankette toplam 27 soru yer almaktadır. 

 

3.5.Verilerin Analizi 

 

AraĢtırma kapsamında uygulanan 27 soruluk anketten elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket 

programı kullanılmıĢtır. Test sonuçları % 95 güven aralığında değerlendirilmiĢtir. 

 

3.6.AraĢtırmanın Güvenilirliği 

AraĢtırmada kullanılan soru formunun 16 maddelik bölümü tüm katılımcılar (n=65) düzeyinde 

güvenilirlik testine tabi tutulmuĢ ve güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuĢtur (Cronbach‘s 

Alpha=0,853). Güvenilirlik katsayısının 0,80-1,00 arasında olması ölçeğin güvenilirliğinin yüksek 

olduğunu göstermektedir (Alpar, 2011:815). Ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,85 olması 

araĢtırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

 

3.7.Bulgular 

3.7.1.Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi 

 

Toplanan verilerin öncelikle tanımlayıcı istatistikleri raporlanmıĢ ve araĢtırma sorularının yanıtları 

incelenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin demografik özelliklerine iliĢkin bilgiler Tablo 2‘de yer 

almaktadır. Buna göre araĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin % 87,7‘si erkek, % 12,3‘ü kadındır. 

Ankete katılan gümrük müĢavirlerinin yaĢ grupları incelendiğinde, örneklem içinde 26 yaĢından küçük 

gümrük müĢaviri bulunmadığı, en yüksek düzeyde (% 43,1) ise 36-45 yaĢ grubunun bulunduğu 

görülmektedir. Ankete katılan gümrük müĢavirlerinin eğitim durumları incelendiğinde, doktora 

mezunu gümrük müĢaviri bulunmadığı, en yüksek katılım düzeyine % 63,1 oranıyla lisans 

mezunlarının oluĢturduğu görülmektedir. Ankete katılan gümrük müĢavirlerinin % 80‘inin 4 yıl ve 

üzerinde tecrübe sahibi olduğu, % 86,1‘inin 2.001-10.000 TL gelir düzeyi aralığında olduğu ve büyük 

çoğunluğunun (% 81,5) Ģehir ve büyük Ģehirde yetiĢtiği görülmektedir. 

 

Tablo 2: Demografik Özellikler Tablosu 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) GM Olarak Kıdem Süresi Frekans Yüzde (%) 

Erkek 57 87,7 1 yıldan az 1 1,5 

Kadın 8 12,3 1-3 yıl 12 18,5 

Toplam 65 100,0 4-10 yıl 26 40,0 

YaĢ   11 yıl ve üzeri 26 40,0 

26 yaĢından küçük 0 0,0 Toplam 65 100,0 

26-35 15 23,1 Gelir Düzeyi   

36-45 28 43,1 2.000 TL den az 4 6,2 

46-55 12 18,5 2.001-5.000 TL 27 41,5 

56 ve daha büyük 10 15,4 5.001-10.000 TL 29 44,6 

Toplam 65 100,0 10.001 TL ve üzeri 5 7,7 

Eğitim Durumu   Toplam 65 100,0 

Lise 6 9,2 YetiĢtiği Yer   

Önlisans 10 15,4 Köy 2 3,1 

Lisans 41 63,1 Kasaba 2 3,1 

Yüksek lisans 8 12,3 Ġlçe 8 12,3 

Doktora 0 0,0 ġehir 21 32,3 

Toplam 65 100,0 Büyük Ģehir 32 49,2 

Medeni Hal   Toplam 65 100,0 

Evli 54 83,1    

Bekar 11 16,9    

Toplam 65 100,0    
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3.7.2.Mesleki Tespit ve GörüĢlerin Değerlendirilmesi 

 

AraĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin mesleki tespit ve görüĢlerine iliĢkin bilgiler Tablo 3‘de yer 

almaktadır. Buna göre; ankete katılan gümrük müĢavirlerinin sadece % 3,1‘inin iĢletmesinde 

muhasebe departmanı bulunmaz iken, en yüksek oranla % 64,6‘sı iĢletmesinde 1-3 muhasebe 

personeli istihdam etmektedir. Gümrük müĢavirlerin sadece % 27,7‘si dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi 

dersinin içeriği belirlenirken gümrük müĢavirlerinin görüĢlerinin alındığını düĢünmektedir. Ankete 

katılan gümrük müĢavirlerinin % 67,7‘sinin muhasebe departmanında çalıĢan personele hizmet içi 

eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerde bilgisayarlı muhasebe eğitimi % 63,1 oranıyla ilk sırada yer 

alırken, % 60,0 oranıyla ihracat muhasebesi ikinci, % 58,5 oranıyla ithalat muhasebesi eğitimi üçüncü 

sırada yer almaktadır. Muhasebe personeline verilen hizmet içi eğitimlerde en düĢük oran % 21,5 ile 

TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları) eğitimlerine 

aittir. 

 

Tablo 3: Mesleki Tespit ve GörüĢler Tablosu 
ĠĢletmenin muhasebe departmanında çalıĢan kiĢi sayısı Frekans Yüzde (%) 

Muhasebe departmanımız bulunmamaktadır 2 3,1 

1-3 42 64,6 

4-7 12 18,5 

8 ve üzeri 9 13,8 

Toplam 65 100,0 

DıĢ Ticaret ĠĢlemleri muhasebesi derslerinin içeriği belirlenirken Gümrük 

iĢletmelerinin talepleri dikkate alınmakta mıdır? 
  

Evet 18 27,7 

Hayır 21 32,3 

Kısmen 26 40,0 

Toplam 65 100,0 

Muhasebe personeline hizmet içi eğitim verilmekte midir?   

Evet 44 67,7 

Hayır 8 12,34 

Kısmen 13 20,0 

Toplam 65 100,0 

Personele verilen hizmet içi eğitimlerin niteliği?   

Ġthalat muhasebesi 38 58,5 

Ġhracat muhasebesi 39 60,0 

Bilgisayarlı muhasebe 41 63,1 

Finansal muhasebe 30 46,2 

Vergileme 24 36,9 

Mali analiz ve denetim 13 20,0 

Mevzuat güncellemeleri 33 50,8 

Muhasebe standartları (TMS-TFRS) 14 21,5 

 

3.7.3.Muhasebe Personelinin Mevcut Durumuna Yönelik GörüĢlerin Değerlendirilmesi 

 

AraĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin muhasebe personelinin durumuna yönelik görüĢlerinin 

istatistiksel sonuçları Tablo 4‘de yer almaktadır. Verilen ifadeler genel olarak değerlendirildiğinde 

aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılabilir; 

 Muhasebede çalıĢan personelin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu muhasebe ve bilgisayarlı 

muhasebe eğitimlerinin orta seviyede yeterli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Katılımcılar, muhasebede çalıĢan personelin dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi hakkındaki 

bilgilerini yeterli bulmaktadırlar.  
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 Benzer Ģekilde katılımcılar, muhasebede çalıĢan personelin ticari belgeleri tanıyabilme 

bilgisini, tekdüzen muhasebe sistemi konusunda bilgisini ve ticari belgelerden muhasebe 

defterine doğru olarak kayıt yapabilme bilgisini yeterli bulmaktadırlar.  

 Katılımcıların, muhasebe personelinin öğrenimi sırasında aldığı muhasebe eğitimini orta 

düzeyde yeterli bulup, belgeleri tanıyabilme bilgisi, dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi 

hakkındaki bilgisini ve tekdüzen muhasebe sistemi hakkındaki bilgisini yeterli buluyor 

olması, personele zaman içinde verilen ihracat muhasebesi, ithalat muhasebesi ve finansal 

muhasebe hizmet içi eğitimleriyle açıklanabilir. 

 Muhasebede çalıĢan personelin iĢi kolaylaĢtırıcı ve pratik bilgi sahibi olduğu, mesleği ile 

ilgili geliĢmeleri takip ettiği, ilerleme arzusunda olduğu ve stajyerlere yardımcı olup onları 

eğittiği yönünde görüĢ oluĢmuĢtur. 

 Katılımcıların ancak yarısı ―Muhasebede çalıĢan personelin muhasebe eğitimi kapsamında 

genel iĢletmecilik, dıĢ ticaret iĢlemleri ve yönetim organizasyon konularında yeterli 

birikime sahiptir‖ görüĢüne katılmaktadırlar. 
 

Tablo 4: Katılımcıların Muhasebe Personelinin Mevcut Durumuna Yönelik GörüĢlerinin Dağılımı 
GörüĢler (1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-

Katılıyorum, 5-Tamamen Katılıyorum) 

% 
X 

1 2 3 4 5 

Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu 

muhasebe eğitimi yeterlidir. 
4,6 18,5 15,4 52,3 9,2 3,4 

Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu 

bilgisayarlı muhasebe eğitimi yeterlidir. 
3,1 12,3 29,2 49,2 6,2 3,4 

Muhasebede çalıĢan personelimizin ticari belgeleri tanıyabilme bilgisi 

yeterlidir. 
1,5 13,8 4,6 55,4 24,6 3,9 

Muhasebede çalıĢan personelimizin dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi 

hakkındaki bilgileri yeterlidir. 
1,5 13,8 15,4 46,2 23,1 3,8 

Muhasebede çalıĢan personelimizin tekdüzen muhasebe sistemi konusunda 

bilgileri yeterlidir. 
0,0 3,1 15,4 58,5 23,1 4,0 

Muhasebede çalıĢan personelimizin iç denetim ve dıĢ denetim hakkındaki 

bilgileri yeterlidir. 
0,0 7,7 26,2 49,2 16,9 3,8 

Muhasebede çalıĢan personelimizin mevzuat bilgisi (V.U.K., G.V.K., 

K.V.K., T.T.K. vb) yeterlidir. 
1,5 15,4 27,7 40,0 15,4 3,5 

Muhasebede çalıĢan personelimiz muhasebe eğitimi kapsamında genel 

iĢletmecilik, dıĢ ticaret iĢlemleri ve yönetim organizasyon konularında yeterli 

birikime sahiptir. 

4,6 21,5 23,1 38,5 12,3 3,3 

Muhasebede çalıĢan personelimizin mesleği ve iĢiyle ilgili teknik bilgisi 

yeterlidir. 
0,0 7,7 6,2 60,0 26,2 4,0 

Muhasebede çalıĢan personelimiz ticari belgelerden muhasebe defterine 

doğru olarak kayıt yapabilme bilgisine sahiptir. 
0,0 1,5 3,1 73,8 21,5 4,2 

Muhasebede çalıĢan personelimiz iĢi kolaylaĢtırıcı ve pratik bilgiye sahiptir. 1,5 9,2 9,2 53,8 26,2 3,9 

Muhasebede çalıĢan personelimiz sektör ve iĢletme ile ilgili özel bilgilere 

sahiptir. 
6,2 12,3 13,8 49,2 18,5 3,6 

Muhasebede çalıĢan personelimiz mesleği ile ilgili yeni geliĢmeleri takip 

etmektedir. 
0,0 3,1 24,6 50,8 21,5 3,9 

Muhasebede çalıĢan personelimizin iĢlerinde ilerleme arzusu yüksektir. 0,0 3,1 20,0 46,2 30,8 4,0 

Yeni mezun personelimizin iĢe uyumu hızlıdır. 1,5 10,8 24,6 41,5 21,5 3,7 

Muhasebede çalıĢan personelimiz stajyerlere yardımcı olur ve onları eğitir. 0,0 4,6 9,2 41,5 44,6 4,3 

 

Katılımcıların ―Muhasebe Personelinin Mevcut Durumu‖na iliĢkin yukarıdaki görüĢlerinin demografik 

özelliklerine (cinsiyet, yaĢ, medeni durum, vb) göre farklılık gösterip göstermediği, gösteriyor ise bu 

farklılıkların nelerden kaynaklandığı test edilmiĢ, sadece farklılık tespit edilen analizler çalıĢmaya 

dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmanın hipotezlerini test etmede uygulanacak analizin seçiminde; verilerin 

normal dağılıma uygunluğu, mevcut grup sayısı ve grupların birbiri ile iliĢkisi incelenmiĢtir. 

Ġstatistik çalıĢmalarında en yaygın kullanılan dağılım normal dağılımdır. Veri grubunun normallik 

testleri Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk testlerine bakılarak anlaĢılmaktadır. Frekans sayısı 

29‘dan az olduğunda Shapiro Wilks, fazla olduğunda ise Kolmogorov-Smirnov testi kullanılabilir 

(Kalaycı, 2010:10). Değerlendirmeye alınan anket sayısı 65 olduğundan Kolmogorov-Smirnov testi 
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sonucu incelenmiĢ olup, test sonucu tüm faktörler için (p=0,00<0,05 olduğundan) normal dağılıma 

uygun bulunmamıĢtır. 

Genel olarak, parametrik olmayan testlerle nominal, ordinal yada normal dıĢı dağılım gösteren sayısal 

veriler analiz edilebilirken, parametrik testlerle normal dağılım gösteren sayısal verilerin analizi 

yapılabilir (Kalaycı, 2010:85). ÇalıĢmanın veri seti normal dağılım göstermediği için, anket verileri 

parametrik olmayan testler ile (Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis) analiz edilmiĢtir. 

 

Tablo 5: Katılımcıların YaĢlarına Göre ―Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ 

olduğu muhasebe eğitimi yeterlidir‖ GörüĢüne ĠliĢkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi 

Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 

YaĢ  (a) YaĢ (b) 
Sıra Ortalamaları 

Kruskal Wallis Testi (p) 
a b p 

26-35 

36-45 21,87 22,07 0,956 

0,031* 

46-55 10,97 17,79 0,020* 

56 ve üzeri 12,33 14,00 0,546 

36-45 
46-55 17,39 27,75 0,005* 

56 ve üzeri 18,93 21,10 0,545 

46-55 56 ve üzeri 13,71 8,85 0,055 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 5‘teki sıra ortalamalarına göre, ―Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ 

olduğu muhasebe eğitimi yeterlidir‖ görüĢüne iliĢkin 46-55‘li yaĢ grubunun diğer gruplara göre daha 

yüksek katılım sergiledikleri, bu nedenle de farklılaĢma meydana getirdikleri ifade edilebilir. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Gümrük MüĢaviri Olarak Kıdem Sürelerine Göre ―Muhasebede çalıĢan 

personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu muhasebe eğitimi yeterlidir‖ GörüĢüne ĠliĢkin Kruskal 

Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 
Kıdem Süresi 

(a) 
Kıdem Süresi (b) 

Sıra Ortalamaları 
Kruskal Wallis Testi (p) 

a b p 

1 yıldan az 

1 -3 yıl 4,00 7,25 0,400 

0,018* 

4-10 yıl 3,50 14,40 0,118 

11 yıl ve üzeri 4,00 14,38 0,163 

1-3 yıl 
4-10 yıl 15,50 22,27 0,014* 

11 yıl ve üzeri 13,04 22,48 0,010* 

4-10 yıl 11 yıl ve üzeri 24,85 28,15 0,374 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 6‘daki sıra ortalamalarına göre, kıdem süresi 1 yıldan az olan gümrük müĢavirlerinin 

―Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu muhasebe eğitimi yeterlidir‖ 

görüĢüne en az düzeyde katıldıkları, kıdem süresi 4 yıl ve daha fazla olanların ise en yüksek düzeyde 

katıldıkları, bu durumun da farklılaĢmaya neden olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 7: Katılımcıların Gümrük MüĢaviri Olarak Kıdem Sürelerine Göre ―Muhasebede çalıĢan 

personelimizin iĢlerinde ilerleme arzusu yüksektir‖ GörüĢüne ĠliĢkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-

Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 
Kıdem Süresi 

(a) 
Kıdem Süresi (b) 

Sıra Ortalamaları 
Kruskal Wallis Testi (p) 

a b p 

1 yıldan az 

1 -3 yıl 1,50 7,46 0,116 

0,029* 

4-10 yıl 1,00 14,50 0,068 

11 yıl ve üzeri 1,00 14,50 0,076 

1-3 yıl 
4-10 yıl 13,50 22,27 0,014* 

11 yıl ve üzeri 15,04 21,56 0,072 

4-10 yıl 11 yıl ve üzeri 27,87 25,13 0,480 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 7‘deki sıra ortalamalarına göre, ―Muhasebede çalıĢan personelimizin iĢlerinde ilerleme arzusu 

yüksektir‖ görüĢüne kıdem süresi 1 yıldan az olan gümrük müĢavirlerinin en az düzeyde katıldıkları, 
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kıdem süresi 4-10 yıl arasında olanların ise en yüksek düzeyde katıldıkları, bu durumun da 

farklılaĢmaya neden olduğu söylenebilir. 

Tablo 8: Katılımcıların Muhasebe Departmanlarında ÇalıĢan Sayılarına Göre ―Muhasebede çalıĢan 

personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ olduğu bilgisayarlı muhasebe eğitimi yeterlidir‖ GörüĢüne 

ĠliĢkin Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 

ÇalıĢan Sayısı (a) 
ÇalıĢan Sayısı 

(b) 

Sıra Ortalamaları 
Kruskal Wallis Testi (p) 

a b p 

ÇalıĢan 

bulunmamaktadır 

1 -3 18,75 22,68 0,633 

0,021* 

4-7 8,75 7,29 0,625 

8 ve üzeri 8,25 5,50 0,218 

1-3 
4-7 29,39 20,88 0,067 

8 ve üzeri 28,52 14,22 0,004* 

4-7 8 ve üzeri 12,08 9,56 0,320 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 8‘deki sıra ortalamalarına göre, ―Muhasebede çalıĢan personelimizin öğrenimi sırasında almıĢ 

olduğu bilgisayarlı muhasebe eğitimi yeterlidir‖ görüĢüne iĢletmenin muhasebe departmanında çalıĢan 

sayısı 8 ve üzeri olan katılımcıların en düĢük düzeyde, çalıĢan sayısı 1-3 arasında olanların ise en 

yüksek düzeyde katılım gösterdikleri, bu durumun farklılaĢmaya neden olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 9: Katılımcıların Muhasebe Departmanlarında ÇalıĢan Sayılarına Göre ―Muhasebede çalıĢan 

personelimizin iç denetim ve dıĢ denetim hakkındaki bilgileri yeterlidir‖ GörüĢüne ĠliĢkin Kruskal 

Wallis Testi ve Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 

ÇalıĢan Sayısı (a) 
ÇalıĢan Sayısı 

(b) 

Sıra Ortalamaları 
Kruskal Wallis Testi (p) 

a b p 

ÇalıĢan 

bulunmamaktadır 

1 -3 24,50 22,40 0,799 

0,011* 

4-7 7,25 7,54 0,923 

8 ve üzeri 8,25 5,50 0,177 

1-3 
4-7 26,55 30,83 0,352 

8 ve üzeri 28,74 13,22 0,002* 

4-7 8 ve üzeri 14,17 6,78 0,004* 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 9‘daki sıra ortalamalarına göre,―Muhasebede çalıĢan personelimizin iç denetim ve dıĢ denetim 

hakkındaki bilgileri yeterlidir‖ görüĢüne iĢletmenin muhasebe departmanında çalıĢan sayısı 8 ve üzeri 

olan katılımcıların en düĢük düzeyde, çalıĢan sayısı 4-7 arasında olanların ise en yüksek düzeyde 

katılım gösterdikleri, bu durumun da farklılaĢmaya neden olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 10: Katılımcıların Muhasebe Departmanlarında ÇalıĢan Sayılarına Göre ―Muhasebede çalıĢan 

personelimiz iĢi kolaylaĢtırıcı ve pratik bilgiye sahiptir‖ GörüĢüne ĠliĢkin Kruskal Wallis Testi ve 

Mann-Whitney U Testi Sonuçlarının Çoklu KarĢılaĢtırma Tablosu 

ÇalıĢan Sayısı (a) 
ÇalıĢan Sayısı 

(b) 

Sıra Ortalamaları 
Kruskal Wallis Testi (p) 

a b p 

ÇalıĢan 

bulunmamaktadır 

1 -3 11,75 23,01 0,185 

0,031* 

4-7 5,50 7,83 0,394 

8 ve üzeri 6,50 5,89 0,794 

1-3 
4-7 28,69 23,33 0,249 

8 ve üzeri 28,37 14,94 0,007* 

4-7 8 ve üzeri 12,46 9,06 0,153 

*Ġstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 

 

Tablo 10‘daki sıra ortalamalarına göre,―Muhasebede çalıĢan personeliniz iĢi kolaylaĢtırıcı ve 

pratik bilgiye sahiptir‖ görüĢüne iĢletmenin muhasebe departmanında çalıĢan sayısı 8 ve üzeri olan 

katılımcıların en düĢük düzeyde, çalıĢan sayısı 1-3 arasında olanların ise en yüksek düzeyde katılım 

gösterdikleri, bu durumun da farklılaĢmaya neden olduğu söylenebilir. 

Tablo 8, muhasebe personelinin ―Bilgisayarlı muhasebe bilgisinin‖, Tablo 9 ―Ġç denetim ve dıĢ 

denetim bilgisinin‖ ve Tablo 10 ―ĠĢi kolaylaĢtırıcı ve pratik bilgiye sahipliğinin‖ katılımcılar 

tarafından yeterli görülüp görülmediğini tespit etmeye yöneliktir ve muhasebede çalıĢan sayısı 8 ve 
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üzeri olan katılımcıların söz konusu araĢtırmalara katılımları en düĢük düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Bu 

bilgiler ıĢığında; muhasebede çalıĢan sayısı 8 ve üzeri olan katılımcılar için, muhasebe bilgisi ve 

yetkinlikleri yaptıkları iĢ için yetersiz olan, bu nedenle de iĢi kolaylaĢtıracak pratik bilgisi olmayan 

personeller istihdam ettikleri sonucuna varılabilir. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada gümrük müĢavirlerinin dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi eğitimine ve iĢletmelerinin 

muhasebe departmanlarında çalıĢan personelin mevcut durumlarına yönelik görüĢlerinin tespit 

edilmesi için, DıĢ Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Bölge Müdürlüğü ve Trakya Bölge Müdürlüğü‘ne bağlı 

faaliyet gösteren 1.949 gümrük müĢaviri arasında tesadüfi örnekleme yoluna gidilmiĢ, ilk 6‘sı 

demografik, 5‘i mesleki durumlarına yönelik ve 16‘sı 5‘li Likert ölçeğinde olmak üzere toplamda 27 

adet soru barındıran anket yardımıyla, 65 katılımcı ile ilgili istatistiki çalıĢma yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan soru formunun 16 maddelik bölümüne uygulanan güvenilirlik testi sonucunda, anket 

sonuçlarına güvenilebileceği ortaya çıkmaktadır. Ankete katılan gümrük müĢavirlerinin büyük 

çoğunluğu % 87,7 oranıyla erkeklerden, % 43,1‘i 36-45 yaĢ grubundan, % 90,8 oranında üniversite 

eğitimi alanlardan oluĢurken, % 86,1‘inin de 2.001-10.000 TL arası gelir sağladığı tespit edilmiĢtir. 

Katılımcıların sadece % 3,1‘inin iĢletmesinde muhasebe departmanı bulunmaz iken, sadece % 27,7‘si 

dıĢ ticaret iĢlemleri muhasebesi dersinin içeriği belirlenirken gümrük müĢavirlerinin görüĢlerinin 

alındığını düĢünmektedir. Anket katılımcılarının % 67,7‘sinin, muhasebe departmanında çalıĢan 

personeline hizmet içi eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerde % 63,1 oranıyla bilgisayarlı muhasebe 

eğitimi ilk sırada yer alırken, % 60,0 oranıyla ihracat muhasebesi ikinci, % 58,5 oranıyla ithalat 

muhasebesi eğitimi üçüncü sırada yer almaktadır. 

AraĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin iĢletmelerindeki muhasebe personelinin durumuna yönelik 

görüĢlerinin istatistiksel sonuçları değerlendirildiğinde; muhasebede çalıĢan personelin öğrenimi 

sırasında almıĢ olduğu muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe eğitimlerinin katılımcılar tarafından orta 

seviyede yeterli bulunduğunu ancak katılımcıların muhasebede çalıĢan personelin dıĢ ticaret iĢlemleri 

muhasebesi hakkındaki bilgilerini, ticari belgeleri tanıyabilme bilgisini, tekdüzen muhasebe sistemi 

konusunda bilgisini ve ticari belgelerden muhasebe defterine doğru olarak kayıt yapabilme bilgisini 

yeterli buldukları görülmektedir. Öğrenim sırasında alınan bilginin yetersiz bulunup, mevcut bilginin 

yeterli bulunması muhasebe personeline zaman içinde verilen hizmet içi eğitimler ile açıklanabilir. 

Ayrıca katılımcıların ancak yarısı ―Muhasebede çalıĢan personelin muhasebe eğitimi kapsamında 

genel iĢletmecilik, dıĢ ticaret iĢlemleri ve yönetim organizasyon konularında yeterli birikime sahiptir‖ 

görüĢüne katılmaktadırlar. 

AraĢtırmaya katılan gümrük müĢavirlerinin orta düzeyde yeterli ya da yetersiz olarak değerlendirdiği 

konulara iliĢkin; 

 Ġktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan muhasebe derslerine DıĢ 

Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi ve Bilgisayarlı Muhasebe derslerinin ilave edilmesi, 

 Alana yönelik uzman personel yetiĢtiren ön lisans düzeyindeki DıĢ Ticaret ve Lojistik gibi 

programlarda okutulan Finansal Muhasebe dersinin kapsamının Dönem Sonu Muhasebe 

ĠĢlemlerini de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi, 

 Yine ön lisans düzeyindeki DıĢ Ticaret ve Lojistik gibi programlarda okutulan DıĢ Ticaret 

ĠĢlemleri Muhasebesi dersine ilave olarak, dıĢ ticaret sektöründe muhasebe alanına 

yönelmek isteyen öğrenciler için seçmeli ders Ģeklinde Muhasebe Denetimi, Ġç Denetim, 

Mali Tablolar Analizi derslerinin ilave edilmesi, 

 DıĢ Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi programların dört yıllık öğrenim süresi 

olan Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında yaygınlaĢtırılması önerilebilir. 
Yapılan çalıĢmada örnek alınan grup, ülke genelindeki 16 Bölge Müdürlüğü‘nün sadece ikisindeki 

gümrük müĢavirlerinden seçildiğinden yapılan yorumlar genel anlamıyla kesinlik taĢımamaktadır. Bu 

anlamda, çalıĢmanın diğer Bölge Müdürlüklerine de uygulanarak kapsamının geniĢletilmesi sonuçların 

temsil edilebilirliği açısından önem taĢımaktadır. Diğer yandan, gelecek çalıĢmalarda elde edilecek 

verilerde, bölgesel farklılıkların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. 
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Meslek Yüksekokullarında Ġstihdam Odaklı Muhasebe Eğitimi 
 

Gönül Ġpek Alkan 
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Ġzmir Meslek Yüksekokulu, gonul.ipek@deu.edu.tr 

 

Özet 

 

Meslek yüksekokullarının temel amacı nitelikli insan gücünün yetiĢtirilerek belli mesleklere 

yönlendirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde sektörde yeterli bilgi sahibi, mesleğinin gereklerini yerine 

getirebilen nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir.  

Türkiye‘de 97 üniversiteye bağlı 264 meslek yüksekokulunda Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları programı bulunmaktadır. Bu programların 10 tanesi Vakıf Üniversitelerindedir. 

Bölgesel dağılıma bakıldığında Doğu Anadolu Bölgesi‘nde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde 27, 

Ege Bölgesi‘nde 49, Ġç Anadolu Bölgesi‘nde 36, Akdeniz Bölgesi‘nde 35, Karadeniz Bölgesi‘nde 44 

ve Marmara Bölgesi‘nde 41 farklı meslek yüksekokuluna bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

programı vardır. 

Bu çalıĢmada internet üzerinden iĢ ilanlarını yayınlayan ―kariyer.net‖ ve ―yenibiris.com‖ 

sitelerinde verilen ön lisans muhasebe programı mezunlarına yönelik iĢ ilanları, içerik analizi 

yöntemiyle incelenerek istihdam yönlü mezun profili araĢtırılacaktır. AraĢtırma sonuçlarına göre elde 

edilen mezun profili ile üniversitelerin ön lisans muhasebe programlarında verilen muhasebe eğitimi 

karĢılaĢtırılarak istihdam yönlü muhasebe eğitimi değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, muhasebe eğitimi, istihdam  
JEL Sınıflandırması:M41,G28 

 

 

Employment Oriented Accounting Education, 

 
Abstract 

 

 The quality and the frame of education at vocational schools, which train qualified employee 

needed in the various sectors contributing to the economic development of the countries, have changed 

in many years. 

In this study,employers‘ expectations of the Accounting /Accounting and Tax Application 

programs are examined. Accounting and Tax Applications programs of 97universities that offer 

vocational programs in Turkey with a total of 264 vocational schools were analyzed using content 

analysis method and were compared with the expectations of stakeholders. 

 Accounting and Taxation in Turkey Eastern Anatolia Region 32 , Southeastern Anatolia 

Region 27 , in the Aegean Region 49, the Central Anatolia Region 36 , in the Mediterranean Region 

35 , in the Black Sea Region 44 and the 41 different vocational schools in the Marmara Region . There 

is an important contribution to the economy and employment of accounting and taxation programs 

Accounting and Tax Applications programs of 97universities that offer vocational programs in 

Turkey with a total of 264vocational schools were analyzed  and courses contents were compared with 

the expectations of regional employment needs. 

 In this study will examine the jobs in the jobs kariyer.net and secretcv.co published on the 

internet site. Job postings will be investigated by examining the expected profile of the graduates. 

With graduate profile According to the results obtained from the university of undergraduate 

accounting program 

 

Keywords: -vocational high schools,accounting education, Employment Oriented Accounti ng 

Education 
             JEL Classification:M41,G28 
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MESLEKĠ EĞĠTĠM  

 

Meslek yüksekokullarının temel amacı nitelikli insan gücünün yetiĢtirilerek belli mesleklere 

yönlendirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde sektörde yeterli bilgi sahibi, mesleğinin gereklerini yerine 

getirebilen nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte günümüzde, bu 

amacın yanı sıra çalıĢan öğretim elemanlarının yapmıĢ olduğu bilimsel araĢtırmaların kalitesinin 

arttırılması, bilgiyi üreterek yayma konusunda toplumsal ve bölgesel olarak önder konumda olma gibi 

amaçları da bulunmaktadır. Meslek yüksekokulu mezunları ülkelerin ekonomik hayatına ara eleman 

desteği sağlarken aynı zamanda iĢgücü piramidinin boĢluklarını doldurmaktadır. 

Mesleki eğitim, bireyi sadece ―mesleğe hazırlama eğitimi olmayıp‖ aynı zamanda bireyin tüm olarak 

geliĢimi ve yaĢamdaki bütün rolleri en iyi Ģekilde yerine getirmesi için gerekli nitelikleri 

kazandırmaya yönelik eğitimdir (YeĢilyaprak,1996:68). Diğer taraftan mesleki eğitim, bireysel ve 

toplumsal yaĢam için zorunlu olan belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi beceri ve pratik uygulama 

yetenekleri kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kiĢisel yönleriyle dengeli 

biçimde geliĢtirme (Alkan, Doğan, Sezgin,1998:3) olarak tanımlanmaktadır. 

 

MUHASEBE EĞĠTĠMĠ 

 
Muhasebe eğitimi muhasebe mesleğinin iĢlevsel gereksinimlerine odaklanmıĢ mesleki bilgi temelli 

olsa da özünde kiĢisel nitelikler ve etik değerlerle harmanlanmıĢ olmalıdır. Son yıllarda muhasebe 

alanındaki geliĢmeler salt muhasebe bilgisi odaklı olmayıp muhasebe alanında yeni bir düĢünce biçimi 

oluĢturmaya yöneliktir. Gerek uluslararası finansal raporlama standartları gerekse meslek etiğine 

yönelik düzenlemeler, muhasebenin teknik bilgi ve beceriden öte bir düĢünce tarzı ve toplumsal fayda 

odaklı felsefi bir yaklaĢım olması yolunda ilerlediğinin bir göstergesidir. 

Muhasebe eğitiminin amacı muhasebeyi kendi sistematiği içinde özümsemiĢ, güncel geliĢmeleri 

yakından izleyen, toplumsal fayda yaratabilecek yetkinlikte ve etik değerleri olan meslek mensuplar 

yetiĢtirmek olmalıdır. Hatunoğlu‘na göre muhasebe eğitiminin amacı; öğrencilere kendi kendilerine 

öğrenmelerini öğretmektir. Bunun için öğrencilere daha etkin bir Ģekilde öğrenmelerine yardımcı 

olacak yetenek kazandırılması ve bu etkin öğrenme stratejilerini yaĢamları boyunca öğrenmeyi 

sürdürmelerinde nasıl kullanacakları öğretilmelidir (Hatunoğlu, 2006:191). 

Muhasebe eğitimi ile kiĢilere meslek bilgisi kazandırılmaktadır. Mesleki eğitim, bireye belirli bir 

mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak onu çeĢitli yönleri ile geliĢtirmeye 

yönelik eğintimin tanımıdır. Mesleki eğitimde bireyin yeteneklerini zihinsel duygusal, sosyal ve 

ekonomik yönlerden geliĢtirme esas alınır. Muhasebe eğitimi, kiĢilere teorik ve mesleki bilgi ve 

deneyimlerin kazandırılmasıdır( Karaağaçlı,2002:115). Muhasebe eğitimi, muhasebe mesleğinin 

iĢlevsel gereksinimlerine odaklanmıĢ mesleki bilgi temelli olsa da özünde kiĢisel nitelikler ve etik 

değerlerle harmanlanmıĢ olmalıdır. Son yıllarda muhasebe alanındaki geliĢmeler salt muhasebe bilgisi 

odaklı olmayıp, muhasebe alanında yeni bir düĢünce biçimi oluĢturmaya yöneliktir. Gerek uluslararası 

finansal raporlama standartları gerekse meslek etiğine yönelik düzenlemeler, muhasebenin teknik bilgi 

ve beceriden öte bir düĢünce tarzı ve toplumsal fayda odaklı felsefi bir yaklaĢım olma yolunda 

ilerlediğinin bir göstergesidir. Cuganesan vd. ( 1997)‘ de, eğitimin kalitesinin ve geliĢiminin sürekli 

olabilmesi için aĢağıdaki süreçlere önem verilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır (Cuganesan, Gibson ve 

Petty 1997, 436): 

 Sadece eğitim sürecinde değil, eğitim sınırlarının sorgulanmasında da heyecan,  

 Bütün seslerin değerli olduğu ve kabul gördüğü demokratik ve etkileĢimli sınıflar,  

 Öğrencinin güçlendirilmesi için ferdi aktivite projeleri üzerinde yoğunlaĢmak ve eğitimi 

kolaylaĢtırmak,  

 Pasif öğrenmeye karĢı aktif öğrenme,  

 Teknolojinin eğitimde aktif kullanılması. 

 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)‘ na bağlı olarak çalıĢan Uluslararası 

Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) tarafından oluĢturulan Uluslararası Eğitim Standartları 
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meslek yüksekokullarında istenen bilgi ve becerileri kazandıracak eğitime yönelik standartları 

belirlemiĢtir. (IES 2)‘ye göre kazandırılması istenen bilgi ve beceriler Tablo 1.‘de verilmiĢtir (IFAC 

2003, 2010). 

 

Tablo 1: Eğitimde Edinilmesi Gereken Mesleki Bilgiler 

 

 

 

Muhasebe, Finans ve Ġlgili Bilgi 

 

- finansal muhasebe ve raporlama, 

- yönetim muhasebesi ve kontrol, 

- vergileme, 

- iĢ ve ticaret hukuku 

- denetim ve güvence, 

- finans ve finansal yönetim, 

- mesleki değerler ve etik. 

Organizasyon ve ĠĢ Bilgisi 

 

- ekonomi, iĢ çevresi, 

- kurumsal yönetim, 

- iĢ etiği, 

- finansal piyasalar, 

- nicel metotlar, 

- örgütsel davranıĢ, 

- yönetim ve stratejik karar alma, 

- pazarlama, uluslararası iĢ ve küreselleĢme 

BiliĢim Teknolojisi Bilgisi ve Yeterlilik 

 

- IT genel bilgisi, 

- IT kontrol bilgisi, 

- IT kontrol yeterlilikleri, 

- IT kullanıcısı yeterlilikleri, 

- Bilgi sistemleri yöneticisi, kontrolörü ya da 

tasarımcısı 

rollerinin yeterliliği, biri veya bunların bir 

karıĢımı. 

 

 

 

ÖNLĠSANS MUHASEBE EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

 
Alan yazınında ön lisans muhasebe eğitimine yönelik olarak yapılan çalıĢmalar farklı konulara 

odaklanmıĢtır. AraĢtırmaların bir bölümünde Paksoy vd. (2005), Bekçi vd. (2006), Eleren ve Kayahan 

(2007), Demir ve Çam (2006), Yardımcıoğlu ve BüykĢalvarcı (2007), Demir ve SubaĢı (2008), 

Ertuğrul ve Özdemir(2014),  öğrenci gözüyle muhasebe eğitiminin değerlendirilmiĢtir.  

Korukoğlu, (1998), Çürük ve Doğan (2001), Demir (2003), Yılmaz ve Ciğer (2004), Güçlü (2004), 

yapılan çalıĢmalarda ön lisans muhasebe eğitimi ve eğitim programları ile  meslek mensupları ve 

endüstrinin beklentileri iliĢkilendirilmiĢtir. ġengel (2011) ‗de yaptığı ―Türkiye‘de Muhasebe Meslek 

Elemanı Talebi Üzerine Bir AraĢtırma‖ çalıĢmasında is dünyasının muhasebe meslek elemanı 

talebinde, meslek elemanında olmasını istedikleri mesleki ve kiĢisel özellikler incelemiĢtir. Alkan 

(2015) yılında Ġzmir‘de yaptığı araĢtırmada iĢverenlerin ön lisans muhasebe eğitiminden beklentilerini 

değerlendirmiĢtir.  

 

Tablo 2. Ön Lisans Muhasebe Eğitimi ve Endüstri Beklentilerine Yönelik AraĢtırmalar 

AraĢtırmacı AraĢtırma Konusu AraĢtırma Bulguları 

Korukoğlu, (1998) ĠĢletmelerde Muhasebe Eğitimi Ve 

Üniversitelerle ĠĢbirliği 

ĠĢletmeler muhasebe eğitimine 

gereken önemi vermemektedir.  

Çürük ve Doğan 

(2001) 

Muhasebe Eğitiminin ĠĢletmelerin 

Taleplerini KarĢılama 

Düzeyi: Türkiye Örneği 

Muhasebe eğitimi ve muhasebe 

ders içerikleri konusunda 

iĢletmeler ile üniversitelerin 

iĢbirliği yapması gerekmelidir. 

Demir (2003) Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Staj önemli olmakla beraber 
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Programı Stajlarının Meslek 

Mensupları Yönünden 

Değerlendirilmesi  –  Bir AraĢtırma 

amacına kısmen ulaĢmaktadır. 

Meslek mensupları stajı gerekli 

görmekte ancak süresini yetersiz 

bulmaktadır.   

Yılmaz ve Ciğer, 

(2004) 

KüreselleĢme ve Ön lisans 

Muhasebe Eğitiminde Kalite 

 

MYO muhasebe programlarında 

verilen eğitim beceri ağırlıklı 

olmalı ve endüstri ile 

iliĢkilendirilmelidir.  

Güçlü , (2004) 

 

Muhasebe Eğitimi Açısından 

Meslek Yüksek Okulları Hacettepe 

Üniversitesi Ankara Meslek 

Yüksek Okulu Deneyimi 

MYO‘lardaki öğretim 

elemanlarının ve eğitim kalitesinin 

yetersizliği vurgulanmıĢtır. 

 

 

TÜRKĠYE’DE ÖNLĠSANS MUHASEBE EĞĠTĠMĠ 

 

Türkiye‘de Meslek Yüksekokulları‘nın Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında 

verilen muhasebe eğitimi; eğitim kalitesi, ders içerikleri, öğrenci profili, öğretim elemanı kalitesi, 

öğrenci alma sistemi vb. konularla sürekli tartıĢma konusudur. Ġstihdama dolayısıyla ekonomiye 

önemli katkısı olan bu programların ders içerikleri ve öğrenci alma sistemleri çeĢitli nedenlerle sürekli 

değiĢtirilmektedir. Türkiye‘de 2015 yılı ÖSYM verilerine göre meslek yüksekokullarına bağlı 

muhasebe programlarının dağılımı grafik 1‘de verilmiĢtir. 

Grafik 1: Türkiye’deki Muhasebe Programları 

 
 

 

ARAġTIRMANIN AMACI 

 

Teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢme muhasebe mesleğinin görev ve sorumluklarını değiĢtirmiĢtir. 

Bu bağlamda iĢletmelerin muhasebe iĢlevini yerine getirecek çalıĢanlardan beklentileri de 

farklılaĢmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı Türkiye‘de ön lisans muhasebe eğitiminin etkinliğine yönelik 

bilgi sunmak, istihdam yönlü mezun profilini değerlendirme  ve meslek yüksekokullarının muhasebe 

programlarında verilen eğitimin iĢletmelerin ihtiyaçlarını karĢılayıp karĢılamadığını incelemektir. 
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ARAġTIRMANIN  YÖNTEMĠ 
 

AraĢtırmanın veri setini Kariyer.net ve yenibiris.com kariyer sitelerinde yer alan ön lisans muhasebe 

programı mezunlarına yönelik ilanlar oluĢturmaktadır. Bu kapsamda 11/12/2015 ve  22/03/2015 

tarihleri arasında yayınlanan 785 iĢ ilanı içerik analizi yöntemiyle incelenmiĢtir.  

Sosyal bilimler alanında sıkça baĢvurulan analiz yöntemlerinde biri olan içerik analizi yazılı 

materyallerin sistematik bir biçimde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Ġçerik analizinin temel 

amacı elde edilen verileri açıklamak, veriler arasında iliĢki kurmak ve yorumlamaktır. Bu amaçla 

veriler düzenlenerek kodlanır, temalar belirlenir ve düzenlenir elde edilen bulgular değerlendirilir.   

ÇalıĢmada anahtar sözcükler aracılığı ile iĢ ilanlarında yer alan bilgiler incelenmiĢ ve araĢtırma bu 

çerçevede yapılandırılmıĢtır.  

 

ARAġTIRMANIN BULGULARI 
 

AraĢtırma kapsamında incelenen iĢ ilanlarının bölgesel dağılımı incelendiğinde en çok istihdam 

talebinin Marmara Bölgesinde olduğu belirlenmiĢtir. Ege Bölgesi ve Ġç Anadolu Bölgesine ait ilan 

sayısı toplam iĢ ilanlarının %18‘ini oluĢturmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve  Karadeniz 

Bölgesi ise istihdam talebinin en az olduğu bölgelerdir. 

 

Grafik 2: ĠĢ ilanlarının Bölgesel Dağılımı 

 
 

Ġstihdam oranı bölgesel geliĢmeyle doğru orantılı olduğu için meslek yüksekokulu muhasebe 

programı mezunlarına yönelik iĢ ilanları grafik 2 ‗deki gibi dağılım göstermiĢtir. 

 

Grafik 3: ĠĢletmelerin Yabancı Dil Beklentileri 
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AraĢtırma kapsamında incelenen iĢ ilanlarının %85‘inde yabancı dil bilgisine iliĢkin bir beklenti 

olmadığı gözlemiĢtir. ĠĢ ilanlarının %15‘inde ise istihdam edilmesi planlanan meslek adaylarının iyi 

derecede Ġngilizce bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.  

 

Grafik 4: ĠĢletmelerin Beyanname Bilgisine Yönelik  Beklentileri 

 
 

Muhasebe mesleğinin en önemli konularından biri de beyannamelerdir. ĠĢletmelerde belirli 

dönemlerde hazırlanarak elektronik ortamda verilen beyannamelerin düzenlemesi konusunda 

iĢletmelerin beklentisi yüksektir. AraĢtırma kapsamında incelenen iĢ ilanlarının %95‘inde iĢletmelerin 

meslek adayı tercihinde beyanname düzenleme konusunda yetkinlik aranmaktadır. Elektronik ortamda 

beyanname düzenleme konusu meslek yüksekokullarında verilen Bilgisayarlı Muhasebe derslerinde 

mutlaka verilmeli ve öğrencilerin sürece hakim olması sağlanmalıdır. Beyanname düzenleyebilen 

mezunların istihdam edilmesi daha hızlı olacaktır. 

Grafik 5: ĠĢletmelerin Paket Program Bilgisine Yönelik  Beklentileri 

 
 

AraĢtırma kapsamında incelenen iĢ ilanlarının tamamında mezunlardan muhasebe paket programları 

konusuna bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Farklı iĢletmelerde kullanılan muhasebe paket 

programlarının dağılımı Grafik 5‘te verilmiĢtir. ĠĢletmeler özellikle Fatura,Çek-Senet, Banka, 

Bordro,Cari ve Stok modüllerini kullanabilen mezunları istihdam etmek istemektedirler. 
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AraĢtırma kapsamında incelenen iĢ ilanlarının tamamında muhasebe programı mezunların sahip 

olması gereken mesleki donanıma iliĢkin bilgiler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlayabilme, 

 Genel muhasebe iĢlemlerine hakim olma, 

 Dönem sonu kayıtlarını yapabilme, 

 Ofis programlarını (EXCEL-WORD) kullanabilme, 

 

Teknolojik geliĢmeler ıĢığında muhasebe programı mezunlarının iyi derecede bilgisayar  

bilgisine sahip olmaları kaçınılmazdır. Mesleki alanda özellikle Excel programının 

kullanımına yönelik becerinin öğrencilere kazandırılması istihdam sürecinde muhasebe 

programı mezunlarına çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
ĠĢletmelerin istihdam sürecinde adaylardan beklentileri sadece mesleki bilgi ve yetenek değildir. 

Ġncelenen iĢ ilanlarının %85‘!inde adaylardan iyi iletiĢim kurabilmeleri ve takım çalıĢması 

yapabilmeleri beklenmektedir. ĠĢ hayatında çok önemli yeri olan iletiĢim bilgisine sahip mezunların 

yetiĢtirilmesi toplumsal anlamda da gereklidir. Temel iletiĢim bilgisi ve kazanımlarının öğrencilere 

verilebileceği ĠletiĢim dersi muhasebe programlarında öğrencilere verilmelidir.  

 

SONUÇ 

 
Teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢme muhasebe mesleğinin görev ve sorumluklarını 

değiĢtirmiĢtir. Bu bağlamda iĢletmelerin muhasebe iĢlevini yerine getirecek çalıĢanlardan beklentileri 

de farklılaĢmıĢtır.  

Temel muhasebe konularında iĢletmelerin adaylardan beklentileri ön lisans muhasebe 

programlarında verilen eğitimle genellikle karĢılanmaktadır. Genel Muhasebe 1, Genel 

Muhasebe 2,  (Finansal Muhasebe 1- Finansal Muhasebe 2, Dönem Sonu ĠĢlemleri) ve 

Bilgisayarlı Muhasebe 1-2 (Paket Programlar1-2)  derslerinin içeriği temel muhasebe konuları 

açısından yeterlidir. 

AraĢtırma bulgularına göre iĢletmeler muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarından bilgi 

iĢlem uygulamaları konusunda iki önemli yetkinlik beklemektedir. Excel programının mesleki 

uygulamalarda daha etkili kullanımı konusunda bilgisayar derslerinin içerikleri revize edilmelidir. 

Diğer yetkinlik beklentisi ise bilgisayarlı muhasebe konularında yasal uygulamalara yöneliktir.  

Meslek yüksekokullarının muhasebe programlarında ders içerikleri düzenlenirken bulunulan 

bölgedeki iĢletmelerin gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Meslek yüksekokullarının muhasebe ve 

vergi uygulamaları programlarının ders içerikleri sürekli güncellenmeli ve sektörel beklentilere uygun 

olarak değiĢtirilmelidir. Bu aĢamada teorik derslerin uygulama ile iliĢkilendirilmesi önemlidir. 

Üniversite sektör iĢbirliği bu bağlamda mesleki eğitimin etkinliğini arttıracaktır. 

Muhasebe programı mezunlarına mesleki yetkinliklerinin yanı sıra kiĢisel geliĢimlerini 

destekleyecek bazı yetkinliklerin kazandırılması gerekmektedir. Özellikle iletiĢim ve meslek etiği 

konularındaki kazanımlar mezunların istihdamını arttıracaktır. 

 

KAYNAKÇA 

 
Alkan,G.(2015). ĠĢletmelerin Önlisans Muhasebe Eğitiminden Beklentileri Ġzmir‘de Bir AraĢtırma. Muhasebe . 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.17.1. 

Cuganesan,S.,Gibson,R. ve Petty, R.(1997). ―Exploring Accounting Education‘s Enabling Possibilities; An 

Analysis of a Management Accounting Text‖, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal,Volume:10 (3), s. 436. 

Çürük, T. Doğan Z. (2001). ―Muhasebe Eğitiminin ĠĢletmelerin Taleplerini KarĢılama Düzeyi: Türkiye Örneği‖ 

ODTÜ GeliĢme Dergisi, Sayı 28: 281-310 

Demir, M. ve Çam, M. (2006). ―Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde BaĢarılarını Olumsuz 

Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Bir AraĢtırma‖,Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 32, (Ekim): 160-

169 



819 

 

Eleren, A. ve  Kayahan, C(.2007). ―Muhasebe Eğitiminin Öğrenci BakıĢ Açısıyla Değerlendirilmesi ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Bir AraĢtırma‖ Muhasebe ve Denetime BakıĢ Sayı 

23 (Eylül) : 47-64 

Güçlü, F.(2004).―Muhasebe Eğitimi Açısından Meslek Yüksek Okulları Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek 

Yüksekokulu Deneyimi‖www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/tmes 2004 /bildiri11.doc 

Hatunoğlu, Z. (2006). ―Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin 

Tespitine ĠliĢkin Bir AraĢtırma‖ Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 30(Nisan) :190-200 

Paksoy, M., Akbulut, R. ve Aydın, V. (2005). ―Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliği 

Harran Üniversitesi Özelinde Ġncelenmesi ve Geleceğe ĠliĢkin Bir Değerlendirme‖  Muhasebe ve 

Denetime BakıĢ Dergisi, Sayı:15: 73-106 

Yardımcıoğlu, M.ve BüyükĢalvarcı, A. (2007). ―Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve 

Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama‖, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 

Sayı 36, (Ekim) :173-178 

YeĢilyaprak, Binnur (1996),YaĢam Odaklı meslek Eğitimi YaklaĢımı Açısından Mesleki Rehberliğin Yeri ve  

ĠĢlevi. 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Çankırı. 

Korukoğlu A.(1998).ĠĢletmelerde Muhasebe Eğitimi Ve Üniversitelerle ĠĢbirliği; D.E.Ü.Ġ.Ġ.B.F.Dergisi Cilt:13, 

Sayı:II:13-24 

 



820 

 

 

 

Meslek Yüksekokullarda Muhasebe Eğitimi ve Eğitim Müfredatına Bir 

Öneri 
 

Abdulaziz ERTAġ 

Öğr.Gör.Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar 

aertas4@hotmail.com 

 

Tuğrul KANDEMĠR 

Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar 

kandemir@aku.edu.tr 

 

Özet 

 

 Bu çalıĢma meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitim kalitesinin geliĢtirilmesi için 

müfredata ilave edilecek intörnlük uygulama önerisini ortaya koymak için hazırlanmıĢtır. 

 ÇalıĢmanın amacı; Muhasebe ara elemanı yetiĢtiren Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları 

bölümünün müfredatının iyileĢtirilmesi ve öğrencilerin teorik eğitime ilave, uygulamalı en az bir 

dönemi kapsayacak intörnlük eğitimlerinin sektörde uygulamalı olarak tamamlamalarını sağlamaktır. 

ÇalıĢma bu amaçla öğrenci görüĢlerini tespit etmeyi hedeflemektedir. 

 AraĢtırmanın kapsamına Afyon Meslek Yüksekokulu ve ġuhut meslek Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencileri dahil edilmiĢ, öğrencilere hazırlanan 20 sorudan 

oluĢan likert anket gönüllülük esasına göre uygulanmıĢtır.  

 Toplanan veriler SPSS 20 bilgisayar programı ile değerlendirilmiĢ ve istatistiksel analizleri 

yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin muhasebede intörnlük uygulamasının 

sonuçları konusunda beĢli likert ölçeğe göre 4,01125 Ortalama ile öneriler kabul görmüĢtür. 

Muhasebede intörnlük uygulamasının hayata geçmesi durumunda; öğrencilerin mesleki becerilerinin 

ve kendilerine olan güvenlerini artacağı , istihdamlarına katkı sağlayacağını beklemektedirler. Öneriler 

ile ilgili mevcut sorunlar tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve çözüm yolları tartıĢılmıĢtır. AraĢtırma yasal 

düzenleme ve intörn uygulama yerleri boyutunu da ilgilendirdiği için yasal altyapı hazırlığının da 

yapılması gerektiği çalıĢmamızda vurgulanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitim, Muhasebe Müfredatı, Muhasebede Ġntörnlük 

 

ACCOUNTING INSTRUCTION IN VOCATIONAL SCHOOLS AND A 

SUGGESTION FOR THE CURRICULUM  
 

Abstract 

 

 This study was designed to make a suggestion for the internship implementation to be 

included in the curriculum with the aim of improving the quality of the accounting instruction in 

vocational schools.  

 The aim of this study was to improve the curriculum followed by the Department of 

Accounting and Tax Applications, which raises intermediate staff in accounting, and to make it 

possible for students to practically receive their internship training, which is a practical study covering 

at least one semester in addition their theoretical training, in the relevant sector.     With this purpose, 

this study aims to determine the opinions of the students who participated in the study.   

 The study population included the students in the Department of Accounting and Tax 

Applications in Afyon Vocational School and ġuhut Vocational School. The researcher administered 

the 20-question Likert survey to the students on a voluntary basis.   

 The study data were analyzed using SPSS 20 software package, and a statistical analysis was 

also conducted on them. The study findings revealed that the participants accepted the suggestions 

about the accounting internship implementation with a mean of 4.01125 in the 5-point Likert type 
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scale.  The students expect that they will improve their professional skills and increase their self-

confidence if the accounting internship implementation begins. They believe that it will also contribute 

to their employment opportunities.  This study also spent effort to determine the existing problems 

related to the suggestions, and discussed the solutions.  It was also stressed in the study that a legal 

background study is necessary since this issue is also related to the legal regulations and internship 

implementation places.  

 

Keywords: accounting curriculum, accounting instruction, internship in accounting.  

 
1.GĠRĠġ 

 

GeliĢen iktisadi faaliyetler, çeĢitlenen meslekler standartlaĢmayı ve spesifik alanlarda uzmanlaĢmayı 

gerektirmektedir. Mesleki uygulamaları takip etmek her zaman kolay olmamaktadır. Mesleki eğitim 

ile beraber, mesleki yeterlilikler iktisadi alanda uygulandıkça yerleĢir ve geliĢir. Muhasebe eğitimleri 

lise, on lisans ve lisans seviyelerinde değiĢik adlar altına verilmekte olup muhasebe alanında çalıĢmak 

için muhasebe bölümü mezunu olma mecburiyeti de aranmamaktadır. Bu durum yeterince muhasebe 

eğitimi almamıĢ  kiĢilerin  muhasebe alanlarında istihdamı veya kaynak israfı sorunlarını ortaya 

çıkarmaktadır. Bu açıdan her meslek gurubunun alanı içerisinde hatta alan- branĢ ayırımı içinde 

spesifik eğitiminin verilmesi mesleki kaliteyi arttıracağı kanısındayız. 

Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programının amacı kamu ve özel sektörün muhasebe alanında ara 

eleman insan gücü yetiĢtirmektir. Programa Sınavsız geçiĢ ve üniversite sınavı ile öğrenci kabul 

etmektedir. Dört yarıyıllık  ve 30 iĢ günü staj uygulaması olan programı baĢarı ile tamamlayan 

öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir. Mezunlar 

Muhasebe meslek elemanı unvanı kazanmaktadır. 

Eğitim alanında öncelikli olarak Tıp fakültelerinde uygulanan ve son yıllarda Mühendislik 

fakültelerinde de uygulanmaya baĢlanan intörnlük uygulamalarını  Muhasebe ve vergi uygulamaları 

programına uyarlayarak eğitim müfredatına kazandırmaya yönelik bu çalıĢma hazırlanmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamına Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Afyon Meslek Yüksekokulu ve ġuhut 

Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencileri örneklem olarak 

seçilmiĢtir. Öğrencilerin Ġntörnlük uygulaması ve bu uygulamaların muhtemel sonuçları konusunda 

görüĢleri tespit edilmiĢtir. 

 

3. MUHASEBE EĞĠTĠMĠ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARDA EĞĠTĠM 

MÜFREDA 

 
Muhasebe , iĢletmelerin para ile ifade edilen, iĢletme  varlıklarında ve kaynaklarında değiĢme 

meydana getiren olay ve iĢlemlerin doğruluğunu saptayarak kaydeden, sınıflandıran, analiz ederek 

yorumlayan ve kullanıcılara bilgi sağlayan bilimsel bir disiplindir.( Kula,V. 2015:5) Muhasebenin bu 

tanımının altında yatan temel amaç ĠĢletmenin konan sermayesinin durumunu belirlemek ve faaliyetler 

sonucunda meydana gelen sermaye değiĢikliklerini saptamaktır. (Akdoğan N. 1998:27) Muhasebenin 

bu süreçte meslek mensubu olacak personelin eğitimi, eğitimin ilk evrelerinden itibaren uygulama 

imkanın sağlanması önem arz etmektedir. Muhasebe veri  kullanıcılarının muhasebenin sağladığı  

verilerin kalitesi ve güvenilirliliği ile ilgili herhangi bir tereddütlerinin olmaması gerekmektedir. 

Bunun sağlanmasının baĢında doğru eğitimin alınmıĢ olması yatmaktadır. Böylelikle Muhasebe 

eğitimindeki temel amaç Ģöyle özetlenebilir; finansal bilgileri kullanacak çevrelere finansal bilgilerinin 

doğru ve güvenilir sunulması  konusunda eğitim vermek ve uygulamaları da buna göre 

yönlendirmektir. (Gökçen, 1998:43) Türkiye' de Ön lisans muhasebe ve vergi Uygulamaları bölümü 

öğrencilerinin muhasebe eğitimi ile ilgili müfredat çalıĢmaları bir çok kez değiĢtirilmiĢtir. ġu an 

Bologna eğitim sürecinde verilen muhasebe eğitimi ile ilgili müfredatı Ģöyle özetlenebilir: 
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Tablo: 1    Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Ders Müfredatı 

 

1.Yarıyıl Ders Planı 

  

2.Yarıyıl Ders Planı   

Ders Adı T+U 

 

Ders Adı T+U 

TÜRK DĠLĠ I 2+0 

 

TÜRK DĠLĠ II 2+0 

ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I 2+0 

 

ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ 

II 2+0 

GENEL MUHASEBE I 3+1 

 

BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ II 2+0 

GENEL ĠġLETME 3+0 

 
GENEL MUHASEBE II 3+1 

BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ I 2+0 

 

TĠCARET HUKUKU 2+0 

MESLEKĠ MATEMATĠK 3+0 

 

MĠKRO EKONOMĠ 3+0 

TEMEL HUKUK 2+0 

 

TĠCARĠ MATEMATĠK 2+1 

Seçmeli Dersler   

 

Seçmeli Dersler   

ĠNGĠLĠZCE I 2+0 

 

ĠSTATĠSTĠK 2+0 

ĠLK YARDIM 2+0 

 

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU 2+0 

ÇEVRE KORUMA 2+0 

 

E - TĠCARET 2+0 

ĠLETĠġĠM 2+0 

 

KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ 2+0 

    

 

YABANCI DĠL II (ĠNG) 2+0 

3.Yarıyıl Ders Planı   

 

4.Yarıyıl Ders Planı   

Ders Adı T+U 

 

Ders Adı T+U 

VERGĠ HUKUKU 2+0 

 
MUHASEBE DENETĠMĠ 2+1 

MALĠYET MUHASEBESĠ 2+1 

 
DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠ MUHASEBESĠ 2+1 

ġĠRKETLER MUHASEBESĠ 2+1 

 
BANKA MUHASEBESĠ 2+1 

FĠNANSAL YÖNETĠM 2+1 

 

VERGĠ SĠSTEMĠ 2+1 

DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠ 3+0 

 
MALĠ TABLOLAR 2+1 

ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ 2+0 

 
PAKET PROGRAMLAR II 2+1 

PAKET PROGRAMLAR I 2+1 

 

FĠNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 2+1 

MAKRO EKONOMĠ 3+0 

   Seçmeli Dersler   

 

Seçmeli Dersler   

MESLEKĠ YABANCI DĠL I 2+0 

 

MESLEKĠ YABANCI DĠL II 2+0 

KAMU MALĠYESĠ 2+0 

 
KONAKLAMA MUHASEBESĠ 2+1 

ĠNġAAT MUHASEBESĠ 1+1 

 

ĠġLETME YÖNETĠMĠ II 2+0 

ĠġLETME YÖNETĠMĠ I 2+0 

 

MESLEK ETĠĞĠ 2+0 

Staj Planı   

   Ders Adı T+U 

   STAJ I, STAJ II   

         

Kaynak: (http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/dersler.aspx) 

 Görüldüğü üzere birinci sınıf kapsamında muhasebe eğitimi ile ilgili Genel muhasebe 1 ve 

Genel Muhasebe 2 mesleki dersleri verilmekte, muhasebe mesleki derslerine ikinci sınıfta ağırlık 

verilmektedir. Her ne kadar muhasebe derslerinde uygulama saatleri yazılmıĢ olsa da bu çoğunlukla 

teorik ders saatleri gibi iĢlenmekte uygulama piyasanın uygulama ihtiyacını çoğunlukla karĢılamaktan 

uzak olmaktadır. Öğrencilerin staj uygulamaları 1. Yıl veya 2. Yıl sonu staj uygulamaları 30 iĢ günü 

olmakta ve genellikle öğrenci istihdamı ile sonuçlanmamaktadır. Staj uygulamalarının hedeflenen 

sektörde intörnlük usulleri içinde yapılması ve daha uzun süreli olması, kalifiye muhasebe 

elemanlarının yetiĢmesi sağlayacağı  ve istihdamı kolaylaĢtıracağını düĢünmekteyiz. 

 

4. ĠNTÖRNLÜK UYGULAMALARI VE MUHASEBEDE ĠNTÖRNLÜK 

 
Eğitim sektöründe en çok karĢılaĢılan sorun verilen eğitimlerin piyasanın ihtiyaçlarına cevap 

verememesidir. Muhasebe eğitimi ile ilgili olarak ta aynı sorundan bahsedilebilir bu açıdan, 

üniversitelerde verilen muhasebe ders ve içeriklerinin piyasanın ihtiyacını tam olarak karĢılayamadığı 

http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/dersler.aspx
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diğer bir ifade ile ders müfredatının belirlenmesinde iĢ hayatının öğrenciden neler beklediği göz ardı 

edilmektedir (Çürük ve Doğan, 2002:108). Bu açıdan intörnlük uygulamalarının tam da bu sorunun 

giderilmesi açısından katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

  

 3.1 sağlık uygulamalarında intörnlük 

 Sağlık uygulamalarında baĢta tıp fakülteleri, Veterinerlik fakülteleri ve Sağlık 

yüksekokullarında intörnlük uygulamaları vardır.  
 Ġntörnlük, klinik, poliklinik ve laboratuvar uygulamalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin 

yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan 6. sınıftan ibarettir. Servis ve polikliniklerde bizzat bir 

hastanın sorumluluğunu alarak, araĢtırma görevlileri gibi çalıĢarak, ―Birincil Hasta Sorumluluğu ‖ 

esasına göre yapılır. Ġntörnlüğün amacı, daha önceki dönemlerde edinilen bilgilerin klinik 

uygulamalarla pekiĢtirilmesi, hekimlikle ilgili mesleki değerlerin kazandırılması ve hekim adayının 

hekimlik sanatını en iyi Ģekilde uygulayabileceği düzeye getirilmesidir. Bu anlamda ―Ġntörn 

doktorluk‖ dönemi bir ―ön hekimlik dönemi‖ olarak da adlandırılabilir. Ġntörn doktorlar, eğitim alan 

ve sağlık hizmeti sunan (iki nitelikli) son sınıf öğrencisi olarak da tanımlanabilir. ( Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġntörnlük  Eğitimi Yönergesi,Madde 4) 

 Afyon Kocatepe Üniversitesi eğitim ve öğretim sınav yönetmeliğinde intörnlük ise kısaca 

Ģöyle ifade edilmektedir; Eğitiminin ilk beĢ yılını baĢarıyla tamamlamıĢ, 6. sınıf Tıp Fakültesi 

öğrencisi ―Ġntörn Doktor‖ olarak isimlendirilir. 6. Sınıf eğitimi 12 ay süreli Ġntörnlük Dönemini 

kapsar. Bu dönemde baĢarı, öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, 

poliklinik, laboratuvar ve saha çalıĢmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta 

gözlemleri ve epikrizler, nöbetler, hasta, hasta yakını, hekimler ve diğer çalıĢanlara karĢı davranıĢı ve 

katıldığı toplantı ve seminerlerdeki katkıları göz önüne alınarak Dekanlık tarafından düzenlenen 

―uygulama-yeterlilik Karnesi Ve Yeterlilik Belgesi” Ġle değerlendirilir. (Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönergesi:2015. Md.14) 

 Sağlık Yüksekokullarda Ġntörnlük uygulamaları mevcuttur. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi‘nde Afyon Sağlık Yüksekokulu‘nda Beslenme ve Diyetetik, HemĢirelik, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerini kapsamaktadır. Bu uygulama ilkelerinin 

amacı; müfredatında zorunlu ders olan Klinik staj (intörnlük) uygulamaları olan Afyon Kocatepe 

Üniversitesi‘nde Afyon Sağlık Yüksekokulu‘nda Beslenme ve Diyetetik, HemĢirelik, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği öğrencilerinin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini 

ve laboratuar/uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliĢtirmek, 7. Ve 8. Yarıyılda 

bulunan ve eğitim öğretimin zorunlu bir parçasıdır (Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık 

Yüksekokulu Klinik Staj/Ġntörnlük Yönergesi:2014. Md.1) 

 

3.2. Mühendislikte intörnlük: 

 

 Mühendislik alanında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde intörnlük 

uygulamaları görülmektedir. Fakültede  bir yıl Ġngilizce hazırlık sınıfından sonra  öğrencilerimiz 

mühendislik diplomalarını alabilmeleri için 4 yıl öğrenim  görmektedirler. Bu öğrenim 

esnasında öğrencilerimiz  teorik ve pratik dersler  yanında, yazları yaz stajları, laboratuar 

uygulamaları, fabrika teknik gezileri  ile 3.5 yıllık öğrenimlerinin sonunda, 1 dönem sanayi 

kurumlarında Ġntörn  Mühendislik eğitimi görerek, hem pratikle teorinin birleĢimini, hem iĢ 

hayatını  hem de sanayi uygulamalarını görerek, diğer üniversite mezunlarına göre 4 aylık  iĢ 

deneyimi avantajını yakalamaktadır. http://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum_id=100 

(08.03.2016) 

 

3.3. Muhasebede intörnlük: 

 Mesleki eğitimlerde uygulamanın gerekliliği yadsınamaz. Bazı eğitim müfredatlarına 

bakıldığında uygulamalı eğitimin eğitim süreci içinde önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. 

Çoğunlukla tıp eğitiminde yaygın olarak kullanılan intörn uygulama eğitimleri son yıllarda 

mühendislik alanında da uygulanmaya baĢlandığı görülmektedir. Etkin bir muhasebe eğitiminden söz 

edebilmek için öğrenme ve öğretme süreçleri içerisinde, bilgi aktarmanın yanı sıra, öğrenmenin 

gerçekleĢtiğinin bir göstergesi olan bilgileri kullanabilme yeteneğinin de geliĢtirilmesi de 

sağlanmalıdır. (Zaif ve Karapınar, 2002:111)  
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 Mesleki eğitim programlarından beklenen amaç, muhasebeci adaylarına, değiĢikliklere uyum 

sağlamaları ve bilgi sahibi olabilmeleri için gerekli bilimsel temeller, beceri ve mesleki değerlerin 

kazandırılması hedeflenmektedir.( Özbirecikli M. 2007:79) Bu doğrultuda mesleki eğitim ve 

uygulamaları ile ilgili IFAC tarafından hazırlanan ve bir çok ülkenin kabul ettiği uygulamalar 

kapsamında oluĢturulan muhasebe eğitim standartları muhasebe eğitimi alanında eğitim kalitesi 

arttırılarak yeterli ve donanımlı meslek mensupları yetiĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. IAESB muhasebe 

meslek mensuplarının sürekli geliĢimine, profesyonel muhasebecilerin yetiĢtirilmesine ve ön yeterlilik 

eğitimine katkı sağlamak amacıyla, kamu yararını gözeterek, yüksek kalitede standartlar ve ilkeler 

geliĢtirmekte ve muhasebe eğitiminin dünya çapında geliĢimi ve güçlendirilmesi amacına yönelik 

çalıĢmalarda bulunmaktadır (Çubukçu S.2012:105) IAESB oluĢturduğu standartlar Ģöyledir: 

IES 1: Muhasebe Eğitimine GiriĢ ġartları  

IES 2: Muhasebe Eğitim Programlarının Ġçeriği  

IES 3: Mesleki Beceriler ve Genel Eğitim 

IES 4: Mesleki Değerler, Etik ve Tutum  

IES 5: Uygulama Deneyimi  

IES 6: Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlik 

 IES 7: Sürekli Mesleki GeliĢim: YaĢam Boyu Öğrenme Programı ve Mesleki Yeterliliğin Sürekli 

GeliĢimi IES 8: Denetim Mesleğinde Yetkinlik ġartları (www.ıfac.org) 

 UMES 5'e göre; Uygulama Deneyiminin KoĢulları Muhasebe mesleği ile ilgili uygulama 

deneyimi ön yeterlilik sürecinin bir parçası olmalıdır. Bu süreç, adayların mesleki yeterliliklerini 

göstermeleri için gereken mesleki bilgi, mesleki beceriler ve mesleki değerlerin, etiğin ve 

davranıĢların kazanılmasını sağlayacak uzunlukta ve yoğunlukta olmalıdır. Deneyim kazanma dönemi, 

muhasebe meslek mensubunun hizmet sunduğu çevrenin farklılığına bağlı olarak değiĢiklik 

gösterebilir. Bununla beraber bir muhasebecinin mesleki tecrübe kazanması için en az üç yıllık bir 

sürenin geçmesi gerektiği belirtilmektedir.( Özbirecikli M. 2007:79) 

 Her ne kadar lisans ve lisansüstü eğitim sürecinden sonra tecrübenin 3 yıl olmasının istenmesi 

deneyim için yeterli kabul edilse de ( Lisansüstü bu süre kısalıyor) ön lisans eğitimlerinde bu süre 

yerine ama aynı amaca hizmet edecek muhasebe intörnlük uygulaması olumlu sonuçlar ortaya 

çıkaracaktır. Uygulamalı eğitimin önemi açıkken, ön lisans eğitimlerine de uygulamalı eğitimin ( 

intörnlük) dahil edilmesi IFAC ın beklediği eğitim kalitesi için önemli bir  adım olacaktır. 

  Eğitim rehberinde ―konuyla ilgili deneyim‖ (relevant experience) terimi kullanılmaktadır. Bu 

terim; deneyimin, mesleki bilgi, mesleki beceriler ve mesleki değerlerin, etiğin ve davranıĢların 

kullanılmasına uygun bir çalıĢma ortamında kazanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 

muhasebecilerin, konuyla ilgili deneyimlerini meslek kuruluĢları tarafından kabul edilen muhasebe 

pozisyonlarında kazanmaları gerekmektedir. ( Özbirecikli M. 2007:79) 

 

 Ġntörn eğitim ile adaylarına aĢağıdaki alanlarda fayda sağlanacağı beklenir: 

 ĠĢ iliĢkilerinin nasıl çalıĢtığını anlamak için örgütsel anlayıĢın geliĢtirilmesi,  

 ĠĢletmenin faaliyetleri ile alınan eğitim arasında iliĢki kurma,  

 ĠĢletme ve iĢletme çevresini uygulama esnasında görmek,  

 Mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak,  

 Mesleki sorumluluk almak 

 Ġstihdam olanağı yakalamak 

 Bankacılıktan ve muhasebe  bilgi sistemlerinde çok sıklıklakullanılan Veri tabanı sistemleri 

öğrenip kullanmak, ( Uyar,2016:1) 

 bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluĢturmaktadır 

 Ġntörn Eğitim uygulamasında  karĢılaĢılabilecek sorunlar: 

 Yeni eğitim müfredatı değiĢikliklerinde sektörde olabilecek dirençler 

 Ġntörn uygulamaları ciddi organizasyonlar içerir 

 Yasal altyapı yetersizliği 

 Muhasebe eğitiminin etkili, verimli, kaliteli olabilmesi ve nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirilebilmesi için, Öğrenci veya meslek üyesi , Öğretim elemanı ve ĠĢ çevreleri arasındaki iliĢkinin 

sağlıklı ve uyumlu olmasına bağlı olmaktadır (Çürük ve Doğan, 2002:22). Mesleki kuruluĢları, eğitim 
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kurumları,  öğrenciler ve intörn uygulamaları yapılacak iĢletmelerde ciddi dirençler olma ihtimaline 

karĢı bilinçlendirme ve faydaların anlatılması ile sorunun küçültülmesi sağlanabilecektir. 

Ġntörn uygulamalarındaki organizasyonlar, intörnlüğü organize edecek eğitim kurumu ve 

akademisyenleri zorlar nitelikte olmaktadır. Bu açıdan intörn programının oluĢturulması, intörnlük 

eğitiminin verileceği kurum, kuruluĢ, Mali müĢavirler ve iĢletmeler bazlı protokollerinin yapılması 

gerekecektir.  

 Ġntörn organizasyonlarının yapılmasında ĠġKUR protokol anlaĢmaları yapılması 

organizasyona olumlu katkı sağlayacaktır. 

 Ġntörn uygulamalarının denetlenmesi ve değerlendirmeleri iĢ yeri ve  sorumlu akademik 

personel arasında dağıtılmalı ve akademik personelin ders yüklerine saydırılması kaliteyi arttıracaktır. 

 

 4.ARASTIRMANIN AMACI VE ONEMĠ 

 

 Eğitim kalitesinin arttırılması iĢ odaklı ve çok yönlü uygulamalı eğitimin sağlanması eğitim 

müfredatının uygunluğu ile sağlanır. Eğitimde sahada teorik bilgilerin uygulamaya yansıtılması  

öncelikli olarak Tıp, veterinerlik ve son yıllarda Mühendislik fakültelerinde de uygulanmaya baĢlanan 

intörnlük uygulamaları ile sağlamaya çalıĢılmıĢtır. Söz konusu uygulamalı eğitimin  Muhasebe ve 

vergi uygulamaları programına uyarlayarak eğitim müfredatına, muhasebede intörnlük uygulamasını 

kazandırmaya amaçlanmaktadır. Muhasebe eğitimi ile ilgili bu tür uzun süreli uygulamayı içeren bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢ ve alanında ilk olma özelliği göstermektedir.  

 

 5.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

 AraĢtırma iki asamadan oluĢmaktadır. Literatür taraması yapılarak intörnlük uygulamaları 

incelenerek ilgili bilgiler toplanmıĢ ve 5‘li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıĢtır. Kullanılan 

ölçekteki ifadelerin yanıt kategorileri (―1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 

Katılıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum) Ģeklindedir. Anket soruları Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Afyon Meslek Yüksekokulu ve ġuhut Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları 

Programı öğrencilerine uygulanmıĢtır. Anket formu; Öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemeye 

ve muhasebede intörnlük uygulaması öğrenci algılarını ortaya koymaya yönelik olarak iki bölümden 

oluĢacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. Anketlerde elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 20 programı ile 

analiz edilerek yorumlanmıĢtır.  

 

5. ARASTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ  

 
 AraĢtırmanın evreni Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu ve ġuhut 

Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinin uygulanmıĢtır. 

Afyon meslek yüksekokulunun özellikle seçilmesinin nedeni kontenjan yüksekliği neden olmuĢtur. 

Afyon Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı kontenjanı70 olup hem 

Normal öğretim hem de ikinci Öğretim öğrencilerinden ulaĢmaktadır. Halen kayıtlı öğrenci sayısı 1. 

sınıflarda 116 öğrenci, 2. sınıflarda kayıtlı öğrenci sayısı 304 öğrencidir. ġuhut Meslek Yüksekokulu 

ikinci öğretimi kapanmıĢ olması ve meslek yüksekokullarında son yıllarda meydana gelen kayıt azlığı 

nedeniyle Programda kayıtlı öğrenci sayısı 46 öğrencidir. Toplam evren 466 öğrenci üzerinden 144 

geçerli ankete ulaĢılmıĢtır. 

 Bu araĢtırmada örneklem sayısının belirlenmesinde ―30‘dan büyük 500‘den küçük örnek 

büyüklükleri birçok araĢtırma için yeterlidir‖ etkili olmuĢtur.  (Remzi A.,2006:60) 

 

6. BULGULAR VE BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 
 Anket sorularında öğrencilerin cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, staj durumları dikkate alınarak staj 

tercih yeri, intörn uygulama yeri tercihleri ve mesleki beklentilerini tespit ederek,  öğrencilerin 

muhasebe intörnük uygulaması ile ilgili görüĢleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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 7.1 Geçerlilik güvenilirlik analizi 

 Güvenilirlik analizinde iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanan Alfa Modeli (Cronbach Alpha 

Coefficient) dikkate alınmıĢtır. Alfa katsayısı, ölçekte yer alan k ifadenin varyansları toplamının genel 

varyansa oranlanması ile elde edilen ağırlıklı standart değiĢim ortalaması olarak ifade edilmektedir. 

Alfa katsayısı, ölçeğin güvenilirliği hesaplanırken aĢağıdaki derecelendirmeye göre değerlendirilir 

(Özdamar, 1999: 513-522). 

0.00 ≤ α < 0.40 Ölçek güvenilir değil,  

0.40 ≤ α < 0.60 DüĢük güvenirlik,  

0.60 ≤ α < 0.80 Ölçek güvenilir, 

0.80 ≤ α < 1.00 Ölçeğin güvenirliği yüksek.  

 Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre anket 0.745 katsayı ile güvenilir anket kategorisini 

girmektedir. 
Tablo 2:   Güvenilirlik istatistikleri 

Cronbach's Alpha N of Items 

,754 13 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

7.2 Katılımcıların demografik özelliklerine ve iĢletmelerine iliĢkin tanımlayıcı bilgiler  

 ÇalıĢmada katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler frekans ve 

yüzde dağılımlarına göre değerlendirilmiĢtir. Tablo 3 ve 4 te katılımcıların demografik özelliklerine 

iliĢkin istatistikî verileri içermektedir. Tablo 3'e göre katılımcıların % 38,2'ü si erkek, % 61,8  

kadınlardan oluĢmaktadır. Ankette %52,8 Oranında Normal öğretim öğrenci profili ağırlıklıdır. 

 

Tablo 3 : Katılımcılara Yönelik Demografik Özellikler 
DeğiĢken N Yüzde  DeğiĢken N Yüzde 

Cinsiyet   Staj Durumu   

Kadın 89 61,8 Staj Yaptı 60 41,7 

Erkek 55 38,2 Staj Yapmadı 84 58,3 

Total 144 100,0 Total 144 100,0 

Sınıf   Staj Yapılan Yer   

1.sınıf 76 52,8 Mali MüĢavir 41 28,5 

2.sınıf 68 47,2 Banka 1 ,7 

Total 144 100,0 Belediye 2 1,4 

Öğrenim Türü   
ġirket Muhasebe 

Departmanı 
10 6,9 

Normal Öğretim 89 61,8 
ġirket Yönetim 

Departmanı 
1 ,7 

Ġkinci Öğretim 55 38,2 Diğer 3 2,1 

Total 144 100,0 Staj yapmadım 86 59,7 

   Total 144 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

7.3 Katılımcıların staj uygulama yeri tercih bilgiler  

  Tablo 4 te Staj yeri tercihlerinde öğrencilerin % 68,40 ağırlıklı olarak Mali MüĢavirler tercih 

ettiği görülmektedir. Total de Muhasebe alanında staj uygulamasını yapanların oranı % 85olmuĢtur. 
 

Tablo 4 : Muhasebede Staj Yapan Öğrenciler 

 N Yüzde 

Mali MüĢavir 41 68,4 

ġirket Muhasebe Departmanı 10 16,6 

Diğer 9 15,0 

Total 60 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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7.4 Sstaj uygulamalarında karĢılaĢılan en önemli sorun 

 Staj uygulamaları için yapılan mülakatlarda öğrencilerin staj uygulamalarında öncelikli Ģikayet 

ettikleri konu  uygulamalarında iĢ dıĢında baĢka iĢlerle çalıĢtırıldıkları ve iĢ yerinin mesleki olarak 

kendilerinde yardım etmediği yönünde idi ancak  staj uygulamalarında öncelikli müfredat 

kapsamındaki mesleki derslerin yetersizliği %35,1 ile çok daha önemli olduğu kanısı ortaya çıkmıĢtır. 

Bu bağlamda müfredat kapsamındaki mesleki derslerin çoğaltılması hipotezimizi doğrulamaktadır.  

 

Tablo 5: Staj Uygulamalarında KarĢılaĢılan En Önemli Sorun 

 N Yüzde 

Mesleki dersler uygulama için yeterli değil 20 35,1 

Staj yeri meslek eğitimimiz için bize yardımcı olmuyor 7 12,3 

Staj uygulamalarında iĢ dıĢında baĢka iĢlerle çalıĢtırılma 16 28,1 

Staj yeri bulmakta zorlandım 4 7,0 

Diğer 10 17,5 

Total 57 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

7.5. Katılımcıların mezuniyet sonrası çalıĢmak istedikleri alanlar 

Katılımcılarla yapılan mülakatlarda  özellikle kamu sektörünün cazibesi vurgulandığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında da  meslek tercihi konusunda önceliği % 38,9 oranında devlet 

memurluğu öncelikli seçilmiĢ ama mesleki geliĢim olarak  mali müĢavirlik ikinci tercih edilen meslek 

olmuĢtur. Mesleki yeterlilikler ve iyileĢtirilmesi durumunda daha çok mesleğe yönelineceği tahmin 

edilmektedir. Özellikle meslek çalıĢmaları arsında ön muhasebe eğitiminin çok ta tercih 

edilmemesinin nedeni olarak Tablo 7'de Önlisans Eğitiminden Sonra Öğrencilerin Gelecek Planları  

tablosunda öğrencilerin mesleki ilerleyiĢlerini sürdürmek istedikleri Dikey geçiĢ sınavı ile lisans 

tamamlama amaçlarının olduğu gözükmektedir.  

 

Tablo 6 : Mezuniyet Sonrası ÇalıĢılmak Ġstenen Alanlar 

 N Yüzde 

Ön Muhasebe 14 9,7 

Mali MüĢavir 33 22,9 

Devlet memurluğu 56 38,9 

Özel sektör pazarlama, yönetim gibi departmanlar 6 4,2 

Bankacılık 19 13,2 

Diğer 16 11,1 

Total 144 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

7.6. Öğrencilerin gelecek planları  

 Ankete katılan öğrencilerin % 61,5 oranı lisans tamamlama niyetlerinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu bağlamda müfredat yapılandırılmasında lisans tamamlama düĢüncesindeki öğrencilerin 

intörnlük uygulaması kapsamında geçecek sürelerin lisansta alınacak bazı derslere saydırılması  

intörnlüğe katkı sağlayacak, aynı zamanda lisans öğrencilerinin kalifiye olması da sağlanacaktır. 
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Tablo 7 : Ön lisans Eğitiminden Sonra Öğrencilerin Gelecek Planları 

 N Yüzde 

Dikey geçiĢ sınavı ile 4 yıllık lisansımı tamamlayacağım 88 61,5 

Açık öğretim Fakültesinden devam ederek 4 yıllık lisansımı 

tamamlayacağım 
26 18,2 

Tekrar üniversite sınavına girerek bir bölüm okuyacağım 7 4,9 

ĠĢ hayatına atılacağım 22 15,4 

Total 143 100,0 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

 

7.7.  Muhasebe ve vergi uygulamaları program müfredatı hakkındaki öğrenci algısı 

 Öğrencilerin okudukları bölümün mesleki yönüyle istihdam yaratıcı olduğu savunurken, 

mesleki derslerin mesleği öğrenme açısından yeterli olmadığı, istihdama yönelik sınıfın bölünmesi 

gerektiği ve istihdam baĢlıkları kapsamında ders çeĢitlerinin yapılandırılmasını savunmaktadırlar. Bu 

konudaki hipotezimizi destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

 
Tablo 8 :Okunan Program Ġle Müfredatı Hakkındaki Öğrenci Algısı  

 

1 2 3 4 5. 

X S.S. f % f % f % f % f % 

Okunan Bölümün istihdama katkı 

yapma beklentisi. 
3 22,1 6 4,2 51 35,4 49 34 35 24,3 3,74 ,944 

Müfredat kapsamındaki mesleki 

dersler, mesleği öğrenme açısından 

yeterli değildir. 

7 49 20 13,9 50 34,7 45 31,3 21 14,6 3,37 
1,05

3 

Ġkinci sınıf bölümlere göre alt branĢ 

sınıf ayırımı  yapılarak mesleki 

dersler, meslek tercihine göre 

yapılmalıdır. 

2 1,4 2 1,4 12 8,3 56 38,9 72 50 4,35 ,805 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

7.8. Muhasebe intörnlük uygulaması hakkında öğrenci görüĢleri 

 AĢağıdaki hususlar itibarı ile öğrenci görüĢleri doğrultusunda model kabul görmüĢtür: 

 Ġntörnlük uygulaması  istihdamı arttırıcı etkisi vardır, 

 Ġntörnlük uygulaması  Mesleki eğitim kalitesi arttıracağı kabul edilmiĢ, 
 Uygulama Ģekli itibarı ile; 

 Uygulama yerleri ile koordinasyon oluĢturulması gerektiği, 

  Ġntörnlük dersi diğer derslerden sonra alınması gerektiği,   

 Ġntörnlükte rotasyonun uygulanması,  

 Uygulama süresinin ek bir yarı yıl olması,  

 Haftalık uygulamanın 4 günü aĢmaması,  

 Ġntörnlükte geçen sürenin Mali MüĢavirlik staj süresine sayılması, 

 Ġntörnlüğü tamamlayan öğrencilerin Muhasebe Tekniker sıfatı alması, 

 Denetimin öğretim elemanları tarafından yapılması.  

Genel Ortalama 4,01125 ile kabul görmüĢtür. 
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Tablo 9: Muhasebe intörnlük uygulaması hakkında öğrenci görüĢleri 

 

1 2 3 4 5. 

X S.S. f % f % f % f % f % 

 ĠĢyeri uygulamalı eğitim istihdamı arttırıcı 

etki yapar 
1 ,7 1 ,7 12 8,3 41 28,5 89 61,8 4,50 ,739 

Bir dönemi kapsayan, sektörde Muhasebe 

intörnlük eğitim almak mesleki eğitime 

olumlu katkı sağlayacaktır 

2 1,4 5 3,5 23 16 52 36,1 62 43,1 4,16 ,913 

Sektördeki uygulamalı eğitim yerlerinin 

sağlanması için, Ticaret ve sanayi odaları, 

Bankalar ve Mali MüĢavirler Odası ile 

koordinasyon sağlanmalıdır. 

- - 4 2,8 21 14,6 56 38,9 63 43,8 4,24 ,802 

Uygulamalı eğitim (Muhasebe intörnlük) 

dersini alabilmek için diğer derslerin 

baĢarılmıĢ olması gerekir. 

2 1,4 14 9,7 43 29,9 50 34,7 35 24,3 3,71 ,989 

Departmanlara sahip  iĢletme ve 

kurumlarda uygulamalı eğitimlerde 

Rotasyon uygulanmalıdır. 

2 1,4 4 2,8 42 29,2 49 34 47 32,9 3,94 ,925 

Muhasebede intörnlük 2. sınıfa ilave ek bir 

yayı yıl olmalıdır. 
14 9,7 23 16,0 32 22,2 42 29,2 33 22,9 3,40 

1,26

9 

Muhasebe intörnük eğitimini tamamlayan 

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü 

öğrencilerine, Muhasebe Teknikeri sıfatı 

verilmelidir. 

- - 12 8,3 19 13,2 41 28,5 72 50,0 4,20 ,965 

Haftalık Uygulamalı eğitim süresi 4 

günden fazla olmamalıdır. 
2 1,4 13 9,0 25 17,4 56 38,9 48 33,3 3,94 ,998 

Ek verilecek bir yarıyıl uygulamalı eğitim 

süresi; Ġleride Mali MüĢavir adaylarının 

Mali MüĢavirlik staj süresine sayılmalıdır. 

- - 3 2,1 26 18,1 50 34,7 65 45,1 4,23 ,817 

Sektördeki uygulama ve  çalıĢmalarının 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi bunları 

yürüten öğretim elemanları tarafından 

yapılmalı. 

2 1,4 9 6,3 30 20,8 53 36,8 50 34,7 3,97 ,968 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 AraĢtırma muhasebe eğitimi alanında var olan teori ve uygulama arasında koordinasyon 

sağlamak ve eğitim sanayi iĢbirliğini canlı tutmaya yardımcı olacaktır. Bu çerçevede öğrencilerin 

mevcut uygulama sorunları tespit edilmeye çalıĢılarak daha uzun süreli uygulama olanaklarını 

keĢfetmeye çalıĢtık. Sonuç olarak staj uygulamalarında  öncelikli sorun iĢ dıĢında baĢka iĢlerle 

çalıĢtırılmak ve mesleki derslerin yeterli olmamasıdır. ĠĢ dıĢı çalıĢtırılmalar ile ilgili sorunun çözümü 

daha uzun süreli intörn faaliyetleri iĢ yerlerine adaptasyon sağlanacağı, iĢ yerleri ile protokol 

imzalanması ve öğrencilerin talep ettiği denetim faaliyetlerinin öğretim elemanları tarafından 

yapılması öğrencinin yetiĢtirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Ġntörnlük uygulamasının yerleĢebilmesi için istihdam boyutu önem arz etmektedir. Bunun için 

uygulama boyutunda ĠĢkur ile ortak çalıĢılması hem öğrencilerin intörnlük uygulaması için iĢe 

yerleĢtirilmesi hem daha sonraki istihdam sürecine katkı sağlayacaktır. 

 Önerimizin, Öğrencilerin Tablo 9 da verilen değerlerde görüldüğü üzere  Genel Ortalama 

4,01125 ile  öneri kabul edilmiĢ kabul görmüĢtür. Muhasebede intörnlük uygulamasının uygulayıcılar 

tarafından kabul görmesi durumunda yasal boyutu ile de çalıĢmanın yapılması Ģart olduğundan bu süre 

içinde yasallaĢtırılması gereken bir diğer husus ta iĢ yerlerinin intörn kabulleri ile ilgili düzenlemenin 

yapılması gerekecektir. Aksi halde iĢ yerlerinin intörn kabulü ile ilgili her ne kadar protokoller yapılsa 

dahi bu yeterli olmayabilecektir. Öğrencilerin kaybı olabilecek olan bir dönemlik zaman diliminin 

Mali MüĢavirlik stajına sayılması ve iĢ kur kapsamında öğrenciye yapılacak ücret ödemeleri bu 

kayıpları azaltmaya yardımcı olacaktır.Ayrıca bölümden mezun olan öğrencilere Muhasebe 

Teknikerliği sıfatının verilmesi sosyal programların eksik yönü bir ölçüde telafi edilecektir.  
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Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği: Meslek Yüksekokullarında Muhasebe 

Dersi Alan Öğrenciler Tarafından Algılanması Üzerine Bir AraĢtırma 
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Özet 

 

 Bu çalıĢmada, öncelikle etik kavramı ve muhasebe mesleğinde meslek etiği konuları ele 

alındıktan sonra meslek yüksekokullarında muhasebe dersi alan öğrencilerin, meslek etiği algısının 

bazı değiĢkenlere göre belirlenmesi amaçlanmaktadır. AraĢtırmada, öğrencilere anket tekniği ile 

sorular yöneltilerek meslek etiği algı düzeyleri belirlenmiĢtir. Verilerinin analizinde SPSS 17 programı 

kullanılmıĢtır. GerçekleĢtirilen güvenirlilik analizi sonucunda boyutların güvenilir olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. AraĢtırmada aritmetik ortalama, standart sapma, varyans analizi ve t testinden 

yararlanılmıĢtır.  

 

 Elde edilen araĢtırma bulguları, öğrencilerin cinsiyete göre etik algılarında farklılık meydana 

geldiğini ve buna göre kadın öğrencilerin etik algı düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf, bölüm, meslek mensubu olarak 

çalıĢmayı isteme ve mezun oldukları lise türü etik algısını etkilememektedir. Ancak öğrencilerin etik 

dersi alması etik algısında farklılığa neden olan önemli faktörlerden birisi olarak araĢtırma sonucuna 

yansımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Etiği, Mesleki Etik Algısı 

 

 

BUSINESS ETHICS IN ACCOUNTING AS A PROFESSION: A 

RESEARCH ON THE PERCEPTION OF THE BUSINESS ETHICS BY 

THE STUDENTS VISITING ACCOUNTING CLASS AT THE 

VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 
 

Abstract 

 

 The objective of this study is to determine the perception of the business ethics by the students 

taking accounting courses at the vocational high schools regarding certain variables, after primarily 

discussing the concept of ethics and the business ethics in the accounting as a profession. During the 

study, we asked questions to the students with a certain survey technique and determined their 

perception level of the business ethics. SPSS v.17 software program was used for the analysis of the 

data. The results of the reliability analysis showed that the dimensions were reliable. Arithmetic mean, 

standard deviation, variance analysis and t-test were used in the calculations. 

 

 The findings of the study demonstrated that there was a difference between the perceptions of 

ethics by the students regarding their genders and that the perception level of ethics among female 

students was higher than the male students. The class they are visiting, study field, their desire to work 

as a member of the profession and the type of the high school they graduated did not affect the 

perception of ethics. However, taking ethics courses was one of the important factors affecting the 

perception of ethics by the students, which was also reflected in the results of the study. 

 

Key Words: Profession Ethics, Accounting Profession Ethics, Perception Of Ethics 
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GĠRĠġ 

 

Günümüzün ekonomik ve sosyal koĢullarında değiĢimlere ayak uyduracak yetenekli ve bilgili 

muhasebeciler yetiĢtirmenin temelinde etkin bir muhasebe eğitimi yatmaktadır. Bu bağlamda, 

üniversitelerde değiĢime ve geliĢmeye açık bir muhasebe eğitimi ile muhasebe elemanlarının 

yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Gelecekte muhasebe meslek mensubu olabilecek öğrencilerin bu 

muhasebe eğitimi ile birlikte etik eğitimini de alması gerekir. Çünkü bir yerde çalıĢmaya baĢlamadan 

önce neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu çok iyi öğrenmek gerekir. Etik eğitimi yalnızca çalıĢanların 

nasıl iyi insan olacağıyla ilgili bir eğitim değil, çalıĢanların ya da bu eğitimi alan bireylerin nerde, ne 

zaman, nasıl ve ne Ģekilde davranması gerektiğini öğreten bir eğitimdir. 

 

Muhasebe meslek mensubunun görevi, iĢletme ile ilgili kararların alınmasında yardımcı 

olacak mali bilgileri sağlamaktır. Edindiği bilgi ve deneyimini, bunu talep edenlere muhasebe mesleği 

ile ilgili yasaların ve mesleki kuruluĢların öngördüğü sınırlar ve açıklamalar çerçevesinde sunmalıdır. 

Ancak akla sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmaması gelmektedir. Doğru ve güvenilir 

bilginin sunulmasını sağlayacak olan, meslek mensubunun ahlak anlayıĢıdır. Meslek mensubu bu 

görevi yerine getirirken zaman zaman ahlak kurallarıyla çeliĢkiye düĢebilir. Bu problemleri gidermede 

de mesleğin gerektirdiği meslek etiği önemli rol oynar. ĠĢletmelerin, mali tablolarını hazırlayanlar etik 

kuralların bilincinde olmalı ve kurallar çerçevesinde çalıĢmalıdırlar. KuĢkusuz muhasebe mesleğini 

icra ederken meslek elemanları mesleki etiğe ne kadar bağlı kalırlarsa o mesleğe olan güven ve 

saygınlık o kadar artacaktır.  

 

Etik Kavramı ve Meslek Etiği 

 

Etik kelimesi Yunanca karakter manasına gelen ‗ethos‘ kelimesinden gelmektedir. ‗Ethos 

kelimesinden türetilen ‗ethics‘ kavramı ise ideal ve soyut olanı incelemekle meĢgul olan bir felsefedir. 

Etik iyi-kötü, doğru-yanlıĢ gibi doğuĢtan gelen veya sonradan edinilen manevi değerleri inceler (Kızıl 

vd., 2015:7). Bu noktadan hareketle etik kavramı genel olarak genel olarak, yarar, iyi, kötü, doğru ve 

yanlıĢ gibi kavramları inceleyen, bireysel ve grupsal davranıĢ iliĢkilerinde neyin iyi neyin kötü 

olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve standartlar sistemi olarak tanımlanmaktadır (Sakarya ve 

Kara, 2010:57). 

 

Meslek kavramı genel olarak, bir kimsenin geçimini sağlamak üzere, profesyonel olarak 

yaptığı iĢ olarak tanımlanabilir. Herhangi bir iĢ veya uğraĢın meslek sayılabilmesi için, o iĢ veya 

uğraĢın en azından belli bir tekniği ve kurumsallaĢmıĢ bir değerler manzumesine sahip olması gerekir 

(Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013:35). Meslek etiği ise, bir meslek grubunun, mesleğe iliĢkin olarak 

oluĢturup koruduğu, mesleği icra eden mensuplarının kiĢisel çıkarlarını sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz 

olan mensuplarını dıĢlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve toplum çıkarlarını gözeten, mesleki ilke 

ve kurallar bütünüdür (DaĢtan vd., 2015:65). Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın 

neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalıĢan bireylerin bu kurallara uygun davranmalarının gerekli 

olmasıdır. (Akman ve Sarıoğlan, 2005:28). 

 

Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği 

 

Muhasebe mesleği kısaca; verilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz 

edilmesi, yorumlanması ve raporlanması olarak tanımlanmaktadır (Uyar vd., 2015:238). BaĢka bir 

tanımda muhasebe mesleği, ‗ülkenin, iktisadi bütünlüğünü meydana getiren iĢletme, vakıf, dernek vb. 

gibi birimlerin muhasebe iĢlemlerini belirli kurallara, yasalara, ilke ve yöntemlere uygun objektif sır 

tutan ve güvenilir bir tutumla, belirli bir yerde kendi sorumluluğuyla yerine getiren kiĢilerin sürekli 

olarak edindikleri iĢ ve uğraĢ alanıdır‘ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Karacan, 2014:76). Muhasebe 

mesleği konusunda diğer bir tanım ise; meslek mensubu olan kiĢinin bağımsızlığını, kendi kendinin 

kontrolünü ve dürüstlüğünü ifade eder (Kurnaz ve GümüĢ, 2010:161).  

 

Muhasebe meslek etiği, muhasebecilerin iĢ dünyasındaki iliĢkilerini düzenleyen ilke ve 

kurallar bütünüdür (Bilen ve Yılmaz, 2014:61). Diğer bir değiĢle muhasebede meslek etiği; 
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müĢterilere, halka ve diğer uygulamacılara yüksek standartlarla bağlanmıĢ ahlaki davranıĢlarla hizmet 

edilmesi demektir (Kurnaz ve GümüĢ, 2010:161). Muhasebe meslek mensupları üstlendikleri 

sorumlulukları ve mesleki görevlerini yerine getirirken değer yargılarında çeliĢkiye düĢebilirler, 

kurallarda ve kararlarda anlaĢamama veya çeĢitli mesleki sorunlarla karĢı karĢıya kalabilirler. Bu gibi 

durumlarda meslek mensubunun ortaya çıkan sorunu çözebilmesinde mesleğin gerektirdiği etik 

değerler ön plana çıkmaktadır (Yıldız, 2010:160). Aksi takdirde muhasebe mesleğinde yapılacak etik 

dıĢı uygulamanın etkisi bütün topluma yayılabilir. Örneğin etik dıĢı davranıĢlar sonucunda mali tablo 

verilerini gerçek dıĢı gösterme ve vergi kaçırma durumunda bütün topluma yayılacak bir etki meydana 

gelmiĢ olur (Kutlu, 2008:148). Bu bağlamda muhasebe mesleğinin, toplumun ona olan güvenini 

sağlamlaĢtırması gerekmektedir. Bunun sağlanması ise meslek mensuplarının yetiĢtirilmesinde meslek 

eğitiminin yanında etiksel eğitiminde verilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Muhasebe meslek eğitimi; hem muhasebe mesleğinin hem de toplum çıkarlarının, etik 

zorunluluklar, bireysel ve mesleki sorumluluklar üçgeni içerisinde korunması için, gelecekte 

muhasebe mesleğini yürütecek olan bireylerin, etik muhakeme ve sorumluluk duygularının 

geliĢtirilmesi amacıyla meslek etiğini, mesleki değerleri, mesleki tutum ve davranıĢları kapsayan 

eğitim ve öğretim süreci olarak tanımlanabilir. Muhasebe etik eğitiminin amacı, etik konularda 

öğrencilerin, kendilerine öğretilen Ģeylerin doğru olduğuna inandırılması değil, onların muhasebe 

uygulamalarında karĢılaĢmaları muhtemel olan etik sorunlarla baĢa çıkabilmeleri için, etik muhakeme 

güçlerinin ve hassasiyetlerinin geliĢtirilmesidir (DaĢtan vd., 2015:78). 

 

Muhasebe etik kurallarla ilgili ulusal ve uluslararası birçok düzenleme yapılmıĢtır. Bu 

bağlamda muhasebe mesleğinde etikle ilgili olarak Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği 

(AICPA), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Maliye Bakanlığı, Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odalar Birliği (TÜRMOB), Sermaye 

Piyasası Kurulu ve Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından çeĢitli düzenlemeler yapılmıĢtır. Bağımsızlık, 

sorumluluk, dürüstlük, güvenirlik, tarafsızlık, sır saklama, meslek unvanı ve yeterlilik, mesleki özen 

ve titizlik, haksız rekabet, rekabet yasağı, müĢteriyle ilgili bilgilerin gizliliği, Ģarta bağlı ücret, serbest 

muhasebecilikle bağdaĢmayan iĢler, diğer serbest meslek faaliyetinde bulunan muhasebecilerle 

iliĢkiler gibi düzenlemeler hem ulusal hem de uluslararası alanda muhasebe mesleğinde etikle ilgili 

düzenlemelerdir. 

 

YÖNTEM 
 

AraĢtırmanın Amacı ve Yönetimi 

 

 Bu araĢtırmada, meslek yüksekokullarında muhasebe dersi alan öğrencilerin, meslek etiği 

algısının bazı değiĢkenlere göre belirlenmesi amaçlanmaktadır. AraĢtırmada muhasebecilerin etik 

duyarlılığı ölçeğinden yararlanılmıĢtır. Bu ölçek, Anis Triki tarafından 2010 yılında uyarlanıp, 

geliĢtirilmiĢtir ve muhasebecilerin etik duyarlılığı çalıĢmasında kullanılmıĢtır. Muhasebe dersi alan 

öğrencilerinin meslek etiği algılarını belirlemeye çalıĢılırken, ölçek ifadeleri adapte edilmiĢtir. 

 

 Anket sorularının ilk bölümü demografik özellikleri belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 

ifadelerden, ikinci bölümü ―Kesinlikle Etik‖ den ―Kesinlikle Etik Değil‘ e kadar 5 ifade içeren likert 

tipi ölçek yapısından oluĢmaktadır. Veriler dağıtılan anketler aracılığıyla toplandıktan sonra SPSS 17 

programından yararlanmak kaydıyla veri giriĢi ve bunu takiben ortalama, frekans, standart sapma 

hesaplamaları ile güvenirlilik analizi, t testi ve varyans (anova) analizleri yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın Varsayımları 

 

 Bu araĢtırmada; 
- Öğrencilerin mesleki etik algısı anketinde sorulan soruları okuyup anlayabildikleri, 

- AraĢtırmaya konu olan öğrencilerin araĢtırmanın amacına uygun olarak seçildikleri, 

- Veri toplamak üzere geliĢtirilen ölçeğin araĢtırmanın amacını gerçekleĢtirmeye uygun olduğu, 

- Verileri toplamak üzere geliĢtirilen mesleki etik algısı ölçeğine, öğrencilerin içtenlikle ve tarafsız olarak cevap 

verdikleri farz ve kabul edilmiĢtir. 
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AraĢtırmanın Kısıtları 

 

AraĢtırma, Türkiye‘de faaliyet gösteren tüm vakıf üniversitelerini temsil etmeyip, Ġstanbul ilinde Gedik 

Üniversitesi Gedik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanması sebebiyle, daha küçük bir evreni temsil 

etmektedir. Bu durum araĢtırmanın bir kısıdını ifade etmektedir.  

 

Evren Ve Örneklem 

 

Öğrencilerin mesleki etik algılarını ölçmeye yönelik olan bu çalıĢma, Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 

Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanmıĢtır. Anket çalıĢması, 260 kiĢiden 

155‘ine dağıtılmıĢ ve anketlerin 155‘i geri dönmüĢtür. AraĢtırmada yer alan toplam 155 katılımcı çalıĢmamızın 

örneklem grubu ve evrenin %20 sinden büyük sayıda olma Ģartını taĢıyarak evreni temsil etmektedir. 

 

AraĢtırmanın DeğiĢken ve Hipotezleri 

 

AraĢtırmadaki değiĢkenler bir vakıf üniversitesinde öğrencilerin mesleki etik algılarını oluĢturan 

unsurları ortaya koymaya yönelik olup; 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni;  

Y: Öğrencilerin meslek etiği algılarıdır. 

   Bağımsız değiĢkenler ise Ģöyle belirlenmiĢtir;  

X1: Cinsiyet 

X2: Sınıf 

X3: Bölüm 

X4: Meslek Mensubu Olarak ÇalıĢmayı Ġsteme 

X5: Mezun Olunan Lise 

X6: Meslek Etiği Dersi Alma 

Hipotezler; 

H1: Öğrencilerin cinsiyetleri ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur.  

H2: Öğrencilerin birinci ve ikinci sınıf olma durumları ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur. 

H3: Öğrencilerin bölümleri ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

H4: Öğrencilerin meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumu ile mesleki etik algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

H5: Öğrencilerin meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumu ile mesleki etik algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

H6: Öğrencilerin meslek etiği dersi alma durumu ile meslek etiği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

Verilerin Toplanması 

 

 Toplam sayısı 260 olan bütün öğrencilere anketler dağıtılmıĢ ve 155 öğrenciden geri bildirim 

alınmıĢtır. Anketler bir hafta içerisinde toplanmıĢtır.  

 

BULGULAR 

 

Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

 

 ÇalıĢanların demografik özellikleri mesleki etik algısı anketinde yöneltilen değiĢkenlerle 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu demografik özellikler öğrencilerin, cinsiyet, sınıf, bölüm, meslek 

mensubu olarak çalıĢmayı isteme,  mezun olunan lise ve meslek etiği dersi almadır. 

 

 

 

Tablo 1: Örneklemin Demografik DeğiĢkenlerinin Dağılımı 
  n (kiĢi sayısı) % (Yüzde) 
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Cinsiyet 

Erkek 76 %49 

Kadın 79 %51 

 

Sınıf 

1. Sınıf 86 %55,5 

2. Sınıf 69 %45,5 

 

Bölüm 

Bankacılık ve Sigortacılık 31 %20 

DıĢ Ticaret 91 %58,7 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
33 %21,3 

Meslek Mensubu Olarak 

ÇalıĢmayı Ġsteme 

Evet 134 %86,5 

Hayır 21 %13,5 

 

Mezun Olunan Lise 

Düz Lise 60 %38,7 

Meslek Lisesi 77 %49,7 

Anadolu Lisesi 9 %5,8 

Diğer 9 %5,8 

Meslek Etiği Dersi Alma Evet 16 %10,3 

Hayır 139 %89,7 

  

AraĢtırma kapsamında anket uygulanan katılımcıların %51‘ini (79 kiĢi) kadın, %49‘unu (76 kiĢi) 

erkek öğrenciler oluĢturmaktadır. Katılımcılar okudukları sınıfa göre incelendiğinde ise % 55,5‘inin 

(86 kiĢi) birinci sınıf, %45,5‘inin (69 kiĢi) ise ikinci sınıf olduğu görülmüĢtür. Bu katılımcılar mezun 

oldukları liseye göre incelendiğinde çoğunluğun meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %38,7‘si (60 kiĢi) düz lise, %49,7‘si (77 kiĢi) meslek lisesi, %5,8‘i (9 kiĢi) anadolu 

lisesi ve %5,8‘i (9 kiĢi) diğer lise türlerinden (açık öğretim lisesi, çok programlı lise, meslek liseleri, 

fen lisesi vb.) mezun olmuĢlardır. Katılımcıların bölümleri incelendiğinde %20‘sinin (31 kiĢi) 

bankacılık ve sigortacılık, %58,7‘sinin (91 kiĢi) dıĢ ticaret, %21,3'ünün (33 kiĢi) ise muhasebe ve vergi 

uygulamaları bölümünde okudukları görülmektedir. Mesleki etik dersi alıp almama durumları 

incelendiğinde ise %10,3‘ünün (16 kiĢi) mesleki etik dersi aldığı , %89,7‘sinin (139 kiĢi) mesleki etik 

dersi almadığı görülmüĢtür.  

 

Katılımcıların Sorulara Verdikleri Yanıtlara ĠliĢkin Frekans Dağılımları ve Ortalamalar 

 

 Üniversitelerde okuyan öğrencilerin mesleki etik algısı anket yoluyla tespit edilmek istendiği bu 

araĢtırmada, meslek etiği algısı sorularına verilen cevaplara iliĢkin frekans dağılımları ve ortalamalar 

tespit edilmiĢ olup söz konusu soruların yanıtlarına iliĢkin 5 farklı düzey mevcuttur. 5‘li likert ölçek ile 

hazırlanan sorulara kesinlikle etik=1, kısmen etik=2, kararsızım=3, kısmen etik değil=4 ve kesinlikle 

etik değil=5 seklinde kodlar verilmiĢtir. Ġlgili soruya verilen yanıtların puan ortalaması 1 ile 5 arasında 

değiĢmektedir. Yanıt ortalamalarının 1‘e yakın olması söz konusu duruma iliĢkin olumsuz düĢünceyi 

belirtirken, yanıt ortalamalarının 5‘e yakın olması durumla ilgili olumlu düĢünüldüğü anlamına 

gelmektedir. AĢağıdaki tabloda katılımcıların bireysel değer boyutları yönelimlerine iliĢkin sorulan 

sorulara verdikleri yanıtlar ve ortalamaları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Muhasebe Mesleği Meslek Etiği Ölçeği Boyutları, Standart Sapma ve Ortalamaları 
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N Mean 

Std. 

Deviation 

Muhasebecilerden biri Ģirket telefonunu Ģahsı için kullanarak birkaç kez uzun mesafeli 

telefon görüĢmesi yapmıĢtır. 

155 4,1806 1,02229 

Muhasebecilerden biri firmanın yazıcısını bazen kendi özel ihtiyaçları için kullanmıĢtır. 155 3,6000 1,19305 

Muhasebecilerden biri bir iĢ seyahatine ait araç sürüĢ mesafelerini abartmıĢ, bahĢiĢleri, 

taksi ücretlerini vb. fazladan harcamıĢtır. 

155 4,3935 1,00322 

Muhasebecilerden biri katıldığı bir iĢ gezisinde bir arkadaĢına pahalı bir yemek 

ısmarlamıĢ ve bunu diğer seyahat harcamalarının makbuzları ile birlikte göstermiĢtir. 

155 4,3355 1,09472 

Muhasebecilerden biri bunu yapmaması için önceden uyarılmasına rağmen kendisinden 

baĢka kimsenin fark edemeyeceği durumlar olması halinde verilen bir görevi 

tamamlamamıĢtır (örneğin 50 hesaplık bir numunede son hesabı bulamamıĢtır fakat 

öylece bırakmıĢtır). 

155 4,4839 ,89989 

Muhasebecilerden biri bir meslektaĢının sevkiyat alanında bulunan fakat teslim edildiği 

henüz kaydedilmemiĢ bir dizüstü bilgisayarı alırken görmüĢ fakat durumu 

bildirmemiĢtir (çünkü kendisinden baĢka kimsenin bu durumu fark etmeyeceğinin 

bilincindedir). 

155 4,4710 ,90675 

Muhasebecilerden biri müĢterilerden birine ayrıcalık yapmak için çeĢitli masraf 

hesabının miktarını maddi olmayan bir meblağ ile azaltmıĢtır. 

155 4,3419 1,05952 

Muhasebecilerden biri üstüyle görüĢtükten sonra ileriye yönelik iĢlemlerin 

kolaylaĢtırılması karĢılığında müĢterisinin teklif ettiği yaklaĢık 500 dolar tutarındaki 

ürünleri kabul etmiĢtir. 

155 3,9226 1,25634 

Muhasebecilerden biri meslektaĢının kendisine iĢle ilgili bir iyilik yapması için teklif 

ettiği 5 dolarlık hediyeyi kabul etmiĢtir. 

155 4,0839 1,26365 

Muhasebecilerden biri çalıĢtığı firmada müĢterisine alıĢılmıĢın dıĢında bir indirim 

uygulayan tek kiĢiydi ve bunu yapmasının sebebi kendisine yapılan bir takım iyiliklere 

verdiği karĢılıktı. 

155 3,9290 1,21735 

Diğer çalıĢanların aksine, muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle 

aynı semtte oturduğundan bahsetmemiĢtir 

155 3,5419 1,40610 

Muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle haftada beĢ kez aynı 

takımda futbol oynamaktadır. 

155 3,3161 1,48479 

Diğer çalıĢanların aksine, muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle 

sık sık yemeğe çıkmaktadır. 

155 3,4516 1,39663 

Muhasebecilerden biri baĢka bir çalıĢanın iĢiyle ilgili olarak doğrulanmamıĢ bir 

dedikodu yaymıĢtır ve bu kiĢinin standartlar altında iĢ çıkarttığını ve müĢterinin Ģirketle 

olan iliĢkisini tehlikeye attığını söylemiĢtir. 

155 4,2387 1,09949 

Muhasebecilerden biri herkesin gözü önünde bir meslektaĢına bağırmıĢtır. 155 4,2194 1,10648 

Muhasebecilerden biri iĢ arkadaĢları ile ilgili olarak ırkçı yorumlarda bulunmuĢtur. 155 4,1226 1,23969 

Muhasebecilerden biri müĢterisinin çalıĢanlarından birine 1000 dolar verdiği için 15.000 

dolar değerinde önemli bir hizmet anlaĢmasına imza atabilmiĢtir. 

155 4,0065 1,23002 

Muhasebecilerden biri yabancı bir ülkede ticari iĢlem yapabilmek için yerel yönetim 

sorumlularından birine küçük miktarda nakit ödemeler yapılmasına sözlü olarak yetki 

vermiĢtir. 

155 3,8645 1,25914 

 

 AraĢtırmada sorulan sorulara verilen yanıtların ortalamalarına bakıldığında en yüksek 

ortalamaya sırasıyla (4,48) ―Muhasebecilerden biri bunu yapmaması için önceden uyarılmasına 

rağmen kendisinden baĢka kimsenin fark edemeyeceği durumlar olması halinde verilen bir görevi 

tamamlamamıĢtır (örneğin 50 hesaplık bir numunede son hesabı bulamamıĢtır fakat öylece 

bırakmıĢtır‖, (4,47) ―Muhasebecilerden biri bir meslektaĢının sevkiyat alanında bulunan fakat teslim 

edildiği henüz kaydedilmemiĢ bir dizüstü bilgisayarı alırken görmüĢ fakat durumu bildirmemiĢtir 

(çünkü kendisinden baĢka kimsenin bu durumu fark etmeyeceğinin bilincindedir)‖, (4,39) 

―Muhasebecilerden biri bir iĢ seyahatine ait araç sürüĢ mesafelerini abartmıĢ, bahĢiĢleri, taksi 

ücretlerini vb. fazladan harcamıĢtır‖, (4,34) ―Muhasebecilerden biri müĢterilerden birine ayrıcalık 
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yapmak için çeĢitli masraf hesabının miktarını maddi olmayan bir meblağ ile azaltmıĢtır.‖ ifadelerinin 

sahip olduğu görülmektedir.   

 

 Verilen yanıtlara göre en düĢük ortalamaya sahip önermelerin ise sırasıyla, (3,31) 

―Muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle haftada beĢ kez aynı takımda futbol 

oynamaktadır‖, (3,45) ―Diğer çalıĢanların aksine, muhasebecilerden biri hizmet verdiği 

müĢterilerinden biriyle sık sık yemeğe çıkmaktadır‖, (3,54) ―Diğer çalıĢanların aksine, 

muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle aynı semtte oturduğundan 

bahsetmemiĢtir‖, (3,60) ―Muhasebecilerden biri firmanın yazıcısını bazen kendi özel ihtiyaçları için 

kullanmıĢtır‖ ifadelerinin sahip olduğu görülmektedir.  

 

 Standart sapmalara göre sorulara verilen cevaplar incelendiğinde ―Muhasebecilerden biri bunu 

yapmaması için önceden uyarılmasına rağmen kendisinden baĢka kimsenin fark edemeyeceği 

durumlar olması halinde verilen bir görevi tamamlamamıĢtır (örneğin 50 hesaplık bir numunede son 

hesabı bulamamıĢtır fakat öylece bırakmıĢtır‖ ifadesinin standart sapmasının aldığı değerin (0,89) ile 

en düĢük sapmaya sahip olduğu; ve ―Muhasebecilerden biri hizmet verdiği müĢterilerinden biriyle 

haftada beĢ kez aynı takımda futbol oynamaktadır.‖ ifadesinin standart sapmasının değerinin (1,48) ile 

en yüksek standart sapmaya sahip olduğu görülmüĢtür.   

 

Muhasebe Meslek Etiği Ölçeğine ĠliĢkin Güvenirlilik Analizi Sonuçları 

 

 Alpha katsayısı 1 ile 0 arasında değiĢen değerler almaktadır. Bu katsayı değeri 1‘ e yaklaĢtıkça 

ölçeğin güvenirliliği artmaktadır. Güvenirliliği ölçmek için hesaplanan alpha katsayısı ölçeğin, 0.40 – 

0.60 arasında ise ―düĢük güvenilir‖, 0.60 – 0.80 arasında ise ―oldukça güvenilir‖ ve 0.80 – 1.00 

arasında ise ―yüksek güvenilir‖ olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tablo 3: Muhasebe Meslek Etiği Ölçeği Güvenirlilik Analizi Sonuçları 
 Cronbach's Alfa       Madde sayısı 

Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiği Algıları: 

Gedik Üniversitesi Gedik MYO Örneği 

0,91 18 

 

 Tablo 3‘e bakıldığında toplam 18 ifadeden oluĢan meslek etiği ifadelerine iliĢkin Cronbach's 

Alfa değeri, ortalama olarak 0,91 dolaylarında çıkmıĢtır. Bu değer bize ölçeğin ―yüksek güvenilir‖ 

düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

 

Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Etiği Boyutlarına Verdikleri Yanıtların 

Demografik DeğiĢkenlerle ĠliĢkisi ( T testi ve Varyans Analizi) 

 

 Öğrencilerin meslek etiği algılarının cinsiyet, sınıf, bölüm, meslek mensubu olarak çalıĢmayı 

isteme, mezun olunan lise ve meslek etiği dersi alma durumlarına göre aralarında herhangi bir iliĢkinin 

olup olmadığının saptanması amacıyla varyans analizi (anova) ve t-testlerinden yararlanılarak 

hipotezler test edilmiĢtir. 

 

H1: Öğrencilerin cinsiyetleri ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur.  

    Söz konusu hipotezin testi için bağımsız örneklem t testi yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Mesleki Etik Algısının Cinsiyet ile ĠliĢkisi 

Cinsiyet N Ortalama 
Standart 

sapma 
T Serbestlik derecesi Anlamlılık değeri (p) 

 

Erkek 76 3,87 0,85 
2,68 153 ,008 

 

Kadın 79 4,18 0,61  
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 Yapılan t testi sonucunda meslek etiği algısına iliĢkin t değeri 2,68 ve anlamlılık değeri p=0,008 

olarak hesaplanmıĢtır. (p<alfa; 0,008<0,05) Bu durumda H1 hipotezi reddedilir. Yani öğrencilerin 

mesleki etik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır sonucuna varılır. 

Ortalamalarına baktığımızda kadınların mesleki etik algıları erkeklerden daha yüksek olduğu 

istatistiksel olarak %95 güvenilirlikle söylenebilir. 

 

H2: Öğrencilerin birinci ve ikinci sınıf olma durumları ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Söz konusu hipotezin testi için bağımsız örneklem t testi yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 5: Mesleki Etik Algısının Sınıf ile ĠliĢkisi 

Sınıf N Ortalama 
Standart 

sapma 
T 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık değeri 

(p) 

1. Sınıf 86 3,98 0,77 
,802 153 ,424 

2. Sınıf 69 4,08 0,74 

  

 Yapılan t testi sonucunda meslek etiği algısına iliĢkin t değeri 802 ve anlamlılık değeri p=0,424 

olarak hesaplanmıĢtır. (p>alfa; 0,424>0,05)  Bu durumda H2 hipotezi kabul edilir. Yani öğrencilerin 

mesleki etik algıları ile sınıfları arasında anlamlı bir farklılık yoktur sonucuna varılır.  

 

H3: Öğrencilerin bölümleri ile mesleki etik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

 Söz konusu hipotezin testi için varyans analizi (anova) yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 6: Mesleki Etik Algısının Bölüm Ġle ĠliĢkisi 

Bölüm N Ortalama Standart sapma F 
Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

değeri (p) 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 
31 4,16 0,83 

1,76 1 ,176 DıĢ Ticaret 91 3,93 0,76 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
33 4,16 0,64 

 

 Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 1,76 ve anlamlılık değeri p= 0,176 olarak 

hesaplanmıĢtır. (p>alfa; 0,176>0,05) Bu durumda H3 hipotezi kabul edilir. Yani farklı bölümlerde 

okuyan öğrenciler arasında, meslek etiği algıları bakımından anlamlı bir fark yoktur sonucuna varılır. 

 

H4: Öğrencilerin meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumu ile mesleki etik algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Söz konusu hipotezin testi için bağımsız örneklem t testi yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 7: Mesleki Etik Algısının Meslek Mensubu Olarak ÇalıĢmayı Ġsteme Durumu ile ĠliĢkisi 

Meslek Mensubu Olarak  

ÇalıĢmayı Ġsteme 
N Ortalama 

Standart 

sapma 
T 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

değeri (p) 

Evet 134 4,02 0,75 
,128 153 ,898 

Hayır 21 4,05 0,79 

 

 Yapılan t testi sonucunda meslek etiği algısına iliĢkin t değeri 0,128 ve anlamlılık değeri p= 

0,898 olarak hesaplanmıĢtır. (p>alfa; 0,898>0,05) Bu durumda H4 hipotezi kabul edilir. Yani 

öğrencilerin mesleki etik algıları ile meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumu arasında anlamlı 

bir farklılık yoktur sonucuna varılır. 

 

H5: Öğrencilerin meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumu ile mesleki etik algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 



839 

 

 Söz konusu hipotezin testi için varyans analizi (anova) yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 8: Mesleki Etik Algısının Bölüm ile ĠliĢkisi 

Bölüm N Ortalama 
Standart 

sapma 
F 

Serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık değeri 

(p) 

Düz Lise 60 4,02 0,75 

,313 1 ,816 
Meslek Lisesi 77 4,00 0,77 

Anadolu Lisesi 9 4,09 0,72 

Diğer 9 4,25 0,70 

 

 Yapılan varyans analizi sonucunda F değeri 0,313 ve anlamlılık değeri p= 0,815 olarak 

hesaplanmıĢtır. (p>alfa; 0,816>0,05) Bu durumda H5 hipotezi kabul edilir. Yani farklı liselerden 

mezun olan öğrenciler arasında, meslek etiği algıları bakımından anlamlı bir fark yoktur sonucuna 

varılır. 

 

H6: Öğrencilerin meslek etiği dersi alma durumu ile meslek etiği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. 

Söz konusu hipotezin testi için bağımsız örneklem t testi yapılmıĢ ve sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 9: Mesleki Etik Algısının Meslek Etiği Dersi Alma Durumu ile ĠliĢkisi 
Meslek Etiği  

Dersi Alma 
N Ortalama 

Standart 

sapma 
T Serbestlik derecesi Anlamlılık değeri (p) 

Evet 16 4,59 0,22 
              3,27 153 ,001 

Hayır 139 3,96 0,76 

 

 Yapılan t testi sonucunda meslek etiği algısına iliĢkin t değeri 3,27 ve anlamlılık değeri p=0,001 

olarak hesaplanmıĢtır. (p<alfa; 0,001<0,05) Bu durumda H6 hipotezi reddedilir. Yani öğrencilerin 

mesleki etik algıları ile etik dersi alıp almamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır sonucuna varılır. 

Ortalamalarına baktığımızda meslek etiği dersi alan öğrencilerin mesleki etik algıları meslek etiği 

dersi almayan öğrencilerden daha yüksek olduğu istatistiksel olarak %95 güvenilirlikle söylenebilir. 

 

SONUÇLAR 
 

 AraĢtırmanın yapıldığı Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yöneltilen 

ifadelerin yanıtları incelenmeye çalıĢılırken, ortalama, standart sapma, güvenirlilik analizi, t testi ve 

anova (varyans) analizlerinden yararlanılmıĢtır. Bu doğrultuda saptanan bulgular Ģunlardır; 

 
- AraĢtırmada yer alan toplam 155 katılımcının 76‘sı(%49) erkek, 79‘u(%51) kadın, 86‘sı(%55,5) 1. Sınıf ve 

69‘u (%45,5) 2. sınıftır. Toplam 155 katılımcının 31‘i (%20) bankacılık sigortacılık bölümü, 91‘i(%58,7) dıĢ 

ticaret bölümü ve 33‘ü (%21,3) muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünü okumakta iken meslek mensubu 

olarak çalıĢmayı 134‘ü (%86,5) istemekte, 21‘i (%13,5) istememektedir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin 60‘ı 

(%38,7) düz lise, 77‘si (%49,7) meslek lisesi, 9‘u (%5,8) anadolu lisesi ve 9‘u (%5,8) diğer liselerden mezun 

olmuĢtur. Öğrencilerin meslek etiği dersini 16‘sı (%10,3) almıĢ, 139‘u (%89,7) almamıĢtır. 

 

- Anket sorularıyla yöneltilen ifadelerin güvenirliliği Cronbach's Alfa değeri ile ölçülmeye çalıĢılmıĢ ve bu değer 

bize ölçeğin ―yüksek güvenilir‖ düzeyinde olduğunu göstermiĢtir. 

 

- Öğrencilerin demografik özelliklerinin, verdikleri yanıtlarda bir farklılık yaratıp yaratmayacağını 

ölçmek açısından t testleri ve anova (varyans) analizleri yapılmıĢtır. Öğrencilerin, verdikleri cevaplara 

iliĢkin, sınıflarına, bölümlerine, meslek mensubu olarak çalıĢmayı isteme durumlarına ve mezun 

olunan lise türlerine göre farklılıklar taĢımadıkları tespit edilirken cinsiyetlerine ve meslek etiği dersi 

alıp almama durumlarına göre farklılıklar taĢıdıkları saptanmıĢtır. Buna göre kadın öğrencilerin erkek 

öğrencilerden mesleki etik algısı daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu durum, etik algısının hiçbir 

ayrıma yer vermeyecek düzeyde uygulanması gerektiğini göstermektedir. Öğrencilerin etik algılarının 

meslek etiği dersi alıp almama durumlarına göre karĢılaĢtırılmasında da meslek etiği dersi alan 

öğrencilerin algılamalarının meslek etiği dersi almayan öğrencilere göre daha yüksek olması, meslek 
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etiği eğitiminin öğrencileri geliĢtireceği görüĢünü güçlendirmektedir. AraĢtırmanın amacı çerçevesinde 

geliĢtirilen hipotezlerden H1 ve H6 hipotezi reddedilirken, H2, H3, H4 ve H5 hipotezleri kabul 

edilmiĢtir. 
 

ÖNERĠLER 

 Günümüzde diğer mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleğinde de meslek ahlakına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Muhasebecilerin görevlerini yerine getirirken doğruyu söyleme, mesleki 

çalıĢmalarında dürüst olma, tutarlı ve doğru kararlar alma sorumlulukları vardır. Ancak muhasebe 

mesleğini yerine getirenler de diğer meslek gruplarında da olabileceği gibi değer yargılarında çeliĢkiye 

düĢme, kurallarda ve kararlarda anlaĢamama ve mesleki problemler gibi çeĢitli sorunlarla karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar. Bu noktada muhasebeciler ahlak kurallarıyla çeliĢkiye düĢebilirler. Meslek mensupları 

ahlak açısından ortaya çıkan bu problemlerini gidermeyi meslek etiği ile çözümleyebilir. 

 Meslek yüksekokullarının bankacılık ve sigortacılık, dıĢ ticaret ve muhasebe ve vergi 

uygulamaları gibi programlardan mezun olan öğrenciler lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 

Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir olarak çalıĢabilmektedirler. Nitelikli, mesleki etik değerlerin 

bilincinde ve iĢletmelerin gereksinim duyduğu meslek elemanlarının yetiĢtirilmesinde üniversitelerin 

sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle etik değer ölçütlerinin öğrencilere verilmesi ve 

bu bakıĢ açısının onlara kazandırılması gelecekte iĢe atılacak olan öğrencilere meslekleriyle etik 

düĢünce arasındaki bağlantıyı kurabilmelerinde büyük katkılar sağlayacaktır. Özellikle eğitim süreci 

içerisinde, tüm alan ve meslek derslerinde neyin iyi neyin kötü olduğunu belirleyen ahlaki ilkelere, 

değerlere ve standartlara iliĢkin yeterince eğitim verilmesine özen gösterilmelidir. 
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Özet 

 

Eğitimin niteliğinin artması,  günümüz  toplumların en önemli amaçları arasında yer almaktadır. 

Eğitimli bireylerin çalıĢma verimlilikleri artmakta, bu durum üretim artıĢına ve daha kaliteli hizmet 

sunumuna yol açmaktadır. Özellikle mesleki eğitimde nitelik artıĢı sağlamada staj eğitiminin büyük 

önemi bulunmaktadır. ĠĢ baĢında-iĢyerinde eğitim  ya da diğer adıyla staj  eğitimi, üniversite-sanayi 

ortamında  en çok tartıĢılan  konularının baĢında gelmektedir.  Meslek yüksek okullarında öğrencilere  

verilen teorik eğitimin  uygulamaya dönüĢtürülmesi  kurumlarda-iĢletmelerde  gerçekleĢmektedir.  

Dolayısıyla  buralardaki uygulamaların  kurallara ve eğitimin amacına uygun olması,  daha sonraki 

istihdam  alanları için son derece önem taĢımaktadır. Öğrencilerin staj ortamları mesleki deneyim 

kazandıkları  yerler olmaları itibariyle motivasyonları için de önem taĢımaktadır. 

Bu çalıĢmada, Kahta Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin 

staj dosyaları içerik analizi  yöntemi ile incelenmiĢtir. 73 öğrencinin staj dosyası, ―sektör, alt sektör,  

çalıĢma konusu, çalıĢma Ģekli‖ baĢlıları altında içerik çözümlemesine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen 

bulgulara göre, öğrencilerin bölümlerine uygun olarak staj  yapılan yerler arasında sigortacılık sektörü 

ilk sırayı alırken (%44), onu bankacılık (%32)  ve serbest muhasebeci  mali müĢavirlik (%15) 

izlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer alanlar staj yapılan yerler  arasındadır. Öğrencilerin  

staj konularının   bankacılıkta;  giĢe iĢlemleri,  müĢteri hizmetleri,  kredi,  senet- çek  iĢlemleri,  

sigortacılıkta; sigorta poliçesi kesme iĢlemleri,    fiyat alma, muhasebecilikte; muhasebe iĢlemleri, 

beyanname doldurma,  büro dıĢı iĢleri ve  fatura dizme iĢlemleri,    Sosyal Güvenlik Kurumu‘nda; 

evrak kaydı ve emeklilik iĢlemleri olduğu belirlenmiĢtir. Bölüm dersleri ile öğrencilerin staj sürecinde  

çalıĢtıkları konular da karĢılaĢtırılmıĢ, konuyla ilgili değerlendirmeler yapılmıĢ ve önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Staj, Staj Dosyası, Ġçerik Analizi, Bankacılık ve Sigortacılık Programı 

 

STUDYING THE INTERNSHIPS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

STUDENTS VIA CONTENT ANALYSIS METHOD 

THE MODEL OF KAHTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL BANKING AND 

INSURANCE PROGRAM 

 
Abstract 

 
Increasing of the education quality is among the most important goals of the modern societies. 

Working efficiencies of the educated individual is increasing, which leads output increase and more 

quality serving. Internship education is very vital in ensuring the increase of quality in vocational 

education especially. Education at work or at workplace, in other words internship, is the most debated 

subject in the university-industry environment. Changing the theoretical knowledge, given to the 

students in vocational high schools, into the practice realizes at institutions-businesses. Therefore, it is 

important that the practices, held in these places, are appropriate for the up-coming employment areas. 

Internship environments of the students are also very important, as they acquire vocational experience. 

In this study, internship files of the students in Finance Banking and Insurance Department Kahta 

Vocational High School have been examined via content analysis method. Internship files of the 73 

students have been subjected content analysis under the titles of ―sector, sub-sector, subject of 
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working, working way‖. According to obtained data, among the places where the students intern as the 

accordance of their branches, while insurance sector takes the first place (44%), banking (32%) and 

accountants financial advisor (15%). Social Security Institution and the other branches are among the 

internship places. It has been determined that students‘ internship subjects are counter transactions, 

customer services, loan, bill-check transactions in banking; insurance policies transactions, taking 

price offer  in insurance; account transaction, filling tax returns, non-office jobs and imposition bill in 

accounting; registering documents and retirement transactions in Social Security Institution. The 

branch subjects and the subjects that students studied through the internship have been compared, then 

evaluations about the issue have been done, and finally suggestions have been given. 

 

Key Words: Internship, Internship File, Content Analysis, Banking and Insurance Program 

 
GĠRĠġ 

 
Meslek yüksekokulları ilgili sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karĢılayan eğitim kurumlarıdır. 

Özellikle tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin beklentilerini karĢılamada  meslek yüksekokulları önem 

taĢımaktadır. Bu beklentiler zaman zaman  üniversite-sanayi iĢbirliklerinde  gündeme getirilmektedir. 

Sektörlerin aradığı  nitelikli eleman ihtiyacının  bu kapsamda değerlendirilmesi  önem taĢımaktadır. 

Çünkü MYO‘larında öğrencilere  verilen teorik eğitimin  uygulamaya dönüĢtürülmesi  kurumlarda-

iĢletmelerde  gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla  buralardaki uygulamaların mesleki eğitime uygun olması  

daha sonraki istihdam  olanakları için son derece önem taĢımaktadır. 

Özellikle mesleki eğitimde genel kanı, okullarla-iĢletmelerin iĢbirliği yaparak, mesleki eğitim alan 

öğrencilerin sınıfta öğrendiği kavramları iĢ yaĢamında kullanabilmesine yönelik çalıĢmalar 

oluĢturmaktadır. Ülkemizde bu çalıĢmalar staj veya EDÖ (Endüstriye Dayalı Öğretim) olarak 

isimlendirilmektedir  (Bahadır ve  Oğuz, 2012) .   

Staj uygulaması ile  öğrenciler iĢ hayatını tanımakta, mesleklerine iliĢkin kendileri  için deneyim 

kazanma ve uygulama ile teorik bilgilerini karĢılaĢtırma olanakları sağlanması söz konusu olmaktadır  

(Uzun ve ark., 2009). 

Ülkemizde son otuz yıldan bu yana meslek yüksekokullarının geliĢtirilmesine yönelik  bir çok proje 

uygulanmıĢtır. Meslek yüksekokullarında müfredat, ilgili sektörlere duyarlı olarak hazırlanmakta ve 

sektör talepleri doğrultusunda güncellenmektedir.  (Günay, 2010).    Bunlardan biri  Meslek 

Yüksekokullarındaki eğitim-öğretim ile, okulların ve  iĢyerlerinin imkanları değerlendirilerek 

kademeli bir Ģekilde 2 yıl 6 yarıyıl (sömestre) olarak düzenlenmesi ve 6 yarıyılın 3‘ünün iĢyerinde 

uygulamalı eğitim Ģeklindeki düzenleme çalıĢmalarıdır. 

2010 yılından sonra uygulanan Ġnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla GeliĢtirilmesi  (ĠKMEP)  

projesiyle meslek yüksekokullarındaki birçok program yeniden düzenlemiĢ ve bir standart getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  Yine   BOLOGNA  süreci ile ilgili olarak staj derslerinin  müfredat programlarında 

gösterilmesi  ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi‘ne uygun kredilendirilmesinde  önemli aĢamalar 

kaydedilmiĢtir (http://bologna.yok.gov.tr). 

Eğitim süreci ders müfredatları, eğitimcilerin gözlemleri ve Bologna sürecinin katkıları ile 

geliĢtirilirken, staj süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için eğitimcilerin bu süreçleri 

öğrencilerini değerlendirmeleri ve gözlemleri ile incelemesi gerekmektedir.  

Öğrencilerin stajlarla ilgili  olumlu ve olumsuz algılamalarının  ve stajlarda yaĢanan  sorunların ortaya 

konulması  açısından önemlidir. Elde edilen sonuçlar,  stajlarla ilgili sorunların  giderilmesine ve 

eksikliklerin  ortadan kaldırılmasına dayanak olması, dolayısıyla, gelecek yıllardaki  stajların 

öğrencilere  daha yararlı olmasını sağlaması  açısından önemlidir.   Bu sayede  günümüzün farklı 

sektörlerinin  iĢ gereklerine uygun, iĢini seven dinamik  ve verimli iĢgücünü  yetiĢtirmek mümkün 

olacaktır. 

Bu nedenle,  eğitim programlarında yer alan stajların beklenen faydayı sağlaması, eğitimin etkinliği 

açısından gerekli bir faktör olarak dikkate alınmalıdır. Stajlardan beklenen faydanın sağlanması ise, 

baĢta okul-sektör iĢbirliği olmak üzere yapılacak çeĢitli staj izleme (denetleme, staj defteri ve anket) 

sonuçlarının dikkate alınması, elde edilen geri bildirimlerle stajların yeniden  düzenlemesi yada konu 

ile ilgili gerekli önlemlerim alınması  Ģeklinde yapılabilir  (Kozak, 1999).  
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ÇalıĢmada, Bankacılık ve Sigortacılık Programı  öğrencilerinin  mesleki deneyim kazanma sürecinde 

staj uygulamalarının niteliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Konu ile ilgili belirlemeler 

yapıldıktan sonra uygulama yönünden öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 
YÖNTEM 

 
ÇalıĢmada, Adıyaman Üniversitesi Kahta  Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı  

I. ve II. Öğretim öğrencilerinin  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı yaz döneminde yapmıĢ oldukları  45  

günlük staj sonunda hazırladıkları staj dosyaları incelenmiĢtir.  Bunun yanında Kahta Meslek 

Yüksekokulu‘nda yerleĢmiĢ bir uygulama olarak, öğrenciler ayrıca staj sınavına tabi tutulmaktadır. 

Sınav sözlü olarak gerçekleĢmekte öğrenciye hazırladığı dosya üzerinden sorgulayıcı sorular 

sorulmaktadır. Bu Ģekilde çapraz kontrol ile staj süreci ile ilgili öğrenciden geribildirimler 

alınmaktadır. AraĢtırmada bu sınav sonuçlarında da yararlanılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında, öğrencilerinin staj dosyaları  nitel analiz yöntemlerinden  Ġçerik Analizi 

yöntemiyle incelenmiĢtir. Ġçerik analizi, metin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir ve güçlü 

yönleri ile sosyal bilimlerde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Ġçerik analizi ağırlıklı olarak yazılı ve 

görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde tümdengelimci bir yol takip 

edilmektedir (KarataĢ, 2015). Ġçerik analizinde araĢtırmacı öncelikli olarak araĢtırma konusu ile ilgili 

kategoriler geliĢtirmektedir. AraĢtırmacı daha sonra, incelemiĢ olduğu veri setinde, bu kategoriler 

içerisine giren kelime, cümle ya da resimleri saymaktadır. Kategori geliĢtirme aĢamasında araĢtırmacı 

dikkatli olmalı ve aynı metin üzerinden benzer bir araĢtırma yürütmeyi planlayan baĢka 

araĢtırmacıların da aynı sonuçlara ulaĢabilecekleri türden uygun kategoriler geliĢtirmelidir (Silverman, 

2001‘dan aktaran Özdemir, 2010).  Bu aĢamada dosya incelemesi ile araĢtırılacak konu ile ilgili  

bilgiye, görüĢme  ya  da gözlem gibi yöntemlere baĢvurmadan dosyalar üzerinden ulaĢılması mümkün 

olur. Bunun sonucunda kaynak tasarrufu ile birlikte zaman kazandırmıĢ olur. AraĢtırma kapsamında 

temalar ortaya  konurken,  verileri genel düzeyde açıklayabilen kategoriler belirlendikten sonra   

kodlar bir araya getirilir  ve ortaya çıkan  tematik kodların benzerlik ve farklılıkları saptanır. 

Ġçerik analiz  yöntemi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında 73 öğrencinin  staj dosyası için 

uygulanmıĢtır. Bu sayı,   ilgili yılda staj yapıp, staj dosyasını danıĢman hocasına teslim  eden 

öğrencilerinin tamamını oluĢturmaktadır.  Ġçerik analizi yoluyla staj dosyaları doküman incelemesi 

yöntemi kullanılarak ―sektör, çalıĢılan bölüm, çalıĢma  Ģekli, çalıĢma konuları‖ ana temaları altında 

incelenmiĢ;  analizde belirlenen ana temalar doğrultusunda alt temalarla desteklenmiĢtir.    

AraĢtırmada içerik çözümlemesi yapılabilmesi için staj dosyalarına yönelik ana temalar ve alt 

temalardan oluĢan bir  kodlama yönergesi hazırlanmıĢ, buna yönelik staj dosyalarından veriler 

toplanmıĢ, bu veriler SPSS yardımıyla frekans dağılımına göre sayısallaĢtırılmıĢtır. Çözümleme 

verilerinin yüzdelik dağılımları çıkarılmıĢ ve sonuçlar staj uygulamaları ve verimliliği açısından 

değerlendirilmiĢtir.   

Literatür 
 

Ulusal ve uluslararası literatürde meslek yüksekokullarında staj ve staj uygulamalarının çeĢitli 

yönleriyle ele alındığı  bir çok yayınla  karĢılaĢılmaktadır. Bu çalıĢmalarda stajların kapsamı, mesleki 

ve teknik eğitimdeki rolü, sektörle iĢbirliği açısından alınacak önlemler, stajın öğrenciler açısında 

önemi  gibi konular araĢtırılmıĢtır (Karacan,  Karacan, 2004: Gençtürk ve ark, 2008; Erdem ve 

Kayran, 2013; Gençoğlu ve ĠĢseveroğlu, 2010; Chung &Yang, 2013; Droff, 2014; Akıncı, 2015). 

Uzun vd. 2009, öğrencilerin staj yerinden ve iĢverenlerin öğrencilerden beklentileri değerlendirmek     

amacıyla anket çalıĢması yapmıĢlardır.  Buna göre öğrenciler staj sırasında denetim yapılmasının, 

stajın baĢarısı açısından gerekli olduğunu belirtmiĢler, ayrıca  öğrencilerin okudukları  bölümü eğitim 

için bilinçli tercih etmelerinin  memnuniyeti artırdığı ortaya konmuĢtur.  

Yapılan bir  araĢtırmada, Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler programı 

öğrencilerinin  belediye stajları  incelenmiĢtir.  Öğrencilerin staj memnuniyeti, stajın meslek yaĢamına 

katkısı üzerine öğrenci görüĢleri, ders bilgilerinin stajlarda uygulanabilme derecesini ölçmeye yönelik 

anket yapılmıĢ,  araĢtırma sonucunda, yerel yönetimler mezunlarının belediyelerin farklı birimlerinde 

çalıĢabildiği ve stajlarının meslek alanına ilgilerini arttırdığı saptanmıĢtır (Bostancı 2011).   

Bahadır ve  Oğuz, 2012, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler  Meslek Yüksekokulu   öğrencilerine 

anket uygulamıĢ ve  öğrencilerin öğrenim  süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini 
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pekiĢtirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliĢtirmek, 

görev yapacakları iĢ yerlerindeki sorumluluklarını, iliĢkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni 

teknolojileri tanımalarını sağlamak için staj yaptırıldığını belirtmiĢler,  ancak staj sürecinin  her zaman 

sağlıklı bir Ģekilde iĢlemediğini ortaya koymuĢlar ve konuyla ilgili öneriler getirmiĢlerdir.  

Yapılan bir çalıĢmada, Atabey Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı 

I. ve II. Öğretim öğrencilerinin staj dosyaları ―sektörel ve çalıĢma konusu‖ baĢlıkları altında içerik 

çözümlemesine göre incelenmiĢ, elde edilen bulgular,  programda okutulan dersler ve mesleki 

uygulamalar bakımdan karĢılaĢtırılmıĢ, okutulan programa yönelik değerlendirme ve öneriler 

sunulmuĢtur  (Çiftçi vd. 2012).  

Yapılan bir çalıĢmada, Meslek Yüksekokullarının Muhasebe Programlarında verilen meslek 

derslerinin uygulamada kullanım düzeyleri ile yeterlilik düzeylerini  belirlemek amacıyla    Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarının muhasebe programlarından mezun 

olan ve serbest muhasebecilik faaliyetinde bulunan ya da muhasebecilik stajını baĢlatmıĢ stajyerlere  

anket uygulanmıĢ,    muhasebe derslerinde öğrencilere aktarılan konuların büyük bir kısmının 

uygulamada  meslek mensupları tarafından kullanıldığı  ve içeriklerinin  yeterli düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıĢtır (Tugay  ve  Ömürbek, 2014). 

Demir ve Demir, 2014,   turizm iĢletmelerinde yöneticilerin staj ve stajyerler hakkındaki düĢüncesini 

ortaya koymak, genel staj sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri getirmek   amacıyla bir çalıĢma  

yapmıĢlarıdır.   ÇalıĢmada  turizm iĢletmeleri yöneticilerinin  büyük çoğunluğunun  turizm sektöründe 

mesleki staj ve stajyerlerin önemli bir unsur olduğuna inandıkları ve   turizm sektöründe mesleki 

stajlarla ilgili yeni yasal düzenlemelere gerek duyulduğu sonucuna varmıĢlardır. 

Yapılan bir çalıĢmada  Anadolu Üniversitesi EskiĢehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı  programı öğrencilerinin genel olarak staj uygulamaları ve yaĢantısal öğrenme – 

yaparak öğrenme iliĢkileri ortaya konulmuĢ, stajların daha bilinçli, amaç yönelik ve verimli 

sonuçlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur   (Güler, 2015).  

 

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı 
Ülkenin ekonomik yapısındaki geliĢmeye  bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık sektörün nitelikli 

eleman ihtiyacının  giderek artacağı beklenmektedir. Bu bağlamda, Kahta MYO Bankacılık ve 

Sigortacılık Programının amacı, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve 

sigortacılık sektöründe çalıĢacak nitelikli ―meslek elemanı‖ yetiĢtirmektir.  Programı mezunları, kamu 

ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluĢlarında, muhasebe Ģirketlerinde, değiĢik sektörlerin ilgili 

birimlerinde,  kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalıĢmak isteyen mezunlar ise sigortacılık 

hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluĢlarda çalıĢabilecekleri gibi kendi 

iĢlerini de kurabilirler.  Bologna süreci ile ilgili olarak  bu program ile Ģu yeterlilikleri öğrencilere 

kazandırmayı hedeflemektedir: 

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe güçlü bir temel kazanır. 

TanımlanmıĢ bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi sağlayabilirler. 

Verilerin çözümlenmesi, sonuçları yorumlama becerisi kazanabilirler. 

Kriz ve risk yönetimine dönük alınacak eğitimlerle yaratıcılık becerisi kazanabilirler. 

YaĢam boyu öğrenme davranıĢını kazanabilirler. 

DeğiĢim ve yeniliklere ayak uydurabilen, iletiĢim becerisi yüksek ara eleman olabilirler. 

Yerel ve uluslararası ekonomi alanında bilgi sahibi olabilirler. 

DeğiĢen ekonomik süreçlere yeni politikalar üretebilirler. 

Ekip çalıĢmalarında görev alabilir ve sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olabilir. 

Mesleki özgüven kazanabilir. 
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans programının ders çeĢitliliği ve Bologna süreci alan 

yeterliliklerinde görüldüğü gibi sektörün her alanında  çalıĢmalarına olanak verecek nitelikte eğitim 

sistemi uygulanmaktadır. Özellikle uygulamaya önem verilerek sektör temsilcileri ile iyi bir iĢbirliği 

gözetilerek eğitim çalıĢması yapılmaktadır. 

 

Meslek Yüksekokulları ve Staj Uygulamaları  
Türkiye‘de  dört yıllık lisans bölümlerinde staj  eğitimi zorunlu değilken, meslek yüksekokullarında 

zorunlu tutulmuĢtur.   Yükseköğretim Kanunu ve buna iliĢkin olarak çıkarılan Mesleki ve Teknik 
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Eğitim Bölgesi Ġçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin ĠĢyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve 

Stajlarına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‘te stajın amacı ve kapsamına değinildikten 

sonra stajın iĢleyiĢ süreci, staj kurullarının görev ve sorumlulukları   ve stajla ilgili diğer konuların 

genel çerçevesi düzenlenmiĢtir  (YÖK, 2016). Yönetmelikte staj süresi 30-60 gün olarak 

belirlenmiĢtir.  Bunun yanında Bologna süreci ile de ders müfredatlarında stajın AKTS kredi yükü ile 

yer alması zorunlu hale getirilmiĢtir. 

 

Kahta  Meslek Yüksekokulu Staj Uygulaması   

Türkiye‘deki  meslek yüksekokullarındaki  staj zorunluluğu,  Kahta MYO Bankacılık ve Sigortacılık 

programında da  uygulamaktadır. Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin 

ĠĢyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına ĠliĢkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönerge  

kapsamında öğrenciler birinci yılın sonunda 45 iĢgünü  zorunlu staj yapmaktadır 

(http://sbmyo.adiyaman.edu.tr/TR/Sayfalar/Genel/Dokumanlar-2913).   

Bankacılık  ve Sigortacılık programı öğrencileri ilke olarak; bankalar, sigorta acenteleri/Ģirketleri, 

SMMM ve SGK gibi kuruluĢlarda staj yapabilmektedir. Bu konuda bölüm olarak oldukça titiz 

davranılmaktadır.   Kahta MYO‘da staj süreci güz döneminin sona ermesiyle baĢlamakta öğrencilere 

memleketlerine gittiklerinde staj yerleri ayarlamaları önerilmektedir. Öğrenciler  staj baĢvuru formunu  

staj yapacakları yerlere onaylattıktan sonra ilgili danıĢmana teslim etmektedir. Stajların denetimi 

açısından bölüm hocaları mümkün olduğunca öğrencileri staj yerlerinde denetlemektedir.  Okullar 

açıldıktan sonra öğrenciler staj dosyalarını danıĢmana teslim etmekte ve dosyalar birçok yönden  

incelenmektedir. Bunun yanında  ekim ayı içerisinde öğrenciler bölüm staj kurulları önünde tek tek 

sözlü olarak sınava tabi tutulmaktadır. Bu süreçte öğrencinin  gerçek anlamda staj uygulamasına 

katılıp katılmadığı değerlendirilmektedir. Sonuca göre  öğrencinin staj notu belirlenmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı Adıyaman Üniversitesi Kahta  MYO Bankacılık ve Sigortacılık  programı 

öğrencilerinin staj verimliliğini ve etkinliğini  staj dosyaları üzerinden  değerlendirmektir.   

ÇalıĢmanın kapsamını, Adıyaman Üniversitesi  Kahta MYO Bankacılık ve Sigortacılık  Programı I. ve 

II. öğretim öğrencileri oluĢturmaktadır.   

 

BULGULAR 

 

AraĢtırmada, staj dosyaları staj uygulamaları açısından ―Öğrencilerin staj yaptığı sektör‖, ―Staj 

yaptıkları bölüm‖, ―ÇalıĢma  Ģekli‖, ―ÇalıĢma konuları‖,  ana baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Diğer 

baĢlıklar ise sırasıyla çözümlemeleri ile aĢağıda verilmiĢtir.  

 

1.Staj Yapılan Sektör 

Staj dosyalarında zorunlu olarak staj yapılan kurum/iĢyeri tarafından doldurulması gereken alanların 

baĢında gelen ve öğrencinin nerede staj yaptığını açık bir  Ģekilde belirten ―iĢyerinin adı‖ baĢlığına 

bağlı olarak tüm staj dosyaları   sektörel açıdan incelenmiĢtir.   Buna göre ana grup itibariyle öncelikle 

kamu ve özel sektör Ģeklinde bir gruplandırmaya gidilmiĢtir. Daha sonra iĢkolları Ģeklinde ifade 

edilebilecek  değerlendirme yapılmıĢtır. Bu değerlendirmenin sonucuna göre öğrencilerin  % 34‘ü 

kamu, % 66‘sı özel sektörde stajlarını yapmıĢlardır.  

Bu kapsamda ayrıntılı analiz yapıldığında; öğrencilerin  % 44‘ünün sigorta acenteleri,  % 32‘sinin 

bankalar,   % 15‘inin Serbest Muhasebeci  Mali  MüĢavir ve % 7‘sinin Sosyal  Güvenlik  Kurumu‘nda 

staj yaptığı belirlenmiĢtir.  % 3 oranında diğer iĢletmelerde staj yapan öğrenci vardır. Buradan 

anlaĢılacağı üzere Bankacılık ve Sigortacılık programı öğrencileri kendi branĢlarına uygun alanlarda 

staj yapmıĢlardır. 

Analiz  sonucunda  öğrencilerin % 34‘ünün kamu, % 66‘sının özel sektörde staj yaptığı belirlenmiĢtir.  

Bu kapsamda iĢkolları (alt sektörler) bazında değerlendirme yapıldığında       öğrencilerin    %43‘ü 

sigorta,  % 32‘si  banka,     %15‘i serbest muhasebeci mali müĢavir, %7‘si Sosyal Güvenlik Kurumu 

ve  %3‘ü diğer alanlarda stajlarını yapmıĢlardır.  Bu sonuçlardan anlaĢılacağı üzere öğrenciler eğitim 

aldıkları alanda stajlarını gerçekleĢtirerek aldıkları teorik  eğitimin uygulamasını iĢ ortamlarında  bire 

bir yaĢamıĢlardır.  

 

 

 

http://sbmyo.adiyaman.edu.tr/TR/Sayfalar/Genel/Dokumanlar-2913
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2.Staj Yapılan Birim 

Öğrencilerin staj yaptıkları kurum/kuruluĢların hangi birimlerinde staj eğitimi aldıkları staj dosyaları 

incelenerek ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Özellikle bankalarda staj yapan  öğrencilerin  çalıĢtıkları 

birimler  daha açık olarak belirlenmiĢtir.  Öğrencilerin ağırlıklı olarak  giĢe ve müĢteri hizmetleri  

biriminde stajlarını  yaptıkları ortaya çıkmıĢtır.  Sigorta acenteleri ve serbest muhasebeci mali 

müĢavirlerin yanında  staj yapan öğrencilerin çalıĢtıkları ortamlardan kaynaklı olarak  birim ayrımı 

yapılamamıĢtır. Sosyal Güvenlik Kurumu‘nda  ise, evrak kaydı ve emeklilik iĢlemleri biriminde  

stajlarını yapmıĢlardır. Bu kurum/kuruluĢlarda yapılan iĢler ayrıntılı olarak çalıĢma konuları 

bölümünde açıklanmıĢtır. 

 

3.ÇalıĢma  ġekli 

Öğrencilerin çalıĢma Ģekilleri grup ve bireysel olarak değerlendirilmiĢtir.  Buna göre staj  dosyalarının 

incelenmesi sonucunda öğrencilerin yaklaĢık % 59‘unun  bireysel, %  41‘inin ise grupla birlikte 

çalıĢtığı saptanmıĢtır. 

 

4.ÇalıĢma Konuları 

Öğrencilerin 45 iĢgünü boyunca  yaptıkları staja iliĢkin dosyalarındaki kayıtlar ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenmiĢ,  çalıĢma konuları; bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik  ve SGK olmak üzere ayrılmıĢ 

ve  alt  temalar Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Buna göre: 

Bankacılık:  GiĢe iĢlemleri-Hesap açma,  müĢteri hizmetleri,  senet-çek  iĢlemleri,  kredi iĢlemleri   ve   

bireysel emeklilik    iĢlemleri.             

Sigortacılık: Sigorta-Poliçe kesme iĢlemleri,     fiyat alma    ve     Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit 

Tutanağı Düzenleme.      

Muhasebecilik: Muhasebe iĢlemleri, beyanname doldurma,  dıĢarı iĢleri ve  fatura dizme iĢlemleri.                    

Sosyal Güvenlik Kurumu: Evrak kaydı ve emeklilik iĢlemleri. 

Ayrıca çalıĢılan bütün kurum/kuruluĢlarda ortak olarak yapılan  arĢiv-dosyalama ve telefon-faks- 

fotokopi iĢlemleri de değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Bu gruplandırmaya bağlı olarak  staj dosyaları üzerinde yapılan ayrıntılı analizler aĢağıdaki gibidir:  

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin staj çalıĢma alanlarının özelliğinden dolayı  

çözümlemelerde bazı konular üzerinde daha hassas bir Ģekilde durulmuĢtur. Çözümlemelerde bir 

öğrencinin birkaç çalıĢma konusunu birlikte yaptığı dikkate alınmalıdır. 

Bankacılık:  23 öğrenci çeĢitli bankalarda staj yapmıĢtır. Bu öğrencilerin tamamı  giĢe iĢlemleri ve 

hesap açma iĢlemlerinde bulunmuĢtur. Öğrencilerin bankada çalıĢma konuları içerisinde giĢe iĢlemleri 

ve hesap açma iĢlemleri % 27‘lik bir pay almıĢtır.   Öğrenciler bu iĢlemleri kendileri tek baĢına 

yapmayıp, banka giĢe elemanlarının gözetiminde gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bazı öğrencilerin ise,  staj 

sürelerinin sonuna doğru kazandıkları deyim ve kendilerine duyulan güven sonucu tek baĢına hesap 

açma iĢlemini  gerçekleĢtirdikleri belirlenmiĢtir.   

MüĢteri hizmetleri,  öğrencilerin bankada çalıĢma konularının % 26‘sını oluĢturmuĢtur. Öğrenciler 

bankaya gelen müĢterilere çeĢitli konularda yardımcı olmuĢlar, en çok da bankamatiklerden para 

çekme konusunda bazı müĢterilerin taleplerin yerine getirmiĢlerdir. Bunun yanında kredi kartı talebi 

olan müĢteriler yada kredi kartının gelip gelmediğini öğrenmek isteyen müĢterilere yardımcı 

olmuĢlardır. 

Senet-çek iĢlemleri,  öğrencilerin çalıĢma konuları içerisinde % 23 oranında yer almıĢtır. Bu iĢlemlerde 

ağırlıklı olarak senet ve çeklerin kontrol edilmesi, banka kayıtlarıyla karĢılaĢtırılması iĢlemleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kredi iĢlemleri, bankada çalıĢma konuları içerisinde % 19 pay almıĢtır.  Kredi talebinde bulunan 

müĢterilere genel bilgilerin verilmesi ve kredi sözleĢmelerinin doldurulması yapılan iĢlemler 

arasındadır. 

Bireysel emeklilik, öğrencilerin bankadaki çalıĢma konuları  arasında en az yer tutan iĢlemlerdir (%5). 

Bankaya çeĢitli nedenlerle gelen müĢterilere bireysel emekliliğin pazarlanması ile ilgili yapılan 

çalıĢmalardır.  Bireysel emeklilik  ile ilgili bilgiler verilmesi, müĢterinin ikna edilmesi gibi. 

ÇalıĢmada, bazı öğrencilerin bu konuda baĢarılı olmasının  öğrencileri motive ettiği anlaĢılmıĢtır. 

Sigortacılık: Sigorta acentelerinde staj yapan öğrenci sayısı 32‘dir. Bu alanda sigorta-poliçe kesme 

iĢlemleri % 49 oranında yer almıĢtır. Öğrenciler gelen müĢterilere sigorta ile ilgili merak edilenleri 

açıklamıĢlar ve yönlendirmede bulunmuĢlardır.  Sigorta süresi dolacak olan müĢterileri arayarak 
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bilgilendirmiĢleridir. Hazır paket programları öğrenmiĢler ve bu yolla sigorta poliçesi  

düzenlemiĢlerdir. Öğrencilerin daha çok trafik ve kasko sigortası poliçesi kestikleri belirlenmiĢtir. 

Bunun yanında DASK, tarım ve konut sigortaları kesilen diğer sigorta poliçeleridir.  Öğrenciler ayrıca 

hasarlı araç sorgulama amacıyla TRAMER   (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) sistemine giriĢ 

yapmayı öğrenmiĢlerdir.  

Fiyat alma    iĢlemleri,  öğrencilerin çalıĢma konuları içerisinde % 47 oranında yer almıĢtır. Bu 

kapsamda  çeĢitli sigorta Ģirketlerinden fiyat almak üzere  skype  sistemini kullanarak iletiĢime 

geçmiĢler ve alternatif fiyatları müĢterilerin tercihine sunmuĢlardır. 

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı düzenleme    iĢleri,  öğrencilerin sigortacılık çalıĢma konularının % 

4‘ünü oluĢturmuĢtur. Sigorta eksperliği  kapsamında gerçekleĢtirilen bu iĢlem,  araçların kayıp hasar 

ve miktarlarını  nedenlerini ve niteliklerini  belirleyen ve mutabakatlı  kıymet tespiti   hasar düzeyi ile 

ilgili yapılan bir çalıĢmadır.   Belli bir uzmanlık ve deneyim gerektiren bu iĢlemin öğrencilerin 

katılımıyla da  gerçekleĢtirilmesi  önemli bulunmuĢtur.  Bu çalıĢmalar öğrencilerin stajın gerçek 

anlamıyla yapılması sürecinde son derece önem taĢımaktadır. 

Muhasebecilik: Bankacılık ve sigortacılık programı öğrencilerinin  % 15‘i stajlarını serbest 

muhasebeci ve mali müĢavirlerin (SMMM)  yanında yapmıĢtır. Programın müfredatında  çeĢitli 

muhasebe dersleri de yoğun olarak verilmektedir.  Dolayısıyla  bölüm mezunlarının istihdam 

alanlarından birisi de  serbest muhasebeci ve mali müĢavirliktir.  Bu nedenle öğrencilerin bu alanda 

staj yapmalarına izin verilmektedir.  Muhasebe iĢlemleri, bu alandaki faaliyetlerin  % 27‘sini 

oluĢturmaktadır.  Öğrenciler  SMMM‘lerdeki  hazır paket programları kullanarak çeĢitli muhasebe 

iĢlemleri gerçekleĢtirmiĢlerdir. Yükümlülerin   faturalarını tekniğine uygun Ģekilde sisteme 

iĢlemiĢlerdir. 

Beyanname doldurma iĢlemi,  muhasebecilik  çalıĢma konusu içerisinde % 15 oranında yer almaktadır. 

Öğrenciler katma değer vergisi beyannamesi doldurulmasını öğrenmiĢlerdir.  Bunun yanında muhtasar 

beyanname, münferit beyanname ve diğerlerinin  doldurulmasında deneyim kazanmıĢlardır. 

Büro dıĢı iĢler, muhasebecilik alanında çalıĢanların çalıĢma konuları  içerisinde oldukça önemli bir yer  

tutmaktadır (%34). Yükümlülerin takibi, faturaların toplanması, vergi dairesine,  bankaya, ticaret ve 

sanayi odasına, iĢletmelere gidilmesi ve kargo gönderimi iĢleri   bunların baĢlıcalarıdır.  Öğrencilerin 

ayrıca çeĢitli ödemeler (fatura vb ödemesi )  için yada  iĢyerinde çalıĢanların bazı kiĢisel  iĢleri için de  

dıĢarıya gönderildiği belirlenmiĢtir.  

Fatura dizme iĢlemler,.  öğrencilerin  muhasebecilik alanında yoğun olarak yaptıkları çalıĢma 

konularından  biridir (%23).    Yükümlülerden toplanan faturalar tarih sırasına göre dizilmektedir. Bu 

iĢlem özellikle yükümlü sayısı çok olan SMMM‘de oldukça zaman almaktadır.  Faturaları tarih 

sırasına göre dizme iĢlemi bittikten sonra, bunları paket programa  iĢleme süreci baĢlamaktadır. 

Öğrenciler bu aĢamada  hem belge düzeninin önemini hem de   muhasebenin temel kavramlarını  

özümseme   sürecini     kavramaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu: SGK‘da beĢ öğrenci stajını yapmıĢtır. Bu öğrenciler ağırlık olarak evrak 

kaydı iĢlemlerini yapmıĢlardır.   Aylık bağlanması, emeklilik, çeĢitli ödemeler, borçlanma ve tahsis 

iĢlemleri  vb iĢlemler için gelen evrakların  kaydı yapıldıktan sonra bunların ilgili birimlere havale 

edilmesi  iĢlemlerin baĢlıcalarıdır.   

Emeklilik iĢlemleri, SGK‘da staj yapan öğrencilerin yaptıkları bir baĢka çalıĢma konusudur.  Kuruma 

emeklilik süreci ile ilgili baĢvuranlara yardımcı olunmuĢtur. Emekli maaĢı, emekliliğe kalan süre, 

maaĢlardan yapılan çeĢitli kesintiler vb konularda vatandaĢlara bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Bu 

kurumda staj yapan öğrenciler özellikle bir kamu kuruluĢundaki çalıĢma Ģeklinin farklılığını görmüĢler 

ve bununla ilgili deneyim kazanmıĢlardır.  

Bankacılık ve sigortacılık programı öğrencileri staj yaptıkları kurum/kuruluĢlarda  yukarıda belirtilen 

çalıĢma konularının yanında arĢiv-dosyalama ve telefon-faks-fotokopi  iĢleri de yapmıĢlardır. Bunlar 

tüm staj yapılan iĢyerleri için genel olarak değerlendirilmiĢtir.  Özellikle arĢiv-dosyalama iĢlemlerinde 

öğrencilerin  yoğun olarak kullanıldığı ortaya çıkmıĢtır. ĠĢyerlerine gelen yada hazırlanan evraklar  

uygun bir Ģekilde  dosyalara yerleĢtirilmekte, sınıflandırılmakta ve daha sonra da arĢive 

kaldırılmaktadır. 

Telefon faks-fotokopi  iĢleri de çoğunlukla stajyer öğrencilere yaptırılan iĢlerdir.  Telefonlara cevap 

verme,  faks çekme  ve evrakların fotokopi ile çoğaltılması olağan yapılması gereken iĢler olarak 

görülmektedir.   Öğrencilerin arĢiv-dosyalama tekniklerini  öğrenmeleri, telefonla iletiĢim becerilerini 
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geliĢtirmeleri, faks  cihazını kullanmaları   fotokopi ile çoğaltma iĢlemini öğrenmeleri staj eğitiminin 

kazanımları olarak görülmelidir. 

 
SONUÇ 

 

Günümüzde nitelikli eleman ihtiyacı hızla  artmaktadır. ĠĢ dünyası bu konudaki beklentilerini  farklı 

ortamlarda  her geçen gün dile getirmektedir. Bu beklentileri karĢılamada  üniversitelere özellikle  de 

meslek yüksekokullarına  önemli görevler düĢmektedir.  MYO‘lar  teorik eğitim yanında uygulamalı 

eğitimin verildiği yerler olarak  ön plana çıkmaktadır.  Bu kapsamda,  ĠĢ baĢında-iĢyerinde eğitim  ya 

da diğer adıyla staj  eğitimi günümüzün en çok tartıĢılan  konularının baĢında gelmektedir. Sektörlerin 

ara eleman ya da orta kademe yöneticilerini yetiĢtirmeyi amaçlayan meslek yüksekokullarında, teorik 

dersler kadar uygulamalı dersler ve stajlar önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan staj gibi meslek öncesi 

deneyim fırsatları öğrenciler tarafından  değerlendirildiğinde, aktif iĢ yaĢamı öncesinde bu tercihler 

bireyin kendi farkındalığını artıran bir unsur haline gelmektedir. 

Staj eğitiminden tarafların beklenen yararı sağlaması için benzer bakıĢ açıları ile  bakmaları gereklidir. 

Staj yerlerinin seçimi, staj yapılan iĢyerlerinde öğrencinin  uygulama  eğitimine  gösterilen duyarlılık  

ve stajın öğretim elemanları tarafından  denetimi önem taĢımaktadır. 

Bu çalıĢmada, içerik analiz  yöntemi  ile Kahta  MYO Bankacılık ve Sigortacılık  programı 

öğrencilerinin,   staj dosyaları incelenerek   staj verimliliği ve etkinliği ortaya konmuĢtur.  Öncelikle 

çalıĢmada öğrencilerin staj yaptıkları sektörler, birimler, çalıĢma Ģekilleri ve çalıĢma konuları 

belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin staj dosyalarının genel değerlendirmesi ve Kahta MYO‘na özgü staj sınavı  sonuçlarına 

göre, stajın öğrencinin okulda öğrendiği teorik bilgilerin uygulamada görmesinin  olumlu sonuçlara 

yol açtığı anlaĢılmıĢtır. Her Ģeyden önce öğrencilerin çalıĢma yaĢamını görmeleri, hayatı öğrenmeleri, 

insan iliĢkilerinin önemini kavramaları ve gelecekte mesleklerini yapacakları alanları tanımaları son 

derece önem taĢımaktadır.   

Öğrencilerin staj yerleri dağılımının genel olarak bölümlerine uygun bir  Ģeklinde olduğu 

görülmektedir.  Sigortacılık sektörü ilk sırayı alırken, onu bankacılık ve SMMM‘lik izlemektedir.  

ÇalıĢmada özellikle bankacılık alanında staj yapan öğrencilerin  bankacılığın konumundan dolayı 

diğerlerine göre kurallara daha uygun staj yaptıkları    belirlenmiĢtir.  Öğrencilerin çalıĢma alanları 

itibariyle,   bankacılıkta;  giĢe iĢlemleri,  müĢteri hizmetleri,  kredi,  senet- çek  iĢlemleri    ve  bireysel 

emeklilik    iĢlemleri,  sigortacılıkta; sigorta-poliçe kesme iĢlemleri,    fiyat alma, muhasebecilikte; 

muhasebe iĢlemleri, beyanname doldurma,  dıĢarı iĢleri ve  fatura dizme iĢlemleri,  SGK‘nda; evrak 

kaydı ve emeklilik iĢlemleri ön plana  çıkmıĢtır. 

Sayıları az da olsa  öğrenciler arasında ―naylon staj‖ olarak bilinen staja rastlanmıĢtır. Bunlarla ilgili 

gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.  Staj dosyalarında ayrıca birçok sayfada tekrarlanan ifadeler belirlenmiĢtir. 

Öğrenciler tarafından sürekli aynı iĢin yapılması olarak açıklanan bu durum, denetçi öğretim 

elemanlarının takibi ile azaltılabilir.  

Özellikle bazı özel bankaların staj konusunda çok katı olmaları, öğrencileri staj yeri bulma konusunda 

zorlamaktadır. Bu konuda MEB, YÖK ve sektör temsilcilerinin iĢbirliği ile çözüm bulunması zorunlu 

görülmektedir.  

Sonuç olarak 45 iĢgünü staj süresinin yeterli olduğu ve derslerdeki teorik bilgilerin uygulamada büyük 

ölçüde paralellik gösterdiği, öğrencinin iletiĢim becerisini geliĢtirdiği, eksik yönlerini görme fırsatı 

sağladığı  ve öğrencilerin genelde stajdan  olumlu sonuçlar aldığı görülmüĢtür. Ayrıca,  staj sürecinde 

hazırlanan staj dosyalarının ve yapılan staj sınavının öğrencilere belirli alıĢkanlıklar ve sorumluluklar 

kazandırdığı ortaya çıkmıĢtır. Bu kapsamda  üniversiteler ile ilgili sektörler arasında  iĢbirliği çabaları 

artırılmalıdır. Ġlgili sektör  öğrenci stajlarını istekli  ve yararlanıcı bir yaklaĢımla öğrencinin bilgi ve 

becerisinden yararlanma anlayıĢına sahip olmalı, bunu yaparken de öğrencinin mesleki geliĢimine ve 

olgunlaĢmasına katkı sağlama olarak görmelidir.  
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Özet 

 

Türkiye‘de iĢgücü piyasası incelendiğinde, iĢ arayanların nitelikleri ile iĢverenlerin aramıĢ oldukları 

niteliklerin örtüĢmediği görülebilecektir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, eğitim ile 

istihdam arasında güçlü bir iliĢki kurulmamasıdır.  ĠĢsizlik sorununun çözümünde, eğitim arzı ile 

iĢgücü talebi arasındaki nitelik farklılıkların giderilmesi önemli bir engelin aĢılmasını sağlayacaktır. 

Bu çalıĢmanın amacı Türkiye‘de iĢgücü piyasasını genel olarak değerlendirmek ve iĢgücü talebinin 

meslek yüksekokullarının sosyal programları tarafından karĢılanma düzeyini incelemektir. Bu 

bağlamda öncelikle iĢgücü talepleri sektörel olarak incelenecek, sonra da iĢgücü piyasasının ara 

eleman talebinin karĢılanacağı meslek yüksekokulu sosyal programları ile karĢılaĢtırılacaktır. Son 

olarak ta Türkiye‘de iĢgücü piyasası ve meslek yüksekokulları sosyal programların istihdamı ile ilgili 

düĢünce ve önerilere yer verilecektir. ÇalıĢmada kullanılacak veriler Türkiye Ġstatistik Kurumu 

(TÜĠK), Türkiye ĠĢ Kurumu (Ġġ-KUR) ve Öğrenci Seçme Ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yayınlanan resmi verilerden elde edilecektir. ÇalıĢmada Ġġ-KUR tarafından hazırlanan ĠĢgücü Piyasası 

AraĢtırmaları Raporu verilerine göre Türkiye iĢgücü piyasasında 2015 yılında en çok açık iĢin olduğu 

5 sektör sırasıyla; Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, Diğer Hizmet Faaliyetleri, Toptan ve 

Perakende Ticaret, Gayrimenkul Faaliyetleri ile Bilgi Ve ĠletiĢim Faaliyetleri olduğu belirlenmiĢtir. 

Meslek Yüksekokulları sosyal programları Öğrenci Seçme Ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından belirlenen 2015 yılı kontenjanları incelendiğinde ise en fazla kontenjanların yer aldığı 5 

bölüm sırasıyla; Muhasebe ve Vergi uygulamaları, ĠĢletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, DıĢ 

Ticaret, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Lojistik bölümü olduğu görülmektedir. ÇalıĢmanın 

sonucunda en fazla kontenjanların verildiği Meslek yüksekokulları bölümlerinin, iĢgücü piyasasının en 

çok ihtiyacı olan sektörlere ait olmadığı tespit edilmiĢtir.  Dolayısıyla da meslek yüksekokulları 

programlarının iĢgücü piyasasının ihtiyacı olan bölümler doğrultusunda revize edilerek güncellenmesi 

gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu Sosyal Programları, ĠĢgücü Piyasası, Ġstihdam 
 

 

 

 

 

THE DEMAND OF LABOUR FORCE MARKET AND INVESTIGATION 

OF COMPENSATION LEVEL OF THIS DEMAND BY VOCATIONAL 

HIGH SCHOOLS AT SECTORAL BASE 
 

Abstract 

 

It can be easily seen that the qualification of jobseeker and the qualification searched by employers are 

not consistent with each other. The most important reason of this situation is the weak relationship 
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between education and employment. Eliminating the quality difference between supply of education 

and labour force demand will provide opportunity to overcome a major obstacle. 

The aim of this study is to evaluate the general situation of labour force market and the investigation 

of compensation level of this demand by vocational high schools‘ social programmes. First of all, 

labour force demand will be investigated at sectoral base, and then social programme of vocational 

high schools will be compared with intermediate staff demand of labour force market. At last, opinion 

and advices will be given related with labour force market and the employment of social programmes. 

Data is attained from the official data of Turkish Statistical Institution (Turkstat), Turkish Employment 

Agency (TEA), and Student Selection and Placement Centre. According to the data of TEA‘ Labour 

Force Market Research Report, the 5 most job vacancies sectors at 2015 are respectively; 

Accommodation and Food Services Activities, Wholesale and Retail Trade, Other Service Activities, 

Real Estate Activities, and Information and Communication Activities. When the quotas given by 

Student Selection and Placement Centre for Vocational High Schools‘ social programmes are 

investigated at 2015, the most quotas are given to Accounting and Tax Applications, Business 

Management, Banking and Insurance, Foreign Trade, Office Management, Executive Assistance, and 

Logistic departments respectively. At the end of the study, it has been determined that the most quotas 

given to the departments of vocational high schools are not reflecting the needs of labour force market. 

Thereby, programmes of vocational high schools should be revised and updated towards the needs of 

labour force market.  

 

Keywords:  The Social Programme of Vocational High Schools, Labour Force Market, Employment.  

 

GĠRĠġ 

 

Mesleki eğitim en genel anlamda, bireye bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceri ile meslek 

alıĢkanlıklarını kazandırma ve aynı zamanda zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kiĢisel yönleriyle 

de dengeli biçimde geliĢtirme sürecidir (Uçar ve ÖzerbaĢ, 2013:242). Mesleki eğitim, bir ülkede 

kalkınmanın hızlanması, istihdamın artması dolayısıyla da rekabet gücünün yükselmesi açısından çok 

kritik bir öneme sahiptir (Yörük vd.,2002:304). Türkiye‘de mesleki eğitim vermek amacıyla kurulan 

meslek yüksekokullarının temelleri, 1953 yılında tekniker eğitimi olarak atılmıĢtır. Mesleki eğitim 

olarak verilen tekniker eğitimine 1967 yılında son verilmiĢ, 1975 yılında YAY-KUR bünyesinde 

yüksekokul olarak devam edilmiĢtir. Son olarak mesleki eğitim 1982 yılında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununda ―meslek yüksekokulları‖ olarak tanımlanmıĢ ve üniversitelere 

bağlanmıĢtır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nda meslek yüksekokulları, belirli mesleklere 

yönelik ara insan gücü yetiĢtirmeyi hedefleyen yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıĢtır (Öktem 

ve ġahin,2011) 

Tanımdan da anlaĢıldığı üzere meslek yüksekokullarının temel amacı, iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu 

niteliklere sahip sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ara insan gücü yetiĢtirmektir. Meslek 

yüksekokullarında teknik programlardan mezun olan öğrencilere tekniker ünvanı, sosyal 

programlardan mezun öğrencilere ise meslek elemanı ünvanı verilmektedir (Köktürk vd.,2005). Üst 

düzey yönetici, mühendis veya uzman ile teknisyen arasında bulunan tekniker/meslek elemanı, 

teknisyenden daha fazla teorik bilgiye mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara 

elemandır. Bu nedenle özellikle küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde tekniker/meslek elemanı, 

iĢletmenin yöneticilik rolünü de üstlenebilmektedirler. Dolayısıyla tekniker/meslek elemanın, 

bulundukları sektörde kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgileri uygulama kabiliyeti ve becerisine sahip 

olmaları gerekir. Fakat günümüzde mesleki eğitimin ve meslek yüksekokullarının önemi yeterince 

anlaĢılamamıĢ olduğundan yeterli verim alınamamaktadır. Bu durumun altında yatan birçok neden 

olmasına karĢın en önemli nedenlerinden biri, meslek yüksekokulları açılırken bölgenin yerel sanayi, 

ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları tespit edilmeksizin, üniversitelerin imkanlarının dikkate 

alınmasıdır (Kaya,2014:350). Bu durum birbiriyle iĢbirliği içerisinde olması gereken meslek 

yüksekokulu ile iĢ gücü piyasasının birbirinden kopmasına ve sonucunda da iĢsizlik sorununa neden 

olmaktadır. 
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1.ĠĢgücü Piyasası 

Türkiye‘de iĢgücü piyasası incelendiğinde dikkat çeken en önemli nokta, iĢgücü talebi ve iĢgücü arzı 

arasındaki farklılıktan oluĢan birçok sorununun bulunduğu, ancak bu sorunların çözümü için gerekli 

politikaların uygulanmadığıdır (ġahin,2007:554).  

ĠĢgücü piyasasında belirlenen ve temel iki gösterge olan istihdam ve iĢsizlik rakamları, makro açıdan 

bir ülkede toplumun ve ekonominin sağlıklı iĢleyip iĢlemediği hakkında bilgi verirken, mikro açıdan 

da insanların yaĢam ve refah düzeyleri hakkında bilgi vermektedir (Acar,2013:123). Ülkelerin sosyo-

ekonomik yapıları üzerinde çok önemli bir yer teĢkil eden iĢgücü piyasası, istihdam ve iĢsizlik verileri, 

bu çalıĢma kapsamında öncelikle eğitim düzeyine göre değerlendirilecektir. Türkiye Ġstatistik Kurumu 

tarafından yayınlanan eğitim düzeyine göre iĢgücü verileri 2014 ve 2015 yılı için aĢağıdaki tabloda yer 

almaktadır. TÜĠK tarafından 2015 yılı aralık ayı verileri henüz yayınlanmadığı için, 2014 ve 2015 yılı 

kasım ayı verileri derlenerek aĢağıdaki tablo oluĢturulmuĢtur.  

Türkiye‘de 15 yaĢ üstü toplam iĢgücü sayısı 2014 yılında 28.971.000 kiĢi iken, 25.874.000 kiĢinin 

istihdam edildiği ancak 3.096.000 kiĢinin ise iĢsiz olduğu belirlenmiĢtir. 2015 yılında ise 15 yaĢ üstü 

toplam iĢgücünün sayısı 29.801.000 kiĢi olduğu, bu iĢgücünün 26.677.000‘nin ise istihdam edildiği, 

3.124.000 kiĢinin iĢsiz olduğu görülmektedir. ĠĢgücünde 2015 yılında, 2014 yılına göre 830 bin kiĢilik 

artıĢ olduğu, 803 bin kiĢinin istihdam edildiği ancak 28 bin kiĢinin de iĢsiz olduğu görülmektedir. 

Türkiye‘de eğitim durumu açısından en fazla iĢgücünü, lise altı eğitime sahip olanlar oluĢturmaktadır. 

2015 yılında 29 milyon olan toplam iĢgücünün, 16 milyonunu lise altı eğitimi olanlar oluĢturmaktadır 

ki bu da toplam iĢgücünün %55‘ine denk gelmektedir. Dolayısıyla iĢgücünün yarısından fazlasının lise 

altı eğitime sahip olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyine göre en az iĢgücünü okuryazar olmayanlar 

oluĢturmaktadır. 2015 yılında okuryazar olmayan 1.065.000 iĢgücünün bulunduğu görülmektedir. 

Okuryazar olmayan iĢgücünde 1.002.000 kiĢinin istihdam edildiği 63 bin kiĢinin de iĢsiz olduğu 

görülmektedir. Okuryazar olmayan iĢgünün %94‘ü istihdam edilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Türkiye‘de Eğitim Düzeyine Göre 2014 ve 2015 Yılı ĠĢgücü Durumu (Bin KiĢi) 
ĠĢgücü Durumu ĠĢgücü 

Eğitim Düzeyi 
Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 

Yüksek-

öğretim                                                         
Toplam 

2014 1 168 15 979 2 886 2 899 6 039 28 971 

2015 1 065 16 207 2 998 3 010 6 521 29 801 

ĠĢgücü Durumu Ġstihdam Edilenler 

Eğitim Düzeyi 
Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 

Yüksek-

öğretim                                                         
Toplam 

2014 1 082 14 358 2 536 2 568 5 330 25 874 

2015 1 002 14 542 2 611 2 703 5 819 26 677 

ĠĢgücü Durumu ĠĢsiz 

Eğitim Düzeyi 
Okur-yazar 

olmayanlar 

Lise altı 

eğitimliler 
Lise 

Mesleki veya 

teknik lise 

Yüksek-

öğretim                                                         
Toplam 

2014  86 1 621  349  331  709 3 096 

2015  63 1 665  387 307 702 3 124 

Kaynak: Türkiye Ġstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr/15/02/2016 

 

Meslek yüksekokulları açısından iĢgücü verileri değerlendirildiğinde, meslek yüksekokullarının 

tabloda yükseköğretim mezunları içerisinde yer aldığı görülmektedir. Ancak yükseköğretim mezunları 

kapsamında sadece meslek yüksekokulları değil, yüksekokul ve fakülte mezunları da yer almaktadır. 

Eğitim düzeyine göre 2. en yüksek iĢgücünü oluĢturan yükseköğretim mezunları 2015 yılında toplam 

iĢgücünün %21‘ini oluĢturmaktadır. Yükseköğretim mezunları hem istihdam hem de iĢsizlik 

rakamlarında da en yüksek 2. eğitim düzeyinde yer almaktadır. 2015 yılında yükseköğretim mezunu 

6.521.000 kiĢinin, 5.819.000 kiĢisi istihdam edilmiĢ, 702 bin kiĢisi ise iĢsiz olarak yer almıĢtır. Bu da 

yükseköğretim mezunlarının %89‘unun istihdam edildiğini göstermektedir. Yükseköğretim 

mezunlarının istihdamının yüksek görünmesine karĢın, okuryazar olmayanların istihdamının (%94) 

altında kaldığı görülmektedir. 

Mevcut istihdam verileri ile yapılan bir baĢka çalıĢmada ĠġKUR tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Türkiye‘de iĢgücü piyasasındaki geliĢmeleri izlemek, piyasanın ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların 

iĢgücü ihtiyacı üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla Ġġ-KUR tarafından ĠĢgücü Piyasası 
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AraĢtırmaları yapılmaktadır. ĠĢgücü Piyasası AraĢtırması ile Türkiye‘de iĢ hayatında hangi sektör ve 

mesleklerde ne kadar iĢgücüne ihtiyaç olduğu ve hangi sektör ve mesleklerde iĢgücü temininde zorluk 

çekildiği, zorluk çekme nedenleri, hem mevcut dönem hem de gelecek dönemler için tespit edilerek 

raporlanmaktadır. Ġġ-KUR tarafından yapılan ĠĢgücü Piyasası AraĢtırmaları Raporuna göre Türkiye 

genelinde istihdam edilenlerin, sektörlere ve cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 2‘de yer almaktadır.  

 

Tablo 2: Türkiye Genelinde ÇalıĢanların Sektörlere ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 
Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu, 2015 yılı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırma Raporu 
 

Toplam 9.548.085 kiĢiye ulaĢılarak yapılan bu çalıĢmaya göre, Türkiye‘de istihdamın en fazla olduğu 

sektörler; imalat sektörü ile toptan ve perakende ticaret sektörleridir. En az istihdama sahip olan 

sektörler ise Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme Faaliyetleri ile Elektrik, Gaz, 

Buhar ve Ġklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörleridir. Mevcut istihdam verileri çalıĢanların 

cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde; toplam 9.548.085 çalıĢanın 7.056.259‘unun erkek, 

2.491.826‘sının kadın olduğu ve kadın istihdamının çok çok düĢük düzeylerde kaldığı görülmektedir.  

ĠġKUR tarafından 2015 yılında yapılan ĠĢgücü Piyasası AraĢtırması Raporu verileri çalıĢmanın amacı 

kapsamında meslek yüksekokullarının sosyal programlarını içerecek Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir. 

Buna göre teknik programlar kapsamında yer alan Ġmalat, ĠnĢaat, Madencilik ve TaĢ Ocağı, Su 

Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve ĠyileĢtirme Faaliyetleri, Su Temini; Kanalizasyon, Atık 

Yönetimi ve ĠyileĢtirme Faaliyetleri gibi sektörler bu çalıĢma kapsamında değerlendirilmeyeceğinden 

çıkarılmıĢtır. 

Tablo 3‘te 2015 yılı itibariyle iĢgücü piyasasının talep yönünü gösteren açık iĢi olan iĢyerlerinin, 

sektörlere göre dağılımları yer almaktadır. Açık iĢ, iĢverenin fiilen ihtiyaç duyduğu ve uygun bir aday 

bulmak amacıyla arama kanalları ile aktif adımlar attığı meslekleri ifade etmek için kullanılan terimdir 

(ĠġKUR,2015:99). 
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Tablo 3: 2015 Yılı Ġtibariyle Sektörlere Göre Açık ĠĢi olan ĠĢyerleri Dağılımları 

Sektör Açık ĠĢ Oranı 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 19,7 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 14,5 

Toptan ve Perakende Ticaret 14,3 

Gayrimenkul Faaliyetleri 13,7 

Bilgi Ve ĠletiĢim 12,5 

Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 12,2 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 10,3 

Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor 10,2 

UlaĢtırma ve Depolama 8,8 
Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu, 2015 yılı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırma Raporu 

 

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye iĢgücü piyasasında 2015 yılında en çok açık iĢin olduğu 5 sektör 

sırasıyla; Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, Diğer Hizmet Faaliyetleri, Toptan ve Perakende 

Ticaret, Gayrimenkul Faaliyetleri ile Bilgi Ve ĠletiĢim Faaliyetleri olduğu görülmektedir. Bu sektörleri 

yine sırasıyla Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri, Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Kültür, Sanat 

Eğlence, Dinlence ve Spor Faaliyetleri takip etmektedir. Sosyal programlar bazında en az açık iĢin 

olduğu sektör ise UlaĢtırma ve Depolama sektörüdür.  

En fazla iĢgücü talebi Konaklama ve Yiyecek Hizmeti sektöründe yer almaktadır. Bu sektör istihdam 

açısından değerlendirildiğinde, bir önceki tabloda istihdamın en fazla olduğu 4. sektör olarak yer 

almaktaydı. Yine istihdamın en fazla olduğu 2. sektör olan toptan ve perakende ticaret sektörü, en 

fazla açık iĢi olan sektörler sıralamasında da 3. sırada yer almaktadır. Bunun anlamı, bu 2 sektörde de 

toplam iĢgücünün büyük bir kısmı istihdam edildiği halde, hala bu sektörlerde iĢgücü talebinin yoğun 

olduğudur. En az iĢgücü talebinin bulunduğu sektör olan UlaĢtırma ve Depolama sektörü istihdam 

açısından 5. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla istihdamın yüksek olduğu bu sektörde, iĢgücü talebinin 

düĢük olduğu anlamı çıkarılabilir. 

 

2. ĠĢgücü Piyasası ve Meslek Yüksekokulları 

 

ĠĢgücü piyasasının talebini gösteren en çok açık iĢ olan sektörlere karĢılık gelebilecek meslek 

yüksekokulu sosyal programları, 2015 yılı Ölçme Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yayınlanan Yükseköğretim Programları Kılavuzu incelenerek belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Tablo 4 incelendiğinde en çok açık iĢin bulunduğu sektör olan konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri ile ilgili Türkiye‘de meslek yüksekokullarında 3 farklı program bulunmaktadır bunlar; 

Turizm ve otel iĢletmeciliği, aĢçılık ve ikram hizmetleri programlarıdır.  En az açık iĢin olduğu 

UlaĢtırma ve Depolama sektörü ile ilgili ise, meslek yüksekokullarında 9 farklı program 

bulunmaktadır. Bu programlar; Otobüs Kaptanlığı, Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, UlaĢtırma ve 

Trafik Hizmetleri, Lojistik, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Posta Hizmetleri, Hava Lojistiği, 

Deniz ve Liman ĠĢletmeciliği, Sivil havacılık kabin hizmetleri programlarıdır. Görüldüğü üzere en çok 

açık iĢin olduğu sektörde 3 farklı program yer alırken, en az açık iĢin bulunduğu sektörle ilgili 9 farklı 

program yer almaktadır. Yine en çok açık iĢin bulunduğu 4. Sektör olan gayrimenkul faaliyetleri ile 

ilgili ise MYO‘larda Emlak ve Emlak Yönetimi ismiyle tek bir program yer almaktadır.  
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Tablo 4: En Çok Açık ĠĢin Olduğu Sektörlere KarĢılık Gelen MYO Programları 

Sektör 
Açık ĠĢ 

Oranı 
MYO Programları 

Konaklama ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 

19,7 Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, AĢçılık, Ġkram Hizmetleri 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 14,5 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Kooperatifçilik, Yerel 

Yönetimler, Sosyal Güvenlik, Adalet 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 

14,3 Pazarlama, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Reklamcılık 

Gayrimenkul Faaliyetleri 13,7 Emlak ve Emlak Yönetimi 

Bilgi Ve ĠletiĢim 12,5 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Medya 

ve ĠletiĢim, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Yönetimi 

Ġdari ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 

12,2 Büro Yön. Ve Yönetici Asistanlığı,   Maliye, Hukuk Büro 

Yönetimi ve Sekreterliği,  Özel Güvenlik ve Koruma, Ġnsan 

Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 

ĠĢletme Yönetimi, DıĢ Ticaret 

Finans ve Sigorta 

Faaliyetleri 

10,3 Bankacılık ve Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye 

Piyasası 

Kültür, Sanat Eğlence, 

Dinlence ve Spor 

10,2 Turizm ve Seyahat, Turist Rehberliği, Turizm Rehberliği, 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Sahne ve Gösteri Sanatları 

Teknolojisi, Turizm Animasyonu, Kültürel Miras ve Turizm, 

Radyo ve Televizyon Programcılığı, Turizm Rehberliği, Basın 

ve Yayıncılık 

UlaĢtırma ve Depolama 8,8 Otobüs Kaptanlığı, Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, 

UlaĢtırma ve Trafik Hizmetleri, Lojistik, Havacılıkta Yer 

Hizmetleri Yönetimi, Posta Hizmetleri, Hava Lojistiği, Deniz 

ve Liman ĠĢletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu, 2015 yılı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırma Raporu ve 2015 yılı Ölçme Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) Kılavuzu bilgilerinden derlenmiĢtir. 

 

Tablo 5‘te iĢgücü talebine karĢılık gelen meslek yüksekokulu sosyal programlarının 2015 yılı 

kontenjanları yer almaktadır. Meslek yüksekokulu sosyal programları, 2015 yılı kontenjanları 

açısından değerlendirildiğinde en fazla kontenjanın Muhasebe ve vergi uygulamaları programına ait 

olduğu görülmektedir. Bu programı ĠĢletme yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, dıĢ ticaret ile büro 

yönetimi ve yönetici asistanlığı programları takip etmektedir. En çok kontenjanın bulunduğu 5 

programdan 4‘ü (bankacılık ve sigortacılık programı hariç) idari ve destek hizmet faaliyetleri 

sektörüne aittir. Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü ise, en çok açık iĢin olduğu sektörler 

açısından 6. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla en fazla kontenjanların bulunduğu 4 program, iĢgücü 

talebinin az olduğu tek bir sektöre istihdam sağlayan programlardır. En az kontenjanın bulunduğu 

program ise 31 kiĢilik kontenjana sahip olan Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi programıdır. Bu 

program iĢgücü talebi açısından bakıldığında 9. Sırada yer alan Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor 

sektörüne karĢılık gelmektedir.  
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Tablo 5: MYO Sosyal Programlarının 2015 yılı Kontenjan Sayıları 

Programlar 
Konten 

Jan 
Programlar 

Konten 

Jan 

Reklamcılık 82 Halkla ĠliĢkiler Ve Tanıtım, 6.974 

Pazarlama 4.751 Bilgi Yönetimi 526 

Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama 1.185 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 384 

Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği 4.825 Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.637 

Ġkram Hizmetleri 235 Medya Ve ĠletiĢim, 386 

AĢçılık 5.383 Emlak Ve Emlak Yön. 1.015 

Otobüs Kaptanlığı 236 Bankacılık Ve Sigortacılık 14.148 

UlaĢtırma Ve Trafik Hizmetleri 409 Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası 547 

Posta Hizmetleri 760 Turizm Ve Seyahat Hizmetleri 2.727 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, 1.951 Turist Rehberliği,  81 

Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, 1.325 Turizm Rehberliği 766 

Hava Lojistiği 50 Sahne Ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, 31 

Lojistik, 7.900 Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık 490 

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi,  372 Turizm Animasyonu, 273 

Deniz Ve Liman ĠĢletmeciliği 1.191  Kültürel Miras Ve Turizm, 211 

Büro Yön. Ve Yönetici Asistanlığı 11.580 Basın Ve Yayın 215 

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sek. 96 Radyo Ve Televizyon Programcılığı 2.738 

Özel Güvenlik Ve Koruma, 1.756 Kooperatifçilik, 441 

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları 19.513 Yerel Yönetimler, 4.822 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi 2.464  Sosyal Güvenlik, 1.049 

ĠĢletme Yönetimi, 16.977 Adalet, 5.236 

Maliye 4.722 Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri 835 

DıĢ Ticaret 11.915   

Kaynak: 2015 yılı Ölçme Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) Kılavuzu bilgilerinden derlenmiĢtir. 

 

Son olarak Tablo 6‘da en çok açık iĢin olduğu sektörler, açık iĢlerin yüzdesel oranları, bu sektörlere 

karĢılık gelen sosyal programlar ile bu programların 2015 yılı kontenjanları ve tüm programlar 

içerisindeki yüzdesel oranları yer almaktadır. 

ĠĢgücü talebine göre gruplandırılan meslek yüksekokulu sosyal programlar için, 2015 yılında ÖSYM 

tarafından ayrılan kontenjan sayısı 145.210‘dur. 2015 yılı için en çok kontenjan ayrılan sektörler idari 

ve destek hizmet faaliyetleridir. MYO‘ larda en çok kontenjanın bulunduğu bu programlar ise iĢgücü 

talebi açısından 6. sırada yer almaktadır. En çok kontenjan ayrılan programların bulunduğu 2. sektör 

ise ulaĢtırma ve depolama sektörüdür ki, bu sektör iĢgücü talebi açısından son sıradaki sektördür. 
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Tablo 6: En Çok Açık ĠĢin Olduğu Sektörlere KarĢılık Gelen MYO Programları ve Kontenjanları 

Sektör 
Açık ĠĢ 

Oranı 
Myo Bölümleri 

Kontenjan 

Sayısı 

Kon. 

Oranı (%) 

Konaklama ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 
19,7 Turizm Ve Otel ĠĢl., AĢçılık, Ġkram Hizmetleri 10.443 7,19 

Diğer Hizmet 

Faaliyetleri 
14,5 

Saç Bakımı Ve Güzellik Hiz.,Kooperatifçilik, Yerel 

Yönetimler, Sosyal Güvenlik, Adalet 
12.383 8,52 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 
14,3 Pazarlama, Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama, Reklamcılık 6.018 4,14 

Gayrimenkul 

Faaliyetleri 
13,7 Emlak ve Emlak Yönetimi 1.015 0,69 

Bilgi Ve ĠletiĢim 12,5 

Halkla ĠliĢkiler Ve Tanıtım, Çağrı Merkezi Hiz., 

Medya Ve ĠletiĢim, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi 

Yönetimi, 

9.907 6,82 

Ġdari ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 
12,2 

Büro Yön. Ve Yönetici Asis., Maliye, Hukuk Büro 

Yönetimi Ve Sekreterliği,  Özel Güvenlik Ve Koruma, 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi 

Uyg.,ĠĢletme Yönetimi, DıĢ Ticaret 

69.023 47,53 

Finans ve Sigorta 

Faaliyetleri 
10,3 

Bankacılık Ve Sigortacılık, Menkul Kıymetler Ve 

Sermaye Piyasası 
14.695 10,11 

Kültür, Sanat Eğlence, 

Dinlence ve Spor 
10,2 

Turizm Ve Sey., Turist Rehberliği, Turizm Rehberliği, 

Hiz.,Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık, Sahne Ve 

Gösteri Sanatları Teknolojisi, Turizm Animasyonu, 

Kültürel Miras Ve Turizm, Radyo Ve Televizyon 

Programcılığı, Turizm Rehberliği, Basın Ve Yayıncılık 

7.532 5,18 

UlaĢtırma ve Depolama 8,8 

Otobüs Kaptanlığı, Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, 

UlaĢtırma Ve Trafik Hizm.,Lojistik, Havacılıkta Yer 

Hizmetleri Yönetimi, Posta Hizmetleri, Hava Lojistiği, 

Deniz Ve Liman ĠĢletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri 

14.981 10,31 

Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu, 2015 yılı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırma Raporu ve 2015 yılı Ölçme Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) Kılavuzu bilgilerinden derlenmiĢtir. 

 

En çok açık iĢin olduğu sektör olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerine ait 3 programa toplam 

10.443 kiĢilik kontenjan belirlenmiĢtir. Tüm programlar içerisindeki yüzde olarak incelendiğinde 

iĢgücü talebinin en yüksek olduğu sektöre ait programlar için 2015 yılında %7,19 kontenjan 

belirlendiği görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Bir ülkede eğitim politikası, iĢgücü piyasasının dinamiklerine uygun olarak gerçekleĢtirilmez ise, 

iĢsizlik sorununun yaĢanılması kaçınılmazdır. ĠĢsizlik ise sadece bireyi etkileyen bir olgu değil, 

ülkenin hem ekonomik hem de sosyal iĢleyiĢini olumsuz yönde etkileyen en önemli olgulardan 

birisidir. Türkiye‘de iĢgücü piyasasının meslek yüksekokulları sosyal programları kapsamı 

çerçevesinde değerlendirildiği bu çalıĢmada istihdam, iĢsizlik, iĢgücü talebi ve bu talebi karĢılayan 

programlar ve programların yeterliliği tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre Türkiye‘de 2015 

yılında; 

 Yükseköğretim mezunları kapsamında değerlendirilen meslek yüksekokulu 

mezunlarının istihdam edilme oranı, okuryazar istihdamından sonra 2. sırada yer 

almaktadır. 

 Ġstihdamın en fazla olduğu sektörler çalıĢma kapsamındaki sosyal programlar 

açısından değerlendirildiğinde toptan ve perakende ticaret sektörüdür (Ġmalat sektörü, 

teknik programlar kapsamında değerlendirildiğinden). Bu sektörü konaklama ve 

yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ile ulaĢtırma ve depolama sektörleri takip 

etmektedir. 

 ĠĢgücü talebinin en fazla olduğu sektör, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

sektörüdür. Ġstihdam açısından 2. Sırada yer alan bu sektör, en çok iĢgücü talebine 

sahiptir. Ġstihdamın en fazla olduğu toptan ve perakende ticaret sektörü de iĢgücü 
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talebi açısından 3. Sırada yer almaktadır. ĠĢgücü talebi açısından 2. Sırada yer alan 

diğer hizmet faaliyetleri sektörü mevcut istihdam açısından alt sıralarda yer 

almaktadır.  

 2015 yılında en fazla kontenjanı bulunan sosyal program, muhasebe ve vergi 

uygulamaları programıdır. Bu program mezunları idari ve destek hizmet faaliyetleri 

sektöründe istihdam edilmektedir. Ancak bu kadar çok mezunun bulunduğu bu 

program iĢgücü talebi açısından alt sıralarda (6. Sırada) yer almaktadır. 

 ĠĢgücü talebinin en fazla olduğu konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörüne 

%7 oranında kontenjan ayrılırken, ĠĢgücü talebinin en az olduğu UlaĢtırma ve 

depolama sektörüne %10 oranında kontenjan ayrılmıĢtır. 

 %47 oranıyla en fazla kontenjanın ayrıldığı sosyal programların bulunduğu sektör olan 

idari ve destek hizmeti faaliyetlerine iĢgücü talebi ise %12‘dir. 
Bu çalıĢma nicel olarak iĢgücü piyasası ve eğitim arsındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. ĠĢgücü piyasası 

verilerinin analiz edildiği bu çalıĢmaya göre iĢgücü talebi ile iĢgücü arzı sağlayan meslek yüksekokulu 

sosyal programları arasında sayısal olarak önemli farklılıklar bulunduğu tespit edilmiĢtir. TÜĠK ve 

ĠġKUR gibi birçok resmi kurum tarafından iĢgücü piyasası ve talepleri ile ilgili yapılan çalıĢma ve 

araĢtırmalar bulunmasına rağmen, bu çalıĢmaların eğitim politikalarına yönelik değerlendirilmediği 

görülmektedir. Çünkü iĢgücü talebinin fazla olduğu programlara daha az kontenjanlar ayrılırken, 

kontenjanların fazla olduğu bölümlerde de iĢgücü talebinin az olduğu görülmektedir. Hem mevcut 

programların kontenjanları belirlenirken hem de yeni programlar açılırken iĢgücü talebi dikkate 

alınmalıdır. Aksi takdirde aĢırı yığılmaların olduğu programlardan mezun olanlar iĢsizlik sorunu 

yaĢarken, iĢverenlerde talep ettiği iĢgücüne sahip olamayacaklardır. Bu durum da üniversite sanayi 

iĢbirliğinin sağlanamaması, kaynakların etkin kullanılmaması ve dolayısıyla ekonomide kaynakların 

etkin dağılmamasına neden olacaktır.  
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Özet 
 

Ülkemizde hemen hemen bütün sektörlerdeki kuruluĢlar ara eleman eksikliğinden yakınmaktadır. 

Buna karĢın asıl amacı ara eleman yetiĢtirmek olan Meslek Yüksekokullarının (MYO) mezunları iĢ 

bulmakta güçlük çekmektedir. Dolayısıyla meslek yüksekokullarının iĢlevi ve yapısı günümüzde hala 

tartıĢılmaktadır. MYO‘ların sorunlarını inceleyen birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Fakat bu çalıĢmalara 

mevzuat ve iĢleyiĢ olarak bakıldığında Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) sistemi bir bütün olarak 

düĢünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimde birimlerdeki mevcut sıkıntıların belirlenerek ortaya konulması, MYO‘ 

larda eğitim-öğretim ve bilimsel araĢtırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada Türkiye‘de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında sayıları 

866‘e ulaĢan ve açık öğretimle birlikte 2 milyon 13 bin 762 kiĢinin eğitim gördüğü MYO‘lardan 

beklentiler nelerdir? Mevcut durumda bu beklentilerin karĢılanamama sebepleri ve çözüm önerileri 

verilmiĢtir. Bu amaçla öncelikle MYO‘lar ve meslek liseleri için yapılmıĢ çalıĢmalardan örnekler 

verilmiĢ, mevcut durum incelenmiĢtir. Daha sonra Avrupa ve Amerika‘daki örnekleri de verilerek, 

MTE‘nin amacına ulaĢması için çözüm önerileri sunulmuĢtur. Sonuç Bölümünde, Mesleki ve Teknik 

Eğitimde kurumsal iletiĢim kavramı üzerinde durulmuĢtur. 
 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Mesleki ve Teknik Eğitim, Sınavsız geçiĢ sistemi, Meslek 

Yüksekokullarının sorunları, Kurumsal iletiĢim 

 

The Role Of Vocational School In Turkısh Educatıon System: Expectatıons, 

Present Situatıon And Recommendations 
 

Abstract 
 

Almost organizations in all sectors are close to the lack of qualified people in our country. However, 

Vocational School‘s (VS) whose the main purpose is to graduate qualified people have difficulty 

finding job. Thus, the function and structure of vocational schools are still in debate. Many studies 

have been conducted to examine the problems of VS. But this is viewed from these studies that 

Vocational Education and Training (VET) system is should be considered as a whole for legislation 

and functioning. 

Determined to reveal the existing problems in the units of Vocational and Technical Education, and 

improving the quality of education and scientific research in the Vocational School, and the training of 

qualified people resources is very important. In this study, the VSs which numbers reached 834 and 

have about 2,013,000 students in Turkey, what are your expectations? At present, the reasons of 

unable to meet these expectations and possible solutions shall be given. For this purpose, primarily the 

current state of VS was examined by giving examples of previous studies for VS and vocational high 

schools. After that, the examples in Europe and America was given, and solutions to achieve the aims 

of VET was presented. In the conclusion section, the concept of corporate communications focuses on 

the Vocational Education and Training.  
 

Keywords: Vocational School, Vocational Education and Training, Passing without examination 

system, Problems of Vocational Education. 
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GĠRĠġ 

 

Sürekli olarak geliĢen teknoloji ve küreselleĢen dünyada mesleklerde değiĢmekte, bazı 

meslekler geliĢirken bazı yeni mesleklerde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde sanayinin ve hizmet 

sektörünün hemen hemen hepsi nitelikli ara insan gücüne olan ihtiyaçtan söz etmekte veya nitelikli ara 

eleman eksikliğinden yakınmaktadır. Buna karĢın asıl amacı nitelikli veya kalifiye ara eleman 

yetiĢtirmek olan Meslek Yüksekokullarının (MYO) mezunları iĢ bulmakta güçlük çekmektedir 

(Demir, 2015:554; Ceylan ve Erbir, 2015: 99). Dolayısıyla meslek yüksekokullarının iĢlevi, yapısı, 

verdiği mesleki bilgi günümüzde hala tartıĢılmaktadır. MYO‘ların sorunlarını inceleyen birçok 

çalıĢma yapılmıĢtır. Fakat bu çalıĢmalara mevzuat ve iĢleyiĢ olarak bakıldığında Mesleki ve Teknik 

Eğitim (MTE) sisteminin bir bütün olarak düĢünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda 

mesleki ve teknik eğitim, bütün dünyada geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin bir numaralı meselesi 

hâline gelmiĢtir. Ülkemizde de uzun yıllardır, konu tüm yetkililerin gündeminde yer almasına rağmen, 

gerek nicelik, gerekse nitelik açısından mesleki teknik eğitimdeki aksamalar devam ede gelmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitim kapsamında yükseköğretim bünyesinde bahsedilmesi gereken MYO ve 

yüksekokul (YO) lardır. MYO‘ların sınavsız öğrenci geçiĢ sistemi, yetersiz altyapılar, meslek 

liselerinde bilinçsiz veya zorunlu yapılan meslek seçimleri nedeniyle arz-talep dengesinin bozulması, 

akademik eğitim verme çabaları sonucu iĢverenlerin beklentilerinden uzaklaĢma nedeniyle eğitim-

istihdam iliĢkisinin bozulması ve öğrencilere mesleki gerekli mesleki tecrübenin kazandırılamaması 

dolayısıyla öğrencilerin istenilen mesleki yetkinliğe ulaĢtırılamaması gibi pek çok sayıda problemleri 

bulunmaktadır (Çakmakçı, 2016; Kenar, 2016).  

Mesleki ve Teknik Eğitimde birimlerdeki mevcut sıkıntıların belirlenerek ortaya konulması, MYO‘ 

larda eğitim-öğretim ve bilimsel araĢtırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada Türkiye‘de 2014-2015 eğitim-öğretim yılında sayıları 

834‘e ulaĢan ve açık öğretimle birlikte 2 milyon 13 bin 762 kiĢinin eğitim gördüğü MYO‘lardan 

beklentiler nelerdir? Mevcut durumda bu beklentilerin karĢılanamama sebepleri ve çözüm önerileri 

verilecektir. Bu amaçla öncelikle MYO‘lar ve meslek liseleri için yapılmıĢ çalıĢmalardan örnek 

verilerek mevcut durumu incelenecektir. Daha sonra Avrupa ve Amerika‘daki örnekleri de verilerek,  

MTE‘nin amacına ulaĢması için çözüm önerileri sunulacaktır. 

 

MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM 

 

Mesleki ve teknik eğitim, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyine, eğitim sistemlerine göre farklılıklar 

göstermektedir. Fakat hemen hemen her ülkede mesleki eğitim örgün eğitim, yaygın eğitim ve sahada 

öğrenme olmak üzere 3 temel baĢlık altında yapılanmaktadır (Kenar, 2016:1).  ġekil 1.‘de görüldüğü 

gibi ülkemizde meslek eğitimi, örgün mesleki ve teknik eğitim, yaygın eğitim ve çıraklık eğitimi 

yoluyla verilmektedir. 

MEB‘e bağlı okulların yanında özel kurum/kuruluĢlar tarafından açılan öğretim kurumlarınca verilen 

mesleki ve teknik eğitimin amacı iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücünü yetiĢtirmektir. VIII. 

sınıfı tamamlamıĢ, 14 yaĢından büyük kiĢiler mesleki ve teknik eğitime devam edebilmektedir. 

Günümüzde mesleki ve teknik eğitimin yapısını Ģekillendiren 3308 sayılı kanundur. 1986 yılında 

çıkarılan 3308 sayılı ―Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu " nun adı, 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı 

Kanunun 22 nci maddesi ile ―Mesleki Eğitim Kanunu‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.  

Örgün öğretim bünyesinde, mesleki ve teknik öğretim alanında MEB‘e bağlı olarak faaliyet gösteren 

Anadolu meslek, endüstri meslek, teknik, kız teknik, sağlık, turizm, ticaret, tarım, matbaacılık, 

olgunlaĢma enstitüsü vb. birçok türü olan mesleki ve teknik liseleri genel olarak kiĢileri iĢ piyasasına 

ve / veya yükseköğretim kurumlarına hazırlamaktadır. Bu okullarda öğrenciler XI. ve XII. sınıflarda 

haftada üç gün iĢletmelere giderek mesleki bilgilerini artırdıkları gibi iĢletmelere de uyum 

sağlamaktadırlar. 
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ġekil 1: Türkiye‘de mesleki ve teknik eğitim süreçleri. 

Kaynak: (Deperlioğlu vd., 2014) 

 

Yaygın öğretimde ise 3308 sayılı kanunla "Çıraklık Eğitim Merkezi" olarak kurulan ve daha sonra adı 

"Mesleki Eğitim Merkezi" (MEM) olarak değiĢtirilen okullar baĢı çekmektedir. MEM' lerde 100 ün 

üzerinde meslek biriminde eğitim verilmektedir. Öğrenciler haftanın 1 günü okula devam ederek 

mesleki teorik bilgileri alırken diğer günlerde iĢletmelere giderek pratik becerilerini artırmaktadırlar. 

Yükseköğretim bünyesinde mesleki ve teknik eğitim kapsamında bahsedilmesi gereken bir diğer yapı 

da Meslek Yüksek Okulları (MYO) ve yüksekokul (YO) lardır. YÖK‘e bağlı olarak faaliyet gösteren 

dört yıllık YO ve iki yıllık MYO' larda, belirlenen müfredata bağlı olarak iĢgücü piyasasının ihtiyaç 

duyacağı nitelikli eleman yetiĢtirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir. 2547 sayılı kanunun, 25 

ġubat 2011 Tarihli ve 27857 Sayılı Resmî Gazetenin – Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe 

giren 6111 sayılı Torba Kanunla değiĢen Ģekli ile  ―Meslek Yüksekokulu; belirli mesleklere yönelik 

nitelikli insan gücü yetiĢtirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-

öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu‖ olarak belirtilmiĢtir. Yine aynı 

kanunla  ―Ön Lisans; ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan 

nitelikli insan gücü yetiĢtirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teĢkil eden bir 

yükseköğretimdir.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Deperlioglu vd. 2014: 3). 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ MEVCUT DURUMU 

 

Ġlk olarak 1974-1975 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye 

baĢlayan MYO‘lar, 1981 yılında 2547 sayılı ―Yüksek Öğretim‖ Kanunu ile üniversitelere bağlanmıĢtır. 

Günümüzde devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı olarak kurulabildiği gibi vakıf MYO‘lar veya 

bağımsız MYO‘lar olarak da kurulabilmektedir. 2015 yılı itibari ile ülkemizdeki toplam MYO sayısı 

866‘ya ulaĢmıĢtır. Bu okulların devlet ve vakıf üniversiteleri ile vakıf MYO dağılımları Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. MYO‘ların %85,6 gibi büyük bir bölümü devlet üniversiteleri bünyesinde eğitim-öğretim 

vermektedirler. Bunları yaklaĢık %10‘luk oranla vakıf üniversitelerindeki MYO‘lar takip etmektedir. 

Vakıf MYO veya bağımsız MYO‘lar toplamda yaklaĢık %5 gibi bir oranda kalmaktadır.  
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Tablo 23: 2015 yılında MYO‘ların sayısal dağılımı 

MYO Sayısı Yüzdesi 

Devlet Üniversitesi 743 85,8 

Vakıf Üniversitesi 83 9,6 

Vakıf MYO 8 0,9 

Diğer MYO‘lar 32 3,7 

TOPLAM 866 100 

Kaynak: (Çakmakçı, 2016) 

 

Doğal olarak, 2014-2015 öğretim yılı itibariyle MYO‘larda eğitim gören 896 bin 31 öğrencinin farklı 

yükseköğretim kurumları arasında dağılımına bakıldığında, MYO öğrencilerinin yaklaĢık % 89,2‘sinin 

devlet üniversiteleri bünyesindeki MYO‘larda eğitim aldığı görülüyor. Vakıf üniversitelerindeki 

MYO‘lar öğrencilerin %9,5‘ine, Vakıf MYO‘lar ise %1,3‘üne eğitim vermektedir. 2014-2015 öğretim 

yılında MYO‘ların öğrenci sayıları Tablo 2.‘de verilmiĢtir. 

 

 Tablo 2: 2014-2015 öğretim yılında MYO‘ların öğrenci sayıları 

MYO Öğrenci Sayısı Yüzdesi 

Devlet Üniversitesi 799.386 89,2 

Vakıf Üniversitesi 84.707 9,5 

Vakıf MYO 11.938 1,3 

TOPLAM 896.031 100 

Kaynak: (Çakmakçı, 2016) 

 

Tablo 3‘ te görüldüğü gibi 2014-2015 öğretim yılı itibariyle MYO‘larda 3 bin 120‘si öğretim üyesi 

olmak üzere toplam 17 bin 674 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bu verilere göre MYO‘larda öğretim 

üyesi baĢına 287 öğrenci, öğretim elemanı baĢına ise 51 öğrenci düĢmektedir. Bu sayı oldukça 

fazladır, özellikle taĢradaki MYO‘larda dıĢarıdan görevlendirmeli olarak birçok öğretim elemanı görev 

yapmaktadırlar. 

 

Tablo 3: 2014-2015 öğretim yılında MYO‘ların öğretim elemanı sayıları 

MYO Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okutman Uzman ArĢ. Gör. Toplam 

Devlet Üniversitesi 152 257 1805 10428 540 382 235 13799 

Vakıf Üniversitesi 114 93 666 2386 51 7 8 3325 

Vakıf MYO 10 3 20 487 30 0 0 550 

TOPLAM 276 353 2491 13301 621 389 243 17674 

Kaynak: (Çakmakçı, 2016) 
 

Sayısal verilerle bugünkü durumlarını vermeye çalıĢtığımız üniversiteler ve vakıf MYO‘ları 

bünyesinde eğitim veren 834 MYO‘nun 617‘sinde teknik ve sosyal olmak üzere farklı programlarda 

eğitim verilirken, geriye kalan 217 MYO da sağlık, turizm, sivil havacılık, adalet, maden, hayvancılık, 

sivil havacılık, tarım ve ulaĢtırma gibi 22 farklı tematik alanı kapsayan programlarda eğitim 

verilmektedir. Bunların dıĢında ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Polis Meslek Yüksek Okulları ve Türk 

Silahlı Kuvvetlerine bağlı Astsubay Meslek Yüksek Okulları mevcuttur (Çakmakçı, 2016; Kenar, 

2016). 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

Meslek yüksekokulları ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde birçok sorundan bahsedilmektedir. 

Ancak bu sorunlar çoğunlukla tüm mesleki ve teknik eğitim için geçerlidir.  Milli Eğitim ġuralarının 

sonuç kararları, kalkınma planları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, SETA, MÜSĠAD, TUSKON 

gibi kurumların yayınladığı araĢtırma raporları, ĠġKUR tarafından hazırlanmıĢ eğitim / istihdam 

raporu, MEB eylem ve stratejik planları, hükümet planları incelendiğinde, meslek liseleri ve MYO 

okul müdürlerinin sorunlar ve çözüm önerileri dinlendiğinde görülmektedir ki, herkes benzer 

sorunlardan bahsetmekte, çözüm önerilerini de sumaktadır. Sonuç olarak Türkiye‘de mesleki ve teknik 
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eğitimin geliĢtirilmesi, gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çok sayıda araĢtırma 

yapılmıĢ, raporlar hazırlanmıĢ, görüĢ ve öneriler dile getirilmiĢtir (Deperlioğlu vd., 2014). Bu 

çalıĢmalardaki MYO ile ilgili en çok dile getirilen sorunlar, mesleki ve teknik eğitimin genel çerçevesi 

içerisinde çözüm önerileri aĢağıda verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

MYO’larda Öğrenci Kalitesi 

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarına 2002 yılında 4702 sayılı yasayla MYO‘lara sınavsız giriĢ 

hakkı verilmiĢtir. Bu kanun çıktığı günden buyana tartıĢılmıĢtır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde 

yeterli bilgi ve beceriyi kazanamayan öğrencilerin MYO‘lardaki baĢarıyı düĢürdüğü görülmektedir. 

Sınavsız geçiĢ ile MYO‘lara gelen yetersiz, isteksiz mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin 

MYO‘lardaki öğretim elemanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. Fakat 

mesleki ve teknik ortaöğretim yöneticileriyle yapılan birçok toplantıda onlarda öğrencilerin 

ilköğretimden yetersiz olarak geldiklerinden Ģikâyet etmektedirler. Bunun üzerine bir de 9. Sınıftan 

sonra yapılan bilinçsiz meslek veya alan seçimi eklendiğinde MYO‘lara gelen öğrencilerin durumunu 

anlamak hiç de güç olmamaktadır (Yıldız vd., 2015; Alkan vd. 2014:136; Ceylan ve Erbir, 2015: 102; 

KuĢat, 2014: 68). 

Üniversitelerarası Kurul 28 Aralık 2015‘teki oturumunda ek gündem olarak MYO‘ların mevcut 

durumu, sorunları ve olası çözüm önerilerini ele almıĢtır. Burada MYO‘ların mevcut durumu ve 

sorunları değerlendirilmiĢ ve çözüm önerileri için hazırlanan rapor YÖK‘e sunulmuĢtur. Sunulan bu 

rapordaki çözüm önerilerinden biri de MYO‘ların öğrenci kabul sisteminin değiĢtirilmesidir. 

Üniversitelerarası Kurul baĢkanı Prof. Dr. Mahmut Özer bu çalıĢmayı kısaca ―MYO programlarına 

öğrenci yerleĢtirme sisteminin de eğitimde baĢarı ve kaliteyi teĢvik edici filtreler içermesi gerekiyor. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları‘ndan mezun öğrencilerin MYO‘lara sınavsız geçiĢinin, 

ülkemizin gelecek vizyonunda önemli yer teĢkil eden mesleki eğitimin kalitesini olumsuz etkilemesi 

nedeniyle MYO‘lara sınavsız geçiĢin iptalinin uygun olacağı hususunun Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı‘na arzına oybirliği ile karar verildi. Bu kararımızı hemen YÖK‘e arz ettik.‖ Ģeklinde dile 

getirmiĢtir. Buradan yakın zamanda sınavsız geçiĢin kaldırılacağını söylemek yanlıĢ olmaz. 

 

MYO’larla ĠĢ dünyası ĠliĢkisi 

Yıllardır okul-iĢ dünyası iĢbirliğinden söz edilmesine karĢın, yaygın olarak verimli bir iĢbirliği söz 

konusu değildir. Oysa baĢta 3308 sayılı kanun ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği olmak üzere 

birçok yasal alt yapı bulunmaktadır. Örneğin, bunun için 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu‘nun 4. 

Maddesinde Ģöyle denilmektedir: "Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve 

derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile 

iĢletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi konularında 

kararlar almak ve Bakanlığa görüĢ bildirmek üzere, Bakanlıkta Mesleki Eğitim Kurulu kurulur. Bu 

Kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluĢlarınca yürütülür".  Bu kurulun üyeleri bütün 

bakanlıkların müsteĢarları, oda temsilcileri ve sendika temsilcilerinden oluĢmaktadır. Aynı Ģekilde 

Ġllerde de Ġl Mesleki Eğitim Kurulları vardır. Bu kurulların aktif bir Ģekilde çalıĢtırılması MTE eğitim-

öğretim kalitesini oldukça artıracaktır. ĠĢ dünyasının ihtiyaç duyduğu branĢların belirlenmesi ve 

MTE‘in orta öğretimden itibaren bu branĢlar üzerinde yoğunlaĢması sağlanabilir. 

MYO‘ların iĢ dünyası ile iliĢkilerini güçlendirmek ve öğrencilerin staj-uygulamalı eğitim imkânlarını 

geliĢtirmek amacıyla 6111 sayılı torba kanunla 3308 Mesleki Eğitim Kanununda değiĢiklik yapılmıĢ 

ve MYO‘lar 3308 kapsamına alınmıĢtır. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim yapan ön lisans ve 

lisans öğrencileri stajları sırasında hastalık ve kazalara karĢı sigorta edilecek ve sigorta masrafları ilgili 

yükseköğretim kurumu tarafından sağlanacaktır. Bunula birlikte, öğrencilere staj sırasında net asgari 

ücretin %30‘u ödenecektir. MYO‘ların iĢgücü piyasası ile iliĢkilerini güçlendirmek için üniversite 

bünyesinde MYO‘lara yönelik bir ―DanıĢma Kurulu‖ ile MYO bünyesindeki her bir program türü için 

programın ilgili olduğu sektör ile iliĢkilerini yürütmek amacıyla, ―DanıĢma Komitesi‖ oluĢturulmasına 

yönelik düzenlemeler getirilmiĢtir. Ayrıca,  MYO‘larda iki yarıyıl (sömestre) olan eğitim öğretimin, 

yılda üç trimester olmak üzere, toplam altı trimester olarak düzenlenmesi; verilecek söz konusu 

eğitimin, yarısı ―okul eğitimi‖, yarısı ―iĢyeri eğitimi‖ olmak kaydıyla farklı tarzlarda 

düzenlenebilmesinin yolu açılmıĢtır (Kenar, 2016). 
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Öğrencilerin Sosyal Durumları 

Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal durumlarını inceleyen bir 

araĢtırmanın sonuçlarına göre, Anadolu öğretmen liselerinde okumakta olan öğrencilerin yarısının 

anne ve babalarının eğitim seviyesi ilkokul ve ortaokuldur. Ayrıca annelerinin büyük bir çoğunluğu ev 

hanımı ve babaları ise memur, iĢçi, emekli ve çiftçidir. Ailelerin yarıdan fazlası küçük yerleĢim 

yerlerinde ikamet etmektedir. Ailelerin büyük bir çoğunluğunun geliri asgari ücretin altı ile 1950 TL 

arasındadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası okulda kendisini yalnız hissettiğini belirtmiĢtir (Gökyer, 

2012:144). 

Ġmam hatip liselerinde yapılan bir araĢtırmada, öğrencilerin baba ve anne öğrenim durumlarına 

bakıldığında, Ġmam-Hatip Liselerine çocuğunu gönderen ailelerin eğitim seviyesi genel olarak 

ilköğretim düzeyindedir. Okula gitmeyen annelerin oranı daha yüksektir. Ailede ön lisans veya lisans 

eğitimine sahip babaların oranı annelere göre daha yüksektir. Ayrıca öğrenciler genellikle düĢük gelirli 

veya orta seviye denilebilecek ailelerden gelmektedirler. Bu sonuçlar önceki araĢtırmalarla paralellik 

göstermektedir (Altun ve Yiğit, 2011:355). Bırtıl (2011) kız meslek liselerinde yaptığı çalıĢmada gene 

benzer sonuçlar elde etmiĢtir. 

Yapılan çalıĢmalardan bütün mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin hemen hemen aynı sosyo-

ekonomik yapıya sahip oldukları görülmektedir. Fakat Anadolu öğretmen liselerinde ve imam hatip 

liselerinde baĢarı oranları daha yüksektir. Aynı Ģekilde üniversitelere geçiĢ oranları da diğer meslek 

liselerine göre daha yüksektir. 

Meslek yüksek okulunda yapılan bir çalıĢmada, bulgular öğrencilerin akademik ve sosyal uyum 

düzeylerinin cinsiyet, anne eğitim ve baba eğitim değiĢkenlerine göre anlamlı biçimde 

farklılaĢmadığını; ancak öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türlerine ve aile gelir düzeylerine göre 

anlamlı biçimde farklılaĢtığını ortaya çıkarmıĢtır (Bayrak, 2012: 90). Burada elde edilen sonuçlar 

meslek liselerinin devamı niteliğindedir. 

Aynı sosyo-ekonomik yapıya sahip farklı meslek liselerinde bile baĢarı faktörleri değiĢebildiğine göre 

genel olarak eğitim gördükleri okulların özelliklerine göre öğrencilerde isteklendirme (motivasyon) 

eksikliği oluĢmaktadır.  

 

MYO’larda Ders Programları 

Yeni ekonomik düzen, uluslararası rekabet koĢullarına uyum sağlayabilecek mal ve hizmetlerin 

üretilmesinde görev alacak iĢ gücünün yetiĢtirilmesine duyulan gereksinimi çok daha gerçekçi bir 

Ģekilde gözler önüne sermektedir. Bu yeni ekonomik düzenin ortaya koyduğu bir diğer gerçek ise 

bugüne kadar uygulanmakta olan yaklaĢımlardan çok daha farklı yaklaĢımlara ihtiyaç olduğu 

konusundadır. Genel olarak meslek yüksekokullarının müfredatlarının iĢ dünyasının beklentilerinden 

uzak olduğu ve öğrencilerin geliĢen teknolojilerden haberdar olmadığı kanısı oldukça yaygındır 

(KuĢat, 2014: 68). 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu MYO‘ların ders programlarının iĢ dünyasına 

uyarlanması için birçok proje geliĢtirmiĢlerdir. Bu bağlamda yapılan çalıĢmalardan biri de "Mesleki ve 

Teknik Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının 

Sağlanması Projesi‖ veya diğer adıyla ―Sınavsız GeçiĢ Projesi‖ dir. Kısa adı METEB olan bu proje ile 

meslek yüksekokullarında okuyan öğrenci sayılarının artırılmasına ve dolaysıyla mesleki ve teknik 

eğitimde okullaĢma oranının yükseltilerek çağdaĢ ülkeler seviyesine yaklaĢtırılmasına önemli 

katkılarda bulunacağı düĢünülmüĢtür (KuĢat, 2014: 68). 

MYO‘ların mevcut sorunlarına çözüm arayıĢı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından IPA 2006 

(Instrument for Pre-Accession Assistance– Katılım Öncesi Mali Yardım) programı kapsamında 

finanse edilen ĠKMEP çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim 

Kurulu‘nca (YÖK) yürütülmekte olan bu proje kapsamında meslek yüksekokulları öğretim 

programları (müfredatları) güncellenerek 2010-2011öğretim yılından itibaren yeni öğretim 

programının uygulaması baĢlatılmıĢtır. Özdemir ve GöktaĢ (2012) çalıĢmalarında çok verimli 

olduğunu söylemelerine rağmen karĢılaĢılan birçok aksaklık nedeniyle 2015-2016 öğretim yılı 

itibarıyla ĠKMEP projesi de uygulamadan kaldırılmıĢtır. 

 

Akademik Personel Durumu 

2014-2015 öğretim yılı itibariyle MYO‘larda 3 bin 120‘si öğretim üyesi olmak üzere toplam 17 bin 

674 öğretim elemanı bulunduğunu ve bu verilere göre MYO‘larda öğretim üyesi baĢına 287 öğrenci, 
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öğretim elemanı baĢına ise 51 öğrenci düĢtüğünü daha önce belirtmiĢtik. Bu sayı meslek liselerinde ise 

18‘dir. Diğer ülkelerde mesleki ve teknik eğitim alanında öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısı 

ise Almanya‘da 5, Japonya‘da 9, Belçika‘da 10, Kore ve ABD‘de 21, Finlandiya‘da 23 (Kenar, 2016). 

Görüldüğü gibi MYO‘lardaki öğretim elemanı sayısı çok yetersizdir. Mevcut öğretim elemanları 

içerisinde de pedagojik formasyona veya mesleki tecrübeye sahip olmayanların sayısı oldukça 

fazladır. Öğrencilere mesleki yetkinliğin kazandırılmak istendiği okullarda görev yapan öğretim 

elemanları ilgili alanlarda yetkinliğe sahip değildir. Buna altyapı eksiklikleri de eklendiğinde görerek 

ve uygulayarak öğrenim yapması gereken öğrenciler, sadece kitap üzerinde eğitim görmektedir. 

Öncelikle MYO‘lardaki mevcut öğretim elemanları kurumsal iletiĢim çerçevesinde eğitime alınmalı 

okulun amacı ve iĢ dünyasının beklentileri anlatılmalıdır. Bu bağlamda iĢ dünyası ile bağlantıları 

sağlanmalı, iĢ dünyası ile ortaklaĢa eğitim-öğretim programlarının yapılması sağlanmalıdır. Elbette 

öğretim elemanı sayısı da yeterli seviyeye çıkartılmalıdır. 

 

GELĠġMĠġ ÜLKELERDE MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM 

 

Dünyadaki sosyal, ekonomik ve teknolojik geliĢmeler doğal olarak ülkelerdeki mesleki ve teknik 

eğitimi de etkilemiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde de ülkemizdekine benzer bazı problemler yaĢanmakla 

birlikte daha verimli mesleki ve teknik eğitim sistemlerine sahiptirler. Ülkelere göre farklılık gösteren 

bu sistemlerden geliĢmiĢ ülkelerde en çok kullanılanlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Tuncer ve 

TaĢpınar, 2004:8). 

 Bürokratik veya Okul Merkezli Model: Fransa ve kısmen Hollanda da uygulanan bu 

modelde iĢ dünyası mesleki ve teknik eğitimde nitelik veya nicelik açısından doğrudan 

etkili değildir. Planlama ve okul-iĢ dünyası iliĢkisi yönetimler tarafından merkezi 

olarak yapılır. 

 Serbest Anglo-Saxon Model: Amerika, Ġngiltere ve kısmen Japonya‘da uygulanan bu 

model iĢ dünyası ile doğrudan bağlantılı olarak mesleki ve teknik eğitime yön verir. 

Bu modelin önemli bir özelliği öğrencilerin eğitim esnasında iĢletmelerde 

çalıĢtırılmasıdır. Bu modelin dezavantajları ise, öğrencilerin mesleki yetkinliğe ulaĢıp 

ulaĢmadığının net olarak ortaya koyamaması ve öğrencilerin tamamının uygun iĢletme 

bulamaması riskidir. 

 Karma Model: Almanya, Avusturya ve Danimarka‘ da uygulanan karma modelde 

bürokratik ve serbest modeller arasında denge sağlanmaya çalıĢılır. Karma modeldeki 

asıl hedef, okul ve iĢ dünyasının uygun ortamlarda iĢbirliklerini sağlamaktır. Sivil 

toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından desteklenen mesleki ve teknik eğitim 

kursları düzenlenir. Eğitimlerin teorik kısmı kamu kurumları, pratik ve uygulama 

kısımları iĢ dünyası tarafından gerçekleĢtirilir. Dezavantajları ise mesleki ve teknik 

eğitim kurslarına uyum sürecinin uzun olması, her öğrenciye uygun staj yerinin 

sağlanamaması gibi sorunlar sayılabilir.  
Yukarıda verilen her üç modelde de sağlanması gereken koĢullar vardır. Bunlar; 

• Politik Organizasyon Çatısı Boyutu: Politik ve siyasi karar vericiler mesleki ve 

teknik eğitim için gerekli altyapıyı hazırlamalıdır. Hangi kurumların ne gibi 

görevler üstleneceği kesin olarak belirlenmeli ve gerekli bütçeler 

düzenlenmelidir. 

• Öğretici- Öğretim Programı boyutu: Öğrenme iĢlemindeki yöntem ve 

uygulama prensipleri, iĢ dünyasının yapısına ve beklentilerine göre 

belirlenmelidir. Buna göre gerekli hazırlık ve sunumlar yapılmalıdır. 

• Durumsal - Okuldan ÇalıĢmaya GeçiĢ Boyutu: Mezun olan öğrencilerin 

istihdam durumları nedir? Yeterli iĢ olanakları var mıdır? Sorularına cevap 

aranmalıdır. Bunlara göre de öğrenciler hazırlanmalı, iĢ dünyası ve iĢ 

dünyasına uyumla ilgili seminerler teknik geziler düzenlenmelidir (Tuncer ve 

TaĢpınar, 2004:8). 
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Avrupa Birliği (AB) genelinde ortak mesleki ve teknik eğitim politikaları oluĢturabilmek ve tüm AB 

ülkelerindeki mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinde birliktelik sağlamak amacıyla, AB genelinde 

faaliyet gösteren CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) 1975 

yılında kurulmuĢtur. CEDEFOP, özel alanlara ait bilimsel ve teknik bilgi üretmek ve AB üyeleri 

arasındaki görüĢ alıĢ veriĢini geliĢtirmek amacıyla uzmanlaĢmıĢ bir danıĢma merkezidir. Ayrıca 

Avrupa Birliği eğitimi projelerle desteklemektedir. Avrupa Birliği‘nin eğitim alanındaki faaliyet 

programı Socrates‘tir. Her düzeydeki eğitimi kapsayan Soctrates Programı ile Avrupa Birliği eğitime 

Avrupa boyutunu getirmek, katılımcı ülkeler arasındaki iĢbirliğini güçlendirmek ve eğitimin kalitesini 

arttırmayı hedeflenmiĢtir. Sokrates programında MYO‘ları ilgilendiren faaliyet Erasmus‘tur (Tosun, 

2010: 85). 

AB genelinde yükseköğretimde birliği sağlamak ve öğrenci merkezli sistemler geliĢtirmek üzere 

Bologna süreci baĢlatılmıĢtır. 19 Haziran 1999'da 29 ülke‘nin Bologna Bildirisi'ni imzalanması ile 

baĢlayan Bologna Süreci‘ni takip etmek üzere bir Bologna Ġzleme Grubu (Bologna Follow-up Group - 

BFUG) kurulmuĢ ve iki yılda bir eğitim bakanlarının toplanması kararlaĢtırılmıĢtır. 1999'dan beri 

sürece ilgili ülkelerin eğitim bakanları her iki yılda bir toplanmakta ve Avrupa yükseköğretiminin 

geleceği planlanmaktadır. Türkiye bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında katılmıĢtır (Tosun, 

2010:250; Süngü ve Bayrakçı, 2010: 899). 

AB yükseköğretimde kaliteyi artırmak ve birlikteliği sağlamak adına Sorbon ve Bologna bildirgelerini 

yayınladıktan sonra, diplomaların geçerliliği adına akreditasyon çalıĢmaları da baĢlamıĢtır (Süngü ve 

Bayrakçı, 2010: 895). 

 

SONUÇ 

 

Önceki bölümlerde meslek yüksekokullarının mevcut durumu ve belli baĢlı sorunlarından 

bahsedilmiĢtir. Aslında MYO‘ların sorunları çok daha fazladır. Bahsi geçen sorunlar için olabilecek 

çözüm önerileri de verilmiĢtir. Bunlar aĢağıdaki gibi toparlanabilir.  

 MYO programlarına öğrenci yerleĢtirmede sınavsız geçiĢ kaldırılmalıdır. 

 Sayıları oldukça artan MYO‘lar ve programlar nedeniyle MYO programları arz-talep 

dengesi gözetilerek, iĢ dünyasının istihdam imkânları da gözetilerek kontenjan 

düzenlenmesi yapılmalıdır. Bu bağlamda Açık öğretimdeki ön lisans program sayıları 

ve kontenjanları da azaltılmalıdır. 

 Okul- iĢ dünyası iliĢkileri geliĢtirilmeli kanunlardaki ve yönetmeliklerdeki kurullar 

samimi bir Ģekilde hayata geçirilmelidir. ĠĢ dünyasının beklentilerine göre mesleki ve 

teknik eğitimin altyapısı, gerekli programlar yeniden planlanmalı ve ivedilikle 

uygulamaya konmalıdır.  

 MYO‘larda görev yapan akademisyenlerin sayısı yeterli düzeye getirilmeli, kendi 

sektörleri ile barıĢık, ihtiyaçlarını bilen, mesleki yetkinliği fazla akademisyenlerden 

oluĢturulmalıdır. 

 MYO‘ların yerleĢim yerleri iĢ çevresine yakın olmalı, tematik okullar dıĢında gerekli 

alt yapıya sahip olmayan MYO‘lar kapatılmalıdır. 

 Sadece iĢ dünyası ile değil, KOSGEB GiriĢimcilik ve TÜBĠTAK AR-GE Destek 

programlarından MYO‘larda yararlandırılmalı, böylece hem akademisyenlerin ve hem 

de öğrencilerin yeni konularda çalıĢmaları sağlanmalıdır. 

 MYO‘ların uygulama atölye ve laboratuvarlarında döner sermaye çalıĢmalarına ağırlık 

verilmeli böylece öğrencilerin yaparak öğrenme imkânları artırılmalıdır. 

 MYO‘lardaki akademisyenlerin ve öğrencilerin Socrates‘in Erasmus faaliyetlerinden 

faydalanarak yurt dıĢı tecrübelerini geliĢtirmeleri teĢvik edilmelidir. 

 MYO‘lardaki akademisyenlerin ve öğrencilerin Farabi programlarından faydalanarak 

yurt içindeki farklı ortamları görerek tecrübelerini geliĢtirmeleri teĢvik edilmelidir. 
MYO‘ların veya mesleki teknik eğitimin sorunları ve çözüm önerileri denildiğinde konuyla ilgili 

yüzlerce çalıĢma bulmak mümkündür. Bütün bu çalıĢmalara, yapılan yüzlerce toplantılara ve yıllarca 

değiĢik proje ve programlar uygulanmasına rağmen belli bir baĢarı elde edilememesi bu Ģekilde bir 
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sonuca ulaĢılamayacağını göstermektedir. Anadolu öğretmen lisesi, Ġmam hatip lisesi, Kız meslek 

lisesi ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin baĢarı ve verimlilik durumları birbirinden farklıdır. 

Sırasıyla Anadolu öğretmen lisesi, Ġmam hatip lisesi öğrencileri diğer meslek lisesi öğrencilerine göre 

daha baĢarılıdırlar. Anne baba eğitim düzeyi, sosyo ekonomik yapıları yaklaĢık olarak aynı olduğuna 

göre bu baĢarı farkının ortaya çıkması diğer meslek liselerindeki öğrencilerin bir beklentilerinin 

olmadığını, çalıĢmak için bir amaçlarının olmadığını göstermektedir. 

Aslında burada sürdürülebilir mesleki ve teknik eğitim için ―Kurumsal ĠletiĢim‖ kavramı ortaya 

çıkmaktadır. Tanım olarak ―Kurumsal iletiĢim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaĢması, iĢleyiĢini 

sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, bir yandan kurumu oluĢturan bölüm ve ögeler 

arasında eĢgüdümü, bilgi akıĢını, motivasyonu, bütünleĢmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı 

ve denetimi diğer yandan ise dıĢ hedef kitleyle etkileĢimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek adına 

belli kurallar içinde gerçekleĢen iletiĢim sürecidir. ―olarak verilmektedir (Tabak, 2016:1; Acar, 2015). 

Mesleki ve teknik eğitim içerisinde titiz bir ―Kurumsal ĠletiĢim‖ çalıĢmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kısaca açarsak: 

 Öncelikle mesleki ve teknik eğitimin kademelerine göre amaçları net olarak 

belirlenmeli, 

 Bu amaca göre bir mesleki ve teknik eğitim görüntüsü oluĢturulmalı, 

 Mesleki ve teknik eğitimin kurum kimliği ortaya konulmalı, 

 Bu amaç ve görüntü içselleĢtirilmeli, mesleki ve teknik eğitimin bütün iliĢki çevresinin 

(okullar ve iĢ dünyasının tüm mensuplarını kapsar) kabul etmesi ve kurum kimliğinin 

temsilcileri olmaları sağlanmalı, 

 Tüm iliĢki çevresinin arasında iletiĢim güçlendirilmeli değiĢimlere ve geliĢmelere 

çabuk uyum sağlayarak süreklilik kazandırılmalıdır. 
Böylece en azından gelecek nesillere güzel bir mesleki ve teknik eğitim ortamı bırakılabileceği 

düĢünülmektedir. 
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Özet 
 

Mesleki ara eleman ihtiyacı sanayinin en önemli problemlerinden birisidir. Bu ihtiyacın Meslek 

Yüksekokullarından karĢılanması ve Meslek Yüksekokullarının sanayi ile iĢ birliği içinde olup 

uygulamalı eğitime ağırlık vermesi ve mezunlarının; bilgi birikimleri, uygulama tecrübeleriyle 

sanayinin problemlerine çözüm üretmesi arzu edilen hedeftir. Mesleki eğitimde staj, öğrencilerin 

eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin veya laboratuvar ölçekli pratik 

uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalıĢmalara aktif 

olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliĢtirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir. 

Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri 

uygulamaya geçirme imkânını sunmaktadır. Akademik bilgiler, çalıĢma ortamında gözleme dayalı 

pratik uygulamalara dönüĢürken, akılda daha kalıcı olmaktadır. Bu nedenle staj, öğrencilerin 

iĢverenlerle iletiĢim kurmalarını sağlayan, edindikleri referanslarla mezun olduktan sonra iĢ bulma 

imkânlarını arttıran çok önemli bir fırsattır. Bu çalıĢmada, Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek 

Yüksekokulu ĠnĢaat Bölümü Yapı Denetimi Programında yapılan staj uygulamaları, yaĢanan sorunlar 

ve çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Yapı Denetimi, Staj 

 

An Overview of the Application Training in Vocational School Building 

Inspection Program: Porsuk Vocational School Case 
 

Abstract 

 

Need Intermediary Personnel is one of the industry's most important problems. to meet the needs of 

this industry Vocational School and is in cooperation with the Vocational School to focus on practical 

training and graduates; knowledge; the solutions to the problems of the industry with practical 

experience is desirable target. training in vocational education, students‘ academic year the theoretical 

knowledge acquired in or lab-scale practical application of large scale they see how involved in 

industrial manufacturing, working to actively participating in knowledge and developed skills, it is an 

important process that first step into the profession. usually it does not go beyond the knowledge 

acquired in Vocational theory. The information made internships to students studying at universities 

that do still fresh in practice and offers the opportunity to pass this information to the application. 

Academic information, transforming the observational practice in the working environment, it is more 

permanent in mind. Therefore, internship in which students communicate with employers, after 

graduating with reference gained increasing the chances of finding jobs is a very important 

opportunity. In this study, Anadolu University Porsuk Vocational School Construction Department of 

Building Inspection internship applications made in the program, the problems and solutions are 

offered. 

Keywords: Vocational Education, Building Inspection, Training 

 

GĠRĠġ 

 

Bireye iĢ hayatında geçerliliği olan bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve alıĢkanlıkları kazandırarak 

bireyin yeteneklerini çeĢitli yönleriyle geliĢtirme süreci olan mesleki eğitim, 1986 yılında çıkarılan 

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ile ülkemizin ihtiyacı olan bir sistem bütünlüğü içinde 

yeniden düzenlemiĢtir. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 10.07.2001 tarihinde yürürlüğe 
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giren 4702 sayılı Kanun ile Mesleki Eğitim Kanunu olarak değiĢtirilmiĢtir. Sınavsız geçiĢle 2002 

yılından bugüne kadar Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına gelen öğrenciler bu sistem 

dâhilinde eğitim almaktadırlar. 

Gerek öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri teorik bilgilerin iĢ hayatında pratiğe aktarılmasında, 

gerekse iĢ hayatı öncesinde mesleki tecrübeler kazanmaları ve sektörün beklentilerini görerek buna 

göre hazırlıklı olmalarını sağlayan staj uygulamaları öğrenim sürecinin önemli bir parçasıdır. Aynı 

zamanda staj eğitimi, öğrencilerin meslek yüksekokullarından mezun olabilmeleri için yerine 

getirmeleri zorunlu Ģartlardan biridir (Karacan, S ve Karacan,E. 2004:169). Üniversitelere göre 

değiĢiklik göstermekle beraber, öğrenciler staj eğitimlerini 30 ve 45 iĢ günü olmak üzere II. ve/veya 

IV. yarı dönem sonunda yerine getirmektedir. 

Stajlar çoğu öğrenci için çalıĢma hayatı ile tanıĢtıkları ilk dönem olmaktadır. Öğrencilerin sektörü ve 

mesleği sevmelerinde staj döneminin önemli rolü ve iĢlevi bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar 

gösteriyor ki, öğrencileri gelecekte sektörde çalıĢma veya çalıĢmama düĢüncesine yönelten en önemli 

etkiler staj döneminde ortaya çıkmaktadır (TaĢkın, M. 2006:1). Bu nedenle öğrencilerin staj dönemleri 

mesleki kariyerleri açısından önemli karar noktalarından biri durumundadır. Öğrencilerin mezun 

olduktan sonra sektörde çalıĢmaya devam etmeleri staj uygulamalarının baĢarılı bir eğitim sürecinden 

geçtiğini göstermektedir. 

Öğrencilerin staj eğitimleri süresince çeĢitli sorunlarla karĢılaĢtıkları bilinmektedir. (Sarı, H. 2007: 

103) tarafından yapılan bir araĢtırmada; öğrencilerin fazla çalıĢmalarına rağmen mesai ücretlerinin 

ödenmediği ve iĢletmelerin deneyimli personel çalıĢtırmak yerine stajyerleri ucuz iĢgücü gördükleri 

için stajyerleri çalıĢtırmayı tercih ettikleri belirtilmiĢtir. Yapılan baĢka araĢtırmalarda; stajyerlerin 

çalıĢan personellerle aynı hak ve imkâna sahip olmadıkları ve sektör yöneticilerinin stajyer öğrencilere 

gerekli önemi vermedikleri (Aymankuy, Y. vd. 2013: 121); Gökdeniz, A. vd. 2002:350), aldıkları 

ücretten ve hizmet içi eğitimlerden memnun olmadıkları (Pelit ve Güçer, 2006: 158) belirlenmiĢtir. 

Mesleki Eğitimde Staj Uygulamaları 

Günümüzde yükseköğretim kurumları piyasanın ihtiyacının üzerinde mezun vermektedir. Bu durum, 

mezunların istihdam olanağı bulabilmesi için yaĢam boyu öğrenmeye dayalı (mesleki eğitim metotları 

gibi) metotların uygulandığı, kaliteli bir eğitimin sunulması gerekliliğine iĢaret etmektedir. Zira 

küreselleĢme süreci ile birlikte yükseköğretim kurumları bir uluslararası rekabetin içerisine girmiĢtir 

(Erdoğan, 2014:3). Bu rekabetin sonucunda Bologna süreci ile Meslek Yüksekokulları programları; 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile de öğrencilerin eğitim uygulama ve stajlarını yeniden 

düzenlemektedir. YÖK Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin ĠĢyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Staj 

Yönetmeliği de Bologna sürecinde yeniden düzenlenmiĢtir (Soydemir, S. vd. 2015:1586). 

Avrupa‘da gerçekleĢtirilen mesleki eğitim örnekleri Türkiye ile uyumlu hale getirilmeye çalıĢılırken 

iĢverenlerin bu sürecin dıĢında kalması, düzenlemelerin uygulamaya yansıtılamaması sonucunu 

doğurmaktadır. Örneğin Almanya‘da dual (ikili) sistem adı verilen uygulama, Mesleki Eğitim Kanunu 

çerçevesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre mesleğe dayalı sınav ve belgelendirme iĢleminde yetkili 

merciiler (Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Barolar… vs.) ustalık belgelerini 

verirken mesleki okulların paydaĢı durumundadırlar. Böylece söz konusu odalarda sınav ve 

belgelendirme iĢlemi bu okullardan seçilen danıĢmanlar vasıtası ile görülmektedir (Altay ve Üstün, 

2011:10). Ayrıca söz konusu odalara bağlı iĢletmeler yeni model ve teknoloji araçlarını okullara hibe 

etmektedirler. Çoğu Avrupa ülkesindeki mesleki eğitim, zorunlu orta öğretimin sonrasında ve 

yükseköğretime hazırlık aĢamasında verilmektedir (Almanya, Yunanistan, Ġspanya, Ġsveç… vs.). Ġsveç 

uygulamasında staj çalıĢmaları, mesleki eğitimin %15 ini yani haftada 15 saati kapsamaktadır. 

(Cadefop, 2009: 30-31). Finlandiya‘da ise mesleki yüksek eğitim adı altında ‗‘politeknik‘‘ adı verilen 

kurumlarca bir yükseköğretim içerisinde mesleki eğitim verilmektedir. (Ertl, H. 2000:116). Bu eğitim 

çalıĢma hayatına yönelik olup öğrencinin mesleki becerikliliğini belirlemekte ve buna göre eğitim 

vermektedir (Finnish National Board of Education, 2010:2). Böylece mesleki yüksek eğitim süreci 

iĢyerleri ile paralel bir iliĢki çerçevesinde ilerlemektedir. Finlandiya modeli mesleki eğitime 

yükseköğretim içerisinde de yer vermesi açısından Türkiye‘ye benzeyen ve Türkiye‘de 

uygulanabilecek bir modeldir. 

Meslek Yüksekokullarının temel sorunlarından birisi de eğitimci kadrosunun niteliğidir. Özellikle 

sektör (uygulama) tecrübesi olan profesyonellerin mesleki eğitime katkısı ve Meslek Yüksekokulları 

bünyesinde ders verme imkânı oldukça sınırlıdır. Mesleki eğitimde uygulamanın en temel unsurlardan 

biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda alanında uzun yıllar sektör deneyimine sahip 
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profesyonellerin de Meslek Yüksekokulları bünyesine katkı vermelerinin ne kadar önemli olduğu bir 

gerçektir. Kaliteli bir eğitim için alanında sektör (uygulama) tecrübesi olanlara da Meslek 

Yüksekokulu bünyesinde ders verme imkânı geniĢletilmelidir.  

Meslek Yüksekokulu mezunları iĢ hayatına uyumda sorun yaĢamaktadırlar. Çünkü eğitim sürecindeki 

30 günlük staj dıĢında pek uygulama imkânı bulamamaktadır. Hatta çoğu zaman 30 günlük iĢyeri 

uygulamasının (staj) verimliliği de tartıĢma konusu olmuĢtur. Kurumlar stajı bir yük olarak 

görebilmekte, stajyerle ilgilenebilecek yeterli personel ve imkâna sahip olmayabilmektedirler. Bununla 

birlikte mesleki eğitimin en temel unsuru uygulamalı eğitimdir. Bunun için de Meslek Yüksekokulları 

ve Sektör arasındaki iĢbirliği eksikliği istihdam sürecinde Meslek Yüksekokulu mezunlarının tercih 

edilirliğini minimuma indirgemektedir. 

Yapı Denetim Programı ve Staj Uygulamaları 

Ülkemizde yaĢanan 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrası ĠnĢaat Sektörü yeniden sorgulanmaya 

baĢlamıĢ ve sonrasında birtakım ilave tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.2001 yılında can 

ve mal güvenliğini temine, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli 

yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine iliĢkin usul ve esasları 

düzenlemek amacıyla 4708 sayılı Yapı Denetim kanunu çıkarılıp 13.07.2001 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yapı Denetim kanununun 11.maddesine göre uygulanacak pilot iller 

olarak; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, EskiĢehir, 

Gaziantep, Hatay, Ġstanbul, Ġzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde baĢlanmıĢtır. Bu 19 

ilde hızla Yapı Denetim firmaları kurularak ilgili yönetmelik uyarınca çalıĢmalar baĢlanmıĢtır. Bu 

illerde bulunan üniversitelerde zaman içerisinde Yapı Denetim kanunun gerektirdiği ara eleman 

ihtiyacının karĢılanması için bünyelerindeki Meslek Yüksekokullarında ĠnĢaat Bölümleri altında iki 

yıllık Yapı Denetim programlarını açmaya baĢlamıĢlardır.1999 depremlerinden en çok etkilenen iller 

olan Kocaeli ve Sakarya bu programı açan öncü üniversitelerdir. 

Açılan Yapı Denetim programlarının temel amacı 4708 sayılı kanunda belirtilen Yapı Denetim 

Teknikerini yetiĢtirmektir. 2016 yılı baĢı itibariyle Yükseköğretim Kurulu‘na bağlı 53 adet Yapı 

Denetim programı bulunmaktadır (https://istatistik.yok.gov.tr). Gerek teknik altyapı gerekse akademik 

açıdan bu 53 adet programa bakıldığında yaĢanan sorunların birçoğunun ortak olduğu gözlenmektedir. 

En baĢta yaĢanan sorun sınavsız geçiĢle Meslek Liseleri‘nden gelen öğrencilerin profilleri ve buna 

bağlı olarak iki yıl boyunca Yapı Denetim programlarındaki mesleki durumlarıdır. Mezun olduktan 

sonra Yapı Denetim firmalarında çalıĢacak olan bu ara elemanların sektörün istediği nitelikte olması 

her paydaĢın arzu ettiği bir durumdur ancak uygulamada bu durum olumsuz bir Ģekilde karĢımıza 

çıkmaktadır. Sorunun kökenine indiğimizde Meslek Liselerinden gelen Yapı Denetim Programı 

öğrencilerinin temel ve orta öğretim bilgilerinin eksik veya istenilen seviyenin çok altında olduğu 

gerçeğidir. Üniversiteye gelinceye kadar önlerinde hiçbir baraj ve eleme sistemi olmamasının getirdiği 

rahatlık iki yıllık programlarda da maalesef devam etmektedir. 

Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Bölümü Yapı Denetim programı 2013 

yılında Eğitim-Öğretim hayatına baĢlamıĢtır (https://www.anadolu.edu.tr/akademik/meslek-

yuksekokullari/482/porsuk-meslek-yuksekokulu/genel-bilgi). Haritada EskiĢehir‘i merkez kabul edip 

200 km yarıçapında bir daire çizdiğimizde bu bölgenin ihtiyacını karĢılamak amacıyla bu program 

açılmıĢtır. Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Bölümü Yapı Denetim programı 

2016 yılı itibarıyla diğer 53 adet Yapı Denetim programlarından ayrı olarak bir takım farklı özellikler 

taĢımaktadır: Devlet üniversitelerinde bulunan Yapı Denetim programlarının büyük çoğunluğu ĠnĢaat 

Teknikeri veya ĠnĢaat Programları dâhilinde eğitimlerine baĢlamıĢlardır. Porsuk Meslek Yüksekokulu 

Yapı Denetim programı ise ĠnĢaat Teknikeri/Teknolojisi programı olmaksızın planlanan hedefler 

doğrultusunda tek program dâhilinde hizmet vermeye çalıĢmaktadır. 4 dönemlik ders içerikleri itinayla 

sektörün istediği ara elemanları yetiĢtirmek amacıyla hazırlanmıĢtır. Müfredatı incelediğimizde diğer 

hiçbir programda olmayan;1.sınıfın ikinci dönemi okutulan ‗Depreme Dayanıklı ĠnĢaat için Temel 

Ġlkeler‘ dersidir. Derslere mümkün olduğunca mevcut akademisyenlerin dıĢında sektörde tecrübeli 

kiĢiler davet edilip ders verdirilmektedir. Özellikle TMMOB ‗a bağlı ĠnĢaat Mühendisleri Odası ile her 

konuda uyum içinde hareket edilip destekleri alınmaktadır. Tüm bunların hiç Ģüphesiz öğrencilere 

faydası dokunmaktadır. Özellikle staj uygulamalarında ve mezuniyetleri sonrasında iĢ bulma yani 

istihdamlarında yarar sağlamaktadır. 

Porsuk Meslek Yüksekokulunda staj uygulaması üniversite senatosunun belirlediği 30 günlük süreyi 

kapsayacak Ģekilde yapılmaktadır. Bölümce alınan karar gereği öğrencinin staj yapabilmesi için genel 
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not ortalamasının 2.00‘ın üzerinde olması birinci koĢuldur. Bu koĢul sayesinde sektörde staj 

uygulamasına giden öğrenci profili bir nebze olsun daha bilinçli olarak gitmektedir. Buda staj yaptıran 

Yapı Denetim firmaları açısından olumlu bir izlenim bırakmaktadır. Öğrenciler stajlarını: 

 Sondaj- SPT ve numune alımı (Zemin Etüdü) 

 Beton- Karot ve Slump 

 Mimari proje okuması, mümkünse çizilmesi (Proje) 

 Altyapı- Drenaj 

 Çatı ve Yalıtım 

 Belediye -Yapı Denetim Mevzuatı iliĢkileri ve rapor hazırlama 

 Demir- Donatı 

 Yapı Tesisatı 
Ana baĢlıklarında yapmaktadırlar. Staj sonrasında öğrenciler bölüm öğretim elemanlarından meydana 

gelen bir jüri önünde görsel sunum yaparak bu konudaki deneyim ve bilgilerini paylaĢıyorlar. Jüri 

tarafından soru-cevap Ģeklinde yapılan sunumda öğrencinin stajını ne kadar istenilen biçimde yapıp 

yapmadığı da ortaya çıkarılmaktadır. Bu bağlamda nitelikli meslek elemanı yetiĢtirmek için üniversite-

sektör(sanayi) iĢbirliğinde bu çalıĢmalar devam etmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Mesleki eğitimde staj, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin veya 

laboratuvar ölçekli pratik uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını 

gördükleri, çalıĢmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliĢtirdikleri, mesleğe ilk adım 

attıkları önemli bir süreçtir. Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken 

pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunmaktadır. Akademik bilgiler, çalıĢma 

ortamında gözleme dayalı pratik uygulamalara dönüĢürken, akılda daha kalıcı olmaktadır. Bu nedenle 

staj, öğrencilerin iĢverenlerle iletiĢim kurmalarını sağlayan, edindikleri referanslarla mezun olduktan 

sonra iĢ bulma imkânlarını arttıran çok önemli bir fırsattır. 

Hayati öneme sahip ĠnĢaat bölümü Yapı Denetim programlarında zorunlu olarak yapılan staj 

uygulamalarının inĢaat sektörünün istediği Ģekilde yapılması ve bunun uygulanması sırasında mutlaka 

bir program dâhilinde ilgili tarafların görüĢ ve istekleri dikkate alınarak yapılmalıdır. 
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Özet 

Türkiye de Antalya Ġlinde bulunan serbest bölgede bulunan Vagabundo isimli Teknenin, ahĢap 

malzemeden, postaların üzerine tek kat boyuna Kızıl Sedir ağacı sarılarak imal edildiği belirlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, Vagabundo isimli Belçika bayraklı ve kayıt limanlı 19,30 m*4,90m*1,95 m 

boyutlarında, 1968 yapımlı, özel ahĢap yat‘ın, tadilat esnasında yatın kuruluk ve nemlilik bakımından 

boyanmasında, sakınca olup olmadığı mühendislik yaklaĢımıyla incelenmiĢtir.  

AhĢap Yat‘ın teknik Ġnceleme sırasında, teknenin mevcut genel özellikleri ve inĢa yöntemi ortaya 

çıkarılmıĢtır. Tekne gövdesindeki tadilatın güvertenin temel yapısına uygun olup olmadığı,  bu 

çalıĢmada irdelenmiĢtir.  

Tramex ve Delmhorst nem ölçüm cihazları ile yat teknenin tamamında nem ölçümleri yapılmıĢ 

standart değerler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu nem ölçümlerine göre teknenin Türkiye de Antalya da kıĢ 

aylarında yağmurlu geçen günlerin fazla olması nedeni ile cebri ısıtma olmadan ağaçta bulunan nem 

oranının kıĢın hava koĢullarından dolayı %16 seviyesinin altına düĢürmenin mümkün olamayacağı 

tespit edilmiĢtir. 

Bu nedenle ortamın cebri olarak ısıtılmasını sağlayacak elektrikli bir ısıtıcının olması gerektiği 

önerilmiĢtir. AhĢap teknenin sargılarının aĢırı kurumasına müsaade edilmeden Elektrikli ısıtıcı cihazın 

kontrollü bir Ģekilde çalıĢtırılması ile ağaçtaki nem oranın istenen seviyelere düĢürülebilmesi için cebri 

ısıtmalı ortam Ģartlarının ayarlanması, ağacın kapalı tesis edilecek bu ortam Ģartlarına zamanla maruz 

bırakılması durumunda kuruma sürecinin kısalacağı bu çalıĢmada ortaya konulmuĢtur.  

Bu çalıĢmada boya ve nem‘in ahĢap yapıdaki etkileri irdelenerek çözüm önerilerinde bulunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: AhĢap yat, nem kontrolü, boya  

 

AN ENGĠNEERĠNG APPROACH WOODEN BOAT INVESTIGATION 

ANALYSIS OF MOISTURE AND PAINT (ANTALYA SAMPLE) 

 
ABSTRACT 

 

Turkey in Antalya Province Vagabundo is located in a free zone in the boat, the wooden material, a 

single layer lengthwise on the Red Cedar wood is manufactured by wrapping the mail has been 

determined. 

In this study, Vagabundo is Belgium flag and registration ported 19.30 m * 4.90 * 1.95 m in size, 

1968-built, custom wooden yachts in dyeing terms or the dryness and humidity during renovation, was 

investigated by engineering approach whether drawbacks. 

Wooden Boat during the technical review, the boat revealed the general features and construction 

methods available. The modification in the basic structure of the hull where it is appropriate to deck, 

were examined in this study. 

All in the boat with Tramex and Delmhorst moisture or humidity meter measurements were compared 

with standard values made. This moisture of the boat according to your measurements, Turkey has 

been detected in Antalya would not be possible to drop below the winter rainy last days more without 

forced heating due to be due to the humidity of in the tree in winter weather conditions 16%. 

Therefore, to provide the heating medium has been proposed as algebra it should be of an electric 

heater. Setting the electrical heater device in a controlled manner at the rate of moisture in the tree 

with the operation of heated forced to be reduced to desired levels of environmental conditions being 

allowed to excessive drying of the wood boat wrap, trees to be closed plants has been demonstrated in 

this study will shorten the drying process if exposed over time to these environmental conditions. 

mailto:cosguna@gmail.com


875 

 

In this study, the effects of moisture paint and wood structure have been made in examining possible 

solutions. 

Abstract : Yacht, humidity control, paint 
1.GĠRĠġ 

Nem havadaki su buharı miktarıdır. Buna çoğu kere rutubet de denir. Nem yeryüzündeki suların 

basınç ve sıcaklık etkisi ile buharlaĢıp gaz fazına geçerek atmosfer havasına karıĢması ile 

oluĢur(Doğan,2012:86). 

BaĢka bir tanım da ise nem, havanın veya bir gazın içindeki su buharı miktarını belirten bir niceliktir. 

Su buharı, azot ve oksijenden sonra atmosferde en fazla bulunan bileĢendir. En kurak alanlar veya 

sıvılaĢtırılmıĢ gazdan çıkan buharda bile az miktarda da olsa su buharı vardır. Oysa su buharı az 

miktarda bile olsa bazı uygulamalarda problem yaratabilir(Çoban,2008:48).  

Bulunduğumuz ortamın iç hava kalitesini etkileyen en önemli etkileyen faktörlerinden biri nemdir. Ġç 

hava kalitesini etkileyen diğer önemli faktörlerden biri de ortam sıcaklığıdır. Ortam sıcaklığı 

kolaylıkla ölçülebildiğinden, sıcaklık, hakkında doğrudan bir fikir sahibi olunabilmekteyiz.Ortamlarda 

nem ölçen bir cihaz olmadığı için ortamın nemi hakkında herhangi bir fikir sahibi olamayız. Ortam 

sıcaklığı 20-22 °C gibi çok konforlu değerlerde olsa bile, nem değerinin konforlu sınırlar arasında 

olmamasından dolayı kendimizi konforlu hissedemeyiz.  Nemlendirme sanayi de büyük bir öneme 

sahiptir. Ürün kalitesi açısından pek çok sektörde nem, en önemli faktördür. Tekstil odun, kağıt, 

peynir, Ģekerleme, unlu mamuller, deri, iĢletmesi bunlar arasında sayılabilir(Karakoç ve 

GökĢin,2009:v). 

Ağaç nem alıcı bir malzemedir ve neme göre genleĢir ve daralır. EĢdeğer nem içeriği de proses 

boyunca değiĢmesi istenmez. Bunun anlamı, sıcaklık ve nem depolamadan prosesin sonuna kadar  

kontrol edilmesi gerekmektedir. AĢağıda kuru termometre sıcaklıkları ve nem değerlerin de ağacın 

eĢdeğer nem içeriği değerleri (EMC) aĢağıda tablo 1‘de verilmiĢtir. Bu değerler ağacın depolanması ve 

iĢlenmesinde, daha verimli ve istenilen ortam koĢullarını belirlemede rehberlik etmektedir (Karakoç ve 

GökĢin,2009:85). 

 

Tablo 1: Ağacın eĢdeğer nem içeriği % 
Kuru termometre Bağıl Nem (%) 

°C °F %12 %25 %38 %51 %63 %72 

10 50 3 5 7 8.9 11 12.9 

12.8 55 3 5 7 8.9 11 12.9 

15.5 60 3.1 5.1 7.1 8.9 11 13 

18.3 65 3.2 5.1 7.1 9.0 11.1 13.5 

21.1 70 3.2 5.2 7.1 9.0 11.1 13.6 

23.9 75 3.3 5.2 7.2 9.0 11.2 14 

26.7 80 3.3 5.3 7.2 9.1 11.2 14.0 

(Morton ,Bernard W., 1998) 

 

Örneğin 18°C kuru termometre sıcaklığında ve  %38 bağıl değerinde ağacın nem içeriği sabit kaldığı 

durumda kuru ağırlığının %7.1‘i nemden oluĢacaktır. 

2.ÖRNEK ÇALIġMA  

Türkiye de Antalya Ġlinde bulunan serbest bölgede bulunan Vagabundo isimli Teknenin, ahĢap 

malzemeden, postaların üzerine tek kat boyuna Kızıl Sedir ağacı sarılarak imal edildiği belirlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, Vagabundo isimli Belçika bayraklı ve kayıt limanlı 19.30 m*4,90 m * 1.95 m 

boyutlarında, 1968 yapımlı, özel ahĢap yat‘ın, tadilat esnasında yatın kuruluk ve nemlilik bakımından 

boyanmasında, sakınca olup olmadığı mühendislik yaklaĢımıyla incelenmiĢtir 
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ġekil 1: Vagabunda isimli ahĢap teknenin görünüĢü  

 

2.1.Teknenin genel özellikleri ve inĢaa yöntemi  

 

AĢağıda Tablo 2 ‗de  Vagabundo  isimli ahĢap teknenin genel ve inĢa özellikleri verilmiĢtir.  

 

Tablo 2: Vagabunda isimli ahĢap teknenin genel ve inĢa özellikleri 

 
Teknenin Cinsi  Özel Keç Yelkenli Tekne 

Ġmalat malzemesi  AhĢap / Kızıl Sedir / Gövdede maun ağacından tadilatlar 

Teknenin imal yılı  1968 

Bağlama Limanı   Oostende /Belçika 

Tam Boy  19,3m 

Tam geniĢlik  4,9 m 

T 1,95 m 

Deplasman  45 ton 

Ana makine sayısı  Çift ana makine  

Ana M. modeli /Gücü : Volvo Penta MD 70 B /88 kW 

 

2.2.Maun ağacından yapılmıĢ olan tekne güvertesinin tadilatının, güvertenin temel yapısına uygun 

olup olmadığının tespiti 
 

Vagabundo isimli teknesinin güvertesinde alabanda içlerinde değiĢen parça maun ağaç 

resimleri, aĢağıda ġekil 2,3‘de verilmiĢtir.  

  
ġekil 2,3: Tekne güvertesinde alabanda içlerinde değiĢen maun ağaç görünümleri 

 

Teknenin güvertesinde vernikli bölgelerde, ġekil 2,3 numaralı resimlerde görüldüğü üzere kısmi maun 

ağaç parçalarından tamiratların yapıldığı,belirlenmiĢtir.Vagabundo teknesinin sancak iskele kıç 

tarafında ve kıç aynada değiĢen parça maun ağaç resimleri aĢağıda ġekil 4,5,6 da verilmiĢtir.  

   
Resim 4: Maun ağaç tamiratları görünümü ġekil 5: Maun ağaç tamiratları görünümü 



877 

 

 
ġekil 6: Maun ağaç tamiratları görünümü 

 

Teknenin bordasında ve kıç aynasında astar boyalı bölgelerde, ġekil 4,5,6 numaralı resimlerde 

görüldüğü üzere kısmi maun ağaç parçalarından tamiratların yapıldığı gözlemlenmiĢtir. Tekne 

gövdesinin astarla kaplı olması nedeni ile kullanılan sargı tahtalarının cinsi astar boya nedeni ile tam 

olarak tespit edilemese de fazla zımparalanmıĢ olan bölgelerde kızılımsı kahverengi rengindeki kızıl 

sedir ağacı ve kızıl renginde olan maun ağacının sargı tahtası olarak kullanıldığı görülmüĢtür. AhĢap 

tekne inĢaatında maun ağacı dayanıklılığı, Ģekil verilebilirliği ve sağlamlığı nedeni ile tercih 

edilmektedir. Maun ağacı ailesinde birden fazla çeĢit olmakla beraber, ahĢaptan imal edilen geleneksel 

tarzda veya lamine tekne inĢaatı yöntemlerinde kullanılan budaksız deniz ortamına dayanıklı tropikal 

ortamda yetiĢmiĢ tercih edilen bir ağaç ailesidir. Kızıl Sedir ağacı yumuĢak ağaçlar kategorisinde yer 

almaktadır. Maun ağacı ise sert ağaçlardandır. Kızıl Sedir ağacı maruz kaldığı dinamik yüklerde daha 

esnek, maun ağacı ise daha az esnek bir yapısı bulunmaktadır. Tekne inĢaai malzemesi olarak Kızıl 

Sedir ağacından 1968 yılında imal edilmiĢ olan Vagabundo teknesinde, yapılan ahĢap tadilatlar için 

tercihen aynı cins Kızıl Sedir ağacı kullanılması daha uygun olacağı bu çalıĢmada tespit edilmiĢtir. 

Ancak Kızıl Sedir ağacının bulunamaması durumlarında yerine kullanılması en uygun ağaçlardan biri 

olarak maun ağacı tercih edileceği kaçınılmaz bir gerçektir. 

Maun ağacının ve Kızıl Sedir ağaçların çürümeye karĢı dayanıklılığı tablosunda aynı kolonda olması 

itibari ile çürümeye karĢı aynı direnç ve dayanıklılıkta olduğu da bilinmektedir (Simson, R,W., ve 

Wolde,T,A.,1999:3-6)  

 

AĢağıda Tablo 3‘de, nem içeren maun ve kızıl sedir ağaçlarının Çekme/büzülme/daralma oranlarının 

birbirine çok yakın olduğu da tespit edilmiĢtir. (Simpson R.,W., ve Wolde,T,A., 1999:3-9) 

Güvertenin iç alabandalarında vernikli yüzeylerde kızıl renk tonlarındaki farklılık dikkatli bakılması 

durumunda (ġekil 1,2,3 ) görülebilmektedir. 

 

Nem içeren Maun ve Kızıl Sedir ağaçlarının çekme/büzülme/daralma oranları (%) olarak aĢağıda tablo 

3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3: Nem içeren Maun ve Kızıl Sedir ağaçlarının çekme/büzülme/daralma oranları (%) 

  
 Ağaçlarının mukavemet oranları Radyal   (%) Tanjant (%) Hacimsel(%) 

Afrika maun ağacının çekme/büzülme/daralma oranı 

  

% 2.5 % 4.5 % 8,8 

 Kızıl sedir ağacının çekme/büzülme/daralma oranı   % 2.4 % 5.0 % 6,8 

 

Güvertede iç alabandalarda maun ağacından yapılmıĢ olan tadilatlar çekme/büzüĢme, ağacın dayanım 

ve mukavemet gibi fiziksel özellikleri itibari ile temel yapısına uygun olup ancak vernikli kısımlarda 

estetik olarak görüntüsü değiĢmiĢtir.  
 

 2.3 Karina ve bordada yapılmıĢ olan kalafat  uygulamalarının incelenmesi 

Kalafat iĢlemi; AhĢap teknelerde iki sargı (kaplama) tahtası arasına özel ince uçlu bir kama ve 

ağaç çekiç ile katrana bulanmıĢ parmak kalınlığında eğrilmiĢ olan pamuğun çakılarak sıkıĢtırılması, 

iĢlemine denilmektedir. Armuz, Teknede iki sargı tahtası arasında bulunan yer düzlemine paralel giden 

aralıklara denir. Karina (teknenin denizde suyun altında kalan kısmı) ve bordasında bütün armuzlara 

iyi kalite bir kalafat iĢleminin yapıldığı,   ġekil 7,8 ‗de gösterilmektedir.   
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ġekil 7,8: Karina ve bordada bütün armuzlara iyi kalite bir kalafat uygulaması 

 

2.4. Teknenin karina ve bordada boya uygulamalarının (epoxy astar ve epoxy macun) incelenmesi 

Epoxy astar,  Ġki bileĢenli yüzey astar boya malzemesi, A ve B bileĢenlerinin belli oranda 

karıĢtırılması ile kimyasal reaksiyona baĢlar ve uygulandığı yüzeye fiziksel olarak yapıĢır, bir film 

kalınlığı oluĢturarak kurur. A ve B bileĢenlerinin karıĢtırılmasıyla bileĢenleri arasında kimyasal bir bağ 

oluĢur, tek bileĢenli astarlardan daha iyi koruma sağlar, daha iyi bir ara kat oluĢturur.  

Epoxy macun, Ġki bileĢenli yüzey dolgu malzemesi, A ve B bileĢenlerinin belli oranda karıĢtırılması 

ile kimyasal reaksiyona baĢlar ve uygulandığı yüzeye fiziksel olarak yapıĢarak sertleĢir.   

Teknenin karina armuzlarında kalafatın üzerine Epifanes marka epoxy macun uygulandığı tersane 

yetkilileri tarafından ve Ģekil 9‘da gösterilmiĢtir.  

Karina yüzeyine uygulanan epoxy astarın olması gerekenden fazla zımparalanmıĢ Ģekil 9‘da yer yer 

ağaç yüzeyinin ortaya çıktığı, uygulanmıĢ olan astarın ağacın yüzeyindeki gözeneklere iĢlediği de 

gösterilmiĢtir.  

 
ġekil 9: Teknenin karinada armuzlara kalafat ve üzerine epoxy macun uygulama görünümü 

 

Teknenin karinada armuzlara kalafat ve üzerine epoxy macun uygulandığı, karinada epoxy astarın 

normalden fazla zımparalandığı, epoxy astarın ağaç yüzeyindeki gözeneklere iĢlediği görülmektedir.   

Teknenin borda armuzlarının üzerine henüz bir macun uygulamasının yapılmadığı tarafımdan tespit 

edilmiĢtir. Teknenin karina ve borda yüzeyine fırça veya rulo ile bazı bölgelerde tek Ģekil 10‘da bazı 

bölgelerde iki kat Epifanes marka beyaz renkli epoxy astar uygulandığı tespit edilmiĢtir. 

  

 
ġekil 10:  Yüzeye bazı yerlerde tek, bazı yerlerde çift kat uygulanmıĢ epoxy astar izleri görünümü 

 

Vagabundo Teknesi,  ahĢap malzemeden, postaların üzerine tek kat boyuna Kızıl Sedir ağacı sarılarak 

imal edilmiĢtir. Bu yöntem geleneksel tekne inĢaa tarzı ġekil 11‘de verilmiĢtir.  Türkiye de ahĢap 

balıkçı tekneleri ve ahĢap gulet teknelerin imalat yöntemi ile bu çalıĢma konusu tekne ile aynıdır. Bu 

yöntemle tekne inĢaatında çürüyen ahĢap kısımların kolaylıkla sökülerek değiĢtirilmesi bir avantajdır. 

Ancak gövde kaplama (sargı) tahtalarının denizde nemlenerek, havanın neminden etkilenerek veya 

açık havada karada bulunan teknelerde tekne üzerine yağan yağmur neticesinde içerden giren su 

nedeni ile sargı tahtalarının ĢiĢmesi kaçınılmazdır. Bu tür durumlarda su/nem ağacın gözeneklerine 

girerek ahĢabın kuru halinden daha ĢiĢkin olmasına ve ağacın kapladığı hacmin hafifçe artmasına 

neden olur. 
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ġekil 11,12 : Vagabundo teknesinde salondan iskele bordaya içeriden bakıĢ ile sancak baĢ omuzluk 

görünümü 

 

Geleneksel tarzda (tek kat sargı yöntemi (ġekil 11) ile inĢa edilen teknelerde denizde teknenin sargı 

tahtalarının suyu/nemi emerek ĢiĢmesi neticesinde, sargı tahtasının hareli/desenli kesimli olan 

kısımlarında % 5 veya dikine/frezeli kesimli olan kısımlarında hareket %2,4 arasında değiĢmektedir 

Williams, R, S.,2009:15-3)   

Bu hareket ağaçtaki nem miktarındaki değiĢimlerden meydana gelmektedir. Karada bulunan teknenin 

denize inmesi veya karada bulunan teknenin atmosfer ortamındaki nem değiĢimi, yağmur gibi dıĢ 

ortam değiĢiklikleri bu hareketlenmelere neden olmaktadır. Bu değiĢim yüzeye uygulanmıĢ olan boya 

film kalınlığında sürekli olarak strese sebep olmakta boya filminde çatlamalara veya bozulmalara yol 

açmaktadır(Williams, R, S.,2009:15-4). 

Bu duruma ek olarak; ağaç kısımlarda sargı tahtalarının geniĢlemesinden dolayı araya uygulanmıĢ olan 

kalafat, macun sıkıĢır, incelir ve yüzeye (borda ve karina) doğru uzar/taĢar. Bu nedenle kalafat üzerine 

uygulanmıĢ olan armuz macununu, yüzeydeki astarı, macun ve son kat boya katlarını ittirir. Bu 

hareketlenme yüzeye uygulanmıĢ olan macun, astar ve boya tabakaları sert malzemelerden 

(International Paint perfection çift bileĢenli epoxy astar/boyaları ve epoxy macunları, Epifanes marka 

epoxy astar ve macunları gibi örnekler sert esaslı malzemelerdir) seçilmiĢ ise çatlaklıklara, kırılmalara 

neden olur. Eğer macun ve boya malzemesi elastik esaslı malzemelerden (Meges Relius 6/1 armuz 

macunu ve 114 A kodlu dolgu macunu gibi örnekler elastik esaslı malzemelerdir.) seçilmiĢ ise armuz 

hatlarında çatlama olmadan hafif ĢiĢkinliğe neden olur. Armuz hatlarında ortaya çıkacak olan bu 

çatlaklıklar veya ĢiĢkinlikler teknenin dıĢından bakan biri tarafından ahĢap malzemedeki nem 

derecesindeki hareketlenmeye bağlı olarak görülebilecektir.  

Ağaçtaki nem değiĢiminden kaynaklanan hareketlenmelere ek olarak; teknenin denize indikten sonra 

maruz kaldığı dalga dinamiklerinden dolayı baĢ-kıç vurma, burkulma, meyil hareketleri teknenin 

ahĢap mukavemet elemanları olan postalarda, perde ve boyuna elemanlarda, sargı tahtalarında 

harekete/oynamalara sebep olur. Tekne ilk inĢaa edildiği zaman en sağlam/ mükemmel yapısında olup 

tekne bünyesindeki bu hareketlilik minimum seviyede bulunmaktadır. 

Tekne yıllar geçtikçe, maruz kaldığı dinamik deniz Ģartları neticesinde, sağlam ağaç kısımlarda 

çürüme, çivi baĢlarında korozyon, bağlantılarda gevĢeme görülebilmektedir. Tekne hali hazırda 

astarlı/boyalı olduğu için çürüyen ahĢap bir kısım dıĢarıdan tespit edilemez. Ancak teknenin 1968 yılı 

imalatı olduğu düĢünülürse zaman içinde ne kadar tamirat da görse bağlantı yerlerinde çürüme, 

çivilerde korozyon ve gevĢeme eğilimi ve boya yüzeyinin altında oynayan/az da olsa dinamik yük 

altında (deniz ortamı / dalga dinamikleri) hareketli bir yapı olmasına neden olabilecektir.  

Öte yandan yapılan tespitlerde teknenin karina ve bordasına iki kat fırça/rulo ile epoxy astarın 

uygulandığı tersane yetkilileri tarafından ifade edilmiĢtir, uygulama sırasında ağaçtaki nem oranın 

hangi seviyelerde olduğu bilinmemektedir. 

 

2.4.1. Prensip olarak Vagabundo isimli tekneye hangi tür boya sisteminin uygulamasının daha 

uygun olacağı konusunun incelenmesi 

AhĢap teknelerin karina ve bordalarının boyanmasında elastik esaslı macunların kullanılması, 

bordalarında tek bileĢenli astar ve boyaların veya son katlarda poliüretan bazlı çift bileĢenli astar ve 

son kat boyaların kullanılması önerilmektedir. Teknenin karinasında ise uygulanacak olan yumuĢak tip 

(kendiliğinden çözünen) klasik zehirli boya (anti fouling) ve astarı veya tekne sahibinin tercihi 

doğrultusunda Neosil marka anti fouling sistemi kullanılabileceği görüĢteyim.   
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Neosil marka epoxy astar, Neosil marka ara kat ve Neosil son kat boya malzemeler karinada kullanılır, 

Neosil boyanın kullanılması, yukarıda belirtilen gerekçeler nedeni karinada armuz izlerinin çatlaması, 

ĢiĢkinlik Ģeklinde belli olmaması anlamına gelmemektedir. Karina ve borda yüzeyine Neosil astar 

veya boyaların kullanılması, temel prensip olarak ağacın nem alarak ĢiĢmesi/hareket etmesi gerçeğini 

değiĢtirmemektedir.  

Neosil son kat boya teknenin karinasına uygulanması gereken ve denizde yaĢayan kekamoz, yosun, 

kılcal kalkerimsi vs. gibi deniz canlılarının yüzeye yapıĢmasını önleyen çok kaygan bir yüzeye sahip 

özel bir boyadır. Neosil son kat boyanın teknenin bordasına uygulanması, bu bölümün denizin 

üzerinde olması basit gerçeğine dayanarak üzerine yapıĢacak bir deniz canlısı olmaması nedeni ile bir 

anlam ifade etmemektedir.   

Teknenin karina ve bordasında armuz aralarına elastik esaslı macunların kullanılması ve bordada 

üzerine tek bileĢenli astar ve boyaların veya son katlarda poliüretan temelli çift bileĢenli astar ve son 

kat boyaların kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Ġki katlı koruma laminasyonu ve epoxy reçine olarak ifade edilen yöntem geleneksel olarak imal 

edilmiĢ teknelerde pek baĢarılı olmamaktadır. Zira tekne denize indiği zaman karĢılaĢtığı su ve nemli 

ortam sayesinde nem her zaman ağaca bir yolla ulaĢmayı baĢarmaktadır. Ağacın nem oranının 

değiĢmesi neticesinde ağaç geniĢler, yüzeye uygulanmıĢ olan epoxy elyaf laminasyon tabakasının 

zamanla çatlatabilir, armuz hatlarındaki esneme izleri ortaya çıkabilir.  

Epoxy elyaf laminasyonun bir diğer sakıncalı noktası ise teknenin dıĢ yüzeyinden hava ile teması 

kesilen ağacın iç cidarından muhtelif nedenler ile zamanla çürümeye baĢlayabilmesidir.   

Ġki katlı koruma laminasyonu ve epoxy reçine olarak ifade edilen yöntem daha çok üç kat çapraz ağaç 

sargı tahtasının epoxy reçine kullanılarak lamine edilmesi ile inĢa edilmiĢ ahĢap teknelerin karina ve 

bordasına uygulanmakta, baĢarılı sonuçlar alınmaktadır. AhĢap zeminin üç kat çapraz sargı ve epoxy 

reçine ile lamine edilmesi sayesinde, epoxy elyaf uygulamasının hemen altındaki çapraz ahĢap katın 

nem ile teması, ağacın hareketi ortadan kaldırılmaktadır. 

 

2.4.2.Neosil boya uygun olursa; teknenin nem oranının bu boyanın yapılmasına uygun olup 

olmadığı ile bu boyanın dayanıklılığı konusunun incelenmesi  
AhĢap malzemede bulunan nem oranı, astar boya uygulaması yapıldığı sırada %20‘yi geçiyor ise 

boyanın kabarması veya soyulması olasılığı artmaktadır. Bu durumda astar, boya uygulamasının kısa 

bir süre sonrasında, Kızıl Sedir ağacı cinsi ahĢap malzemelerin özünde bulunan ağacın koyu öz suyu 

boyanmıĢ olan dıĢ yüzeye çıkarak boya renginde değiĢimlere koyu lekelere sebep olabilmektedir*.   

Bu örnek çalıĢmada Astar boyanın ahĢap yüzeye iĢleyerek yapıĢtığı (Ģekil 7,8,9) tespit edilmiĢtir. 

Yüzeyde herhangi bir kabarma, hava kabarcığı, soyulma, astarda zayıflama/kalkma tespit 

edilememiĢtir. 

AhĢap malzemelerde nem oranı %0 ile %30 arasında değiĢmektedir (Williams, R, S.,2009:15-6),  Bu 

oran ağacın cinsine göre değiĢmek ile beraber ağaç malzemeler ağırlıkça en fazla %30 oranında suyu 

abzorbe edebilirler. Bu yüzde oran miktarı ağırlık oranını ifade etmektedir. Su/nem zerrecikleri ağaç 

malzemenin yapısındaki hücre duvarlarında bulunur. Ağaç malzemenin bulunduğu atmosfer/hava 

koĢullarındaki nem oranına bağlı olarak ağacın nemliliği değiĢim gösterir. Örneğin 10
o 

C hava 

sıcaklığında, %5 nemlilikte bulunan hava koĢullarındaki ağacın nem oranı zaman içinde %1,4‘a kadar 

düĢürülebilir veya 10
o 

C hava sıcaklığında, %95 nemlilikte ağacın nem oranı zaman içinde %24,3‘a 

kadar yükseltilebilir. Teknenin bulunduğu coğrafi konum olarak Antalya da hava sıcaklığı kıĢın 10
o 

C 

derece ve yağmurlu hava nem oranı %80 olduğu dikkate alınırsa, Literatüre göre ağacın nem oranının 

% 16,4 seviyelerinde olması gerekir (Simson, R, W., ve Wolde, T, A.,1999:3-4) 

Boya uygulamalarının mevcut ahĢap yüzeyin %20 nem seviyesinin (Williams, R, S.,2009:15-10), 

altında olduğu görülen bordada sancak ve iskele taraflarında öncelikli olmak üzere devam edebileceği, 

en son karinada kurumaya bırakılan kısımların nem oranının %20 seviyesinin altına düĢmesi ile kalan 

boya uygulamalarının tamamlanarak teknenin denize indirilebileceği, bu tarz geleneksel tek sıra sargı 

yöntemi ile inĢaa edilen teknelerin hepsinde uygulanan boya malzemesine bağlı olarak armuz 

hatlarında çatlama veya ĢiĢkinlik gözlemlemenin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bu durumunun 

iĢçilik hatası olarak nitelendirmenin mühendislik ve yapı bilim kurallarına göre yanlıĢ olacağı da tespit 

edilmiĢtir.   Karinaya uygulanmıĢ olan Neosil astar katın ağır Ģekilde zımparalanmıĢ olduğu, ancak 

uygulanmıĢ olan astarın ağaç yüzeye nüfuz ettiği daha önceki bölümlerde tespit edilmiĢtir. Nem 

seviyesinin %20 seviyelerinin altına düĢmesi ile karinada Neosil astar katın eksiklerinin 
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tamamlanması, Neosil ara katın, Ģu an karinaya uygulanmıĢ olan Neosil astar katın üzerine 

uygulanması ve Neosil son kat boyanın uygulamasının yapılabileceği görüĢ ve kanaatteyim. Neosil 

boyanın uygulanmasının üretici firma tarafından hazırlanmıĢ olan, ürün uygulama föylerinde ki 

prensip ve esaslarına göre yapılması gerekmektedir.  

Neosil boyaların daha çok fiberglas teknelere uygulanmasının doğru olacağı, ahĢap teknelerin sargı 

tahtalarında zamanla çürümelerin ve sargı tahtalarında değiĢiklik yapma ihtiyacının ortaya 

çıkmasından dolayı 5 yıl firma garantisinin dolmadan altındaki bazı ahĢap sargıların değiĢtirilmesinin 

5 yıl içinde gerekebileceği görüĢü de hasıl olmuĢtur. 
2.4.3. Teknenin elektrikli sera tip ısıtıcı ile cebri olarak kurutulma yöntemi   

  
ġekil 13:  Tramex markalı nem ölçer   ġekil 14: Delmhorst markalı nem ölçer  

 

Teknedeki nem ölçümleriçin Tramex isimli nem ölçer ile Delmhorst isimli nem ölçer cihazlar 

kullanılmıĢtır. Tramex isimli nem ölçer cihaz ve cihaz ölçümleri ağaç yüzeye dokundurularak 

ölçerken, Delmhorst isimli nem ölçme cihazı ile cihazın üzerinde bulunan iki adet iğneciğin ağaç 

yüzeyine 1 – 2 mm. batırılması ile ağacın nemi ölçülmektedir. Nem ölçümleri değiĢik cihazlara göre 

değiĢebildiği gibi, ölçülen ağaç cinsinin farklılık göstermesi neticesinde de farklı ölçümler yapılabilir. 

Bu çalıĢmada Vagabundo teknesinde, 28.04.2015 ve 05.05.2015 tarihli ölçümlerde teknenin 

gövdesinde %9 ile %30 değerlerinde,  uç değerlerinin yanı sıra çoğunlukla %14 ile %20 arasında 

değiĢen nem oranı değerlerinde olduğu belirlenmiĢtir. Teknenin denize inmesi ile ağaç suya girecek ve 

su/nem ağacın hücre duvarlarına girerek nem oranını %20-%25‘a kadar yükseltecek ve ahĢap sargılar 

kesim Ģekline göre %2,4 ile %5 arasında olmak üzere geniĢleyip ĢiĢecektir.  

Teknenin karinasında sancak tarafta orta kısımda salmanın hemen üstünde  60 cm. geniĢliğinde 80 cm. 

uzunluğunda bir bölgeye epoxy astar boyanın uygulanmadığı da görülmüĢtür. Bu bölgede 28.04.2015 

tarihindeki Tramex Wood Encounter AhĢap nem ölçer (ġekil 13)  isimli cihazla, ahĢap yüzeyin %19 

oranında nemli olduğu, 05.05.2015 tarihinde ise  Delmhorst isimli ağaç nem ölçme cihazı (ġekil 14), 

ahĢap yüzeyin %15 oranında nemli olduğu da tespit etmiĢtir.  

Delmhorst adlı cihaz ile yapılan ölçümlerde %30 seviyelerinde çıkan ahĢap kısımların dıĢarıdan iyi 

durumda sağlam olduğutespit edilmiĢtir. Ağacın tekne içine bakan tarafından yapısının bozulmaya 

(çürümeye) baĢlamıĢ olabileceği kanaatine de varılmıĢtır. 

Astar uygulanmamıĢ bölümde Tramex isimli cihaz ile yapılan ölçüm değerinin %19 olduğu 

belirlenmiĢtir(ġekil 13). Astar uygulanmamıĢ bölümde,  Delmhorst isimli cihaz ile yapılan ölçüm 

değerinin de  %15,da tespit edilmiĢtir. Tramex ve Delmhorst nem ölçme cihazları ile teknenin sancak 

ve iskele taraflarında yapılan ölçümler aĢağıdaki Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4: Tramex ve Delmhorst nem ölçme cihazları ile teknenin sancak ve iskele taraflarında 

yapılan muhtelif nem ölçümleri 

 

Karinada yapılan Ölçümler  28.04.2015 tramex markalı nem 

ölçer cihazlarla alınan % 

değerleri 

05.05.2015 delmhorst markalı nem 

ölçer cihazlarla alınan % değerleri 

Ġskele karina baĢ taraf % 18 % 17 

Ġskele karina baĢ omuzluk kısım % 18 % 20 

Ġskele karina orta (vasat) taraf % 23 % 23 

Ġskele karina orta (vasat) taraf salma yüzeyi % 25 % 23 

Teknenin iskele taraf karina yalpa omurgası % 21 % 20 

Ġskele karina kıç omuzluk % 25 % 21 

Teknenin karina kıç bodoslama ağacı % 21 % 18 
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Sancak karina baĢ taraf % 16 % 15 

Sancak karina baĢ omuzluk  % 21 % 20 

Sancak karina yalpa omurgası baĢ taraf % 21 % 18 

Sancak karina yalpa omurgası kıç taraf % 25 % 21 

Sancak karina orta (vasat) bölümü salma seviyesi % 19 % 20 

Sancak karina orta (vasat) bölümü su hattı altı % 16 % 15 

Sancak taraf karina kıç omuzluk % 19 % 20 

Sancak taraf karina kıç taraf % 20 % 20 

Sancak karina orta (vasat)  taraf salma yüzeyi  

 (Resim 13,14) 

% 19 % 15 

Bordada yapılan ölçümler 28.04.2015 tarihli TRAMEX 

markalı nem ölçer cihazlarla 

alınan (%) değerleri 

05.05.2015 tarihli DELMHORST 

markalı nem ölçer cihazlarla alınan 

(%) değerleri 

Borda sancak kıç taraf  su hattı seviyesi % 12 % 11 

Borda sancak kıç taraf  orta hat seviyesi % 14 % 15 

Borda sancak kıç taraf güverte hattı seviyesi % 12 % 15 

Borda sancak kıç omuzluk su hattı seviyesi % 17 % 15 

Borda sancak kıç omuzluk orta hat seviyesi % 15 % 15 

Borda sancak kıç omuzluk güverte hattı seviyesi % 11 % 30 

Borda sancak orta (vasat) su hattı seviyesi % 16 % 20 

Borda sancak orta (vasat) orta hat seviyesi % 14 % 15 

Borda sancak orta (vasat) güverte hattı sevi. % 12 % 20 

Borda sancak baĢ omuzluk su hattı seviyesi % 18 % 15 

Borda sancak baĢ omuzluk orta hat seviyesi % 15 % 30 

Borda sancak baĢ omuzluk güverte hattı seviyesi % 13 % 30 

Borda sancak baĢ su hattı seviyesi % 19 % 30 

Borda sancak baĢ orta hat seviyesi % 17 % 15 

Borda sancak baĢ güverte hattı seviyesi % 13 % 30 

Borda iskele baĢ su hattı seviyesi % 18 % 15 

Borda iskele baĢ orta hat seviyesi % 14 % 30 

Borda iskele baĢ güverte hattı seviyesi % 13 % 30 

Borda iskele baĢ omuzluk su hattı seviyesi % 18 % 30 

Borda iskele baĢ omuzluk orta hat seviyesi % 13 % 13 

Borda iskele baĢ omuzluk güverte hattı seviyesi % 12 % 30 

Borda iskele orta (vasat) su hattı seviyesi % 19 % 16 

Borda iskele orta (vasat) orta hat seviyesi % 18 % 15 

Borda iskele orta (vasat) güverte hattı sevi. % 16 % 30 

Borda iskele kıç omuzluk su hattı seviyesi % 20 % 15 

Borda iskele kıç omuzluk orta hat seviyesi % 14 % 15 

Borda iskele kıç omuzluk güverte hattı seviyesi % 8 % 30 

Borda iskele kıç su hattı seviyesi % 21 % 15 

Borda iskele kıç orta hat seviyesi % 13 % 15 

Borda iskele kıç güverte hattı seviyesi  % 9 % 30 

Bu Ģartlar altında özellikle Antalya da 2015 kıĢ aylarında yağmurlu geçen günlerin fazla olması nedeni 

ile cebri ısıtma olmadan ağaçta bulunan nem oranının kıĢın hava koĢullarından dolayı %16 seviyesinin 

altına düĢürmenin mümkün olamayacağı tespit edilmiĢtir. Bu nedenle ortamın cebri olarak ısıtılmasını 

sağlayacak elektrikli bir ısıtıcının olması gerekmektedir. 
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ġekil 15:  Cebri olarak sargı tahtaları neminin alınmasını sağlayabilen elektrikli ısıtıcı 

 

Teknedeki nem kurutması için kullanılan elektrikli cihazının ısıtıcının, De Klejin BV isimli, 10-08 

tipli, Nem alma filtresinin 8000 m
3
, olan cihaz kullanılmıĢtır. Teknedeki mevcut sargı tahtalarındaki 

nem oranının düĢürülmesi için, kısa sürede cebri olarak elektrikli bir ısıtıcı ile hava rutubetinin 

düĢürülmesi sağlanmıĢtır.Bu tip uygulamaların yapılması önerilmektedir.     

 

3.SONUÇ 

 

Vagabundo isimli ahĢap teknenin Karina bölgesinde (ġekil 10,11,15) yüzeyin normalden fazla 

zımparalanarak yer yer ahĢap yüzeyin çıktığı tespit edilmiĢtir.   

Mevcut sargı tahtalarındaki nem oranının düĢürülmesi için, Antalya da havanın giderek ısınması 

sayesinde daha uzun sürede doğal olarak veya istenmesi halinde daha kısa sürede cebri olarak 

elektrikli bir ısıtıcı ile hava rutubetinin düĢürülmesi sağlanmıĢ olup bu sayede, gereğinden fazla 

zımparalanmıĢ olan karina bölgesinin cebri ısıtma cihazı ile kontrollü bir Ģekilde sıcak havaya maruz 

bırakılması ile karinanın nem seviyesinin %20 seviyesinin altına düĢürülebileceği kanaatine 

varılmıĢtır. 

Teknenin sargılarının aĢırı kurumasına müsaade edilmeden Elektrikli ısıtıcı cihazın kontrollü bir 

Ģekilde çalıĢtırılması gereklidir. Ağaçtaki nem oranın istenen seviyelere düĢürülebilmesi için cebri 

ısıtmalı ortam Ģartlarının ayarlanması ağacın kapalı tesis edilecek bu ortam Ģartlarına zamanla maruz 

bırakılması durumunda kuruma sürecinin kısalacağı öngörülmektedir. 

Vagabundo Teknesin de kullanılan boya malzemeleri, Ġlgili firmaya ait ürün uygulama föylerin de 

bulunan kurallarına uygun tatbik edilmelidir. Boya uygulamalarında katlar arasında zımpara yapılması 

fiziksel temas yüzeyinin oluĢturulması için Ģarttır. Yüzeyin zımpara sonrasında kirden, tozdan ve 

yağdan temizlenmesi yapılacak astar, macun veya boya uygulaması öncesi gereklidir. Çift bileĢenli 

astar ve boyaların hem kimyasal hem de fiziksel olarak yüzeye uygulanması daha dayanıklı sonuçlar 

vermektedir. Ancak tek baĢına kimyasal bağ yeterli olmayıp mutlaka uygulanan yüzeyin zımpara ve 

temizlinin iyi olarak yapılması gerekmektedir.  Zımpara ve sonrasında yüzey temizliği yapılmadan 

yapılan astar, macun ve boya uygulamalarında astar, macun ve boya tabakalarının zamanla veya dıĢ 

etkenlerin etkisi ile kolayca yüzeyden pul pul kalktığı görülmektedir. Bu tip uygulamalardan 

kaçınılması gerekmektedir.  

Nem ölçümlerinde yüzey ve iğne uçlu nem ölçülerinin birlikte yapılmasının nem değerlerinin tam 

bilinmesi için uygun olacağı görüĢteyim. 

Tekne kurutma iĢlemlerinde cebri havalandırmalı elektrikli ısıtıcı sistemler ile hızlı ve kısa sürede 

kurutma iĢlemlerin sağlanacağı önerilmektedir. 
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ÖZET 

 
Bu çalıĢmada, organik rankine çevriminin ekserji verimi analizi yapılmıĢtır. Sistemde soğutucu akıĢkan 

olarak R123 ve SES 36 kullanılmıĢtır. Analiz için gerekli termodinamik değerler Solkane programıyla 

hesaplanmıĢtır. Bu soğutucu akıĢkanlar için farklı çalıĢma Ģartlarında sistemin ekserji verimi oranı 

incelenmiĢtir. Sonuç olarak, organik rankine çevriminin en yüksek ekserji verimi oranı, 40 
o
C kondenser 

sıcaklığı, 60 
o
C buhar jeneratörü sıcaklığı ve 0.6916 kg/s akıĢkan debisi için yaklaĢık %35 olarak elde 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Organik Rankine Çevrimi, Ekserji verimi, Termodinamik değerler, Farklı çalıĢma Ģartları.  

The exergy efficiency analysis of organic Rankine cycle 

 
ABSTRACT 

 
In this study, the exergy efficiency analysis of organic Rankine cycle (ORC) was carried out. R123 and SES 36 

were used in system as refrigerants. The necessary thermodynamic values for analyses were calculated by 

Solkane program. The exergy efficiency rate of the system in the different operating conditions were 

investigated for these refrigerants. As a result, the highest exergy efficiency rate of the organic Rankine cycle 

(ORC) was obtained for 40 oC the condenser temperature, 60 oC for stream generator temperature and 0.6916 

kg/s  for mass flow and about %35 for exergy efficiency. 

Keywords: Organic Rankine Cycle, Exergy efficiency, Thermodynamic values, Different operating conditions. 

 

1. GiriĢ 

 
Rankine çevrimi ısı enerjisini iĢe çeviren termodinamik bir döngüdür ve bu çevrimde iĢ yapan akıĢkan 

olarak da su kullanılmaktadır. Rankine çevriminde geleneksel akıĢkan olan su, orta ve büyük güç 

santrallerinde elektrik enerjisi üretmek için tercih edilmektedir. ĠĢ yapan akıĢkan olarak su güvenli, 

çevreci ve yüksek ısı transferi özelliklerinden dolayı tercih edilmesine rağmen bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlarından bazıları yüksek derecede korozif olması ve donma sıcaklığının 

yüksek olmasıdır [1-2]. Son yıllarda Rankine çevriminde su yerine, sudan daha yüksek moleküler 

kütlesi olan hidrokarbon bileĢenli akıĢkanlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu akıĢkanların kullanılması 

ile bu sistemler Organik Rankine Çevrimi adını almıĢ ve çoğunlukla biyokütle, egzoz gazı, güneĢ 

enerjisi, jeotermal vb. uygulamalarda oldukça yaygın enerji üretim prosesleri arasına girmiĢtir [3-5]. 

 

 

 
ġekil 1. Organik Rankine Çevrimi Ģematik gösterimi ve T-s diyagramı [6] 
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2. Materyal ve metod 

Buharlı güç santralini oluĢturan makinelerin tümü (pompa, türbin, kazan ve yoğuĢturucu) sürekli akıĢ 

makineleridir, bu nedenle Organik Rankine Çevrimi de dört sürekli akıĢlı açık sistemden oluĢan bir 

çevrimdir. Bu yüzden sürekli akıĢlı açık sistemde enerjinin korunumu denklemi aĢağıdaki gibi yazılır; 

                    (1) 

Kazan ve yoğuĢturucu da iĢ etkileĢimi yoktur, ayrıca pompa ve türbindeki hal değiĢimleri izentropik 

kabul edilebilir. Bu durumda her bir sistem için enerjinin korunumu denklemi aĢağıdaki gibi olur; 

Pompa, 

                   (2) 

Kazan, 

                    (3) 

Türbin, 

                   (4) 

YoğuĢturucu, 

                    (5) 

Organik Rankine Çevriminin ısıl verimi Ģöyle ifade edilebilir; 

                   (6) 

                (7) 

olmaktadır.  

Ekserji e ve ekserji giriĢ oranı E aĢağıdaki gibi hesaplanabilir;  

                 (8) 

                                     (9) 

burada, s özgül entropi ve 0 indisi ölü durum anlamına gelmektedir. 
 

Sonuç olarak organik Rankine çevriminin ekserji verimi aĢağıdaki gibi ifade edilebilir [7]; 

                                   (10) 

Analiz için gerekli termodinamik değerler Solkane 7.0 bilgisayar programı ile hesaplanmıĢtır. Solkane 

7.0 bilgisayar programı içinde bulundurduğu 23 adet soğutucu akıĢkana ait tüm termodinamik 

özellikleri hesaplayan bir programdır. Bunun yanında 5 adet farklı soğutma çevrimi ve 2 adet farklı 

Rankine çevrimini bünyesinde bulundurur. Bu çevrimlere ait giriĢ değerlerine bağlı olarak sistemin 

her bir noktasındaki termodinamiksel özellikleri hesaplama özelliğine sahiptir. Ayrıca kullanılan 

sisteme ait P-h ve T-s diyagramlarını da görüntüleyebilmektedir. Solkane 7.0 bilgisayar programı 

Almanca, Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca, Ġtalyanca, Rusça, Arapça ve Çince dillerinde iĢlem 

yapılabilmesini desteklemektedir. 

 

 
 

ġekil 2. Solkane 7.0 bilgisayar programı arayüzü 
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3. Bulgular 

 

R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=30 
o
C de 

sabit tutulup buhar jeneratörü sıcaklığı değiĢimine bağlı olarak bulunan ekserji verimi değerleri ġekil 

3‘de verilmiĢtir. ORC‘de buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça ekserji verimi değerlerinin azaldığı 

görülmektedir. Buhar jeneratörünün sıcaklığı Tbj=60 
o
C ve yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=30 

o
C olan 

çalıĢma Ģartlarında en yüksek ekserji verimi değeri olan %24 değerine ulaĢılmıĢtır. 

Tk=30 oC sbt
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ġekil 3. Ekseji veriminin buhar jeneratörü sıcaklığı ile değiĢimi (R123 için) 

 

Yine R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde buhar jeneratörü sıcaklığı 

Tbj=60 
o
C de sabit tutulup yoğuĢturucu sıcaklığı değiĢimine bağlı olarak bulunan ekserji verimi 

değerleri değerleri ġekil 4‘de verilmiĢtir. R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı ORC de buhar 

jeneratörü sıcaklığı Tbj=60 
o
C de sabit tutulup, yoğuĢturucu sıcaklığı artırıldığında ekserji verimi 

değerlerinin arttığı gözlemlenmiĢtir. Buhar jeneratörü sıcaklığının Tbj=60 
o
C de sabit tutulduğu ve 

yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=40 
o
C olan çalıĢma Ģartlarında en yüksek ekserji verimi değeri yaklaĢık 

%24,5 olarak bulunmuĢtur. 

 

TBJ=60 oC sbt
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ġekil 4. Ekseji veriminin kondenser sıcaklığı ile değiĢimi (R123 için) 

 

 

SES 36 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=30 
o
C 

de sabit tutulup buhar jeneratörü sıcaklığı değiĢimine bağlı olarak bulunan ekserji verimi değerleri 
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ġekil 5‘de verilmiĢtir. Bu soğutucu akıĢkan için de ORC‘de buhar jeneratörü sıcaklığı arttıkça ekserji 

verimi değerlerinin azaldığı görülmektedir. Buhar jeneratörünün sıcaklığı Tbj=60 
o
C ve yoğuĢturucu 

sıcaklığı Ty=30 
o
C olan çalıĢma Ģartlarında en yüksek ekserji verimi değeri olan %27 değerine 

ulaĢılmıĢtır. 
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ġekil 5. Ekseji veriminin buhar jeneratörü sıcaklığı ile değiĢimi (SES 36 için) 

 

Benzer Ģekilde SES 36 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde buhar jeneratörü 

sıcaklığı Tbj=60 
o
C de sabit tutulup yoğuĢturucu sıcaklığı değiĢimine bağlı olarak bulunan ekserji 

verimi değerleri değerleri ġekil 6‘da verilmiĢtir. R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı sistemle benzer 

Ģekilde, SES 36 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı ORC de buhar jeneratörü sıcaklığı Tbj=60 
o
C de sabit 

tutulup, yoğuĢturucu sıcaklığı artırıldığında ekserji verimi değerlerinin arttığı gözlemlenmiĢtir. Buhar 

jeneratörü sıcaklığının Tbj=60 
o
C de sabit tutulduğu ve yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=40 

o
C olan çalıĢma 

Ģartlarında en yüksek ekserji verimi değeri yaklaĢık %28 olarak bulunmuĢtur. 
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ġekil 6. Ekseji veriminin kondenser sıcaklığı ile değiĢimi (SES 36 için) 

 

 

Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada, organik rankine çevriminin ekserji verimi analizi yapılmıĢtır. Sistemde soğutucu 

akıĢkan olarak R123 ve SES36 kullanılmıĢtır. Bu soğutucu akıĢkanları kullanan organik rankine 

çevriminin değiĢik çalıĢma Ģartlarında ekserji verimi incelenmiĢ ve sistemin uygun çalıĢma Ģartları 
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belirlenmiĢtir. R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde buhar jeneratörünün 

sıcaklığı TBJ=60 
o
C, yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=40 

o
C olan çalıĢma Ģartlarında en yüksek ekserji verimi 

olan %24,5, SES 36 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı ORC‘de ise buhar jeneratörü sıcaklığı TBJ=60 
o
C, 

yoğuĢturucu sıcaklığı Ty=40 
o
C olan çalıĢma Ģartlarında en yüksek ekserji verimi %28 olarak 

bulunmuĢtur. 

 

Yapılan çalıĢmada görülmüĢtür ki; R123 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine çevriminde 

ekserji veriminin arttırılmasının en uygun yolu buhar jeneratörünün sıcaklığının düĢük tutulup 

kondenser sıcaklığının yükseltilmesidir. SES 36 soğutucu akıĢkanın kullanıldığı organic Rankine 

çevriminde ise R123‘e benzer Ģekilde buhar jeneratörünün sıcaklığının düĢük tutularak kondenser 

sıcaklığının yükseltilmesi daha yüksek ekserji verimi değeri elde edilmesine olanak sağlayacaktır.  
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Özet 
 

Bu çalıĢmada, Burdur ilinin gelecekteki yıllık toplam yağıĢ miktarı değerleri yapay sinir ağları (YSA) 

metodu kullanılarak tahmin edilmiĢtir. Hesaplamalar için gerekli olan yıllık toplam yağıĢ miktarı değerleri 

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, gelecekteki yıllık toplam yağıĢ 

miktarı değerlerinin hesaplanabilmesi amacıyla formül türetilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar tablo olarak 

sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Yıllık toplam yağıĢ miktarı, Burdur, Ġklim değiĢikliği. 

 

 

ESTIMATION OF ANNUAL TOTAL RAINFALL VALUES IN FUTURE OF 

BURDUR CITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN) 
 

Abstract 

 
In this paper, annual total rainfall values were estimated in future of Burdur city using artificial neural 

networks (ANN). Required annual total rainfall values for the calculation were taken from Turkey 

Meteorological Service. The formula is derived from result of this study for the calculation of future annual 

total rainfall values. Obtained values were presented as tabular.  

Keywords: Artificial Neural Networks (ANN), Annual total rainfall, Burdur,Climate change. 

 
1.GĠRĠġ 

Suyun yaĢamsal önemi bilinen bir gerçektir. Bu hayati sıvıya ihtiyaç duyulduğunda ulaĢamamak ise maliyetini 

artırmaktadır. Her türlü ekonomik faaliyet, ĢehirleĢme ve iklim değiĢikliği gibi faktörler su kaynaklarına baskıyı 

artırırken suya dair planlamaları da zorunlu hale getirmektedir. Yerkürede tatlı sular sınırlıdır. Tatlı suların en 

önemli yenilenebilir kaynağı da yağıĢlardır. YağıĢlar aynı zamanda bir ülkenin su varlığını etkileyen en önemli 

unsurdur.  

Ġklim elemanları arasında zamana ve yere göre en çok değiĢim gösteren parametrelerden birisi de yağıĢtır. 

YağıĢlarda meydana gelen bu değiĢiklikler topoğrafik Ģartlar, konveksiyonel ve cephesel hareketlerle doğrudan 

iliĢkilidir [1]. Bu denkleme küresel iklim değiĢikliği de girmiĢtir. DeğiĢik senaryolarla model hesaplamalar 

yapılarak yağıĢ öngörüleri sunulmaktadır. Küresel ısınmayla birlikte su yüzeylerinden buharlaĢmanın ve sıcak 

hava kütlelerinin nem taĢıma kapasitesinin artacağı buna bağlı olarak da pek çok alanda yağıĢlarda artma 

meydana gelebilecek iken bazı alanlarda da yağıĢ azalıĢları yaĢanabileceği öngörülmektedir [2].      

Bir bölgedeki su varlığının ana kaynağının yağıĢlar olması sebebiyle o bölgenin gelecekte alabileceği toplam 

yağıĢ değerlerinin tahminlerini de çok önemli hale getirmektedir. Bu çalıĢmada, Burdur ilinin gelecekteki yıllık 

yağıĢ miktarı değerleri yapay sinir ağları (YSA) metodu kullanılarak tahmin edilmiĢtir. Türkiye Meteoroloji 

Enstitüsünden alınan Burdur ili yıllık yağıĢ miktarı değerleri Tablo 1.‘de verilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, Burdur 

ilinin gelecekteki yıllık yağıĢ miktarı değerlerinin hesaplanabilmesi amacıyla formül türetilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri [3] 

Yıllar 

(Yıl) 

Toplam 

YağıĢ 

Yıllar 

(Yıl) 

Toplam 

YağıĢ 

Yıllar 

(Yıl) 

Toplam 

YağıĢ 

1960 518,9 1980 422,6 2000 445,9 

1961 366 1981 434,5 2001 547,6 

1962 418,1 1982 378,8 2002 501 

1963 412,7 1983 445,7 2003 594,2 

1964 394 1984 405,4 2004 439,7 

1965 474,4 1985 477,2 2005 417,9 

mailto:bayramkilic@mehmetakif.edu.tr
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1966 503,3 1986 315,1 2006 472,1 

1967 353,8 1987 451,3 2007 368,3 

1968 515,8 1988 415,1 2008 276,4 

1969 615,2 1989 288 2009 529,7 

1970 286,6 1990 303,2 2010 472,3 

1971 422,2 1991 463,7 2011 466,2 

1972 320,1 1992 280,9 2012 355,7 

1973 269,5 1993 377,4 2013 346,5 

1974 374,1 1994 450,6 2014 451,7 

1975 445,4 1995 363,5     

1976 457,9 1996 455,3     

1977 287,2 1997 516,4     

1978 460,5 1998 535,7     

1979 571,1 1999 310,7     

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Yapay Sinir Ağları (YSA) Metodunun Uygulanması 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan verileri, burdur ili yıllık yağıĢ miktarı tahmininde kullanabilmek 

amacıyla bazı bağıntılar elde edilme yoluna gidilmiĢ ve bu amaçla yapay sinir ağları (YSA) metodu 

kullanılmıĢtır. Yapay sinir ağları metodu birçok mühendislik uygulamasında kullanılmaktadır. Bu metodun en 

önemli avantajları hızlı oluĢu, basit oluĢu ve öğrenme kapasitesinin yüksek oluĢudur [4-5].  

Yapay sinir ağları uygulaması MATLAB Toolbox kullanılarak yapılmıĢtır. Verilerin eğitiminde,  gizli 

katmandaki nöron sayısı 3 ile 12 arasında değiĢtirilmiĢtir. Türkiye Meteoroloji Enstitüsünden alınan 54 adet 

verinin %87‘i eğitim , %13‘si test amacıyla rastgele seçilmiĢtir. OluĢturulan ağda yıl (Y) giriĢ değiĢkeni ile çıkıĢ 

değiĢkeni olarak Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri kullanılmıĢtır. OluĢturulan yapay sinir ağı 

ġekil 1.‘de Ģematik olarak gösterilmiĢtir. OluĢturulan ağda transfer fonksiyonu olarak LOGSIG, ağın tipi için 

Forward Back Prop ve eğitim fonksiyonu olarak ise TRAINSCG seçilmiĢtir. Yapılan denemelerde Epoch sayısı 

olarak 1000 değeri kullanılmıĢtır. Her bir ağ en uygun değeri elde edebilmek amacıyla 10‘ar kez çalıĢtırılmıĢtır.  

 

  
ġekil 1. Yapay sinir ağının Ģematik gösterimi 

 

3. BULGULAR 

Yapay sinir ağı metodundan en iyi sonucu elde etmek için, farklı algoritmalar ve gizli nöronlar, farklı sayıda 

kullanılmıĢtır. Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri için elde edilen RMS, R
2
 ve cov değerleri Tablo 

2.‘de verilmiĢtir. Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri için en iyi R
2
 değeri TRAINSCG–3 eğitim 

fonksiyonu için 0,99406 olarak elde edilmiĢtir.  

Tablo 2. Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri tahmini için oluĢturulan ağın istatiksel değerleri 

Algoritma-Nöronlar RMS cov R
2
 

SCG–3 46,6509 0,10270 0,99406 

SCG–4 56,0282 0,12335 0,97374 

SCG–5 54,5455 0,12008 0,97720 

SCG–6 60,9084 0,13409 0,96170 

SCG–7 57,0893 0,12568 0,97121 

SCG–8 63,4342 0,13965 0,95507 

SCG–9 60,4265 0,13303 0,96293 

SCG–10 59,5611 0,13112 0,96513 

SCG–11 53,0591 0,11681 0,98058 

SCG–12 56,7328 0,12490 0,97207 
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Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerlerinin (ν) belirlenmesinde, YSA metodundan elde edilen aĢağıdaki 

denklemler kullanılmıĢtır  

                                                                                                                   

     (1) 

                                                                                                                                       

     (2) 

Yukarıdaki denklemlerde, Ei nöron toplama fonksiyonu ve Fi nöron aktivasyon fonksiyonudur. In giriĢ 

değiĢkenleri ve bn ise bias değerini temsil etmektedir. Formüllerde kullanılan katsayılar eğitim ağının gizli 

katmanına ait her nöronun toplama fonksiyonunun ağırlık değerlerini temsil etmektedir. Yukarıdaki 

denklemlerde YSA‘nın giriĢ değiĢkeni olarak yıl (Y) kullanılmaktadır. Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı 

değerlerinin tayini için kullanılan ağırlık katsayıları ve bias değerleri sırasıyla Tablo 3.‘de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerlerinin tayini için kullanılan ağırlık katsayıları ve bias 

değerleri 

Nöron pozisyonu 

 

  

1 634.885 -643.5168 

2 -640.1687 632.3742 

3 641.3925 -619.8773 

Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri, yıl (Y)‘a bağlı olarak aĢağıdaki denklemlerle hesaplanabilir. 

E10=-4.3024F1-2.4061F2-3.3295F3+1.0141F4+0.25891F5-2.8269F6-2.7783F7-0.48939F8-1.1628F9+ 0.21897

     (3) 

        

     (4)            

Burdur ili ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerlerinin belirlenmesinde, YSA metodundan elde edilen denklemler 

kullanılarak Burdur ili için gelecekteki yıllık yağıĢ miktarı değerleri tahmin edilerek Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

Tablo 4. Burdur ili gelecekteki ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri  tahmini 

Tarih (Ay. Yıl) 2016 2020 2025 2030 2035 

Ortalama 

yıllık yağıĢ miktarı 

(m/s) 

455,91 458,93 476,07 456,71 459,75 

 

 

4. SONUÇLAR ve TARTIġMA 

 

Bu çalıĢmada, Burdur ilinin gelecekteki yıllık yağıĢ miktarı değerleri yapay sinir ağları (YSA) metodu 

kullanılarak tahmin edilmiĢtir. Hesaplamalar için gerekli olan yıllık yağıĢ miktarı değerleri Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü‘nden alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, gelecekteki yıllık yağıĢ miktarı değerlerinin hesaplanabilmesi 

amacıyla formül türetilmiĢtir. Burdur ili gelecekteki ortalama yıllık yağıĢ miktarı değerleri tahminleri yapılarak 

tablo halinde verilmiĢtir. Sonuçların elimizdeki verilerle uyum içinde olduğu tabloda görülmektedir. Dolayısıyla 

yapay sinir ağları metodunun bu ve benzer çalıĢmalar için uygun bir metodoloji olabileceği değerlendirilmiĢtir. 
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Özet 

 

Sıcaklık veri kaydedicileri belli bir zaman aralığında otomatik olarak kayıt iĢlemi yapan ölçüm 

cihazlarıdır. Bu kaydediciler endüstri, coğrafi alanlar ve tıp elektroniği gibi pek çok sahada 

kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada, medikal laboratuvar ortamında birden fazla noktadan yüksek 

doğrulukta sıcaklık ölçümü yapan düĢük maliyetli bir devre sunulmuĢtur. 8 bit mikrodenetleyici, tek 

tel sıcaklık sensörlerini ve RS-232 seri haberleĢme protokolünü içeren bu devre az yer kaplamakta ve 

sonuçlar aynı anda bilgisayar ortamına kaydedilmektedir. Ġlgili çalıĢmanın medikal elektronik 

uygulamalarında ve meteoroloji tesislerinde mevcut sıcaklık veri kaydedicilerin yerine ucuz bir 

alternatif olarak kullanılması düĢünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık veri kaydedici, Tek tel sıcaklık sensörleri, Seri haberleĢme 

 

An effective temperature monitoring system design for medical applications 
 

Abstract 

 

Temperature data loggers are the measurement devices that have capable of making recording process 

automatically over a defined period of time. These  recorders are used in several fields, such as 

industry, geographical areas and medical electronics. In this study, a low cost circuit is presented for 

making temperature measurements with high accuracy from more than one point in medical 

laboratory. This circuit including 8 bit microcontroller, one wire temperature sensors and RS-232 

serial communication protocol covers less space and the obtained results are transferred 

simultaneously to computer. This related work is contemplated for use as an inexpensive alternative 

instead of current temperature data loggers in medical electronic applications and meteorology 

facilities. 

 

Keywords: Temperature data logger, One wire temperature sensors, Serial communication 

 

GĠRĠġ  

 

Günümüzde birçok karmaĢık endüstri ve ticari uygulamada birden çok sıcaklık veri kaydedicisinin 

kullanımı gerekmektedir. Sıcaklık veri kaydedicilerini kapsayan çevresel görüntüleme sistemleri 

coğrafi alanlardan endüstri ve laboratuvar uygulamalarına kadar pek çok sahada kullanılmaktadır. 

 

Benzer Ģekilde tıp elektroniğinde solunum izleme sistemleri ve vücut sıcaklığı ölçümü gibi deneysel 

çalıĢmalarda bu tip kaydedicilere ihtiyaç duyulmaktadır. Medikal uygulamalarında genellikle sıcaklık 

kayıt sistemlerinin basit yapıda olması ve yüksek doğrulukta sonuç vermesi istenir. 

  

Bu çalıĢmada, medikal laboratuvar ortamında tek tel taĢıma protokolü esasına dayalı sıcaklık ölçümü 

yapan düĢük maliyetli bir devre tasarımı sunulmuĢtur. Mikrodenetleyici destekli sistemde birden fazla 

noktadan elde edilen sıcaklık değerleri RS-232 seri iletiĢim protokolü kullanılarak eĢ zamanlı 

bilgisayar ortamına aktarılmakta ve kaydedilmektedir. 



894 

 

 

SICAKLIK TAKĠP VE KAYIT SĠSTEMĠ 

 

Sıcaklık izleme sisteminin ilk aĢamasında sıcaklık değerlerinin sensörler aracılığıyla 

mikrodenetleyicide toplanması, sonraki aĢamada ise elde edilen verilerin bilgisayara aktarılarak 

kaydedilmesi sağlanmaktadır.  

 

Tek Tel Sıcaklık Sensörleri 

Tek tel cihazlar Maxim Integrated firması tarafından üretilen ve bilgisayar ile mikrodenetleyici 

sistemlerinde kullanılabilen sensörler, bellekler ve anahtarlardan oluĢan düĢük fiyatlı bir ürün 

grubudur. Bu cihazların en önemli özelliği verinin sadece tek tel üzerinden aktarılmasıdır. Birden fazla 

cihaz tek bir kablo ile birbirine bağlanıp daha sonra mikrodenetleyici ile veri iletiĢimi yapabilir. 

Besleme ve toprak hattı aynı Ģekilde tüm cihazlara bağlanabilir (Smith, 2008:615). 

 

Tek tel taĢıma protokolü master-slave ilkesine göre çalıĢmaktadır. Sistem üzerinde herhangi bir 

zamanda sadece master cihaz veri gönderebilir. Diğer slave cihazlar ise o an sistemden veri okuyabilir. 

Uzantı bağlantılı ağ kurulumu yapıldığı takdirde master ve slave cihaz arası 300 metreye kadar 

uzatılabilir. Bu tip bir ağda, tek tel kablo yukarı çeken direnç ile besleme gerilimine bağlanmaktadır 

(ġekil 1). 

 
ġekil 1: Tek tel taĢıma protokolü 

 

Tek tel üzerinde bulunan her cihazın 1 byte aile kodu, 6 byte cihaz seri numarası ve 1 byte hata kontrol 

kodundan oluĢan 64 bitlik bir kayıt kodu bulunmaktadır. Aynı tip cihazların aile kodları da aynıdır. 

Fakat her bir cihazın seri numarası ve hata kontrol kodu farklı olduğu için tek tel üzerindeki her aygıt 

benzersiz bir 64 bit kayıt koduna sahip olmaktadır. Eğer tek tel üzerinde birden fazla cihaz bağlıysa 

herhangi bir cihazla iletiĢime geçilmeden önce o cihazın kayıt kodu öğrenilmelidir. Aksi takdirde tek 

tel üzerinden komut gönderilince tüm cihazlar aynı anda yanıtlamaya çalıĢır ve ilgili cihaz ile veri 

iletiĢimi yapılamaz. Kayıt kodu öğrenildikten sonra iletiĢim kurulmak istenen cihaza ―Kaydı eĢitle‖ 

komutu ve cihazın 64 bit kayıt kodu gönderilmelidir. Bu durumda kayıt kodu gönderilen cihazla tek tel 

üzerinden veri alıĢveriĢi yapılabilir (Maxim Integrated, 2009). 

 

Sıcaklık sensörü olarak kullanılan farklı tipte birçok tek tel cihazı bulunmaktadır. Bu sensörlerin çıkıĢı 

dijital olup herhangi bir çeviriciye ihtiyaç duyulmaz. DS2422 gibi belleğe sahip sıcaklık sensörleri de 

bulunmasına rağmen veri kaydetme özelliği sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

 

RS-232 Seri ĠletiĢim Protokolü 

Yaygın olarak kullanılan RS-232 protokolünde TX (verici), RX (alıcı) ve toprak olarak kullanılan 3 

adet hat bulunmaktadır. Bu tip iletiĢimde veri seri olarak byte büyüklüğünde gönderilir. Seri iletiĢimin 

baĢarıyla gerçekleĢmesi için öncelikle verici ve alıcı cihazın aynı hızda çalıĢması gerekmektedir. Baud 

oranı olarak adlandırılan bu hız 1200‘ün katları olan değerleri almaktadır. Dikkat edilecek bir diğer 

husus belirleyici kullanımıdır. ĠletiĢimin sorunsuz gerçekleĢebilmesi için gönderilen bilgilerin baĢına 

eklenen ifadelere belirleyici denilmektedir. Belirleyici rakam veya karakter dizisinden oluĢabilir. Son 
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olarak verici tarafından bilginin yerini tutan değiĢken gönderilir. Alıcı kısımda yine baud oranı, 

belirleyici ve değiĢken Ģeklinde veri alımı gerçekleĢir (ARC Electronics, 2010). 

 

 RS-232 protokolünde gerilim seviyeleri lojik-1 için -25V ve -3V aralığında iken, lojik-0 için +3V ve 

+25V aralığındadır. Sıcaklık takip sistemlerinde kullanılan mikrodenetleyiciler ise TTL uyumlu olup 

gerilim seviyeleri farklıdır. TTL standardı gerilim değerleri lojik-1 için 3 ile 5V ve lojik-0 için 0 ile 

2.5V aralığında tanımlıdır. Bu sebeple, sıcaklık ölçümü yapan mikrodenetleyici ile bilgisayarın 

kullandığı RS-232 iletiĢim standardı arasında bağlantı yapılırken dönüĢtürücü kullanmak gerekir. 

(Önal, 2013:211). DönüĢtürücü olarak transistörlü bir devre veya çevirici bir entegre kullanılabilir 

(ġekil 2). Çevirici entegre ile iletken kaplamalı kablo kullanıldığı zaman düĢük baud oranlarında 

birkaç yüz metre mesafede veri iletiĢimi yapılabilir. Ġletken kaplaması olmayan kablolarda dıĢ 

çevrenin etkileri daha fazla olacağı için mesafe kısalacaktır. Optik izolatör ve sinyal güçlendirici gibi 

ek cihazlar yardımıyla kablo uzunluğu arttırılabilir. Optik izolatörlerde LED veya foto diyot 

kullanılarak iletiĢim kablosundaki her bir hat ve sinyal toprak hattı yalıtılır. Bu sayede gürültü 

sinyallerinin etkisi kaldırılır (Ham Radio, 2005).      

 

 
ġekil 2: Mikrodenetleyici – DönüĢtürücü – Bilgisayar Bağlantısı 

 

RS-232 seri iletiĢimi, mikrodenetleyicilerde USART (senkron/asenkron alıcı verici) birimi ile ya da 

yazılım ile yapılabilmektedir. USART birimi ile iĢlemciden bağımsız olarak daha hızlı iletiĢim 

sağlanabilir. Fakat sadece USART özelliğine sahip port pinleri kullanılabilir. Yazılım tercih edildiği 

takdirde mikrodenetleyicinin herhangi bir pini iletiĢim için kullanılabilir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalıĢmada iki ayrı noktadan sıcaklık ölçümü yapılmıĢtır. Mesafeye bağlı olarak daha fazla 

noktadan ölçüm alınabilir. Tek tel sıcaklık sensörü olarak DS18S20 modeli kullanılmıĢtır. Bu model 

0.5 ºC hassasiyetle -55 ºC ile +125 ºC arasını ölçmektedir. Ufak bir transistör Ģeklindeki sensörün üç 

bacağından ikisi besleme gerilimine ve toprağa bağlanmıĢtır. Veri hattı olarak kullanılan üçüncü bacak 

ile sıcaklık bilgisi okunabilir ve sensör ayarlaması yapılabilir (ġekil 3). 
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ġekil 3: ds1820 tek tel sıcaklık sensörü 

 

Mikrodenetleyici olarak 8 bitlik PIC16f628A kullanılmıĢtır. 18 pinli mikrodenetleyici 4 – 20 MHz 

aralığında çalıĢabilir ve 2K Word belleğe sahiptir. 16 adet pini giriĢ/çıkıĢ olarak kullanılabilir. 

PIC16f628A mikrodenetleyicisi RS-232 protokolü ile bilgisayara bağlanmaktadır. Gerilim çevirici 

olarak MAX232 kullanılmıĢtır. MAX232 entegresine Ģarj pompası amaçlı dört adet kondansatör 

bağlanmıĢtır. Bu Ģekilde sensörlerden ölçülen sıcaklık değerleri mikrodenetleyici yardımıyla 

bilgisayara aktarılmakta ve kaydedilmektedir (ġekil 4). 

 

 
ġekil 4: Sıcaklık takip sistemi devre Ģeması 

 

Birden fazla tek tel sensörü ölçüm amaçlı kullanıldığı için sıcaklık takip devresi kurulmadan önce her 

bir sensör tek baĢına mikrodenetleyiciye bağlanmıĢtır. Daha sonra her biri için ―Kaydı oku‖ komutu 

gönderilerek her bir sensörün kayıt kodu öğrenilmiĢtir. Sırasıyla oda dıĢındaki ve içindeki sensörlerin 

kayıt kodu aĢağıdaki gibi elde edilmiĢtir: 

 1094D90B02080096 (Aile kodu=$10 Seri numarası=$94D90B020800 Hata Kontrol Kodu=$96) 

 10C8F60B02080052 (Aile kodu=$10 Seri numarası=$C8F60B020800 Hata Kontrol Kodu=$52) 
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Kayıt kodları öğrenilen sıcaklık sensörleri takip devresindeki gibi tel tel üzerine bağlanarak her birinin 

sıcaklık değeri ölçülmüĢtür (ġekil 5). Açık kanal özelliğine sahip olması nedeniyle veri hattı 4.7K 

yukarı çeken dirençle besleme gerilimine bağlanmaktadır. ÇalıĢma prensibi zamanlama üzerine kurulu 

olan tek tel taĢıma protokolünde yüksek hızlı veri iletim kabloları kullanılarak uzak mesafelerden 

ölçüm yapılabilir. 

 
ġekil 5: Sıcaklık takip devresi 

 

MAX232 çevirici entegresinin yer aldığı RS-232 iletiĢiminde USB – seri port dönüĢtürücü ve DB9 

seri port uzatma kablosu kullanılmaktadır. Baud oranı 2400 tanımlanarak 150 metre uzaklığa kadar 

sıcaklık verilerinin aktarılması amaçlanmıĢtır (ġekil 6). 

 

 
ġekil 6: Seri iletiĢim devresi ve bağlantıları 

 

RS-232 protokolü ile alınan verilerin görüntülenip kaydedilmesini sağlayan bir program hazırlanmıĢtır 

(ġekil 7). Sıcaklık değerleri ile birlikte saat ve tarih bilgileri veritabanına iĢlenmektedir. 

 

 
ġekil 7: Sıcaklık takip programı arayüz ekranı  

 

Arayüz ekranından sıcaklık verilerinin veritabanına kaydedilmesi için kayıt aralığı seçilebilmektedir. 

Kaydedilen verilere excel formatında ulaĢılmaktadır. Bunun yanısıra raporlama penceresinde tarih ve 

saat bilgileri filtrelenerek istenilen zaman aralığına iliĢkin sıcaklık değerlerinin grafikleri 

çizdirilebilmektedir (ġekil 8).         
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ġekil 8: Kaydedilen sıcaklık verileri excel çıktısı ve program grafik ekranı 

 

SONUÇ 

 

Sıcaklık veri kaydedicileri tıbbi laboratuvarlar, tarımsal üretim sahaları, meteoroloji tesisleri ve 

endüstriyel otomasyon alanları gibi geniĢ bir yelpazede kullanılmaktadır. Özellikle medikal 

uygulamalarda sıcaklık hassasiyeti büyük önem arz etmektedir. YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada bu 

gereksinimi karĢılayan tek tel sıcaklık sensörleri kullanılmıĢtır. Farklı noktalardan ölçülen değerler 

mikrodenetleyici vasıtasıyla bilgisayara aktarılmakta ve istenilen zaman aralığında veritabanına 

kaydedilmektedir. Tasarımı yapılan sistemin avantajı, donanım yapısının son derece basit ve düĢük 

maliyette olmasıdır. Gerek tek tel taĢıma protokolünde gerekse seri iletiĢimde uygun kablo ve yalıtım 

malzemesi kullanılarak mevcut çalıĢmadaki sıcaklık aktarım mesafesi artırılabilir. Tasarlanan sistem 

geliĢtirilmeye açık olup, medikal görüntüleme uygulamalarında uzun süreli sıcaklık takip ve kayıt 

iĢlemleri için kullanılabilecektir.  
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Abstract 

 

Aims to develop an experimental setup to measure the temperature distributions in an experimental 

specimen and the forces (Fx, Fy and Fz) acting on the mixing tool during the friction stir welding 

(FSW) process. Forces are measured by using 19,62 kN beam type load cells placed specially 

determined at four different points in design of jig. K type of thermocouples layout are devised to 

measure the temperatures distributions during the welding process at six different locations on design 

of jig. Forces and temperatures values are saved online utilizing a special software and change chart 

will be obtained with these values if desired. Analysis of variance (ANOVA) can be performed to 

determine the effect of FSW parameters on the forces and temperatures obtained experimental data 

from software. Mathematical models can be developed with available data for FSW. The designed 

experimental setup is not only the friction stir welding but also can be used milling and drilling 

process. It be seen that researches use efficiently their resources and the designed experimental setup 

will be provided a significant financial gain because price of designed experimental setup is cheaper 

the price of multi-axis load cell. 

 

Keywords: Testing Apparatus, Load Cell, Thermocouple, Friction Stir Welding 

 

ÜÇ EKSENLĠ KUVVET VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠ ÖLÇEN DENEY 

DÜZENEĞĠ TASARIMI 

 
Özet 

 

Sürtünme KarıĢtırma Kaynağı (SKK) ile malzemelerin kaynatılmasında karıĢtırıcı uça etki edecek Fx, 

Fy ve Fz kuvvetleri ve sıcaklık değiĢimini ölçecek deney düzeneği tasarımı amaçlanmıĢtır. Kuvvetler 

tasarlanan bağlama kalıbında belirlenen dört farklı noktaya yerleĢtirilen 19,62 kN‘luk lama tipi yük 

hücreleri ile ölçülecektir.  Kaynak iĢlemi esnasında sıcaklık dağılımını ölçmek için bağlama kalıbının 

belirlenen 6 farklı noktasına K tipi sıcaklık ölçerler yerleĢtirilmiĢtir. Kuvvet ve sıcaklık değerleri 

uygun ara yüzlü yazılımlar ile anlık olarak kaydedilecektir ve değiĢim grafiği elde edilebilecektir. 

Yazılımlarından elde edilen deneysel veriler ile SKK değiĢkenlerinin sıcaklık ve kuvvet üzerine 

etkilerini belirlemek için varyans analiz (ANOVA) yapılabilecektir. Mevcut verilerle SKK için 

matematiksel modeller geliĢtirilebilir. Deney düzeneği, yalnızca SKK için deney düzeneği olmayıp 

aynı zamanda frezeleme ve delme iĢlemlerinde kullanılabilir. Çok eksenli yük hücrelerinin fiyatları ile 

karĢılaĢtırıldığında, yapılan tasarımın önemli ölçüde maddi kazanç sağlayacağı ve araĢtırmacıların 

kaynaklarını verimli kullanacağı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deney Düzeneği, Yük Hücresi, Sıcaklık ölçer, Sürtünme KarıĢtırma Kaynağı 
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INTRODUCTION 

 

Jigs are used to attach, hold still and support the work item during production activities such as 

tooling, quality control and mounting. Design and production cost of jigs constitutes 10-20% of a 

production system cost. Jigs are generally used in mass production for high efficiency. Resilience is 

more important than efficiency for the jig because of diversity of tooling conditions and work items in 

jig design of materials to be produced in less amounts.  As resilient and adaptable jigs are used 

repetitively, they significantly reduce the jig cost and delivery time. Using resilient and adaptable jigs 

can reduce costs down to 80% (Kang and Peng, 2009:8). FSW has been the focus of interest of recent 

scientific studies. The main concept of FSW is very simple. The rotating set specifically designed with 

the pin shoulder dives into sheets or plates leaning to each other and progresses along the welding line 

(Figure 1). Friction between the work item and the mixing tool with rotating and feed movement 

causes heat density in the area where the mixing tool is effective. Heated material softens, plastically 

changes shape and because of the compression force of the set, it results in combination without 

impact in high quality solid phase (Mishra and Ma, 2005:1-3). 

 

 

 
Figure 1: FSW diagram (Mentes et al.2014:2) 

 

The axial force in FSW helps the set contact with the material and reach lower layers. Sufficient axial 

force is necessary for full integration in the mixing area. While insufficient diving force causes an 

unsuitable flow in vertical direction of the deformed material, high diving force causes thinning and 

thus, burrs in the deformed material (Mehda and Badheka, 2016: 241) Researchers demonstrated the 

axial force is a function of diving depth, feed rate and rotation. Increased diving depth or feed rate, or 

reduced rotation increases the force (Coo et al.2004: 55-63). 

Concurrent measurement of traversing and axial force during FSW is very important in understanding 

the operating mechanism and in optimization of operation parameters (Su et al.2013: 495) at the same 

time, force measurement is an important guide in machinery - set limitations and design process 

(Trible et al.2012:9). 

Moreover, traversing and side forces offer graphics to understand contact status of the welding 

material at high rotation speeds (http://research.vuse.vanderbilt.edu). 

In FSW method, high heat input leads to intermetalics in welding of different materials. As these 

intermetallics are in brittle form, they significant reduce welding resistance (Azizieh et al.2016:253-

254). Furthermore, low heat input causes gaps (Pourahmad and Abbasi, 2013: 1254-1255). 

Between welding parameters and heat generation, rotation speed (w) is directly proportional to heat 

generation and inversely proportional to welding speed (v). This proportion is expressed in the 

following equation (Pourahmad and Abbası, 2013: 1254).  

 

                                                                                                   (1) 
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Temperature distribution in plates and mixing area during FSW is provided in Figure 2. 

 
Figure 2: (a) Temperature distribution, (b) Temperature distribution on the interface of Set/Material 

(http://research.vuse.vanderbilt.edu). 

 

Very low rotation speed reduced temperature in the mixing area and prevents material flow. This 

prevents obtaining strong welding due to lack of locking and causes gaps and cracks (Azizieh et 

al.2016:243-254). It causes burrs in the retreating side of low feed rates (Pierre et al. 2013;495).  

This study offers design of a mechanism which embodies the measurement and connection jig and can 

measure temperature and force. 

 

DESIGN OF THE TESTING APPARATUS 

 

Fixing the work piece 

As samples are planned to be subject to various mechanical tests and metalographic examinations after 

combination with FSW and data is planned to be compared to each other, making the combination 

process within the same conditions of connection has been taken into account and a prerequisite to 

create equal conditions for all samples.   

A free object in the space has six degrees of freedom, namely rotation and translation in all these axes 

(x,y,z) (Figure 3). While designing the jig, six translation movements in positive and negative 

directions along these axes and six rotation movements around these axes should be limited 

(ġeker,1995: 30-35). 

 

 
Figure 3: Degree of freedom and movement direction of a free object in space (ġeker, 1995:30-35). 

 

The jig designed to combine the plates with FSW method is provided in Figure 4. The plates were 

fixed with straight clamp. Equal distribution of clamping forces was considered in positioning of 

straight clamp. Moreover, 4 straight clamp were located on the inlet side and 2 on the outlet side of the 

weld while positioning vertical straight clamp. The reason for placing 4 straight clamp on the inlet side 

is to ensure rigidity when heat has not been produced yet due to friction during diving of the mixing 

set into the plates and the reason for placing 4 straight clamp on the outlet side is to reduce cost. 

Moreover, as can be seen in Figure 4, a positioning threaded pin was used in the jig to ensure same 

positions for the plates in different operations. Therefore, reconfiguration of the tool in each welding 

was avoided and time was saved.  
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Figure 4: Positioning of the samples for the jig and FSW. 

 

Mounting of the jig on load cells 

Although there are load cells produced for force measurement on 3 axes, these load cells are extremely 

expensive. Therefore, 4 19,6 kN beam type load cells which operate with the shearing force principle 

(Figure 5) were preferred to measure forces to occur on 3 axes (Fx, Fy, Fz).  

 

 
Figure 5: Beam type load cell 

 

The most important factor to consider while fixing the load cells to the mechanism and mounting the 

jig to the load cells is that the positioned load cells should not limit each other. This factor was 

considered to prevent measurement errors and obtain actual forces in the desired direction. Figure 6 

provides the perspective view of fixing the jig to the measurement mechanism through load cells. 

 
Figure 6: Fixing the jig to the mechanism through load cells 
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Figure 7 provides three views and a sectional view of fixing the jig to the load cells. The load cells 

were mounted by using additional machinery components to prevent load cells limiting each other and 

only to measure the forces from their own axes.  

 
Figure 7: Three views and one sectional view of fixing the jig to load cells 

. 

The load cells positioned to measure the force on Y and Z axis were mounted to the specially designed 

fixing element (Figure 7 (5 and 6)). The fixing elements were mounted on the rotating table (Figure 7 

(2)) and measurement was made independent from X axis. Using 6013 bearing (Figure 7 (1)) for 

mounting the rotating table to the fixed table allowed for minimizing possible loss due to friction. The 

load cell measuring on Z axis was mounted to T channel opening to the jig and limitation of the load 

cell in Y axis because of this connection was avoided. D detail view of Figure 7 is provided in Figure 

8.a and the perspective view is provided in Figure 8.b.   

 

 
Figure 8: Y axis load cell connection (a) detail view,  (b) perspective view. 
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To measure Fx force, as can be seen in Figure 7, 2 load cells were used to keep the jig stable during 

FSW. C detail view of Figure 7 is provided in Figure 9.a and the perspective view is provided in 

Figure 9.b. 

 
Figure 9: X axis fixing groove (a) detail view,  (b) perspective view. 

 

The reason for directly mounting the X axis support to the lower table is to prevent limitation of load 

cells on Y and Z axis. Here, however, it is necessary to fix the load cell on X axis to obtain an accurate 

measurement from X axis. Matching idle balls were used and it was supported with the stay bolt for 

fixing.  Therefore, the load cell was supported from only one point on X axis and it gained ability of 

movement in Y and Z direction.  

 

Fixing thermocouples to the jig 

Spring loaded and union K type 6 thermocouples (Figure 10.a) were preferred in temperature 

measurement during combination of the plates with FSW. The thermocouple prepared in dimensions 

suitable for the system is provided in Figure 10.b.  

 

 
Figure 10: (a) Spring loaded union thermocouple (b) Thermocouple designed in dimensions suitable 

for the system. 

 

The mounting union placed behind the spring is fixed to the thermocouple jig. The press and the 

sample stays in contact when the thermocouple tip (Figure 11.a) which is outside the jig when there is 

no pressure, is put on the plate and the plate is compressed. Therefore, pressure is applied to the spring 

by compressing the union when the thermocouple tip contacts the measurement point and it gets in full 

contact with the measurement surface (Figure 11.b).  

 
Figure 11: Mounting of thermocouples to the jig (a) free, (b) compressed. 

 

The thermocouple is not placed exactly at the center of the jig (Figure 11) to prevent damages to 

thermocouples during combination. In FSW, welding positions of the plates differ depending on the 

mixing set rotation and table feed direction (advancing side and retreating side), moreover, as different 

friction coefficients of different materials affect the heat generated by friction, thermocouples are 

located on both plate sides as it is necessary to reduce the temperature of each plate. 
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Length of the plates to be used for combination has been considered to determine start and end 

temperature of FSW during longitudinal positioning of thermocouples.  A pair of thermocouples was 

located at the center point to clearly determine temperature change during combination.   

 
Figure 12: Positioning of thermocouples on the jig. 

 

Diagram of the planned experimental mechanism 

Necessary and planned connections to instantly record data obtained from load cells and 

thermocouples are provided in Figure 13. 

 

 
Figure 13: Diagram of the planned experimental mechanism 

 

While directly transferring data from Y and Z axis load cells to the indicator, it is connected to J-Boz 

to demonstrate two load cell values on X axis on a single indicator. Data from indicators is transferred 

to the computer with RS 232 outlet. Therefore, force values can be instantly read and recorded. The 

recorded force values are converted into Excel format by Esit Data Logger software and desired 

graphics are obtained.  

6 K type thermouples connect to 6 channels of the multi functional 10 channel recording device. 

Values of each channel are demonstrated during operation and are concurrently recorded. The 

recorded values can be converted to Excel format.  

 

J Box (Collection Box Card)  
J-Box (Figure14) is an electronic card where signals from each load cell are combined and these 

signals are transferred to the weighing indicator through a single cable. Load cells‘ feeding and signal 

tips, as well as own internal earthing tips can be connected to J-Box. 
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Figure 14: J-Box 

Multi functional recording device 

It is used to instantly record and transfer to the computer the temperature values obtained from 

thermocouples (Figure 15). Multifunctional property can measure voltage,temperature (K, J, E, T, R, 

S, B, N, W type thermocuple) and humidity. It has 10 channel inlets and can make sampling in 100 ms 

in temperature measurement.  

 

 
Figure 15: Multifunctional 10 channel recording device 

 

Indicator 

It is used to instantly demonstrate values obtained from load cells and collect and store information by 

transferring these values to the computer environment with RS 232 serial output (Figure 16).  

  

 
Figure 16: Indicator 

 

Software 

The purpose of data transfer software is to instantly reflect force values to the computer through 

RS232 cable of data from the indicator device on the system. Communication between the indicator 

and the computer was provided by using ESĠT Data Logger Program (Figure 16). This software 

transfers data from the indicator to the computer. With ESĠT Data Logger, data can be recorded in 

Excel file. With data in the Excel sheet, it is possible to create a time - force graphic for the effective 

force on each direction (Fx, Fy, Fz). 

The multifunctional recording device software (Figure 17) has 4 concurrent measurement screens as 

Y-T (wave-digital), Y-T (big waveform), digital imaging and measurement report view. Files can be 

directly converted into Microsoft Excel format and time-temperature graphic can be created for each 

thermocouple. Maximum, minimum and mean values can be easily read on the digital screen. 

 

 
Figure 16: ESĠT Data Logger software 
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Figure 17: Multifunctional recording device software 

Obtaining actual forces 

In the system designed to prevent limitations of the load cells each other, the load cell which measured 

Fy force was positioned right on the axis and as there was no axial shift during FSW, the value read 

from the indicator gives the actual Fy force. X axis continuously changes depending on feed during 

FSW. It is not possible to obtain the actual Fx value with a load cell positioned on this axis due to X 

axis shift. It was resolved by combining the signals from 2 X axis load cells positioned at the start and 

the end of the jig in J-Box and taking their mean value.  

In addition to axis X, Z axis also changes with feed. Conversion is required to have the actual Fz 

value. The force distribution required for conversion is provided in Figure 18.  

 
Figure 18: Force distribution during FSW. 

 

When the force distribution is resolved, it gives the following equation.  

 

                 (2) 

 

Here, the distance indicated with L can be calculated as follows.  

l= (f /60) (mm/s) x t (s).                                     (3) 

 

In equation no 2 f:  feed rate (mm/min), t: time.  

When equations 2 and 3 are combined, it gives the following equation; 
 

                              (4)                                                                      

As data obtained from the load cell is recorded in seconds, the actual Fz size at a desired point can be 

calculated with this equation. 

CONCLUSION 

 

With the help of FSW, considered to be one of the most important innovations in metal combination 

area in recent years, a huge development has been provided in combination of materials which are 

hard to weld with conventional methods and it has become the point of interest of researchers. The 

force generated as a result of combination parameters and the temperature during welding directly 

affect welding quality. These values need to be known to determine and interpret faults and errors in 

the combination area. Although there are ready systems available to measure these values, an 

alternative dynamometer which can measure 3 dimensional force has been desired and a measurement 

mechanism has been planned.  
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In FSW, the experimental setup was designed considering all affects on combination and 3 

dimensional measurability of the forces have been demonstrated.  
 

With data obtained with the designed experimental mechanism; 

 

Maximum welding temperatures and temperature changes during FSW will be determined and 

optimum FSW welding parameters will be identified depending on temperature changes. 

 

With ANOVA method, the most efficient parameters on the forces generated in the mixing set in FSW 

will be determined. 

 

Mathematical models which consider temperature and force variations for FSW will be developed 

with the regression analysis method. 

 

The experimental mechanism designed for FSW has a resilient system and can be used in machining 

operations including milling and drilling. 
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Özet 

 

Yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak doğru akım elektrik enerjisi üreten elemanlara termo 

elektrik jeneratörler adı verilir. Termo elektrik jeneratörler ile termal sular kullanarak ısı akıĢı ile 

doğrudan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Termo elektrik jeneratörler ile elektrik enerjisi elde 

etmenin en önemli unsurlarından birisi sıcak ve soğuk suyun dolaĢtırıldığı levhaların tasarımıdır. Bu 

çalıĢmada termo elektrik jeneratör kullanılarak elektrik elde edilmesi için oluĢturulan levhalar için bir 

tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan bu tasarım alüminyum, bakır ve pirinç olmak üzere 3 malzeme de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 3 malzemede de ısı dağılımlarının eĢit olduğu termal kamera ile yapılan 

ölçümlerle belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Termoelektrik Jeneratör, Görüntü ĠĢleme 

 

 

A PLATE DESIGN TO PRODUCE MAXIMUM ENERGY BY 

THERMOELECTRIC GENERATORS 
 

Abstract 

 

Thermo electric generator is the components that produce the direct current when there is a 

temperature difference between its two surfaces. Using thermal waters, electric energy can be 

produced directly by the thermo electric generators. One of the most important factors of producing 

electric energy using thermo electric generators is the design of the plates in which both cold and hot 

water is circulated. In this study a design has been improved for the plates which were composed to 

produce electric energy by using thermo electric generators. The suggested design was performed by 

using three materials aluminum, copper and brass. The measurements of thermal camera showed that 

the temperature distribution on the plates made of three different materials is equal to each other. 

 

Keywords: Thermoelectric Generator, Image processing 
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GĠRĠġ  
 

Dünyadaki teknolojik geliĢmelere bağlı olarak elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün giderek 

artmaktadır. Bu da insanların yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları üzerindeki çalıĢmaları 

artırmıĢtır.  Dünya üzerinde belirli rezervlere sahip olan kömür, petrol, doğalgaz, gibi yakıtlar ile 

hidrolik, rüzgâr gibi enerji temini için kullanılan enerji kaynaklarının bir sınırı bulunmaktadır.   

Jeotermal enerji dünyanın var olduğu günden beri var olan bir temiz bir enerji kaynağıdır. Her geçen 

yıl yeni jeotermal kaynaklar bulunmakta ve bu kaynakların kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. 

Enerjiye ihtiyacının sürekli yükselme eğiliminde olduğu günümüzde jeotermal enerjinin bulunduğu 

bölgelerde jeotermal enerjinin alternatif kaynak olarak önemi artmaktadır. 

Jeotermal enerji borularla taĢınırken meydana gelen atık ısıyı Termo Elektrik Jeneratör (TEJ) ile tekrar 

elektrik enerjisine dönüĢtürmek mümkündür. TEJ‘ün bir yüzeyi ısıtılıp diğer yüzeyi soğutulursa DC 

gerilim elde edilebilmektedir. Jeotermal kaynaktan çıkan sıcak suyun borulardan taĢınırken ortaya 

çıkan atık ısısı yoluyla TEJ‘ün bir yüzeyini ısıtıp diğer yüzeyini Ģebeke suyunun taĢındığı borularla 

soğutarak TEJ ‗ün iki yüzeyi arasında istediğimiz sıcaklık farkını oluĢturabiliriz. Böylece hiçbir enerji 

kullanmadan mevcut kaynaklarda gerilim üretilecektir. Bugüne kadar TEJ kullanılarak çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

TEJ konusunda yapılan bazı çalıĢmalar Ģu Ģekilde sıralanabilir: Eakburanawat, J., Boonyaroonate, I 

(2006) yapılan bir çalıĢmada ısı enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüĢtüren ve bataryayı Ģarj eden 

bir sistem yapılmıĢtır. Bir mikro kontrolörle maksimum güç noktasını takip edilmekte ve 7.99 W güç 

elde edilmektedir. Kullanılan termoelektrik (TE) eleman TEP1-1264-1.5‘ dir. Bu modül farklı sıcaklık 

ve dirençler için denenmiĢtir. Nuwayhid, R.Y., Hamade, R. (2005) tarafından yapılan çalıĢmada bir 

sobanın yüzeyine yerleĢtirdikleri TEJ‘den sıcak kaynak olarak soba ısısı, soğuk kaynak olarak ise oda 

havasının ısısının kullanılarak elde edilen güç yaklaĢık 4 W‘tır. Khattab, N.M., El Shenawy, E.T. 

(2006) tarafından yapılan çalıĢmada güneĢ enerjisinden yararlanarak TEJ‘den elektrik elde edilmesi ve 

bu elektrikle TE soğutma yapılması teorik olarak hesaplanmıĢtır. 30. kuzey enlemindeki bir bölge için 

bütün yıl ve farklı TE eleman sayıları için soğutma gücü hesaplanmıĢtır. Dislitas, S., Ahiska, R. 

(2003), tarafından yapılan çalıĢmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerjisini doğrudan 

elektrik enerjisine dönüĢtüren mikro denetleyici kontrollü TEJ yapılmıĢ ve sistem test edilmiĢtir. Gür, 

S., Atik, K. (2009) tarafından yapılan çalıĢmada güneĢ enerjisini yoğunlaĢtırarak TEJ‘lerle elektrik 

üretimi yapılmıĢtır. Kiprianoff, M. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada DC/AC iĢleminde değiĢtirilmiĢ 

bir Buck-Boost dönüĢtürücü değerlendirilmiĢtir. Ana hedefi bir DC/AC dönüĢümü yapılabilirliği ve 

farklı bir yığınlanmıĢ nakil hattı ile verimliliği optimize etmeyi doğrulamaktır. Bu fikir, güç 

elektroniği pazarını daha çekici hale getirmek için yığınlanmıĢ nakil hattı‘nın tüm alanını azaltmaya 

çözüm olmuĢtur. DönüĢtürücü, eviren ve evirmeyen olarak iki farklı modda çalıĢtırılmıĢtır. Evirici 

modunda düzenli bir Buck-Boost dönüĢtürücü olarak çalıĢmıĢ ve evirilmeyen modda ise giriĢ gerilimi 

ile aynı kutuplarda bir çıkıĢ voltajı sağlayabilmiĢtir.  DönüĢtürücünün DC/AC modunda çalıĢabileceği 

kanıtlanmıĢtır. Kinsella, C.E. ve arkadaĢları (2014) tarafından yapılan çalıĢma, küçük miktarlarda 

elektrik akımı sağlayan ve depolanması için, bir prototip elektrik jeneratörü geliĢimi içermektedir. 

Kinsella, C.E. ve arkadaĢları tek bir TEJ ile akan sıvının ısısını kullanarak elektrik üretmiĢ, üretilen 

elektrik ile Ģarj edilebilir bir 3,3 V lityum – demir fosfat aküyü Ģarj etmiĢtir.  Atik K., KayabaĢı R., 

(2009) tarafından yapılan çalıĢmada jeotermal enerji ile çalıĢan TEJ imalatı yapmıĢtır. 8 adet TE 

modülün bir yüzeyi sıcak su ile ısıtılmıĢ diğer yüzeyi Ģebeke suyu ile soğutulurken 6 V gerilim, 2,5 

W‘lık elektrik enerjisi üretilmiĢtir. Sistemdeki elektrik enerjisine yük olarak bir direnç bağlanmıĢtır ve 

akım gerilim, sıcaklık değerleri ölçülmüĢtür. Yapılan bu çalıĢmada gerilimin değeri su sıcaklığı ile 

doğrusal olarak; güç ise parabolik olarak artmaktadır. Temizer Ġ., Ġlkilinç C., Tanyeri B., Cihan Ö. 

(2012) tarafından yapılan çalıĢmada TEJ‘lerin teknik özelliklerini inceleyerek ısıtma, soğutma 

sistemleri ile beraber elektrik üretim yöntemleri belirtilmektedir. TE enerji, pil ve akülerin Ģarj 

edilmesinde, aydınlatma elemanlarının çalıĢtırılmasında, oto buzdolaplarında, bilgisayar iĢlemcilerinin 

soğutulması gibi alanlarda kullanılmaktadır. TEJ‘in yüzeyleri arasındaki ısı geçiĢinin azaltılması, sıcak 

yüzeyin ısı kaybının düĢürülmesi, soğuk yüzeyin daha iyi soğutulması gibi yapılacak bazı 

iyileĢtirmelerle daha yüksek oranlarda güç sağlayacağı yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Daha geniĢ 

bakıĢ açısıyla, otomobillerin içinin termoelektrik ile soğutulmasında kullanımının mümkün olabileceği 

ve sürücü ve yolculara yakın bölgelere uygulanacak olan soğutma ile TE serinletme sistemleri 

geliĢtirilebileceği önerilmektedir. Ahıska R. ve arkadaĢları (2010), tarafından yapılan çalıĢmada 
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TEJ‘ler ve fotovoltaik (FV) sistemlerin enerji üretimindeki karakteristik davranıĢları incelemiĢtir. 

Kurulan TEJ sisteminde birim alan baĢına elde edilen elektrik enerjisi miktarı 840 W/m2 iken, FV 

sistemde 91,3 W/m2 olmuĢtur. TEJ sisteminde birim alan baĢına düĢen elektrik enerjisi miktarının, FV 

sistemden 9,2 kat daha fazla olduğu görülmüĢtür. Ahiska R., Mamur H. ve UliĢ M., (2011) tarafından 

yapılan çalıĢmada TEM‘in TEJ olarak kullanılması için matematiksel modelin Matlab/Simulink‘le 

benzetimini yapmıĢ ve bu modelin doğruluğunu iki sıcaklık aralığında yapılan deneylerle 

ispatlamıĢlardır. Yüksek güçlü bir TEJ (yaklaĢık 1kW) yapımının temelini oluĢturan bu benzetim 

modeli, giriĢ değerleri sıcaklık farkına bağlı olan bir DC-DC konvertör ve invertör çalıĢmasında 

rahatlıkla kullanılabilecektir. TEJ sıcaklıklarının, soğutucu su sıcaklığı, ortam sıcaklığı, modülün sıcak 

ve soğuk yüzey sıcaklık farkı, akım, gerilim ve güç değerlerinin sürekli olarak izlenmesi ve kayıt 

altına alınması için geliĢtirilen ve daha sonra üretilecek olan jeneratörün kayıtlarını da alacak olan bir 

SCADA programı geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢtır. Deney ve teorik analizin sonuçları, özellikle 

endüstriyel ve jeotermal alanlarda, düĢük sıcaklıklar için atık ısı geri kazanımında, TEJ‘in umut verici 

potansiyele sahip olduğunu göstermiĢtir. Ahiska R., Mamur H. ve UliĢ M., (2012) tarafından yapılan 

çalıĢmada TEJ‘lerden elde edilen gerilimin, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkıyla doğru orantılı olarak 

değiĢtiği için çıkıĢına sabit gerilim isteyen algılayıcıları bağlamanın mümkün olmadığını belirtmiĢtir. 

Bu tür algılayıcıları bağlayabilmek için DC-DC konvertörlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiĢtir. 

YaklaĢık 100°C sıcaklık farkında 12 W alınabilen TEJ için bir DC-DC boost konvertör uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeni teknoloji ürünleri olan mosfetlerin kullanılmasıyla konvertör verimini %75‘e 

kadar yükseltebilmiĢtir. Konvertör TEJ‘den darbeli akım çekmiĢ ve TEJ performansı buna cevap 

verebilmiĢtir. Woo B.C., Lee D.Y., Leeandl H.W., Kim J., (2001), tarafından yapılan çalıĢma TEJ ile 

enerji üretimi ve TEJ karakteristiği ile ilgilidir. TEJ çalıĢması, su ısıtıcı, pompa, 32 TE alüminyum 

modülden oluĢturulmuĢ ve alüminyum kap içinden sıcak ve soğuk su devir daim edilmiĢtir. TEJ ile 

üretilen elektriğin 20-50K aralığında sıcaklık farkında sıcaklık arttıkça arttığı tespit edilmiĢtir. Elektrik 

verimliliği T=50K sıcaklık farkında maksimum değere ulaĢarak, %1.04 değeri almıĢtır. Bu simülasyon 

çöp yakma esnasında ortaya çıkan ısı ve endüstriyel egzoz atık ısı enerjisi gibi kaynaklarda 

kullanılmayan enerjiyi termoelektrik üretim sistemi kullanarak elektrik enerjisine dönüĢtürmeyi analiz 

etmiĢtir. Kim R.-Y. and Lai J.-S., (2010) tarafından yapılan çalıĢmada geniĢ bir değiĢkenlik gösteren 

çıkıĢ gerilimine sahip olan termoelektrik jeneratörler için, gerilim artıĢı ve gerilim düĢüĢü 

fonksiyonlarını sağlayan bir DC-DC dönüĢtürücü olması gerekliliğini tespit ederek, ABD enerji 

bakanlığı verilerine göre 0-25V arası değiĢen TEJ çıkıĢ gerilimlerini karĢılamak için, giriĢ gerilimi 0-

25V arası değiĢen bir buck- boost konvertör DC-DC dönüĢtürücü ile araç akü Ģarjı için gerekli olan 

12,3 ile 16,5 V arası çıkıĢ gerilimi üreterek araç aküsünü Ģarj etmek istemiĢtir. Pürüzsüz bir çalıĢma 

modu değiĢimi sağlamak için, modifiye edilmiĢ bir maksimum güç noktası izleme kontrolörü (MPPT) 

kullanılmıĢtır. Akünün aĢırı Ģarj olmasını önlemek amacıyla (PM) modu oluĢturulmuĢtur. Ġki kontrolör 

görev döngüsü arasındaki karmaĢık iliĢkiyi önlemek için, yeni bir toplanır modelleme yaklaĢımı 

önerilmiĢtir. 

Cho S., Kim N., Park S. and Kim S., (2010) tarafından yapılan çalıĢmada dijital kontrol ünitesi 

olmadan TEJ‘ler için maksimum güç noktası izleme devresi yöntemini önermiĢtir. Önerilen yöntemin 

avantajı ardıĢık yöntemlerle tepe güç noktasının hesaplanması için DSP veya mikro denetleyici birimi 

olmaksızın yarım VOC düzeyi örnekleme yoluyla analog izleme devresidir. Sıcaklık ve yük akımının 

ani hızlı değiĢimi ile simülasyon sonuçları, önerilen maksimum güç noktası izleme devresi 

yönteminin, yüksek güç aktarım verimliliğini ve istikrarlı çalıĢma sağladığını göstermiĢtir. Önerilen 

MPPT devresi geleneksel MPPT algoritmalardan daha az maliyetli ve küçük olması ile avantaja 

sahiptir. Bu yöntemle atık sıcak havayı TEJ ve Buck-Boost kullanarak akü Ģarj etme uygulaması 

yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada TEJ vasıtasıyla elektrik elde edilebilmek amacıyla kullanılan levhalar için bir tasarım 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen bu tasarımda suyun maksimum alandan geçmesi dikkate alınmıĢ 

ve tasarımlar SolidWorks programında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan tasarım alüminyum, bakır ve 

pirinç olmak üzere 3 ayrı malzeme kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece tasarımın farklı 

malzemelerdeki etkileri de belirlenmiĢtir. GerçekleĢtirilen sistemde belirtilen 3 ayrı malzemeden 

yapılan levhalar eĢit deney Ģartlarında uygulamaya tabi tutulmuĢtur. Deneyler sonucunda 3 malzemede 

de ısı dağılımlarının eĢit olduğu termal kamera ile yapılan ölçümlerle belirlenmiĢtir. 
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TERMOELEKTRĠK JENERATÖR (TEJ) 
 

Jeotermal enerji dünyanın varoluĢundan beri bulunan temiz bir enerji türüdür. Her geçen yıl yeni 

jeotermal kaynaklar bulunmaktadır ve enerji maliyetlerinin yükselme eğiliminde olduğu günümüzde 

alternatif kaynak olarak önemi artmaktadır. Jeotermal enerji borularla taĢınırken meydana gelen atık 

ısının TEJ ile tekrar elektrik enerjisine dönüĢtürülmesi mümkündür. 

TE soğutucu P ve N-tipi yarı iletkenlerinin ġekil 1‘de görüldüğü gibi,  elektriksel olarak birbirine seri 

bağlı iki seramik tabaka arasına, termal olarak ise birbirine paralel olarak bağlanmasından elde edilir.  

Doğru polarma gerçekleĢtirildiğinde üst tabakadan alt tabakaya ısı geçiĢi gerçekleĢir böylece üst yüzey 

soğur. Ters polarma yapılacak olursa bu durumda üst yüzey ısınmaya baĢlar ve ısı kaynağı olarak 

kullanılabilir.   

 

 
ġekil 1: Termoelektrik modülün soğutucu olarak çalıĢtırılması 

 

ġekil 1‘deki çalıĢma modunda güç kaynağı yerine ġekil 2‘deki gibi herhangi bir yük bağlanacak olursa 

TE jeneratör olarak kullanılabilir. Jeneratör çalıĢma modunda elektrik enerjisi TE yarı iletkenlerin bir 

yüzeyinin ısıtılıp diğer yüzeyinin soğutulması sonucunda elde edilir. Bu durumda TE içerisinde ısı 

akıĢının etkisi ile elektriksel taĢıyıcılar harekete geçer ve elektrik enerjisi elde edilir. TE‗nin yapısında 

bulunan pozitif taĢıyıcılar, P tipi malzemenin soğutucu yüzeyine doğru yönlenirler. Ayrıca N tipi 

yarıiletken parçalarda elektron akıĢı, N tipi malzemenin soğutucu yüzeyinde negatif Ģarj ile sonuçlanır. 

 

 ġekil 2: Termoelektrik modülün jeneratör olarak çalıĢtırılması 
 

Bizmut, antimon, tellür ve selenyum alaĢımlarından oluĢan TE soğutucular, arasında çalıĢmaktadırlar. 

TE soğutucuları oluĢturan alaĢımlar 180°K-400°K arasında en yüksek elektrik enerjisi üretme etkisine 

sahiptirler. Bu malzemelerin en önemli özelliklerinden birisi de soğutma, enerji üretimi ya da ısıtma 

iĢlemi gibi hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın yüksek verime sahiptirler.  Böylece teorik olarak 

TEJ‘ler düĢük seviyede elektrik enerjisi elde etmede sıcaklık farkı maksimum 500°K ulaĢtırıldığında 

en etkin kaynaklardır.  
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TE kullanılarak elektrik enerjisi elde edildiğinde kullanılan modüllerin sistemin çıkabileceği 

maksimum sıcaklığa uygun olarak seçilmesi gerekir aksi takdirde TE modüller bozulabilir. Ayrıca 

sıcaklığın çok yüksek olduğu uygulamalarda TE modüllerin iĢlevsel ömürlerine dikkat edilmesi 

gerekir.    

 

MATERYAL VE METOD 

TEJ’lerin yerleĢtirileceği plakaların tasarımı 

TEJ‘lerle elektrik enerjisi üretilmesinin deneysel olarak gerçekleĢtirilebilmesi için sıcak ve soğuk 

suların dolaĢtırıldığı plakaların ısıyı en etkili Ģekilde iletecek Ģekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Tasarlanan iki plaka arasına TEJ‘ler yerleĢtirilerek elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu durumda 

plakaların ısıyı yayma ve iletme durumları üretilecek elektrik enerjisini etkileyecektir. 

 

Yapılan bu çalıĢmada ġekil 3‘de görüldüğü 100x100 ebatlarında bir plaka tasarlanmıĢtır. Plakaların 

boyutlarının belirlenmesi kesici uç standartları (11,5 mm, boy 90mm ve yarım parmak bağlantı 

elemanları) dikkate alınarak, parça yekpare olacak Ģekilde ve parça içerisinde akacak olan akıĢkanın 

dolaĢımının maksimum Ģekilde olması düĢünülerek tasarlanmıĢtır. 

 

 
ġekil 3: Tasarlanan plakaların görünüĢleri  

 

ġekil 4‘de parçanın yekpare olabilmesi için iĢlenebilirliği dikkate alınırsa sadece yuvarlak kesitli 

olması mümkündür. Diğer kesitli parçaların iĢlenebilmesi iki ayrı plaka arasına olabilmektedir. Ġki ayrı 

parça kullanılmadan ısı dağılımının daha rijit ve eĢit olması da dikkate alınmıĢtır. Ayrıca akıĢkanın 

parçalar arasından sızıntısını önlemek ve aralarında kullanılacak olan contanın sızdırmazlığı sorun 

teĢkil edebileceği de dikkate alınmıĢtır.  

 
ġekil 4: ĠĢ parçası üzerinde açılabilecek akıĢkan yol kesitleri 
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Isı dağılımının hangi malzemede daha doğru sonuçlar vereceğini ölçebilmek için parça bakır, 

alüminyum ve pirinç malzemelerden ayrı ayrı üretilmiĢtir.  

Üretimi yapılabilecek parçaların tasarımları dikkate alınarak en az ısı kaybı olacak Ģekilde ve parça 

boyutları (100x100 mm) sabit kalmak koĢuluyla, parça içerisinde akıĢkanın dolaĢacağı yol da dikkate 

alınarak ġekil 5.a tercih edilmiĢ ve üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 
ġekil 5: Farklı plaka tasarım çizimleri 

 

GerçekleĢtirilen plaka tasarımlarının resimleri ġekil 6‘da verilmiĢtir.  

 

                    
 

(a)                                               (b)                                                    (c) 

ġekil 6: TasarlanmıĢ plakaların resimleri (a) Alüminyum (b) Bakır  (c) Pirinç 

 

ġekil 6‘daki plakalardan sıcak su geçiĢi sağlandığında ġekil 7‘de alüminyum plakanın, ġekil 8‘de 

bakır plakanın, ġekil 9‘da da pirinç plakanın termal kamera görüntüleri görülmektedir. Deneylerde 

sıcak su 30 dk süre ile uygulanmıĢtır.  

 

 
ġekil 7: Alüminyum plakanın termal görüntüsü 
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ġekil 8: Bakır plakanın termal görüntüsü 

 

 
ġekil 9: Pirinç plakanın termal görüntüsü 

 

ġekil 7‘den görüldüğü gibi alüminyum plakanın sıcaklığı 51.1
0
C iken, ġekil 8‘deki bakır plaka ile 

ġekil 9‘daki pirinç plakanın sıcaklığı 26.7
0
C ve 27.2

0
C aralığındadır. Bu sıcaklık farklılığı 

malzemelerin yüzey yayıcılığının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Malzemelerden pirinç ve 

bakırın birbirine yakın yayıcılığa sahip olmasından dolayı sıcaklık değiĢimi birbirine yakın 

ölçülmüĢtür. Alüminyum, pirinç ve bakır plaklardaki sıcaklığın yüzey üzerindeki dağılımının aynı 

olduğu ġekil 7, ġekil 8 ve ġekil 9‘dan görülmektedir. Bu da gerçekleĢtirilen tasarımın sıcaklık 

dağılımı açısından uygun olduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada gerçekleĢtirilen plaka tasarımı 3 farklı malzemede gerçekleĢtirildiğinde, plakalar 

üzerindeki sıcaklık dağılımının bölgesel olarak değiĢmediği görülmüĢtür. Böylece plakalarda ısı 

dağılımının eĢit olmasının istendiği farklı çalıĢmalarda da bu tasarımın kullanılabileceği görülmüĢtür. 

Ayrıca gerçekleĢtirilen tasarımının uygulanma ve iĢlenme bakımından diğer yöntemlerden daha kolay 

olması da ayrı bir avantaj sağlamaktadır. 
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Özet 

 

Ġklimlendirme, okul ortamlarında öğrenci ile öğretim elemanı sağlığı ve verimliliği açısından oldukça 

büyük bir öneme sahiptir. Derslik ve laboratuvarların iklimlendirmesi için çoğu kez klimalar tercih 

edilmektedir. Klimaların yüksek enerji tüketimi eğitim kurumları için ciddi bir maliyet 

oluĢturmaktadır. Kapatılması unutulmuĢ klimaların dersliklerde saatlerce gereksiz yere çalıĢması 

enerji kullanımını arttıran unsurlardan biridir. Bir diğer unsur ise uygun dıĢ ortam sıcaklığına rağmen 

klimaların yine gereksiz yere çalıĢtırılmasıdır. Bu gereksiz harcamaların akıllıca yaklaĢımlar ile 

kısıtlanması Arduino kontrol kartları ile mümkün olabilmektedir. Yaptığımız çalıĢmada bir klima, 

RFID kart ve dıĢ ortam sıcaklık değerini ölçen sensör yardımıyla Arduino platformu üzerinden kontrol 

edilmiĢtir. Bu sayede klimanın kontrolü RFID kartı kullanan öğretim elemanı tarafından 

yapılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arduino, RFID, DHT-11, Ġklimlendirme 

 

ARDUINO CONTROLLED AIR CONDITIONING SYSTEM for 

CLASSROOMS and LABORATORIES 
 

Abstract 

 

Air conditioning has a great importance for the health and productivity of instructors and also for the 

students in the school environment. Air conditioners (ACs) are often preferred for air conditioning of 

classrooms and laboratories. High energy consumption of these ACs raises costs for educational 

institutions. Forgetting to turn off the ACs at nights or weekends also causes high energy waste and 

motor failures. Another factor rising costs is to run the ACs while outside temperature is adequate and 

there is no need to run the ACs. To overcome these situation, Arduino based control systems may be 

used. In our study, ACs are controlled via the Arduino platform. An RFID technology was used to 

prevent unauthorized access to the unit controls while checking outside temperature to decide whether 

it is really necessary to run the ACs to avoid the unneeded startup.  

Keywords: Arduino, RFID, DHT-11, Air Conditioning 

 

1. GiriĢ ve Motivasyon 
Teneffüs ettiğimiz ve bizi çevreleyen havanın kapalı bir mekânda ideal olarak sıcaklığının, nem 

oranının, dolaĢımının ve temizliğinin yıl boyunca istenen koĢullarda tutulması iĢlemine iklimlendirme 

denir (Anonim, 2007:8). Klimalar; ısıtma, soğutma, havayı temizleme, hava dolaĢımı sağlama ve nem 

miktarını belli bir oranda tutma iĢlevlerini yerine getirmek için kullanılan iklimlendirme makinalarıdır. 

1500‘lü yıllarda ilkel çözümler ile baĢlayan klimalar günümüze dek farklı biçim ve çalıĢma metotları 

ile insanların vazgeçilmez iklimlendirme çözümü olmuĢtur. Klimalar çalıĢacağı ortama göre;  

1- Duvar tipi split,  

2- Salon tipi split,  

3- Tavan tipi split,  

4- Yer tipi split ve  

5- Pencere tipi split olarak ġekil 1 deki gibi karĢımıza çıkmaktadır (Anonim, 2007:8). 
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ġekil 4: Klima çeĢitleri (Anonim, 2007:8) 

Dünyaca kabul edilmiĢ standartlara göre insanlar için konfor ortamı 20⁰C-27⁰C sıcaklık ve %30-%60 

nem aralığında olmaktadır. Sıcaklığın gereğinden fazla ya da az olması boğaz kuruluğu ve gözlerde 

yanma gibi Ģikâyetlere sebep olabilmektedir. Benzer Ģekilde aĢırı nem de terlemeye ve bunaltıcı bir 

sıcaklık hissine neden olabilmektedir (Tezcan M.K, 2010: 16). ĠĢte bu sebeplerden ötürü klimalar 

eğitim kurumlarında sıkça kullanılmaktadır. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bulunduğu derslik 

ve laboratuvar ortamlarının havasını konfor Ģartlarında tutmak, hem dersi dinleyen öğrencilerin hem 

de dersi veren öğretim elemanının verimi için önem arz etmektedir (Uludağ Z. ve Odacı H. 2002: 2).  

Klimalar sağladıkları konfora karĢın uzun süreli çalıĢmalarından ötürü özellikle yüksek güçlü salon 

tipi split olanlar ciddi bir elektrik maliyetine sebep olmaktadırlar. Eğitim sektörü göz önüne 

alındığında ders bitiminde kapatılması unutulmuĢ klimaların dersliklerde saatlerce gereksiz yere 

çalıĢması enerji kullanımını arttıran unsurlardan biridir. Enerji israfının önüne geçebilmek için 

klimaların öğretim elemanı kontrolünde ders süresi boyunca çalıĢtırılması ve ders bitiminde ise 

kapatılması gerekmektedir. Ancak bu durum öğretim elemanının duyarlılığı ya da bu durumu takip 

etmekle görevli bir personelin müdahalesi ile sağlanabilecektir. Çok sayıda derslik ve laboratuvarı 

bulunan okullarda bu durumun takibi oldukça zordur. Özellikle ders çıkıĢ saatleri esnek olan 

üniversitelerde takip daha da zorlaĢmaktadır. Görevin ihmal edilmesi sonucu kapatılması unutulmuĢ 

klimalar özellikle hafta sonlarına denk geldiğinde saatlerce boĢ yere çalıĢarak enerji israfına sebep 

olmaktadır.  

Enerji israfına neden olan bir diğer unsur ise uygun dıĢ ortam sıcaklığına rağmen klimaların yine 

gereksiz yere çalıĢtırılmasıdır. Pencerelerin açılması ile içeriye girecek taze hava beyin açısından 

oksijen zenginliği sağlayacağından dersi daha verimli kılacaktır.  

Yukarıda bahsi geçen iki sorun bu çalıĢmanın motivasyonunu sağlamaktadır. Ġlgili sorunların 

üstesinden gelebilmek için bir kontrol kartı tasarlamak gerekecektir. Kontrol kartının kalbindeki 

denetleyici birim çevresel birimler ile haberleĢip değerlendirme yaptıktan sonra belli bir sonuç 

üretebilme becerisine sahip olmalıdır. Bu durum denetleyici yongasına yüklenecek program ile 

sağlanabilecektir.  

 

2. Önceki ÇalıĢmalar 

 
Yakar R. ve Köklükaya E. (2001) tarafından yapılan çalıĢmada ev, iĢyeri vb. yerlerdeki cihazların 

telefon vasıtası ile kontrol edilebilmesi için PIC16F84 mikrodenetleyicisi kullanılarak tasarlanan 

kontrol kartı devresi ile telefon hattının uygun Ģartlar altında açılabilmesi için tasarlanan elektronik 

devre gösterilmiĢ, ayrıca programın iĢleyiĢi açıklanmıĢtır. 
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Sefa Ġ. ve Kahraman H. T. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada enerji tasarrufu sağlamak ve ortam 

sıcaklık konforunu daha üst düzeyde temin etme konuları ele alınmıĢtır. Mevcut iklimlendirme 

sistemleri ortam sıcaklığını klima üzerindeki sıcaklık algılayıcısı ile tespit etmektedir. Bir noktadan 

yapılan ölçüm ile bütün bir iklimlendirme bölgesinde eĢit bir konfor temini mümkün olmamaktadır. 

Bu çalıĢmada, iklimlendirmede ortam sıcaklık konforunu artırmaya yönelik ―Çok Noktadan Sıcaklık 

Ölçümü‖ olarak adlandırılan bir yaklaĢım sunulmaktadır. Klimada denetleyici olarak PIC18F452 

iĢlemcisi kullanılmıĢ olup, uzak noktalardan sıcaklık ölçümü yapan modüllerle radyo frekansında (RF) 

haberleĢmektedir. Programlanabilme, uyku, otomatik çalıĢma, fan hızı ve üfleme açısı kontrolü gibi 

fonksiyonlar kızılötesi (IR) haberleĢen bir uzaktan kumanda üzerinden yapılabilmekte, ayrıca durum 

bilgileri klima üzerindeki sıvı kristal göstergeden (LCD) izlenebilmektedir.  

Tezcan M.K. (2010) tarafından yapılan yüksek lisans çalıĢmasında araçlar için klimaların otomatik 

kontrol edilmesi üzerine bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmada programlanabilir mikro denetleyici 

kullanarak mekanik kumandalı araç klimalarının otomatik kontrolü olmalarını sağlayacak bir sistemin 

tasarımı ve deneysel araĢtırılması incelenmiĢtir. Günümüzdeki araçların çoğunda meteorolojik 

etkenlerden kaynaklanan olumsuz koĢulları gidermek için, ısıtma (kalorifer) ve soğutma (klima) 

sisteminin kombinasyonundan oluĢan iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada SHT-

11 nem ve sıcaklık sensörü ile araç içerisindeki sıcaklık değeri, ds1820 sıcaklık sensörü ile araç dıĢı 

sıcaklık değeri ölçülmekte alınan veriler PIC18F452 mikro denetleyici tarafından iĢlenerek araç 

içerisindeki değerleri, butonlar vasıtası ile girilen sıcaklık ve nem değerlerinde dengelemektedir. 

Ayrıca LCD ekran ile ölçülen değerler ve diğer parametreler ekranda yazdırılıp fan hızı ayarı, hava 

yönü kontrolü ve iç-dıĢ hava çevrimi kontrolü elektronik olarak değiĢtirilebilmektedir. 

Erkaymaz H., ve Çayıroğlu Ġ. (2010) tarafından yapılan bu çalıĢmada, bulanık mantık sistemi ile PIC 

programlanarak, bir klima sisteminin kontrolü yapılmıĢtır. Sistem bulunduğu ortamın sıcaklığını 19-

23⁰C arasında tutmaktadır. GiriĢ değiĢkenleri olarak nem ve sıcaklık değerleri dıĢ ortamdan SHT11 

sensörü ile alınmakta ve bulanık mantık sistemi ile programlanmıĢ olan PIC 16F876‘ya 

aktarılmaktadır. Çıktı değerlerine bağlı olarak ısıtıcı ya da soğutucu fanlar gerekli iklimlendirmeyi 

sağlayacak Ģekilde çalıĢtırılmaktadır. 

Turhan E. S. ve ark. (2014) tarafından yapılan çalıĢmada Arduino mikro denetleyici platformuna bağlı 

bir evrensel kumandanın web ara yüz üzerinden kontrolü hedeflenmiĢtir. Bu sayede mekânda bulanan 

herhangi bir cihazın mekândan ayrı bir yerden kontrolünü gerçekleĢtirebilmek mümkün olmuĢtur. 

Ayrıca yüksek maliyetli akıllı ev ve güvenlik sistemlerine çok düĢük maliyetli evrensel alternatif bir 

yol üretilmiĢtir. GerçekleĢtirilen çalıĢmanın, mevcut cihazlara uyarlanması için mekânda sadece bir 

internet bağlantısı ve Arduino mikro denetleyici platformu kullanılmıĢtır. Uygulama örneği olarak bir 

klima sisteminin çalıĢması referans alınmıĢtır. 

 

3. Materyal ve Yöntem 

 
GiriĢ kısmında bahsedilen sorunların üstesinden gelebilmek için bir kontrol kartı tasarlamak 

gerekmektedir. Kontrol kartı tasarımında denetleyici olarak birkaç farklı yapı kullanılabilir. Bunlardan 

ilki mikroiĢlemci tabanlı bir kontrol kartı tasarlamaktır. Ancak mikroiĢlemcili sistemler, mikroiĢlemci 

ile birlikte GiriĢ/ÇıkıĢ (G/Ç) Ünitesi (Input/Output Unit), hafıza (RAM, ROM, EEPROM vb.), 

osilatör, besleme ve reset ünitesi gibi birçok harici elemana ihtiyaç duymaktadırlar. Bu birimler ayrı 

ayrı alındığında kontrol kartı üzerinde yer iĢgal etmekte ve kontrol kartı maliyetini arttırmaktadır. 

Mikrodenetleyici tabanlı kontrol kartları düĢük maliyetleri sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu 

sebeple mikroiĢlemcili bir kontrol kartı yerine mikrodenetleyicili bir kontrol kartı tercih edilebilir.  

Mikrodenetleyicili sistemlerin G/Ç ünitesi ve hafıza birimleri mikrodenetleyici yongasının içerisinde 

yer aldığından sistem tasarımında hem yerden hem de maliyetten avantaj sağlanacaktır (AltınbaĢak O., 

2000:16). Ancak mikrodenetleyicileri programlayabilmek için bir programlama kartına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu da ilave sistem maliyeti anlamına gelmektedir. Oysa tek baĢına bir 

mikrodenetleyici kullanmak yerine Arduino mikrodenetleyici platformlarının kullanılması daha 

avantajlıdır. Arduino mikrodenetleyici platformlarında mikrodenetleyicinin yanı sıra programlama, 

bilgisayar ile seri haberleĢme, besleme, reset vb. birimlerin yer alması kontrol kartının tasarımını 

tasarımcı açısından kolaylaĢtırmakta ve kontrol kartı tasarım maliyetini de düĢürmektedir (Banzi M., 

2011:17-19). Bu sebeplerden ötürü kontrol kartı tasarımında denetleyici birimi olarak Arduino 

mikrodenetleyici platformu tercih edilmiĢtir.  
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Arduino mikrodenetleyici platformu üzerinde yer alan mikrodenetleyiciye amacımıza uygun program 

yüklemek gereklidir. Bu program sistem yazılımı anlamına gelmektedir. Çevresel birimler ile iletiĢimi 

sağlayacak olan Arduino mikrodenetleyici platformu iç ve dıĢ ortama ait sıcaklık ve nem bilgisini 

aktaracak algılayıcılara ihtiyaç duyacaktır. Zira bu algılama sayesinde Arduino mikrodenetleyici 

platformu dıĢ ortam sıcaklığının klimayı çalıĢtırmaya uygun olup olmayacağına karar verecektir. 

Ayrıca yetkili bir kimsenin klimayı çalıĢtırabilmesi için bir kontrol elemanını denetlemeye de ihtiyacı 

vardır. Klimayı aktif edecek kontrol elemanının düĢük maliyetli olması ve yetkili öğretim elemanı 

tarafından kolayca taĢınabilmesi düĢünülerek RFID (Radio Frequency IDentification) okuyucu tercih 

edilmiĢtir. 

Yaptığımız çalıĢmada laboratuvar ortamında çalıĢacak 13300W soğutma ve 14060W ısıtma kapasiteli 

salon tipi bir klimanın çalıĢmaya baĢlaması RFID kart veya anahtarlık yardımıyla sağlanmaktadır. 

Dersin ilgili öğretim elemanı tarafından RFID kartı kontrol panosuna yaklaĢtırılıp okutulmak suretiyle 

klimanın ders saati boyunca çalıĢması Arduino mikrodenetleyici platformu kontrolünde 

sağlanmaktadır. Ayrıca dıĢ ortam nem ve sıcaklık değerini ölçen algılayıcı yardımıyla aynı platform 

klimanın çalıĢıp çalıĢmaması gerektiğine karar vermektedir.  

 

3.1. Arduino Nano Mikrodenetleyici Platformu 
Arduino Nano mikrodenetleyici platformu üzerinde Atmega328 mikrodenetleyicisi bulunduran 

19x43mm boyutlarında bir açık kaynak donanım platformudur. Bu platform üzerinde 

mikrodenetleyicinin çalıĢma frekansını belirleyen osilatör devresi, çalıĢmasını sağlayacak besleme 

regülatörü devresi ve bilgisayar ile seri haberleĢme gerçekleĢtirebilmesi için gerekli devre 

bulunmaktadır. Bu devrelerin varlığı kullanıcısının ileri seviyeli elektronik bilgisine sahip olmadan 

kolaylıkla proje geliĢtirmesine yardımcı olmaktadır (Çakır M. ve ark. 2015:1449). 

Arduino Nano mikrodenetleyici platformu 13 adet giriĢ/çıkıĢ portu (D ile baĢlayan pinler) ve 8 adet 

analog giriĢ portuna (A ile baĢlayan pinler) sahiptir (ġekil 2). 

 
ġekil 5: Arduino Nano mikrodenetleyici platformu pin açıklamalı üstten görünüĢü 

 

3.2. RC522 RFID Okuyucu - Mifare Kart – Anahtarlık modülü 
RFID yani Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, kablosuz iletiĢim teknolojilerinde geliĢimini 

hızla sürdüren ve birçok sektörde uygulanabilen bir teknolojidir. Bu teknoloji temel olarak okuyucu, 

etiket ve bunlara bağlı antenlerden oluĢur. Radyo frekansı aracılığı ile etiketten bilgi okunur veya 

yazılır. Bu Ģekilde nesnelere yerleĢtirilen ya da taĢınabilir etiketler sayesinde birçok alanda bilgi 

saklama, kontrol ve takip iĢlemi gerçekleĢtirilir. RFID teknolojisi diğer kablosuz teknolojilerle 

bütünleĢik çalıĢabilme imkânı verebilir. GeliĢimine bakılırsa, geleceğe dair umut vadeden bir 

teknolojidir. RFID baĢta tedarik zincirleri olmak üzere, lojistik, güvenlik, sağlık, hayvancılık, 

kütüphane, eğitim vb. birçok alanda uygulanabilir bir teknolojidir (MaraĢlı F. ve Çıbuk M. 2015:1).  

ÇalıĢmamızda kullandığımız RC522 RFID okuyucu, Mifare kartı ve anahtarlık modülü ġekil 3‘de 

verilmiĢtir. RC522 RFID okuyucu, SPI (Serial Peripheral Interface) haberleĢme protokolü üzerinden 

okutulacak Mifare kart veya anahtarlık modülündeki ID bilgisini Arduino Nano mikrodenetleyici 

platformu‘na aktarmak için kullanılmıĢtır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus
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ġekil 3: RC522 RFID okuyucu - Mifare Kart - Anahtarlık modülü 

RC522 RFID modülü SPI, I2C ve UART haberleĢme protokolleri üzerinden Arduino Nano 

mikrodenetleyici platformu ile haberleĢebilme özelliğine sahip bir karttır (ġekil 4). 

 
ġekil 4: RC522 RFID okuyucu pin çıkıĢları 

 

3.3. DHT-11 nem ve sıcaklık sensörü 
DHT-11 sensörü (ġekil 3), kapasitif nem sensörü ve termistör olmak üzere iki kısımdan oluĢmaktadır. 

Ġçerisinde bulunan yonga sayesinde analog sinyaller sayısal sinyallere dönüĢtürülmektedir. Böylece 

üretilen sayısal sinyaller mikrodenetleyiciler tarafından kolayca okunabilmektedir. Basit ama yavaĢ 

çalıĢan bir sensör olan DHT-11 hobi amaçlı devre yapan kimseler tarafından ucuz olmasından ötürü 

sıklıkla tercih edilmektedir. (https://learn.adafruit.com/dht)  

ÇalıĢmamızda iç ve dıĢ ortamlara ait nem ve sıcaklık bilgisini elde etmek için kullanılmıĢtır. 

 
ġekil 6: DHT-11 nem ve sıcaklık sensörü 

 

3.4. LCD (Likit Kristal Ekran) 
ÇalıĢmamızda kullanılan LCD 2 satır ve 16 sütün karakter görüntüleme kapasitelidir. DHT-11 

algılayıcılarından okunan nem ve sıcaklık bilgileri ile klima çalıĢma izni ve süresi hakkında 

bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır (ġekil 4a). DıĢ ortamdan gelen sıcaklık bilgisi 22-27ᵒC 

aralığında ise sistem klimanın çalıĢmasına izin vermeyecektir ( ġekil 4b). 

https://learn.adafruit.com/dht
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ġekil 7a: Ġç ve dıĢ ortamın nem ve sıcaklık bilgisi                    ġekil 4b: Uyarı mesajı 

 

3.5. Tek Kanal Röle Kontrol Kartı 
Tek kanal röle kontrol kartı, 5V ile kontakların kontrol edilebildiği, Arduino mikrodenetleyici 

platformu veya diğer baĢka mikrodenetleyeciler ile kullanılabilen bir röle kartıdır. Röle için NC (Ġng: 

Normally Closed – Türkçe: Normalde Kapalı), NO (Ġng.: Normally Open – Türkçe: Normalde Açık) 

ve COM (Ġng.: Common-Türkçe: Ortak) bacakları dıĢarı alınmıĢtır. Böylece tetikleme durumunda kısa 

devre veya tetikleme durumunda açık devre olması istenilen durumlarda kullanılabilmektedir. 

220VAC gerilimde 10 Amper‘e kadar akımı anahtarlayabilmektedir (ġekil 5).  

 
ġekil 8: Tek kanal 5V'luk röle kartı 

Arduino Nano mikrodenetleyici platformu üzerinden gelen tetik sinyali sırasında 20mA'lik bir akım 

çekmekte ve bobini enerjilenerek kontakları konum değiĢtirmektedir. Bu sayede salon tipi split 

klimaya yol verecek olan üç fazlı kontaktörün bobinine enerji vererek kontaktörün klimayı devreye 

alması sağlanmaktadır. 

 

4. Değerlendirme ve Sonuç 
Yaptığımız çalıĢmada Arduino Nano mikrodenetleyici platformu sistemin beyni olma niteliğinde olup 

algılayıcılardan gelen bilgileri değerlendirme ve gerekli çıktıları üretme amaçlı kullanılmıĢtır. 

Sistemde yer alan iki adet DHT-11 nem ve sıcaklık algılayıcılarından gelen sayısal veriler ile RC522 

RFID okuyucusundan SPI haberleĢme protokolü kullanarak gelen RFID kart veya anahtarlık verileri 

Arduino Nano mikrodenetleyici platformu tarafından değerlendirildikten sonra LCD üzerinde gerekli 

bilgiler verilerek Ģartların sağlanması durumunda röle kartına sinyal verilmek suretiyle üç fazlı 

kontaktöre yol verilerek salon tipi split klimanın çalıĢması sağlanmıĢtır. Bu sayede derslik ve 

laboratuvarlarda kullanılan salon tipi klimaların tasarruf amaçlı kontrolü sağlanmıĢtır. Tasarlanan 

kontrol devresine ait Proteus programının ISIS bileĢeni ile oluĢturulmuĢ Ģeması ġekil 7‘de yer 

almaktadır. Üç faz ile çalıĢan klimanın elektriksel kontrolünün sağlanabilmesi için ayrıca bir elektrik 

panosu tasarlanmıĢtır. Panonun iç ve dıĢ görünüĢleri ġekil 8 ve ġekil 9‘da yer almaktadır.  
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ġekil 9: Kontrol devresi Ģeması 
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ġekil 10: Salon tipi split klima kontrol panosu (iç görünüĢ) 

 
ġekil 11: Salon tipi split klima kontrol panosu (dıĢ görünüĢ) 
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Abstract 

 

Military purpose Airborne Early Warning and Control Aircraft, in other words AWACS Aircraft needs 

robust crew planning as being employed in commercial airlines. Studies so far have focused on 

optimization techniques for minimum-cost crew planning. However, military doctrines consider other 

factors in addition to lowering costs. One of these is to maintain maximum crew amount with the 

highest combat readiness status. In order to maintain this objective, each crew should have the same 

opportunities for training and equal amount of flying hours for various mission types. 

In this paper, a prioritization algorithm is introduced which was developed for a robust crew planning 

at AEW Aircraft by selecting the best candidate to the next flight using compared data such as total 

flying hours, flying hours for various mission types and repetition times for each. To build the 

algorithm, near real-world criterion have been used by sampling and integration of data. 

 

Keywords: algorithm, AWACS, crew planning, AEW, complexity, sorting 

 

 

Havadan Erken Ġhbar ve Kontrol Uçaklarında Dayanıklı Ekip Planlaması 

Ġçin Önceliklendirme Algoritması 
 

Özet 

 

Askeri amaçlı kullanılan Havadan Erken Ġhbar ve Kontrol Uçakları (HĠK), diğer bir deyiĢle AWACS 

uçakları ticari havayolu Ģirketlerinde olduğu gibi dayanıklı bir ekip planlamasına ihtiyaç duymaktadır. 

Bugüne kadar yapılan çalıĢmalar ticari hava yolu Ģirketlerinin minimum maliyetle ekip planlaması 

yapabilmesi için optimizasyon teknikleri üzerinde durmuĢtur. Ancak askeri doktrinler hava gücü 

unsurlarının kullanılmasında maliyetin yanında baĢka faktörleri de ön plana çıkarmaktadır. Bunların 

baĢında azami ekip sayısının harbe hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulması gelmektedir. Harbe 

hazırlık seviyesinin istenilen düzeyde tutulabilmesi için de her bir ekip için eĢit düzeyde eğitim fırsatı 

olmalı ve farklı tipte görevlerde eĢit uçuĢ saati ile uçuĢ sağlanması gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada, HĠK uçaklarında dayanıklı bir ekip planlaması yapılabilmesi için ekip havuzundaki 

personelin uçuĢ saati, farklı görev tiplerindeki uçuĢ miktarı, eğitim tekrar sayıları gibi girdilerin 

toplanarak, bir sonraki uçuĢa en uygun personelin bulunması için geliĢtirilen "önceliklendirme 

algoritması" tanıtılmaktadır. Önceliklendirme algoritmasının oluĢturulması için gerçeğe yakın kriterler 

esas alınarak, örnekleme metodu ile bütünsel yaklaĢım hedeflenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Algoritma, AWACS, ekip planlama, HĠK, karmaĢıklık, sıralama. 

 

INTRODUCTION 

 

The flying crew of AWACS aircraft consists of 2 to 4- people "Flight crew" (those who fly the 

aircraft, such as pilot) and 3 to 21- people Mission Crew (Corcoran, 1999:9). Within these crews, there 

are crew positions with different professions, such as Pilot, Mission Crew Commander (MCC), 

Surveillance Controller (SC) and Weapons Controller (WC). Each crew position becomes combat 

ready and starts conducting missions after a long training period. 
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Military doctrines, different from the commercial airlines, take maximum amount of combat-ready and 

highly trained personnel as a criteria in addition to lowering costs. While achieving this, training costs 

are not ignored. On the contrary, it is aimed to have maximum training with minimum flights 

(Momyer, 2003:75). 

In military AWACS Aircraft, combat-ready training is not a once-in-a-lifetime event. Once finished, 

each personnel have to go through particular training activities in certain periods to maintain combat-

readiness status. Named as "Continuation Training", each crew position has pre-defined training sets 

with expiry date and minimum repetition frequency. For example, a pilot, right after becoming 

combat-ready has to conduct three times take-off and landing in three-months period, or an MCC has 

to fly at least once in 45 days. Therefore, every flyer will be ready for any operation at any time 

without any refresher training. In case of these criterion have not been met, it is required to schedule 

an additional training flight with an instructor, which would result an extra cost and reduced crew 

amount for the Air Force. 

For those pilots in Flight Crew, the requirements are mostly simple such as take-off, landing or Air to 

Air Refueling while for the Mission Crew who conducts Airborne Early Warning and Control 

missions; it becomes much more complex and dynamic for various tactical events such as building the 

Air Picture and controlling Fighter Aircraft to their targets. 

Besides this, military doctrines aim to assign equal amount of work to everyone in the crew (fairness) 

for mission success (Ageeva and Clarke, 2000:8). Each crew for every training year, should conduct a 

fair amount of flying as well as fair amount of assignments for weekdays, weekends, religious and 

national holidays. 

In order to achieve above objectives, a significant amount of time and source are allocated to 

scheduling. The schedulers bring together all inputs manually and try to produce a flight schedule by 

considering all criterions with limited time and sources (Arıkan and Deshpande, 2012:424). 

In this paper, we worked to develop a "prioritization algorithm" of a computer program which will 

build an optimum crew planning while considering all dynamic criterions, in order to reduce sources 

spent on this lengthy process. And after all, we tried to find the most suitable personnel to be 

scheduled on next flight. 

 

PLANNING CRITERION AND PRIORITIZATION 

 

As mentioned above, there are many criterions, such as total flying hours to select the best candidate 

for the next flight. The main aspect of this process is to make sure every personnel has the same or 

closest amount of data to others in the pool (Chiraphadhanakul ve Barnhart, 2011:284). For example, 

we have four aircrew with total flying hours of 65, 78, 72 and 75 respectively. The best candidate from 

this aircrew is the first one who has only 65 hours of total flight. On the other hand, if the same 

aircrew has repetition frequency of 8, 5, 6  and 7 for G1 type missions, then the second personnel 

becomes the best candidate for the next flight. 

The problem arises here with two different inputs and two different candidates. While the first one is 

suitable from the total flying hours perspective, the second one becomes more eligible from the 

training point of view. In order to find the best bargain and prioritize, we should derive a formula to 

calculate "how close" their values are compared to the others.   

 


(max)nx

nx
nx

K

K
P           (1) 

 

Here Knx is the input for n'th personnel with x criteria and Knx(max) is the highest value among all 

personnel. As a result, Pnx with the lowest value will be selected for the next flight (Çetin, 2008:2). 

 

PRIORITIZATION ALGORITHM 

 

The algorithm given below has for sample persons compared with the values of four different criteria 

given as "Total Flying Hours", "Mission repetition frequency for G1 mission", "time to expire" and 

"Number of flights on Weekends". The Pnx has been calculated for each and the results have been 
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sorted to find the minimum by using a low complexity "merge sort" algorithm (Çayıroğlu, 2015). Let 

the sample values given at Table 1; 

 

Table 1: Sample Values 

Criteria Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

Total Flying Hours 65 78 72 76 

Mission Repetition (G1 Type) 8 5 6 7 

Days to Expire 12 6 22 14 

Number of flights on Weekends 1 2 1 3 

 Source: Author's own calculations 

 

The next step is to divide each input to the highest value in the same row and calculate prioritization 

value of Pn. With this calculation, the lowest value ranging between 0 to 1 will indicate how close 

his/her data to the others' (Özdemir et al., 2001:166). The calculated prioritization values are given at 

Table 2 below. 

 

Table 2: Prioritization Values after Calculation 

Criteria Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

Total Flying Hours 0,83 1 0,92 0,97 

Mission Repetition (G1 Type) 1 0,62 0,75 0,87 

Days to Expire 0,54 0,27 1 0,63 

Number of flights on Weekends 0,33 0,66 0,33 1 

Total Prioritization Value 2,7 2,55 3 3,47 

 Source: Author's own calculations 

 

By adding the prioritization values for every column, the best candidate for next flight which will be 

flown on weekend will be the second personnel who has the total value of 2.55. Here, the criterion 

which determine the result are; "there is only 6 days to expire" and "relatively lower repetition 

frequency for G1 type mission". These outputs required a more urgent action with lower prioritization 

value more visible compared to others. Although, total flying hours and weekend activity is higher, it 

becomes obvious for the second person to be the best candidate for the next flight. The pseudo code 

for the prioritization algorithm will look like below. 

 
Function Prioritization 

Begin 

     Get values 

     Build a 2D matrice 

     Repeat with Criterion Count 

     Repeat with Personnel Count 

     Divide the value to the highest in the row and assign 

     Add up for each personnel 

     Sort the totals 

     Return the person who has the lowest value 

End 

CONCLUSION 

 

In this work, the prioritization algorithm is run to find the most suitable aircrew for the next flight with 

sample values for four persons having four different criterions. The study shows, how challenging the 

process will be in the event of more and dynamic criterion are considered. Also, the scheduling 

process will take longer time and vulnerable to errors stemmed from manual calculations (Helmreich, 

2010:7). 
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When the results are analyzed, although the second person has more total flying hours than others, the 

selection proves to be a very good decision from a training perspective since the person has not been 

flying for a long time and he/she has only 6 days left to expire. If not avoided, person number two 

would have to fly with an instructor for additional refresher training, resulting with more training costs 

for the Air Force. On the other hand, while having a low frequency for G1 type mission, he/she 

requires more training to maintain combat-ready for a possible real-world assignment. Thus, all 

persons in too pool have equal amount of training with minimum training sorties. 

The time complexity of the algorithm is     nnOnT log  since merge sort algorithm is used (Karaçay, 

2015). This algorithm gives better results when compared to other sorting algorithms such as selection 

sort. The Table 3 gives the process times for each algorithm with different time complexity values. 

 

Table 3: Process times for various complexity values 

n 2
n
 n

2
 n

3
 nlog2n log2n 

1 2,E+00 1 1 0,00 0,00 

2 4,E+00 4 8 2,00 1,00 

4 2,E+01 16 64 8,00 2,00 

10 1,E+03 100 1000 33,22 3,32 

25 3,E+07 625 15625 116,10 4,64 

50 1,E+15 2500 125000 282,19 5,64 

100 1,E+30 10000 1000000 664,39 6,64 

250 2,E+75 62500 15625000 1991,45 7,97 

 Source: Author's own calculations 

 

 

The graph for values at Table 3 is given below. 

 

Graph 1: The complexity analysis 

 

 

Eventually, it would be possible to make prioritization with an unlimited amount of criterion with less 

process time compared to other algorithms. 

 

Acknowledgement: This work is supported by the Coordinatorship of Selcuk University‘s Scientific 

Research Projects. 

 

 

 

 

 

 



930 

 

REFERENCES 

 
Ageeva, Y., Clarke, J. 2000. Approaches to Incorporating Robustness into Airline Scheduling. Master‘s thesis, 

Massachusetts Institute of Technology. 

Arıkan, M. ve Deshpande, V. (2012). The Impact of Airline Flight Schedules on Flight Delays. Manufacturing 

and Service Operations Management, 4(3), 423-440. 

Corcoran, Kimberly. (1999). The Feasibility of Moving AWACS and JSTARS Functions into Space. Alabama.  

Chiraphadhanakul, V., Barnhart, C. (2013). Robust Flight Schedules through Slack Re-Allocation. EURO 

Journal on Transportation and Logistics, 2(4), 277-306. 

Çayıroğlu, Ġbrahim. (2015). Ġleri Algoritma Analizi, retrieved from http://www.ibrahimcayiroglu.com on 1 

December 2015. 

Çetin, Emre Ġpekçi. (2008). UçuĢ Ekip Planlamada Genetik Algoritmalar Yönteminin Kullanılması (Doctoral 

Thesis). Akdeniz University Institute of Social Sciences, Antalya.  

Gen Momyer, William W. (2003). Airpower in Three Wars (WWI, Korea, Vietnam). Alabama.  

Helmreich, Robert L. (2010). Why CRM? Empirical and Theoretical Bases of Human Factors Training. Texas. 

Karaçay, Timur. (2015). Merge Sort BireĢen Sıralama, retrieved from http://www.baskent.edu.tr on 25 

November 2015. 

Özdemir, H.Timuçin-Mohan, Chilukiri K. (2001). Flight Graph Based Genetic Algorithm for Crew Scheduling 

in Airlines. Information Sciences Magazine. 133(2001), 165-173.   

 



931 

 

 

Ġklimsel Verileri Etkin Olarak Ölçen Gömülü Bir Sistem Uygulaması 
 

Oğuz Gora 

Öğr. Gör. YaĢar Üniversitesi, Ġzmir 

oguz.gora@yasar.edu.tr 

 

Özet 

 

Ġklimsel verilerin, enerji, tarım, telekomünikasyon gibi birçok alanda büyük önemi vardır. Bu alanların 

birçoğunda yapılacak faaliyetler öncesi ya da faaliyet süresince devam edecek Ģekilde bu iklimsel 

verilerin ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerin doğruluğu, hassasiyeti ve çeĢitliliği faaliyet alanına 

göre değiĢim gösterebilmektedir. Bu ölçümlerin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi kadar, 

ölçümlerin gözlenebilirliği, eriĢimi, sistemin kendi enerji tüketimi de önem arz etmektedir. Bu 

çalıĢmada, iklimsel verilerin baĢlıcalarından olan sıcaklık, nem, ıĢık Ģiddeti değerleri gömülü bir 

sisteme eklenen sensörler yardımıyla ölçülmüĢ, internet ortamında kullanıcıların gözlemine açılmıĢtır. 

Uygulama, dıĢarıdan kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan çalıĢmasını sürdürmek üzere 

tasarlanmıĢtır. Böylece, iklimsel verilerin ölçülmesinde düĢük maliyetli bir gömülü sistem uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢ ve  iklimsel veriler görüntülenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ġklimsel Veriler, Ġklimsel Ölçüm, Gömülü Sistemler, Raspberry Pi 

 

 

AN EFFECTIVE EMBEDDED MEASUREMENT SYSTEM APPLICATION 

OF METEOROLOGICAL DATAS 
 

Abstract 

 

Meteorological datas have great importance in many fields such as energy, agriculture, 

telecommunicaton. These meteorological datas in many of these fields are measured both before the 

operations and during the operations. The accuracy, sensitivity and diversity of these measurements 

are depended on field of study. Observability, accessibility, self energy consumption have also as great 

importance as to take the measurements properly. Through this study, major meteorological datas such 

as temperature, humidity, intensity of light are measured with using the attached sensors on system 

and are shared for observation of the users on the internet. The application is designed for keeping 

work autonomusly without need of user interfere.  So that a cost-effective embedded application to 

measure meteorological data is realized and meteorological datas are monitorized. 

 

Keywords: Meteorological Data, Meteorological Data Measurement, Embedded Systems, Raspberry 

Pi 

 

1.GĠRĠġ 

 

Ġklim verileri, insan hayatını doğrudan ve dolaylı yollarla etkileyebilen parametrelerdir. Bu veriler, 

birçok bilimsel disiplinde ve farklı endüstride kullanılmaktadır. Bu disiplinler meteorolojiden, 

enerjiye, tarımdan telekomünikasyon sektörüne yayılmıĢtır. Örneğin, hava durumundaki bir durum 

değiĢikliği kurulu bir rüzgar enerjisi tesisinin üretiminde dalgalanmalara, bir telekomünikasyon 

Ģebekesinin hizmet kalitesinde düĢmelere neden olabilmektedir.  

 

Ġklim verilerinin toplanmasında ve kullanılmasında klasik sistemler kullanılabildiği gibi yoğun olarak 

elektronik sistemler de kullanılmaktadır. Kullanılan farklı sistemlerde günümüzde bu sistemlerin 

elektronik olarak arayüzlenerek kullanılması ve değerlendirilmesi Ģeklinde tercih edilmektedir. 

Toplanan veriler ya görüntülenmekte ya da uygun modeller kullanılarak hava tahminleri 

yapılmaktadır. 
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Verilerin toplanması süreci doğrudan fiziksel büyüklüklerin ölçümlendiği ve merkezi birimlere 

taĢındığı süreçtir. Bu süreçte ölçüm elemanları olan sensörlerin iĢlevi ön plana çıkmaktadır. Sensörler 

için önemli parametreler öncelikle; doğruluk, kesinlik, ölçüm aralığı, çözünürlük, hassasiyet, kayma 

hatası, doğrusallık gibi özelliklerdir. Bunun yanında eriĢilebilirlik ve maliyet unsurları da göz ardı 

edilemeyecek parametreler haline gelmiĢtir. 

Bu kapsamda, yapılan çalıĢmalar incelendiğinde hava tahminlerinde, konut ve akıllı ev 

otomasyonunda, verilerin kablosuz toplanması ve kablosuz kontrol konularında çalıĢmalar yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan bir çalıĢmada (Popa & Iapa, 2011) , hava durumuna iliĢkin ölçülen verilerin 

GSM Ģebekesi yardımıyla kullanıcıya gönderilmesi ve görüntülenmesi iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bir diğer çalıĢmada ise (Koutroulis & Kalaitzakis, 2003), yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik 

değerlerin görüntülenmesi sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada birçok sensör (piranometre, anemometre, sıcaklık 

ölçümü, nem ölçümü, atmosferik basınç ölçümü ve diğer toprak parametreleri için sensörler) bir araya 

getirilip LABVIEW programından destek alınarak grafiksel sonuçlar elde edilmiĢtir. 

BaĢka bir çalıĢmada ise, düĢük maliyetli bir hava istasyonu kurulmuĢ, bu amaçla akıllı bir sistem 

geliĢtirilmiĢtir (Shaout, Li, Zhou, & Awad, 2014).  BaĢka bir çalıĢmada ise gömülü bir sistem üzerine 

bir sensör  ağı yardımıyla hava kalitesi ölçümü üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır (Samourkasidis & 

Athanasiadis, 2014) 

Bu çalıĢmada ise, sıcaklık, nem, ıĢık Ģiddeti iklim parametrelerini kullanan bir gömülü sistem 

uygulaması geliĢtirilmiĢtir.  Bu anlamda, yapılan uygulama iklimsel parametreleri bütünleĢik bir 

platformda kaydedilmesi, görüntülenmesi ve istenildiğinde internet ortamında paylaĢılması için uygun 

ekonomik bir çözüm olarak elde edilmiĢtir. 

 

2.3.Kurulan Sistem 

 

Ġklim verilerini toplamak için geliĢtirilen gömülü sistem uygulaması temel olarak bir gömülü 

sistem ve ona bağlı sensörlerden oluĢmaktadır. Sensörler ve gömülü sistem arasında çeĢitli haberleĢme 

protokolleri kullanılmaktadır ve sensörlerin ürettiği veriler, gömülü sistem üzerinde kullanılan yazılım 

yardımıyla okunmaktadır. 

 

2.3.1 Raspberry Pi 

 

Raspberry Pi, çeĢitli gömülü sistem uygulamaları, araĢtırma projeleri için geliĢtirilmiĢ bir açık 

eriĢim platformudur. Bu platformda, yüksek çözünürlüklü (HD) Video uygulamaları, internet 

uygulamaları, giriĢ/çıkıĢ uygulamaları, çeĢitli haberleĢme uygulamaları yapılabilmektedir. Raspberry 

Pi platformunda bir Linux versiyonu olan Raspian iĢletim sistemi kullanılmaktadır.  

Raspberry Pi (uygulama geliĢtirilen versiyonu),  700 MHz iĢlemciye sahiptir ve bir SD kart 

üzerinden çalıĢır. Herhangi bir arabirim bağlanmamıĢ durumda 5V‘ta 500 mA‘den daha az enerji 

harcamaktadır. 

 

 
 

ġekil 1. Raspberry Pi BileĢenleri. 

 

10/100 Ethernet 

USB Stereo Ses 
TV 

GPIO 

SD Kart 

Micro USB Güç Girişi TFT Dokunmatik 

Ekran 

HDMI 

Kamera 
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Raspberry Pi, bir mikrobilgisayar olarak çalıĢmaktadır ve aĢağıdaki detaylı teknik özelliklere 

sahiptir. 

 

Çekirdek Mimarisi ARM11 

CPU 700 MHz DüĢük Güç ARM1176JZFS ĠĢlemci 

Hafıza 512MB SDRAM 

Fiziksel Boyutlar 85 x 56 x 17 mm 

Güç Mikro USB soket, 5V, 2A 

Video/Ses ÇıkıĢı HDMI 

GPIO 27 pin 

Hafıza Kartı Slotu SDIO 

 

Tablo 1. Raspberry Pi Özellikleri (RS, 2012). 

 

2.3.2 Nem ve Sıcaklık Sensörü 

 

Nem ve sıcaklık ölçümünü, koruyucu kılıflı SHT 10 sensörü gerçekleĢtirmektedir. SHT 10 sensörü 

dijital olarak kalibre edilmiĢtir ve  I2C haberleĢme protokolüne benzer Ģekilde ―2-wire‖ haberleĢme 

kullanmaktadır. 

 

 
ġekil 2. SHT10 Tipik Uygulama Devresi (Sensirion, 2011). 

 

SHT10 sensörüne iliĢkin bazı parametreler aĢağıda yer almaktadır. 

 

ÇalıĢma Voltajı 2.4 – 5.5 V 

Bağıl Nem – Çözünürlük 0.05 (tipik) %RH 

Bağıl Nem – Ölçüm Aralığı 0-100 % RH 

Bağıl Nem – Doğruluk +-4.5  %RH 

Sıcaklık – Çözünürlük 0.01 (tipik) °C 

Sıcaklık – Ölçüm Aralığı -40 – 123.8 °C 

Sıcaklık – Doğruluk +-0.5 °C 

Güç Tüketimi – Uyku Modu 2 µW 

Güç Tüketimi – Ölçme 3 mW 

Güç Tüketimi – Ortalama 90 µW 

 

Tablo 2. SHT10 Bazı Parametreleri (Sensirion, 2011). 

 

Tablodaki bilgilerde de görüldüğü gibi sensörün enerji tüketimi çok düĢük olmakla birlikte ölçüm 

doğruluğu açısından kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı söylenebilir. 

 

 

2.3.3 IĢık Sensörü 
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IĢık Ģiddeti ölçümünde genellikle lux birimi kullanılmaktadır. Gün boyu ıĢık Ģiddeti aralığı 1 – 

120.000 lux olduğu kabul edilebilir.  

Bu uygulamada, ıĢık Ģiddeti ölçümünü BH1750FVI sensörü gerçekleĢtirmektedir. Bu sensör 16 bit 

bilgi sağlamakta ve I2C haberleĢme protokolünü kullanmaktadır. Sensörün ıĢık Ģiddeti ölçüm aralığı 

ise, 1 – 65535 lux ‗tür. Gerekli düzenlemeler yapıldığında 0,11 – 100.000 lux aralığında ölçüm 

yapılabileceği belirtilmektedir (ROHM, 2014). 

 

Besleme Voltajı 2.4 – 3.6 V 

Besleme Akımı 120 µA (tipik) 

Güç Tüketimi – Max 260 mW 

 

Tablo 3. BH1750FVI sensörü temel parametreleri (ROHM, 2014) 
 

2.3.4 Uygulama Devresi ve Yazılımı 
 

Yukarıda bahsedilen sistem bileĢenleri Raspberry Pi platformunda oluĢturulan devre üzerinde biraraya 

getirilmiĢ ve sistemin fiziksel altyapısı tamamlanmıĢtır. Raspberry Pi platformunda kurulan devrenin 

bağlantı Ģeması aĢağıdaki gibi tamamlanmıĢtır. 
 

 
 

ġekil 3. Raspberry Pi Platformunda OluĢturulan Devre. 
 

Raspberry Pi platformunda gerekli sensör bileĢenlerinin devresi tamamlandıktan sonra geliĢtirilen 

yapının internet eriĢimine açılması için Raspian iĢletim sistemi üzerinde aĢağıdaki ayarların 

tamamlanması gerekmektedir.  
 

Auto lo 

Iface lo inet loopback 

Iface eth0 inet dhcp 

Address 192.168.0.6 

Netmask 255.255.255.0 

Network 192.168.0.0 

Broadcast 192.168.0.255 

Gateway 0.0.0.0 

Allow-hotplug wlan0 

Iface wlan9 inet manual 

Wpa-roam 

/etc/wpa_supplicant/wga_supplicant_conf 

Iface default inet dhcp 
 

Tablo 4. Raspian‘da Yapılan Bazı DeğiĢiklikler. 

 

Ġnternet eriĢimi tamamlandıktan sonra artık kullanıcılar  Raspberry Pi‘ye ait IP adresi ile istenilen 

verileri arayüz sayesinde görüntüleyebileceklerdir. 
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Raspberry Pi platformunda ise gelen sensör verilerinin alınması, yorumlanması, görüntülenmesi için 

Python yazılımı ile program geliĢtrilmiĢtir. Bu yazılıma iliĢkin çalıĢma algoritması aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

 

 
 

ġekil 4. Python Yazılımı Algoritması. 

 

 

4.Sonuç 

 

Yapılan araĢtırma neticesinde gerçekleĢtirilen uygulama, belirtilen iklim parametreleri olan sıcaklık, 

nem, ıĢık Ģiddeti bilgilerini ölçüp gömülü bir bilgisayar ortamında toplamıĢtır. Toplanan bilgiler, 

Python adlı programlama dilinde geliĢtirilen bir yazılım  sayesinde bilimsel değerlere dönüĢtürülmüĢ 

ve grafiklerde görüntülenmiĢtir. Ölçümler belirli zaman aralıklarıyla alınmıĢtır.Elde edilen grafiklerin 

bazıları Ģu Ģekildedir: 
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ġekil 5. Ölçümler. 

 

Yapılan çalıĢmanın geliĢtirilmesine yönelik ilerleyen çalıĢmalarda Ģu noktalara odaklanılabilir: 

 

 Sensör çeĢitleri geniĢletilerek ölçüm verilerinin kapsamı geniĢletilebilir. 

 Ölçüm verilerinden yararlanılarak gömülü sistemlerde hava tahmin modelleri 

uygulanabilir. 

 Ölçüm sisteminin  kendi tükettiği miktarda enerjiyi üreterek Ģebeke  elektriğinden 

bağımsızlaĢabileceği bir yapı üzerinde çalıĢabilir.  
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Özet 

 

(Mg, Fe)2SiO4 formülüne sahip olivin, yüksek sıcaklık silikat mineralidir. Ġçerdiği Mg ve Fe miktarına 

göre Forsterit (Mg2SiO4) ve Fayalit (Fe2SiO4) olarak isimlendirilir. Bu çalıĢmada Bursa Orhaneli 

yöresinden çıkarılan olivin minerali kullanılmıĢtır.  

Yapısal karakterizasyonu için; X ıĢını kırınımı (XRD), Taramalı elektron mikroskobu (SEM), optik 

karakterizasyonu için; Termolüminesans (TL), Fourier DönüĢümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) 

ve optik soğurma analizleri yapılmıĢtır. 

X ıĢınına maruz bırakılan numunenin TL spektrumunda 110
o
C‘de gözlenen ana pikin yanı sıra 190

o
C 

ve 375
o
C‘de pikler görülmüĢtür. Optik soğurma spektrumunda ise Fe ve Mg safsızlıklarından 

kaynaklandığı düĢünülen 480, 520 ve 620 nm‘de soğurma bandları görülmüĢtür. Literatürde olivin için 

bilinen çubuklu yapı SEM görüntülerinde de tespit edilmiĢtir. 

 

AnahtarKelimeler: Olivin, Lüminesans, Optik Soğurma, X-IĢınıKırınımı (XRD), Fourier DönüĢümlü 

Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) 

 

Examining with Different Tecniques Physical and Optical Properties of the 

Olivine Mineral in Turkey 
 

Abstract 

 

Olivine is high temperature silicate mineraly and has (Mg,Fe)2SiO4 formula. According to Mg and Fe 

ratio, it is named as forsterite (Mg2SiO4) and fayalite (Fe2SiO4). Olivine from Bursa-Orhaneli is used 

this study. 

X-Ray Diffraction Technique (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) are used for structral 

characterization. Moreover, Thermoluminescence (TL),  Fourier-Transform Ġnfrared Spectroscopy 

(FT-IR), Optical Absorbtion Analysis are carried out for optical characterization. 

The samples exposed to X-ray was seen about 110
o
C main TL peak, besides it was seen 190

o
C and 

375
o
C.  In the optical absorption spectra of Fe and Mg it is thought to be caused by impurities 480, 

520 and 620 nm absorption bands were observed. In the literature, it has been identified in the 

structure rods known for olivine SEM images. 
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Keywords: Olivine, Luminescence, Optical Absorption, X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform 

Infrared Spectrometry (FT-IR) 

GĠRĠġ 

 

Olivin demir magnezyum silikattır ((Mg,Fe)2SiO4) tephroite ( Mn2SiO4 ) monticellite ( CaMgSiO4 ) 

ve kirschsteinite ( CaFeSiO4 ) ile benzer kristal yapıya sahiptir. Olivindeki Mg / Fe atomik oranı 0,0 – 

0,1 aralığında değiĢebilir. Bu Fe ve Mg oranındaki değiĢikliğe göre olivin grubu mineralleri, forsterit 

ve fayalit olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanı sıra Ni ve Ti safsızlıklarına da rastlanmaktadır 

(Ottonellovd, 1987; Dobrzhinetskayavd, 1999). 

Türkiye olivin açısından zengin rezervi olmasına rağmen ticari açıdan değerlendirilememektedir. 

Mevcut çalıĢmalara göre olivin madenciliği ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunabilir. 

Bunun için olivin mineralinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin ortaya konması gerekmektedir.  

Literatürde olivin ile ilgili lüminesans konusunda yapılmıĢ az sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Meksika 

ve Ġspanya bölgelerinden çıkarılan olivin örneklerinin, termolüminesans (TL), katodolüminesans (CL) 

spektrumları alınmıĢtır (Colin-Garcia M vd. 2013.). 

Bu çalıĢmada, Bursa-Orhaneli‘nden çıkarılan olivin mineralinin karakterizasyonu için; 

termolüminesans (TL), X ıĢını kırınım yöntemi (XRD), taramalı elektron mikroskobu yöntemi (SEM), 

Fourier dönüĢümlü kızıl ötesi spektrometresi (FT-IR), indüktif olarak eĢleĢtirilmiĢ plazma-kütle 

spektrometresi (ICP – MS)ve optik soğurma metotları kullanılmıĢtır. 

Ancak Türkiye‘de çıkartılan olivin mineralinin literatürde fiziksel ve optik özelliklerinin birlikte 

incelendiği bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu yüzden yapılan çalıĢmanın literatüre önemli ölçüde katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

MATERYAL ve METOT 

 

Bursa- Orhaneli‘nden çıkarılan olivin, 3x3x1 mm boyutlarında kesilip parlatılmıĢtır. X- ıĢınlarına 

maruz bırakılan numunenin 50°C-400°C sıcaklık aralığında, RA94 TLD Reader-Analyser model TLD 

cihazı ile TL spektrumları alınmıĢtır. Ölçümler, hem farklı ıĢınlama süreleri hem de değiĢen ısıtma 

hızları ile alınmıĢtır. Olivinin XRD spektrumu için; 10°-80° (2θ) arasında tarama yapılmıĢtır. High 

Score Plus programı ile bu spektrum üzerinden olivine ait faz analizi yapılmıĢtır. Ayrıca mineral için 

Philips XL-305FEG ile 5-100µm boyutlarında görüntülerine bakılarak kristal yapı hakkında bilgi 

sahibi olunmuĢtur. Agilent Cary 660 FTIR cihazı kullanılarak olivin için tavlamanın soğurma Ģiddeti 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Yapılan element analizi (ICP-MS) ile örnek içerisinde Mg, Fe, Cr gibi 

elementlerin miktarı tayin edilmiĢtir. Perkin Elmer Lambda 950 UV-VIS-NIR cihazı kullanılarak 

numunenin elektromanyetik spektrumun görünür bölgesinden yakın kızılötesine kadar olan bölgedeki 

(200-800 nm) optik davranıĢını incelemek amacıyla optik soğurma spektrumu alınmıĢtır.  

 

DENEYSEL VERĠLER 
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ġekil 1: Farklı ıĢınlama süreleri için TL spektrumu. 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135044871300108X#bib15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135044871300108X#bib5
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Olivin örneğine ait 10, 30, 60 ve 120 dk X-ıĢınına maruz bırakıldıktan sonra alınan TL spektrumları 

Ģekil 1 de görülmektedir. Parıldama eğrilerinde silisyuma ait 110
o
C‘de ve bunun yanında 190

o
C ve 

375
o
C pikler görülmektedir. Grafikten anlaĢılacağı gibi numunenin ıĢınlanma süresi arttıkça 

termolüminesans Ģiddeti artmaktadır. 
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ġekil 2: Farklı ısıtma hızları için TL spektrumu. 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

ġekil 2 de görüldüğü gibi eĢit sürelerde ıĢınlanarak farklı ısıtma hızlarında TL ölçümleri alınan 

numunenin, ısıtma hızı arttıkça pik maksimumu daha yüksek sıcaklıklara kaymıĢtır. Numune ile 

numune tutucu arasındaki ısıl gecikmenin (thermal lag) sebep olduğu bu durumu en aza indirmek için 

ısıtma hızı düĢük tutulmuĢtur. 
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ġekil 3: Tavlamanın TL Spektrumuna Etkisi 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

2 saat X- ıĢınına maruz bırakılan tavlanmıĢ ve tavlanmamıĢ örneklere ait TL spektrumu Ģekil 3 te 

verilmiĢtir. Görüldüğü gibi tavlanan olivinin TL Ģiddetindeki düĢüĢ dikkati çekmektedir. Bu durum 

tavlama iĢleminin örnekteki kusur merkezlerini azaltmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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ġekil 4: Olivin için elde edilen XRD spektrumu. 

Kaynak: DEFAM (Celal Bayar Üniv.) 

 

2θ değerleri 10
o 

ile 80
o
 arasında olmak üzere, 0,020

o 
lik adımlarla ve süre adım baĢına 4s seçilerek 

olivin minerali için XRD spektrumu alınmıĢtır. Spektrum üzerinde Fe, Mg ve SiO4 içeren Olivin ile 

Mg ve SiO4 içeren Forsterit‘e ait fazlar görülmüĢtür. 

 

 
ġekil 5: Örneğin SEM görüntüleri 

Kaynak: MAM (Ġzmir Yük. Tek. Enst.) 

 

Olivinin 1000 den 20000 büyütmeye kadar alınan SEM görüntüleri Ģekil 5 te verilmiĢtir. Bu 

görüntülerden olivin mineralinin 5µm mertebesindeki görüntüsünde çubuklu yapıların bulunduğu 

açıkça görülmektedir. Bu yapı literatür ile uyum içerisindedir (Mercedes M. Vd. 2002). 
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ġekil 6: TavlanmıĢ ve tavlamamıĢ numune için FT-IR spektrumu. 

Kaynak: DEFAM (Celal Bayar Üniv.) 

TavlanmıĢ ve tavlanmamıĢ olivin örneklerine ait FT-IR spektrumlarında görüldüğü gibi 3000 cm
-1 

civarındaki pikler karakteristik C-H gerilmeleridir. 1610 cm
-1 

civarında H2O deformasyonu sırasında, 

OH titreĢiminden kaynaklanan pikler mevcuttur 933-1080 cm
-1 

aralığında Si-O gerilmelerine ait pikler 

gözlenmiĢtir. 700 cm
-1
‘e kadar mevcut piklerin, olivinin yapısında bulunan Si ve Fe gibi metal ve 

oksijen gerilmeleri sonucu oluĢtuğu bilinmektedir. Maksimum soğurmanın gözlendiği 840 cm
-1 

de, 

SiO4 gerilmesine ait karakteristik pik bulunmaktadır. Spektrumda, tavlama iĢleminin önemli bir 

değiĢikliğe neden olmadığı gözlenmiĢtir. (Hosseini, S N. Vd. 2015) 

 
 

Tablo 1: Mineralin madde analizi sonuçları.  

 

Element Miktarı (mg/gr) 

Mg 256,710 

Fe 41,677 

Ca 0,824 

Cr 2,021 

Mn 0,671 

Ni 3,071 

Kaynak: DEFAM (Celal Bayar Üniv.) 

 

Tablo 1 de olivine ait madde analizi sonuçları verilmiĢtir. Sonuçlar olivinin kimyasal yapısıyla uyumlu 

olarak Mg ve Fe gibi elementler baĢta olmak üzere Cr ve Ni safsızlıklarını da içermektedir. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X14022459
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ġekil 7: Optik soğurma spektrumu. 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Numuneye ait soğurma spektrumunda 375 nm deki soğurma bandı kuvarsa (SiO2) ait 480 nm ve             

520 nm‘de Fe, 620 nm de Mn safsızlığından kaynaklanan soğurma bandı görülmektedir. (Hatipoğlu 

M.vd. 2010.) Kızılötesi bölgede maksimum piki 840 nm ve1080 nm de belirgin olarak görülen geniĢ 

bir soğurma bandı bulunmaktadır. 
 

SONUÇ 
 

Bu çalıĢmada Bursa-Orhaneli‘ den çıkarılan olivin mineralinin optik ve lüminesans özellikleri 

belirlenmiĢ olup elde edilen sonuçlar literatüre olumlu bir katkı sağlamıĢtır. Bu bağlamda, bundan 

sonraki yapılacak olan çalıĢmalarda olivin mineralinin ülke ekonomisi, sanayi ve teknolojisine de 

fayda sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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Özet 

 
Bilim ve teknolojinin geliĢmi insan yaĢamı ile paralellik göstermekte ve fen bilimi öğretimini de 

etkilemektedir. Günlük hayatımızda önümüze çıkan ve fen bilimlerine ait kavramlar bazı durumlarda 

gerçekleri ile ters düĢebilir. Bilimsel bilgiden farklı olan, kendi içinde tutarlı ve değiĢmeye dirençli  bu 

bilgiler kavram yanılgıları olarak ifade edilebilir. Fen bilimlerinden biri olan Biyoloji eğitiminde de 

öğrencilerin anlamalarını engelleyen önemli etkenlerden biridir. Bu çalıĢma, Kosova‘nın Prizren ilinde  

öğrenim görmekte olan üç farklı etnik kökene sahip  ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ―insanda 

sindirim sistemi‖ konusu ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi ve karĢılaĢtırılması amacıyla 

yapılmıĢtır. Kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla anketler hazırlanmıĢ, Türkçe anketler Arnavutça 

ve BoĢnakça ‘ya tercüme edilmiĢtir. 50 Türk, 50 Arnavut ve 50 BoĢnak öğrenciye anket uygulaması 

yapılmıĢ; bir çizim ve açık uçlu bir soru sorulmuĢtur. Verilen cevaplar ve veriler kategorize edilmiĢtir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üç farklı etnik kökendeki öğrencilerde farklı ölçülerde kavram 

yanılgılarına rastlanmıĢtır. Elde edilen verilere göre bazı önerilerde bulunulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: biyoloji eğitimi, kavram, kavram yanılgısı 

 

GĠRĠġ 

 

Bilindiği gibi, ilkokuldan eğitimin ilerleyen yıllarına kadar dünyanın birçok ülkesinde fen öğretimi 

önemli bir yer tutar. Ġster toplu fen adı altında birleĢtirilmiĢ olsun, ister fizik, kimya, biyoloji olarak 

ayrı branĢ bazında olsun, okul yıllarında fen öğretiminin toplumun tüm fertlerine verilmesinin nedeni 

eğitimciler ve politikacılar tarafından tartıĢıla gelen bir konu olmasıdır. Son yıllara kadar dile getirilen 

amaç ―ekonomik ve teknolojik geliĢmeyi sağlamak için geleceğin bilim adamlarını yetiĢtirmektir‖ 

Ģeklinde özetlenebilir (Leach, 1996; akt: Aydın ve UĢak 2003).  

Öğrencilerin akademik kariyerlerinde doğru kavramlar geliĢtirmeleri öğretim amaçları açısından çok 

önemlidir. Bir öğrencinin, fen bilimleri ile ilgili bir kavramı veya bir fikri ne derece kavradığı veya 

özümsediği, öğrencinin bilgileri nasıl organize ettiği kadar bilgilere yüklediği anlamlarla da çok 

yakından iliĢkilidir (YÖK/Dünya Bankası, 1997). 

Son yıllarda fen eğitiminde yapılan çalıĢmaların önemli bir bölümünü kavram yanılgıları 

oluĢturmaktadır. ÇeĢitli nedenlerle oluĢan kavram yanılgılarının değiĢime dirençli olması daha sonraki 

öğrenmeler için engel oluĢturabilmektedir. AraĢtırmacılar kavram yanılgısı terimini, yaĢam tecrübeleri 

sonucu oluĢan ve tecrübeye dayalı kavram yanılgıları; ayrıca öğretim süreci sonucu oluĢan öğretime 

dayalı kavram yanılgıları için kullanmaktadır. Öğretimden önce oluĢan ve değiĢmeye dirençli olan 

kavram yanılgıları öğrencilerin duyuĢsal bilgileri ile kalıtsal sınırlılıkları sonucu oluĢtuğunu, öğretime 

dayalı kavram yanılgılarının ise öğrencinin ön bilgisi ve öğretimde kavramları ifade ederken kullanılan 

dil, seçilen öğretim yöntemi konuya uygun olmayıĢının kaynaklar arasında bulunduğunu 

savunmaktadırlar (Bilgin et al., 2003). 

Bu çalıĢmanın amacı; üç farklı etnik kökene sahip ilkokul 6. Sınıf öğrencilerin insanda sindirim 

sistemi konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya koymaktır. Yapılan bu çalıĢma, 

öğrencilerin biyoloji eğitimi alanında öğretmenin kalitesinin ve niteliğinin arttırılmasıyla ilgili olup 

elde edilen bulgular öğrencilerin konuları kavraması ve var olan kavram yanılgılarının giderilmesi 

açısından katkı sağlayabileceği için önem arz etmektedir.  

 

Kavramlar Yanılgıları ve Biyoloji eğitimindeki önemi 
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YanlıĢ kavramlar, fen eğitiminde öğrenciler ve öğretmenler için sıkıntı verici bir meseledir. Bu durum 

özellikle fen derslerine ilk defa katılan öğrencilerin beraberinde kendi önyargı ve hayat tecrübelerini 

getirmesiyle kavram öğretiminin sağlanmasında çeĢitli güçlüklere neden olur. Bu nedenle, öğrencilerin 

fen derslerine katılmadan önceki bilgi birikimleri ve olguları algılama Ģekilleri son derece önemlidir. 

Kazandırılacak olan yeni bilgilerin kalıcı olması için, öğrencilerin yeni öğrendikleri ile sahip oldukları 

kavram arasında tutarsızlık olmamalıdır. Bu durumda öğrencinin sahip olduğu kavramların ortaya 

çıkarılması ve doğruluğunun tespitinin yapılması gereklidir (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). 

Baki (1999)‘a göre, öğrenciler yeni bilgiler öğrenirken bunları daha önceki bilgiler üzerine inĢa 

ettiğini bildirmektedir. Sahip oldukları ön birikimlerin bazen yeni kavramların öğrenilmesinde yanlıĢ 

öğrenmelere neden olduğunu; bir problemin çözümü veya bir iĢlemin yürütülmesi öğrencinin 

mantığına, önceki birikimlerine uygun düĢtüğünü ifade etmektedir. Fakat yaptıklarının bilimsel 

geçerliği olmadığını, bilmediğini, bu durumda da kavram yanılgılarının geliĢmesinin söz konusu 

olduğunu bildirmektedir. 

Sinan (2008)‘e göre ise, fen bilimlerinde birçok kavram fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde ortak 

olarak kullanılmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji derslerinde anlatılan atomun aynı olduğunu, hepsinde 

de bahsedilen atomun aynı özellikleri ile bilinmesi ve o Ģekilde kullanılması  gerektiğini örnek olarak 

vermektedir. Aynı Ģekilde kimya derslerindeki bağ ile biyoloji derslerindeki enzimatik reaksiyonlarda 

bahsedilen bağın birbirinin aynısı olduğunu; fizik derslerinde bahsedilen ıĢık ile fotosentezde anlatılan 

ıĢığın aynı olduğunu bildirmektedir. Örneklerin daha da çoğaltılabileceğini ve bu dersler arasındaki 

iliĢkileri doğru kurabilmek için, bu kavramların doğru Ģekilde anlaĢılıp baĢka ortamlara aynı anlamıyla 

aktarılması gerektiğini savunmaktadır.  

Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının, öğretim ortamında üstesinden gelebilmek için, 

öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini sınıflarda oldukça etkili bir Ģekilde kullanmalarının gerekliği 

ve öğretimde önemli bir yere sahip olan ders kitaplarının yanlıĢ kavram geliĢtirmeyi engelleyici ve 

varolan yanlıĢ kavramları ortadan kaldırıcı nitelikte hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Ceyhun 

ve Karagölge 2004). 

 

Yöntem 

Yapılan çalıĢmada nitel yöntem kullanılmıĢtır. Tanımının kapsamlı bir Ģekilde yapılması güç de olsa 

nitel araĢtırma yöntemlerinin bazı özelliklerinden bahsedilebilir.   

―Nitel araĢtırmalarda kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla görüĢmeler, 

çoktan seçmeli  testler, açık uçlu sorular, kavram haritaları, kelime 

iliĢkilendirme testi ve bu metotların kombinasyonu kullanılabilir” (Schimdt, 

1997). 

Denzin ve Lincoln (1994, s. 15) ise nitel araĢtırmayı Ģu Ģekilde tanımlamıĢlardır:  

“nitel araĢtırma (belli bir nokta üzerinde) odaklanmada çok metotlu; 

araĢtırma problemine yorumlayıcı yaklaĢımı benimseyen bir yöntemdir.” 

(AltunıĢık v.d. 2005, s. 238).  

Bu çalıĢmada öğrencilere açık uçlu bir soru ve çizim verilerek kavram yanılgıları belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2014-2015 eğitim öğretim yılı Kosova‘nın Prizren ilinde 5 

ilkokulda gerçekleĢtirilmiĢtir. 50 Türk, 50 Arnavut ve 50 BoĢnak öğrenci çalıĢmaya katılmıĢ olup birer 

çizim ve çizimin yan kısmında açıklama bölümü sunulmuĢtur. Aynı zamanda arka tarafta açık uçlu bir 

soruya yer verilmiĢtir. Çizimler, açıklamalar ve soruya verilen cevaplar değerlendirilerek, tespit edilen 

kavram yanılgıları kategorize edilmiĢtir. Aynı zamanda Arnavutça ve BoĢnakça dillerinde yapılan 

anketlere tercüman eĢiğine çeviri uygulanarak bilgi kaybı önlenmiĢtir. 

 

Anket soruları 

Ġçtiğiniz bir bardak çayın ve yediğiniz bir simitin vücudunuzda izlediği yolu çiziniz ve yan tarafta 

açıklayınız?  
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ġekil 1: Birinci ve Ġkinci Soru Anket Örneği 

 

Bulgular 

Kosova eğitim, bilim ve teknoloji bakanlığının öğretim programlarında yer alan Ġnsan ve doğa 

dersinde sindirim sistemi konusu ilköğretim 3. 4. ve 5. Sınıfta beslenme ile bağlantılı olarak, besinlerin 

vücutta izledikleri yol kısaca anlatılmaktadır. Ġlköğretim 9. Sınıfta ise Beslenme ve Sindirim konulu 

ünitede sindirim organları, sindirimin gerçekleĢmesi ve sindirim organlarının bakımı ve hastalıkları 

okutulmaktadır. Ders kitaplarında yer alan konular üç dilde de aynı Ģekilde okutulmaktadır.   

Daha önce yapılan benzer çalıĢmalara literatürde rastlamak mümkündür. Güngür ve Özgür (2009) 

ilköğretim beĢinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemindeki didaktik kökenli kavram yanılgılarını 

incelerken, öğrencilere uygulanan anketlerden elde edilen kavram yanılgılarını kategorize ederek 

incelemiĢlerdir. Yaptığımız çalıĢmada oluĢturulan anketler ve kategoriler Güngör ve Özgür (2009)‘ün 

çalıĢmasından esinlenerek hazırlanmıĢtır. Anket analizlerinde bir anketin birden fazla kavram yanılgısı 

içerdiği gözlenmiĢtir, oluĢturulan analiz tablosunda bu durum görülmektedir.  

 

Öğrencilerin sindirim sisteminin anatomisi ve fizyolojisi ile yaptıkları çizim kategorileri:  

1. Kategori: Sindirim sisteminin, sadece bir baĢlangıcı ve sonu olan boru Ģeklinde çizilmesi 

2. Kategori: Sindirim sisteminin, ağızda baĢlayıp torba Ģeklinde bir midede biten tek ucu 

açık/kapalı yapı olarak çizilmesi 

3. Kategori: Sindirim sisteminin, ağızdan itibaren iki farklı boru Ģeklinde çizilmesi 

4. Kategori: Sindirim sisteminin, mideden sonra sıvı ve katı için ayrı ayrı borular Ģeklinde 

çizilmesi 

5. Kategori: Sindirim sisteminin, mide ve böbrek bağlantılı çizilmesi 

6. Kategori: Sindirim sisteminin, böbrek ve bağırsak bağlantılı olarak çizilmesi 

7. Kategori: Sindirim sisteminin, idrar kesesi ile bitiĢ Ģeklinde çizilmesi 

8. Kategori: Sindirim sisteminin tüm organları ile çizilmesi 

 
Tablo 1: Birinci sorunun analiz sonuçları  

Öğrencilerin cevap kategorileri: Türk 

(50 Öğrenci) 

Arnavut 

(50 Öğrenci) 

BoĢnak  

(50 öğrenci) 
1. Sindirim sisteminin, sadece bir baĢlangıcı ve sonu 

olan boru Ģeklinde çizilmesi 
2 - - 

2. Sindirim sisteminin, ağızda baĢlayıp torba 

Ģeklinde bir midede biten tek ucu açık/kapalı yapı 

olarak çizilmesi 

17 9 8 

3. Sindirim sisteminin, ağızdan itibaren iki farklı 

boru Ģeklinde çizilmesi 
2 12 4 

4. Sindirim sisteminin, mideden sonra sıvı ve katı 

için ayrı ayrı borular Ģeklinde çizilmesi 
14 15 8 

5. Sindirim sisteminin, mide ve böbrek bağlantılı 

çizilmesi 
6 10 4 
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6. Sindirim sisteminin, böbrek ve bağırsak bağlantılı 

olarak çizilmesi 
2 7 6 

7. Sindirim sisteminin, idrar kesesi ile bitiĢ Ģeklinde 

çizilmesi 
20 21 23 

8. Sindirim sisteminin tüm organları ile çizilmesi - - - 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 2: Ġkinci sorunun analiz sonuçları  

Organ Türk Arnavut BoĢnak 

BoĢaltım kanalı 1 - - 

Midedeki özsu 1 - - 

Anüs 1 - - 

Büyük ve küçük abdest 1 - - 

Boğaz 1 - - 

Ġncebağırsak 2 4 - 

Yemek borusu 2 - - 

Böbrek 5 5 4 

Mide 18 38 40 

Bağırsak 17 - 3 

Beyin - - 1 

Cevapsız 1 3 2 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Sonuç        

AraĢtırmada, öğrencilerin çizimlerinden ve açıklamalarından elde edilen bulgularda sindirim sistemi 

ve dolaĢım sistemi arasındaki iliĢkiden bahsetmedikleri, doğrudan sindirim ve boĢaltım organları 

arasındaki iliĢkiden bahsettikleri görülmektedir. Öğrenciler sindirim sistemi ve boĢaltım sistemi 

arasında yanlıĢ bir iliĢki kurmaktadır.  

Birinci sorunun analiz sonuçları Tablo 1‘de incelendiğinde kategori birdeki kavram yanılgısında, 

sindirim sisteminin sadece bir baĢlangıcı ve sonu olan boru Ģeklinde çizilmesi Türk öğrencilerin % 

4‘ünde rastlanmıĢtır. Arnavut ve BoĢnak öğrencilerde bu kavram yanılgısına rastlanmamıĢtır. 

Buradaki öğrenciler mide ve diğer organlardan sadece açıklamalarda bahsetmiĢ fakat çizimlerinde 

göstermemiĢtir.  

Kategori ikide, sindirim sisteminin ağızda baĢlayıp torba Ģeklinde bir midede biten tek ucu açık/kapalı 

yapı olarak çizilmesi en fazla Türk öğrencilerde %34 oranıyla görülmektedir. Arnavut öğrencilerde 

%18 ve BoĢnak öğrencilerde %16 oranıyla neredeyse eĢit miktardadır. Burada öğrenciler sindirimin 

mideden bittiğini, bağırsakların sindirilemeyen besinleri dıĢarı attığını ifade etmektedirler.  

Sindirim sisteminin, ağızdan itibaren iki farklı boru Ģeklinde çizilmesini içeren üçüncü kategoriye 

bakıldığında Arnavut öğrencilerde %24 oranında görülmesi öğrencilerin ağızdan sonra sıvı ve katı için 

ayrı ayrı borular olduğunu, bunların mideye bağlandığını çizmiĢlerdir. BoĢnak öğrencilerde %8, Türk 

öğrencilerde  %4 oranında görülmektedir.  

Kategori dörtte sindirim sisteminin, mideden sonra sıvı ve katı için ayrı ayrı borular Ģeklinde çizilmesi 

Arnavut öğrencilerde %30, Türk öğrencilerde %28 oranıyla yakın bir oranda görülmektedir. BoĢnak 

öğrencilerde ise %16 oranında görülmektedir. Çizimler incelendiğinde öğrencilerin, mideden sonra 

sıvı için ayrı katı için ayrı boruların olduğunu düĢündükleri görülmektedir. Özellikle açıklama 

bölümünde sıvıların incebağırsaktan idrar olarak, katıların ise kalın bağırsaktan geçerek dıĢkı olarak 

dıĢarı atıldıklarından söz etmektedirler.  

Kategoride beĢteki sindirim sisteminin, mide ve böbrek bağlantılı çizilmesi Arnavut öğrencilerde %20, 

Türk öğrencilerde %12, BoĢnak öğrencilerde %8 oranında görülmektedir. Öğrenciler sıvıların 

atılmasında mideden böbreğe geçiĢ olduğunu ifade etmektedirler. Bu durumda da sindirim ve boĢaltım 

sistemleri arasındaki karmaĢa göze çarpmaktadır.  

Kategori altıda sindirim sisteminin, böbrek ve bağırsak bağlantılı olarak çizilmesi Arnavut 

öğrencilerde %14, BoĢnak öğrencilerde %12 oranıyla birbirine yakındır. Türk öğrencilerde ise %4 

oranında görülmektedir. Çizimlerdeki açıklamalara bakıldığında böbreklerden bağırsağa geçerek 
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zararlı besinlerin dıĢarı atıldığını ifade etmektedirler. Bu durumda öğrencilerin boĢaltım ve sindirim 

organlarının iĢleyiĢi konusunda yanlıĢ kavramlara sahip olduklarını ortaya koymaktadır.  

Sindirim sisteminin, idrar kesesi ile bitiĢ Ģeklinde çizilmesinin görüldüğü yedinci kategoride bu 

kavram yanılgısı BoĢnak öğrencilerde %46, Arnavut öğrencilerde %42 ve Türk öğrencilerde %40 

oranında görülerek öğrencilerin genelinde görülen bir kavram yanılgısı olmuĢtur. Her etnik grupta bu 

derece yoğun olarak görülmesi çizimlerde öğrencilerin kültürel boyuttan kaynaklandığını 

düĢündürmektedir. Sıvı ve katının dıĢarı atılmasını çizmekten çekindikleri fakat açıklamalarda üreme 

organlarından atıldığını veya bir kısmının anüsten bahsettiği görülmektedir.  

Sekizinci ve son kategoride, sindirim sisteminin tüm organları ile çizilmesi öğrencilerin hiçbirinde 

görülmemiĢtir.  

Tablo 2‘de ise ikinci sorunun cevap analizleri incelendiğinde, ―Sizce sindirim sisteminin en önemli 

organı hangisidir?‖ sorusuna BoĢnak öğrencilerin %80‘i mide cevabını verirken Arnavut öğrencilerin 

%76‘sı mide cevabını vermiĢtir. Çünkü besinlerin tam anlamıyla midede sindirildiğini 

düĢünmektedirler. Türk öğrencilerin ise  %36‘sı mide ile %34‘ü bağırsak cevabını vererek 

bağırsaklarda da sindirimin gerçekleĢebileceğini yazmıĢlardır. Ayrıca Türk öğrencilerde cevap 

çeĢitliliği dikkati çekmektedir. Bu bulgular öğrenci çizimlerinden ve cevaplarından elde edilen verileri 

desteklemektedir.  

Anketler genel anlamda karĢılaĢtırıldığında Arnavut öğrencilerin sıvı ve katıları mideden önce veya 

sonra ayırdığı daha fazla görülmektedir. BoĢnak öğrencilerin çoğu ise idrar kesesi ve anüsü 

açıklamalarda vurgulamaktadır. Bu durum Arnavut ve Türk öğrencilerinde daha az görülmektedir. 

Türk öğrencilerin bir kısmında ise dikkat çekici olan nokta bağırsaklarda emilimden bahsetmeleridir. 

Sindirilen besinlerin emilip kana geçtiğini vurgulamaktadırlar.  

Kosova eğitim sisteminde okutulan kitaplar her üç dilde de aynı içeriğe sahiptir. Aynı eğitim sistemi 

içerisinde farklı etnik kökene sahip öğrencilerde kavram yanılgılarında farkların oluĢtuğu 

görülmektedir. Muhtemelen dilden kaynaklanan kültürel kökenli kavram yanılgıları olabilir.  

Yapılan çalıĢma sonucunda tespit edilen kavram yanılgıları dikkate alınarak ve nerelerde daha fazla 

oluĢabileceği düĢünülerek, konuların iĢlenmesi sırasında öğrencilerin doğru anlayacakları ve 

yapılandıracakları etkinliklere yer verilmelidir. Özellikle öğrencilerin bilgiyi doğru bir Ģekilde 

yapılandırmalarında ders kitabının olduğu kadar kitaptaki bilgilerin yapılanmasını sağlayan 

öğretmenin rolü de çok önemlidir. Okutulan kitaplarda ve etkinliklerde öğrencilere tüm sistemlerin 

birbiriyle olan iliĢkisini görmeleri sağlanmalıdır. Fakat bu iliĢkinin karıĢıklığa neden olmaması için 

bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. Kosova‘nın Prizren ilinde yapılan bu çalıĢma bundan sonra 

yapılacak araĢtırmalara da ıĢık tutacaktır. Farklı yöntemler kullanılarak bu araĢtırmaların devamı 

yapılabilir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢma, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin boĢ zamanlarını değerlendirme eğilimleri ve 

hangi tür etkinliklere katıldıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçla 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‘nda eğitim almaya 

devam eden 153‘ü erkek, 67‘isi bayan olmak üzere toplam 220 öğrenci ile anket çalıĢması 

yapılmıĢtır. Ankette, boĢ zaman faaliyetlerinden hangilerini ne sıklıkla yaptıkları ve boĢ 

zaman faaliyetlerinin kendilerine ne kazandırdığı ile ilgili düĢünceleri istenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda alınan veriler, istatistiki olarak değerlendirilmiĢ ve ulaĢılan bulgular, yüzde 

dağılımı ve korelasyon analizi olarak sunulmuĢtur.  

Sonuç olarak öğrencilerin boĢ zamanlarını değerlendirmede fiziksel aktiviteler yerine daha 

çok internet kullanımı gibi pasif aktiviteler yapma eğiliminde olduğu fakat, aynı zamanda boĢ 

zaman faaliyetlerinin kiĢisel geliĢimleri için faydalı olduğu yönünde görüĢe sahip oldukları 

tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler:Pasif aktiviteler, Fiziksel aktiviteler, BoĢ zaman değerlendirme 
 

Determination of Spare Time Assesment Trends of Students in Tokat 

Technical Sciences Vocational School of GaziosmanpaĢa University  
 

Abstract 

 

This study is aimed to determine the assessment trend of spare time of the students at 

Vocational School. For his aim, a survey was conducted for 220 students of whom 153 are 

male and 67 are female students attending Tokat Technical Vocational School. In the survey 

students were asked that what kind of spare time activities and how often they do and what 

kind of benefits they get. Datas obtained from research were evaluated statistically.  

As a result, it is found that while students tend to do passive activity like using internet 

instead of physical activity they believe that spare time activities are useful for personal 

evolution. 

 

Keywords:Passive activities, Physical activities, Spare time assesment 
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GĠRĠġ 

 

BoĢ zaman, kiĢinin hayatını sürdürebilmesi için zorunlu olan faaliyetlerini gerçekleĢtirdikten sonra 

çalıĢma zamanı dıĢarısında arta kalan zaman içinde, serbestçe dinlenebildiği ve eğlenebildiği, 

toplumsal baĢarı ya da kiĢisel geliĢimi için kullandığı, diğer kiĢilerle kültürel, sosyal, psikolojik ve 

mesleki açıdan etkileĢim ve iĢbirliği içerisine girmesine yardımcı olan zaman dilimi olarak 

tanımlanabilir (Gülbahçe, 1996:1).  

GeçmiĢte boĢ zaman ile ilgili yapılan çalıĢmalar sonucunda eski medeniyetlerde de boĢ zamanı 

değerlendirme olarak sayılabilecek etkinlikler bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Bu etkinlikler genellikle 

dinlenme ve eğlenme amacıyla bazen bireysel bazen de grup halinde yapılan faaliyetlerden 

oluĢmuĢtur. Bu etkinliklerin zaman içerisinde sayısı ve çeĢidi artarak günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 

Ülkemizde, gerçekleĢen sanayileĢme sonucunda ortaya çıkan kentleĢme, boĢ zamanı değerlendirme 

ihtiyacını arttırmıĢtır. Sanayide çalıĢan kesimle beraber toplumumuzda gelir düzeyinin yükselmesi, 

eğitim seviyesinin artması, ulaĢım ve haberleĢme kolaylığı ve dıĢa açılma gibi nedenler tatil 

anlayıĢının değiĢmesi ve yaygınlaĢması sonucunu ortaya çıkarmıĢtır (Sevil vd., 2012:3).  Avrupada 

insanlar hayat standartlarına göre ortalama olarak, 80 yıllık bir hayatın % 32‘lik kısmını boĢ zaman 

olarak değerlendirirken, bu oran, ülkemizde Ģehirlerde yaĢayan insanlarda ortalama olarak % 40 

dolaylarındadır (Küçüktopuzlu vd., 2003:2).  

Nüfusumuzun %16‘sını oluĢturan 15-24 yaĢ gençliği, Türk toplumunun geleceği açısından önemlidir. 

Bu gençler 13 milyona yaklaĢan sayıları ile Türk toplumun eğitim kültür düzeyini belirlemede 

küçümsenmeyecek bir oranı oluĢturmaktadır (TÜĠK, 2014). Günümüzde üniversite öğrencilerinin 

sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirmesi ve toplum ile uyumlu halde yaĢayabilmesi için öğretim faaliyetlerinden 

sonra yeterince boĢ zamanın olması ve bu zaman diliminde dinlenmesi ve eğlenmesi gerekmektedir. 

Gençleri zararlı alıĢkanlıklardan koruyacak ve topluma faydalı olabilecek alıĢkanlıklar edinmelerini 

sağlayacak kanunlar olduğu için genç bir nüfusu elinde bulunduran üniversitelere kanuni olarak çok 

büyük sorumluluk düĢmektedir. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olması beklen bir nesli yetiĢtiren 

yükseköğretim kurumları, üniversite öğrencilerinin en yakın gözlemcisi olmak durumundadırlar 

(Dağlı, 2013:3). 

Bazı araĢtırmacılar ülkemizin geleceği açısından bilimsel bilgi ile donanmıĢ sağlıklı ve nitelikli bir 

üniversite gençliğinin yetiĢtirilmesi için boĢ zaman değerlendirme faaliyetlerini önemli bulmuĢlardır 

(Bayhan, 1997:62). Ayrıca boĢ zamanlarını verimli bir biçimde değerlendiren öğrencilerin toplumsal 

uyumlarının güçlü olabileceği dolayısıyla zararlı alıĢkanlıklardan korunabileceklerini ileri sürmüĢlerdir 

(Tuncay, 2000:245). Bireylerin kiĢiliklerinin oluĢmasında ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasında 

boĢ zaman faaliyetlerinin etkisi olduğuna dikkat çekerek, üniversite öğrencilerinin aktif boĢ zaman 

etkinlikleri yerine pasif boĢ zaman etkinliklerinde bulunmalarının, ülke kalkınmasına katkı 

sağlamayabileceğini bildirmiĢlerdir (Kır, 2007:307).  

KiĢilerin boĢ zamanlarını olumlu bir Ģekilde değerlendirebilmesi, onların iĢ verimi ve çalıĢma 

baĢarısını artırırken, bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliĢmesine de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda 

bedensel, psikolojik ve toplumsal açılardan rahatlamalarına katkı sağlamaktadır. Olumsuz 

değerlendirilmesi ise, bireyleri zararlı ve kötü alıĢkanlıklara, tembelliğe, can sıkıntısına, dikkatsizliğe 

ve bencilliğe götürebilmektedir (Gülbahçe, 1996:1).  

BoĢ zamanın değerlendirilmesi farklı yaĢ grupları için farklı özellikler taĢıyabilmektedir. Özellikle 

sosyal, biyolojik ve psikolojik açıdan hızlı değiĢimlerin olduğu gençlik çağında, boĢ zaman 

değerlendirme faaliyetleri daha yoğun biçimde gerçekleĢtirilmektedir. Üstelik tüketici konumunda 

bulunan üniversite öğrencileri aynı yaĢtaki diğer gençlere göre daha fazla boĢ zamana sahiptirler 

(BaĢoğlu, 2004:2). Öğrencilerin boĢ zamanlarını değerlendirme alıĢkanlıkları kendilerine sunulan 

imkânlarla da büyük oranda iliĢkilidir (Genç, 2004:1). Üniversite öğrencilerinin boĢ zamanlarını 

değerlendirme alıĢkanlıkları ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi‘nde gönüllü bin öğrenci ile yapılan 

bir çalıĢmada; öğrencilerin çok fazla boĢ zamanlarının olduğu, ancak bu boĢ zamanı verimli biçimde 

kullanamadıkları ifade edilmiĢtir. Ayrıca bütün bölümlerde öğrencilerin boĢ zaman ve sporu, zihinsel 

ve bedensel bir geliĢim aracı olarak gördükleri halde boĢ zaman faaliyetlerini büyük oranda bedensel 

olarak yapmadıkları tespit edilmiĢtir  (Terzioğlu ve Yazıcı, 2003:2). 

Dağlı (2013:46), Kozan meslek yüksekokulu öğrencilerinin boĢ zamanlarını değerlendirme 

eğilimlerini saptamak amacıyla 312 öğrenci ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada; öğrencilerin her zaman 

yaptıkları boĢ zaman faaliyetlerinde en çok % 58 ile Tv izlerim ya da müzik dinlerim cevabını 
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verdiklerini, ara sıra yaptıkları faaliyetlerden en çok % 75,3 ile Sinemaya veya tiyatroya giderim 

cevabını verdiklerini bildirmiĢtir. Hiç yapmadıkları faaliyet olarak da en çok % 76,9 oranıyla el 

becerisi gerektiren hobi iĢleri olduğu cevabını verdiklerini belirtmiĢtir. 

Göral (2013:79) internet ortamında yapılan boĢ zaman faaliyetlerinin üniversite öğrencilerinin 

mutluluk ve yaĢam doyum değerlerine etkisi üzerine yaptığı çalıĢmada; Üniversite öğrencilerinin bir 

günde sahip oldukları boĢ zaman için %72.8‘inin 4 saat ve daha fazla boĢ zamana sahip olduklarını, % 

44.5‘nin ise  yeterli boĢ zamanının olmadığından yakındıklarını bildirmiĢtir. Öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun (%84.2) bilgisayar sahibi olmaları, tamamına yakın bir kısmının (%92.2) boĢ 

zamanlarında internete girmeleri ve internete girenlerin sosyal paylaĢım sitelerini kullanma oranlarının 

çok yüksek olması (%93.4) göze çarpmaktadır. Öğrencilerin birçoğu (%55.3) boĢ zamanlarını evde ve 

yalnız baĢına (43.2) geçirmeyi tercih ederken, ev dıĢında geçirenlerin bu zamanlarını arkadaĢları ile 

geçirme yüzdelerinin (%64.1) yüksek olması dikkat çekicidir. Ayrıca boĢ zamanlarını ev dıĢında 

geçiren üniversite öğrencilerinin hem mutluluk hem de yaĢam doyum düzeyleri bakımından evde 

geçirenlere göre daha iyi durumda olduklarını tespit etmiĢtir. 

Sağbağ & Aksoy, (2011:10) Adıyaman‘daki kamu-özel sektör çalıĢanları ve üniversite öğrencilerinin 

boĢ zaman alıĢkanlıkları ile kentteki mevcut ve istenen tesisler hakkında isteklerinin belirlenmesi 

amacıyla yapmıĢ oldukları çalıĢmada, bayan çalıĢanlar ve öğrencilerin büyük oranının etkinlik 

yapabilecek boĢ zamanlarının olduğunu fakat boĢ zaman etkinliklerine genellikle katılmadıklarını, 

katılmama nedeni olarak ekonomik yetersizlikler ile tesis eksikliklerinden kaynaklandığını tespit 

etmiĢlerdir. Hem öğrenci hem de çalıĢanların çoğunluğu, Ģehir merkezinde ve her mahallede parkların 

olması gerektiğini, parkların içinde; spor tesisleri, restoran, mescit, güvenlik, oyun alanları, rahat 

banklar, tuvalet ve çöp kutularının bulunmasını ayrıca spor tesislerinin yeteri kadar büyük olması 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

 

AraĢtırmanın Amacı ve önemi 

Bu çalıĢma, Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin boĢ zaman değerlendirme 

eğilimlerini ve boĢ zamanlarında hangi tür etkinliklere katıldıklarının belirlenmesi, bu etkinliklerin 

geliĢimlerine etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. Ülkemizin kalkınması için yükseköğretim 

öğrencilerinin boĢ zamanlarını verimli kullanması son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

üniversite öğrencilerinin boĢ zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ve hangi faaliyetlere katıldıklarının 

tespiti çalıĢmanın önemini ortaya çıkmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile yürütülen bu çalıĢmada geçmiĢte yada 

halen var olan bir durumun olduğu gibi taranıp betimlenmesi amaçlanmıĢtır. Yöntem olarak, var olan 

bir durumu betimleme öğrencilerden alınan bilgileri olduğu gibi yansıtıp farklı değiĢkenlerle 

tanımlanması yaklaĢımı tarama yöntemine girmektedir (Karasar, 2012:12). 

Örneklem, 2015-2016 akademik yılı bahar yarıyılında GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tokat Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu farklı bölümlerinde eğitim gören 220 öğrenci oluĢturmaktadır. Bu 

öğrencilerden 67 tanesi kız, 153 tanesi erkektir.  

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket soruları, danıĢman öğretim üyesi, literatür çalıĢmaları, ve bu 

konuda çalıĢmıĢ uzman görüĢleri yoluyla Dağlı (2013) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ġki bölümden oluĢan 

anket soruları karĢılığında üçlü likert tipi ölçek kullanılmıĢtır. Ġlk bölümde; öğrencilerin boĢ 

zamanlarında yaptığı etkinlikler ve bu etkinlikleri ne ölçüde yerine getirebildiklerini belirlemek için 

oluĢturulmuĢtur. Ġkinci bölümde; boĢ zamanlarında yapmıĢ olduğu etkinliklerin geliĢimine etkisini 

belirlemek için oluĢturulmuĢtur. Hazırlanan anket soruları rastgele örnekleme ile seçilen öğrencilere 

iki bölüm Ģeklinde uygulanmıĢtır. Ġlk grup anket soruları; sekiz önermeden oluĢmakta ve karĢısında 

―hiç, ara sıra, her zaman‖ Ģeklinde yer alan üçlü likert ölçekleri bulunmaktadır. Bunlar boĢ zamanlarını 

hangi sıklıkta değerlendirdiğini belirten niteliktedir. Ġkinci grup anket soruları; on önermeden 

oluĢmakta ve karĢısında ―Katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum‖ Ģeklinde yer alan üçlü likert ölçeği 

bulunmaktadır. Bunlar boĢ zamanları değerlendirmenin geliĢimine etkisini değerlendirmesini belirten 

niteliktedir. 
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Anket soruları farklı zamanlarda, kendi sınıflarında, ĠnĢaat teknolojisi, Mobilya ve dekorasyon, 

Bilgisayar teknojileri, Harita ve kadastro, Elektrik, Makine ve Tekstil programlarından seçilen, 153‘ü 

erkek, 67‘si bayan olmak üzere, toplam 220 ön lisans öğrencisine uygulanmıĢtır. 

 

 

BULGULAR 

 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 15.0 ―Statistical Package fort the Social Sciences‖ 

programında analiz edilmiĢtir. Eldeki verilerin frekans tablosu, güvenirlik, korelasyon, frekans ve 

yüzdelik dağılımları kullanılmıĢtır. 

Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet, yaĢ ve öğrenim gördüğü yüksekokul programına ait bilgilerine 

iliĢkin bulgular, bilgi toplama anketinin birinci bölümündeki yanıtlardan elde edilerek Tablo 1‘ de 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Öğrencilerin bireysel özellikleri 

DeğiĢkenler f % 

Cinsiyet 
Erkek 153 69,54 

Bayan 67 30,46 

YaĢ 18-23 220 100 

 

Bölüm/Program 

ĠnĢaat 40 18,18 

Mobilya ve Dekosayon 40 18,18 

Harita ve Kadastro 40 18,18 

Elektrik 40 18,18 

Bilgisayar 40 18,18 

Tekstil 20 9,09 

Kaynak: ―Yazarın kendi hesaplamalarıdır‖ 

 

Öğrencilerin katıldıkları boĢ zaman etkinlikleri  

Ön lisans öğrencilerinin boĢ zamanlarını değerlendirme Ģekline iliĢkin bulgulara Tablo 2‘de yer 

verilmektedir. Ankete katılan öğrencilerin her zaman yaptıkları etkinliklerin baĢında ―Televizyon 

izlerim ya da müzik dinlerim‖ önermesi gelmektedir. Ara sıra da olsa yaptıkları etkinliklerin baĢında 

―Sinemaya veya tiyatroya giderim‖ önermesinin olduğu gözlenmektedir. Ayrıca ―Kitap, gazete ve 

dergi okurum‖, ―Doğal ve tarihi yerleri görmeye gidiyorum‖, ―Kalabalık ortamdaki etkinliklere 

gitmeye çalıĢıyorum‖ önermeleri de yadsınamayacak bir oranda oldukları gözlenmiĢtir. Ankete katılan 

öğrencilerin hiçbir zaman yapmayacakları etkinlik olarak ―Resim, takı, marangozluk ve dikiĢ vb. gibi 

el becerileri ile uğraĢıyorum‖ önermesinin yanı sıra ―Ġnternet kafelere, oyun salonlarına ve kafelere 

gidiyorum‖ önermesini seçtikleri görülmektedir 
  

Tablo 2. Öğrencilerin boĢ zamanı değerlendirme etkinlikleri 

Etkinlikler  
       Hiç       Ara sıra       Her zaman 

f % f  %  f  %  

Kitap, gazete veya dergi okurum  29 13,2 149 67,7 42 19,1 

Televizyon izlerim ya da müzik dinlerim  9 4,1 72 32,7 139 63,2 

Sinemaya veya tiyatroya giderim  57 25,9 119 54,1 44 20,0 

Spor yapıyorum, gezilere katılıyorum  56 25,5 118 53,6 46 20,9 

Resim, takı, marangozluk ve dikiĢ vb. gibi el becerileri 

ile uğraĢıyorum  125 56,8 74 33,6 21 9,5 

Doğal ve tarihi yerleri görmeye gidiyorum  62 28,2 125 56,8 33 15,0 

Ġnternet kafelere, oyun salonlarına ve kafelere 

gidiyorum  
91 41,4 91 41,4 38 17,3 

Kalabalık ortamda ki etkinliklere gitmeye çalıĢıyorum  68 30,9 111 50,5 41 18,6 

Kaynak: Etkinlik Maddeleri (Dağlı, 2013:47). ―Veriler Yazarın kendi hesaplamalarıdır‖ 
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Tablo 2 incelendiğinde araĢtırmaya katılan öğrencilerin % 56,8‘i herhangi bir el becerisi gerektiren 

hobi iĢiyle uğraĢmadığını, % 63,2‘si her zaman televizyon izlediğini yada müzik dinlediğini 

bildirmiĢtir. 

BoĢ zaman faaliyetlerinin ön lisans öğrencilerine ne gibi faydalar sağladığına iliĢkin bulgular Tablo 

3‘de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3. BoĢ zamanı değerlendirme etkinliklerinin öğrencilere sağladığı faydalar 

   Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

   f  %  f  %  f  %  

Grup arkadaĢlığını geliĢtirmemizi sağlıyor.  34 15,5  77 35,0 109 49,5 

Yeni insanlar tanımamızı ve arkadaĢlarımızla kaynaĢmamızı 

sağlıyor.  
21 9,5 42 19,1 157 71,4 

Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor.  21 9,5  48 21,8 151 68,6 

Daha ahlaki ve toplumsal davranmayı öğretiyor ve geliĢtirmemizi 

sağlıyor.  
20 9,1 44 20,0 156 70,9 

Daha hoĢgörülü, dengeli ve bağımsız bir kiĢilik geliĢtirmemize 

yardımcı oluyor.  
22 10,0 59 26,8 139 63,2 

Zekâ, bilgi ve becerilerimizi geliĢtirmemize ve kullanmamıza 

olanak sağlıyor.  
24 10,9 60 27,3 136 61,8 

Eğlendirip dinlendirmesinin yanında, günlük yorgunluk ve 

sıkıcılıktan kurtarıyor.  
39 17,7 57 25,9 124 56,4 

Hemcinslerimizle daha iyi iliĢkiler kurmamıza ve birbirimizi 

tanımamızı sağlıyor.  
25 11,4 86 39,1 109 49,5 

KarĢı cinsle daha iyi iliĢkiler kurmamıza ve geliĢtirmemizi 

sağlıyor.   
27 12,3 84 38,2 109 49,5 

BoĢ zaman etkinliklerine katılmak ve değerlendirmek için bir 

uzmanın yardımına gereksinim duymaktayım.  
101 45,9 57 25,9 62 28,2 

Kaynak: Etkinlik Maddeleri (Dağlı, 2013:56). ―Veriler Yazarın kendi hesaplamalarıdır‖ 

 

Tablo 3‘deki öğrencilerin boĢ zamanı değerlendirmenin geliĢimlerine sağladığı yararlar esas 

alındığında, öğrencilerin en çok katılmadıkları konu % 45,9 oranında, ―BoĢ zaman etkinliklerine 

katılmak ve değerlendirmek için, bir uzmanın yardımına gereksinim duymaktayım‖ görüĢüdür. Bunun 

dıĢındaki diğer bütün görüĢlerin olumlu katkılar sağladığı yönünde bir sonuç çıkmaktadır. BoĢ zaman 

etkinliklerini sağladığı katkıların baĢında % 71,4 ile en yüksek oranla, ―Yeni insanlar tanımamızı ve 

arkadaĢlarımızla kaynaĢmamızı sağlıyor‖ görüĢü ortaya çıkmaktadır.  

Bu sonuçlar, daha önce yapılan benzer çalıĢmalardaki sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında çok benzer 

oranlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum benzer Ģartlar altındaki yükseköğretim öğrencilerinin boĢ 

zamanlarını değerlendirme biçiminde benzer tutum içerisinde olduklarını göstermektedir. 

 

SONUÇ 

 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin boĢ zamanlarını değerlendirme Ģekli, öğrencilerin çevresel 

faktörleri ile sosyo/ekonomik imkanları yanı sıra aldıkları eğitim ile ilgilidir. Ülkemizin geleceği olan 

üniversite öğrencileri her Ģeyden önce aldıkları mesleki eğitim sonucunda edindikleri bilgi birikimi 

sonucunda sektörlerinde rol model olma durumundadırlar. Bu nedenle gelecekte yönetim ve üretim 

kademelerinde çalıĢacak olan bir kesimi yetiĢtiren yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendini 

yetiĢtirmesinde boĢ zamanlarını verimli kullanma yoluyla değerlendirme sorumluluğundadırlar. Bu 

nedenle üniversite hayatında gençlere boĢ zamanlarını verimli ve kiĢisel geliĢimlerini artıracak Ģekilde 

kullanmaları konusunda vizyon kazandırılmaya çalıĢılmalıdır. Aynı zaman da öğrencilerin boĢ zaman 

faaliyetlerini yapabilmeleri için gereken etkinliklerin ulaĢılabilir olması gerekmektedir.   

Yapılan çalıĢmanın sonuçlarına göre öğrencilerin tv izleme, kitap okuma, müzik dinleme gibi pasif 

etkinliklerle boĢ zamanlarını değerlendirmeye yöneldiğini söyleyebiliriz. Yine bu sonuçlara göre 

öğrencilerin büyük çoğunluğu internet kullanımını daha fazla tercih ettikleri görülmüĢtür. Ġnternet 

kullanımı, öğrencilerin sosyal medya, bilgi, eğlence ve duygusal açıdan birçok iĢlev gerçekleĢtirdiği 

için, etkili olmaktadır.  
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Üniversite öğrencilerinin, boĢ zaman değerlendirme alıĢkanlıklarını kiĢisel geliĢimlerine katkı 

sağlayacak Ģekilde faydalı ve zararlı alıĢkanlıklardan koruyacak Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ön lisans öğrencilerinin boĢ zaman faaliyetlerini olumlu ve faydalı bir Ģekilde yapabilmeleri için 

öğrencilerin sosyo/ekonomik koĢullarının ve üniversite yerleĢke imkânlarının iyileĢtirilmesine 

çalıĢılmalıdır. 

Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin boĢ zamanlarını daha etkili ve faydalı 

etkinliklerle değerlendirebilmesi için; YerleĢke içerisinde kullanabilecekleri tesislerin imkanları 

geniĢletilebilir. Aynı zamanda öğrencilerin bilinçli bir Ģekilde boĢ zaman faaliyetinde bulunurken 

eğlenmenin yanı sıra sosyalleĢme ve yeni bilgi edilmelerinin yolu açılabilir.  

Öğretim elemanları yardımıyla öğrencilere; boĢ zaman faaliyetleri ile ilgili seminer ve konferanslar 

vermek suretiyle, zamanı verimli kullanma konusunda farkındalık oluĢturulabilir. Bu yolla Öğrenciler 

spor yapmaya teĢvik edilebilir ve spor yapmak için gerekli tesisler yaygınlaĢtırılabilir.  
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Zonat E Ndërmjetme Kulturore Kosovë – Shqipëri Dhe Ndikimi I Tyre Në 

Ngritjen E Arsimimit Profesional 
 

Dr. Nexhat Çoçaj 
Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës në Prizren 

 

Pak fjalë për historikun e arsimit në zonat kufitare 
Në fillim të shekullit XX, përkatësisht në vitet e pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, 

Kosovën u gjet e okupuar nga Serbia, ndërsa në aspektin arsimor ishte në përpjekjeve për hapjen e 

shkollave të para në gjuhë amtare. Gjithsesi për ndërtimin e një sistemi të mirëfilltë arsimor nevojitej 

një përkrahje nga Shqipëria administrative, e cila edhe ajo ishte në hapat e parë drejt rrugës së dijes. 

Por, gjithsesi, në krahasim me Kosovën qëndronte shumë më mirë.  

Kosova si vend i okupuar dhe i përballur me dhunën e vazhdueshme nga pushtuesi serb arsimin 

nisi ta zhvillojë në kushte tërësisht ilegale, apo në mënyrë të fshehtë. Te zhvillimi i arsimit në gjuhën 

shqipe në Kosovë pushteti i Serbisë së bashku me kishën sllave e shihnin rrezikun dhe pengesën më të 

madhe të realizimit të aneksimit të territoreve të lakmuara shqiptare. Andaj, ndër të parët që ndiqeshin 

ishin padyshim mësuesit, edhe pse të paktë në  numër. Ndjekjet ishin ekstreme, sa që një pjesë e 

madhe e mësuesve përfundonte me vrasje. Pavarësisht këtij fati, që është pjesë e historisë së arsimit 

shqiptar në përgjithësi, interesimi për një arsimim dhe edukim në frymë të shëndoshë kombëtare nuk 

pushoi asnjëherë.  

Zonat kufitare në Veri të Shqipërisë për 

një periudhë të gjatë kohore luajtën rolin kryesor 

të mbajtjes gjallë të arsimit, duke iu mundësuar 

të rinjve shqiptarë nga Kosova që të aftësohen jo 

vetëm për të lexuar e shkruar, por edhe për t‘i 

hapur shkollat e para në gjithë territorin e 

Kosovës së okupuar. Andaj, në çerekun e parë të 

shekullit XX për zonat kufitare me Kosovën 

ishin shpresa e vetme e arsimit për Kosovën. Në 

janar të vitit 1914 atdhetari dhe mësuesi patriot 

Ibrahim Kolçi do ta hapë shkollën kombëtare në 

Krumë, ku mësimet e para do t‘i marrin mësuesit 

e ardhshëm të Kosovës.
127

 I njëjti mësues në 

vitin 1915 do të kthehet në Kosovë për t‘i hapur 

disa shkolla në shumë qytete të Kosovës, por pas 

riokupimit të Kosovës më 1918, përsëri ato shkolla do të mbyllen dhe nxënësit nisën të regjistroheshin 

ilegalisht në zonat kufitare në Veri të Shqipërisë, përkatësisht në shkollën e Prefekturës së Kosovës.  

Kushtrimi për arsimimin e masave të gjera, në fillim gjeti mbështetjen e plotë edhe tek disa 

institucione fetare, udhëheqësit e të cilave, në fakt, ishin atdhetarë në kuptimin e plotë të fjalës. Në 

këtë mes duhet të veçojmë Shtjefën Gjeçovin si përfaqësues i fesë dhe atdhetarin Azem Galica me të 

shoqen Shotën. Përderisa Shtjefën Gjeçovi fshehurazi ua mësonte ABC-në të rinjve shqiptarë, Azem 

Galica në anën tjetër si kaçak i ndiqte mësimet në shkollat e maleve me mësues Osman Nikoliqin, 

sepse pushka dhe lapsi ishin armë e vetme që mund të çlirohej atdheu nga thundra e robërisë. Shkolla 

e Golajve dhe e Krumës, për këtë çështje janë të njohura, që kaçakëve shqiptarë të cilët strehoheshin 

në ato vite në Shqipëri dhe herë pas herë ndërmerrnin aksione kundër okupuesve serbë në Kosovë, t‘ua 

mësonin edhe ABC-në. 

Rol të rëndësishëm në mëkëmbjen e arsimit shqip në Kosovë në fillim të shekullit XX 

luajti edhe Prefektura ―Kosova‖ me seli në Krumë, e cila përfshinte edhe nënprefekturat 

Tropojë dhe Lumë, e cila prefekturë pos përgatitjeve për luftë të armatosur kundër okupuesve 

serbë, nisi përgatitjet edhe në sferën arsimit. Pas shumë përpjekjeve të atdhetarëve shqiptarë të 

                                                           
127
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cilët përmes organizatës profesionale të mësuesve, që u themelua me iniciativën e Avni 

Rustemit, deputet i prefekturës ―Kosova‖
 128

, dhe pas hapjeve të disa shkollave si në Golaj, 

Krumë, Bicaj, Kolgecaj (tash Bajram Curr), në të cilat mësimet i ndiqnin kryesisht nxënësit 

nga Kosova, më 12 tetor 1922 në Krumë të Hasit hapet konvikti (internati) ―Kosova‖ për t‘iu 

siguruar strehim dhe qëndrim të sigurt rreth 30 nxënësve nga shumë vise të Kosovës, të cilët 

përgatiteshin për mësues të ardhëm të Kosovës.
129

 

Një rol të rëndësishëm në përgatitjen e kuadrit 

arsimor për shkollat e Kosovës kanë luajtur edhe 

shoqëritë arsimore. Kështu në vitin 1922/23 në zonat 

kufitare me Kosovën themelohen dy shoqëri të tilla. Në 

Bicaj të Lumës themelohet shoqëria ―Dobija‖ dhe në 

qendër të Prefekturës ―Kosova‖, pra në Krumë shoqëria 

―Shkelzeni‖. Madje shoqëria ―Shkelzini‖ në vitin 1923 

regjistrohet si shoqëri arsimore, sepse në fakt edhe për 

këtë qëllim ishte regjistruar, që t‘i përmbushte kërkesat 

dhe nevojat arsimore të viseve të okupuara të Kosovës. 

Sipas dëshmive të kohës, mësuesit kosovarë ishin forca 

kryesore motorike e këtyre shoqërive. Ndër këta mësues 

duhet të veçohen Ibrahim Kolqi, Niman Ferizi, Beqir 

Kastrati, Qamil Bakalli etj.
130

 Falë angazhimit të mësuesve dhe nxënësve nga Kosova, të cilët 

ishin të rritur në moshë, u bë e mundur që nga Prefektura ―Kosova‖ në Kuvendin e Asamblesë 

Kushtetuese më 27 dhjetor 1923 të zgjedhen deputetë atdhetarët Hoxha Kadriu, Dr. Fariu e 

Avni Rrustemi.
 131

 

Sipas të dhënave që përmes ditarëve të tyre na kanë lënë mësuesit patriotë, nxënësit e 

këtyre shkollave e në veçanti nxënësit e shkollës së Prefekturës ―Kosova‖ më vonë u bënë 

prijatarë të arsimit dhe themelues të institucioneve arsimore e edukative në gjithë Kosovën. 

Me këtë rast duhet t‘i përmendi nxënësit që më vonë bënë emër në Kosovë në fusha të 

ndryshme si Ymer Berisha (themelues i gjimnazit ―Sami Frashëri‖ në Prishtinë) , 

Abdurrahman Shala (themelues i teatrit dhe filmit në Kosovë), Gazmend Zajmi (hartues i 

Kushtetutës së Kaçanikut) e me dhjetëra nxënës tjerë.  
 Dhe tash pas një shekulli në çerekun e parë të shekullit XXI zonat kufitare të Kosovës përmes 

infrastrukturës së institucioneve shkollore, po përpiqen që t‘i ndihmojnë zonave kufitare të veriut të 

Shqipërisë në aftësimin e të rinjve shqiptarë në shkollat profesionale, në mënyrë që të punësohen në 

vendin e tyre dhe ta parandalojnë shpërnguljen.  

 

 Arsimi profesional në Kosovë - përparësitë dhe dobësitë 

 
Arsimimi gjatë gjithë shekullit XX e në vazhdimësi edhe në shekullin tonë është konsideruar 

instrument i zhvillimit shoqëror, ndërsa si instrument matës për zhvillimin ekonomik të një vendi është 

konsideruar arsimi profesional. Ndonëse arsimi profesional në Kosovë ka një histori relativisht të 

gjatë, ai fatkeqësisht pas luftës së fundit në Kosovë nuk u pa si prioritet për vendin, pavarësisht 

përpjekjeve ndërkombëtarëve, të cilët më tepër u morën me deklarime se sa me veprime konkrete.  
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Pavarësisht konstatimeve dhe studimeve të shumta se rritja ekonomike e një vendi varet nga 

zhvillimi i edukimit, të cilat nxisin inovacionet, një gjë e tillë nuk u bë realitet në përgjithësi në tokat 

shqiptare e në veçanti në zonat e ndërmjetme kulturore kufitare. Si shkaktar kryesor i mosavansimit të 

arsimit profesional, në radhë të parë është zhvillimi i dobët ekonomik, mungesa e ndërmarrjeve 

prodhuese dhe gjendja e dobët financiare e ndërmarrjeve të vogla tregtare. 

Në anën tjetër, në faqen zyrtare të MASHT-it në lidhje me arsimin professional thuhet se 

―Ndërtimi i shoqërisë së dijes, është një nevojë për të gjitha vendet të cilat synojnë një zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik, kulturor dhe social. Roli i arsimit dhe aftësimit profesional, arsimit për të 

rritur dhe arsimi gjatë gjithëjetës është vendimtar në ndërtimin e një shoqërie të tillë. Arsimi dhe 

aftësimi profesional pajis nxënësit me njohuri shkathtësi vlera dhe qëndrime që ju mundësojnë atyre t‘i 

plotësojnë nevojat e të sotmes dhe sfidat e së nesërmes‖. Por sa janë këto të dhëna të qëndrueshme 

duhet të krahasohen me të dhënat nga  terreni.  

Pavarësisht, këtyre sfidave me të cilat u përball arsimi, sa i përket profileve mësimore, pas luftës 

së UÇK-së, në shkollat profesionale në Kosovë, nuk pati ndryshime ose profile të reja kreative, që do 

t‘i joshte nxënësit që të regjistrohen në shkolla të mesme profesionale, apo maturantët në fakultete me 

drejtime profesionale. Në anën tjetër, në Shqipëri, pas ardhjes së demokracisë funksioni i shkollave 

profesionale erdhi duke u zbehur deri në atë masë sa interesimi i nxënësve të jetë shumë i vogël dhe 

tepër shqetësues. 

Një nga dobësitë që e përcollën arsimin profesional në Kosovë pas reformimit ishte edhe 

mënyra e organizimit të maturës shtetërore, ku  në vend që të përkrahet dhe t'i jepet përparësi 

shkollave profesionale, i ngulfati edhe më shumë. Nëse i referohemi shifrave që nga viti i parë i 

fillimit të organizimit të Maturës Shtetërore del se nxënësit e disa shkollave profesionale nuk arritën 

sukses më të lartë se 12 %, në një afat dhe në afatin e dytë po kaq. Dhe ky rezultat, me keqardhje, ishte 

pothuajse gjithkund në Kosovë. Së këndejmi,  lind pyetja,  a ishin nxënësit e dobët apo ishin pyetjet e 

papërshtatshme? Në lidhje me këtë pyetje nga ana e MASHT-it nuk iu dha përgjigje për vite të tëra. 

Dyshimi im është se hartimi i kërkesave ishte mbi nivelin e afrimit të mësimit për këta nxënës. Në këtë 

mënyrë, p.sh. në profilet Instalues i ujit, Instalues i rrymës e drejtime thera kishin kërkesa mbi 70 % 

nga lëndët e përgjithshme gjuhë, matematike etj., përderisa mësim kishin vetëm 10 % nga këto lëndë.  

Suksesi i dobët i nxënësve, përkatësisht pajisja me diploma përkatëse e nxënësve të shkollave 

profesionale bëri që interesimi i nxënësve të cilët i përfundonin shkollat nëntëvjeçare për t'u regjistruar 

në shkolla të tilla të ishte shume i vogël. 

 

 Bashkëpunimi me zonat kufitare përmes shkollave profesionale dhe 

interesimi 

 
Në Republikën e Shqipërisë, para viteve të demokracisë, sistemi arsimor ishte më i konsoliduar, 

të paktën në raport me shkollat profesionale. Kështu deri para viteve ‘90, në gjithë territorin e 

Shqipërisë, në përputhje me nevojat dhe zhvillimin e vendit kishte rreth 308 shkolla profesionale, 

ndërsa pas viteve nëntëdhjetë numri i tyre erdhi në rënie deri sa në vitin 2005/2006 në gjithë vendin 

mbetën vetëm 40 shkolla profesionale me gjithsej 15230 nxënës.
132

 Pas ndryshimeve rrënjësore të 

sistemit shoqëror, ndryshime rrënjësore pësoi edhe sistemi arsimor e veçmas pas mbylljes së shkollave 

bujqësore, arsimi profesional në Shqipëri mori një rrugë tjetër, duke u shkëputur në këtë mënyrë nga 

nevojat e përditshmërisë.    
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Pas një dekade të ndryshimeve në sistemin 

e arsimit, në Shqipëri u pa e arsyeshme që të bëhet 

ristrukturimi i shkollave profesionale e në veçanti 

me rastin e aprovimit të Ligjit për Arsimin dhe 

Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë 

nr. 8872, të datës 29. 03. 2002, por pavarësisht 

kësaj në zonat kufitare me Kosovën nuk u bë 

asnjë ndryshim në lidhje me shkollat profesionale. 

Kështu sipas burimeve të nxjerra nga arkivi i 

Drejtorisë Arsimore Rajonale në Kukës, shihet se 

deri në vitin 1990 në Kukës, në kuadër të 

shkollave të mesme, ishin drejtimet për miniera, 

për ndërtimtari, tri profile të agronomisë dhe 

shkolla profesionale artistike e muzikës
133

, të cilat 

drejtime pas vitit 1991 nuk funksionojnë. Sipas të 

njëjtave burime, në kuadër të Prefekturës së 

Kukësit, ku bëjnë pjesë edhe Bashkitë e Krumës 

dhe të Tropojës, pos në qytetin e Kukësit ku nga 

viti shkollor 2009/2010 u hapën tri profile 

profesionale, në dy Bashkitë tjera nuk ka asnjë 

shkollë profesionale. Sipas deklaratave të 

përfaqësuesve të DAR në Kukës në kuadër të 

gjimnazit ―Havzi Nela‖ dhe ate vetëm për dy vite, 

me ndihmën e OQ GIZ janë hapur dy degë, ajo 

elektrike-përpunim druri dhe mekanikë. Kjo vetëm për dy vitet e para, ndërsa dy vitet e fundit nxënësit 

duhet t‘i vazhdojnë në Shkodër. 

Mungesa e drejtimeve të shkollave profesionale në njësitë administrative të zonës kufitare me 

Kosovën, përkatësisht në Prefekturën e Kukësit, përfshi këtu edhe Bashkitë e Hasit dhe të Tropojës ka 

bërë që nxënësit nga këto vise të Shqipëriasëtë mendojnë vet për gjetjen e mundësive për vazhdimin e 

shkollimit të mesëm në shkollat profesionale në qendrat më të afërta të Kosovës si në Prizren dhe në 

Gjakovë e deri në Pejë. Sipas të dhënave të mbledhura gjatë këtij hulumtimi, rezulton se të rinjtë e tri 

Bashkive veriore të Shqipërisë kanë kryer shkollat profesionale në shkollat e mesme dhe në shkollat e 

larta dhe më pas në fakultete të Kosovës. 

Periudha e pasluftës së fundit në Kosovë i ka hapur rrugën bashkëpunimit kulturor ndërkufitar 

me Shqipërinë. Në fakt ky bashkëpunim ka qenë sipas vullnetit të lirë të vet qytetarëve, përkatësisht të 

nxënësve dhe studentëve, të cilët kanë vlerësuar si të nevojshme shkollimin e tyre në Kosovë, e më pas 

këto iniciativa u përkrahën nga institucionet arsimore, duke ua njohur diplomat mbi kryerjen e 

shkollimit. 
Në anën tjetër të dhënat zyrtare nga zyrat e punës në Prefekturën e Kukësit dhe të drejtorive të arsimit nuk 

kanë shifra të sakta të të rinjve që i kanë ndjekur, përkatësisht që i kanë përfunduar shkollat e mesme 

profesionale në Gjakovë, Prizren e Pejë, ashtu siç nuk janë shumë të sakta edhe shifrat nga drejtoritë komunale të 

Prizrenit e të Gjakovës. Sipas të dhënave të DKA-ve në Prizren e Gjakovë, një numër i madh i nxënësve të 

ardhur nga Shqipëria janë regjistruar në shkollat e Kosovës me dokumentacion të Kosovës, nga se, me qëllim të 

ndjekjes së mësimeve në shkollat profesionale, ka pasur shumë raste kur tek të afërmit e tyre kanë ardhur ende 

pa i përfunduar shkollat e mesme të ulëta dhe në këtë mënyrë statistikat nuk mund të jenë gjithaq të sakta në këtë 

drejtim. Sipas të dhënave që posedojnë DKA-të në Prizren dhe Gjakovë numri më i madh i të rinjve që kanë 

përfunduar mësimet në shkollat profesionale ka qenë në shkollat e mesme të mjekësisë, në shkollat teknike, në 

shkollat ekonomike dhe në medresenë në Prizren.  

Karshi shkollimit të të rinjve në shkollat e mesme profesionale në Prizren dhe Gjakovë, një numër i 

konsiderueshëm i të rinjve nga rrethet e Prefekturës së Kukësit i kanë kryer edhe studimet edhe në  Shkollat e 

Larta përkatësisht në Fakultetet e Kosovës.  

Sipas të dhënave që i posedon Drejtoria Arsimore e Tropojës prej nga paslufta e deri në vitin 2016 mbi 

250 të rinj nga Tropoja dhe fshatrat e saj kanë përfunduar studimet në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, në  
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 Të dhëna të marra më 23 mars 2016 në arkivin e DAR – Kukës. 
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Shkollat e Larta, në Fakultetin e Edukimit, në Fakultetin Juridik, në Fakultetin e Mjekësisë, ndërsa rreth 60 të 

rinj kanë mbaruar studimet në Fakultetin e Edukimit në Gjakovë dhe në Prizren e Pejë.
134

  

Ndërkaq, numri i nxënësve në shkollat e mesme profesionale nga Tropoja në Gjakovë është 

shumë më i madh. Sipas zyrtarëve të Shkollës së Mjekësisë ―Hysni Zajmi‖ në Gjakovë nga viti 2001 e 

deri më tash nga Tropoja kanë përfunduar mësimet mbi 70 nxënës në disa profile arsimore dhe 60 

nxënës nga fshatrat e Hasit. Ndërsa në Shkollën e Mesme të Mjekësisë ―Luciano Motroni‖ në Prizren 

numri i nxënësve nga Shqipëria është më i vogël, por gjithsesi arrin në 54 kryesisht nga Kukësi dhe 

fshatrat e Lumës.
135

 

Një numër i konsiderueshëm i të rinjve të cilët janë regjistruar në shkollat profesionale të 

mjekësisë janë regjistruar edhe në shkollat e mesme profesionale teknike në Prizren dhe në Gjakovë. 

Ndonëse në arkivat e shkollave teknike ―Nexhmedin Nixha‖ në Gjakovë dhe ―11 Marsi‖ në Prizren 

nuk kanë të dhëna të sakta, drejtuesit e këtyre shkollave pohojnë se në vitet e para numri i të rinjve të 

interesuar për profilet e këtyre shkollave ka qenë më i madh, ndërsa viteve të fundit ky interesim është 

zvogëluar. Sipas të dhënave nga Bashkitë e Kukësit, Hasit dhe Tropojës, interesimi i të rinjve për t‘i 

ndjekur mësimet në shkollat e mesme në Kosovë ka qenë në disa profile të ekonomisë dhe në 

medresenë ―Alaudin‖ në Prizren. Deri në vitin 2008 kishte disa nxënës të interesuar edhe në shkollën 

profesionale të muzikës ―Lorenc Antoni‖ në Prizren dhe ―Prenk Jakova‖ në Gjakovë. 

Sipas përfaqësuesve të drejtorive arsimore të Kukësit, Hasit e Tropojës, interesim i i nxënësve 

në shkollat e mesme profesionale në Kosovë vjen për arsye se në këto rrethe nuk ka asnjë shkollë e 

mesme profesionale. ―Fatkeqësisht në Tropojë nuk ka asnjë shkollë profesionale të mesme, prandaj 

shumë nxënës kanë vijuar shkollën profesionale në Gjakovë dhe më pak në Pejë. Kanë përfunduar 

shkollat profesionale mbi 25 nxënës këto tri vitet e fundit, ndërsa vetëm këtë vit janë duke i ndjekur 

mësimet në shkollë të mjekësisë në Gjakovë 8 nxënës‖, pohon drejtori i Drejtorisë Arsimore të 

Tropojës, Petrit Zeneli. 

Edhe përfaqësuesit e arsimit në Has mendojnë se infrastruktura rrugore, në njërën anë, si dhe 

mungesa e shkollave profesionale në prefekturën tonë, në anën tjetër, ka ndikuar që disa të rinj t‘i 

ndjekin mësimet në shkollat profesionale në Gjakovë e Prizren, por për numrin e saktë të tyre nuk 

kemi të dhëna, sepse nxënësit që i kryejnë shkollat nëntëvjeçare nuk lajmërohen tek ne për t‘i 

vazhduar studimet‖, 
136

 pohon drejtori i Drejtorisë Arsimore në Has, A. Qema. 

Sipas përfaqësuesve të shërbimit të studentëve ka pasur një numër të konsiderueshëm të 

studentëve nga zonat kufitare
137

, ndërsa viteve të fundit e në veçanti pas ndërtimit të autostradës numri 

studentëve që po i ndjekin mësimet në shkollat profesionale në Kosovë është dukshëm më i vogël. 

Kështu në Universitetin e ―Ukshin Hoti ― në Prizren  aktualisht janë duke i ndjekur studimet vetëm tre 

studentë, 2 në drejtimin e Dizajnit Grafik dhe një në Fakultetin Ekonomik, ndërsa në Universitetin 

―Fehmi Agani‖ numri i studentëve është më i madh e në veçanti në Fakultetin e Mjekësisë, atë 

Filologjik por edhe të Edukimit, ku sipas zyrtarëve të shërbimit të studentëve aktualisht janë rreth 20 

studentë nga Shqipëria. 

Në anën tjetër, numri i studentëve nga Kosova për të studiuar në Shqipëri është i madh, por 

kryesisht interesimi është në Tiranë, ndërsa në filialin e Fakultetit Ekonomik, sipas Dr. Mexhed  

Hajdarit kanë qenë tre studentë nga Kosova që i kanë regjistruar studimet një nga Prishtina dhe dy nga 

Prizreni. 

Sipas të dhënave të mbledhura nga terreni, banorët e zonave kufitare pohojnë se zonat kufitare i 

përafron edhe shtrirja gjeografike, etnogjuhësore dhe fisnore në mënyrë të veçantë fshatrat e Tropojës 

dhe të Hasit me Gjakovën, pasi emri i kësaj krahine qysh me ndarjet administrative të sanxhaqeve 

quhej Malësia e Gjakovës, ndërsa fshatrat e Kukësit me Prizrenin. Viteve të fundit sipas zyrtarëve të 

drejtorisë Rajonale të Arsimit në Kukës, kanë kërkuar që të hapet një shkollë profesionale me profilet 

më të nevojshme të banorëve të këtyre zonave kufitare. 
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 E dhënë gojore e Petrit Zenelit, drejtor i Drejtorisë Arsimore në Tropojë. 
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 Nga të dhënat e DKA-ve në Gjakovë dhe në Prizren. 
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 E dhënë gojore e Selman A Qema, drejtor i Drejtorisë Arsimore në Has. 
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 Sqaro për opinionin se Ç’kuptim ka termi Zona e ndërmjetme kufitare. 



959 

 

Qendrat e Aftësimit Profesional në Prizren e Gjaklovë urë lidhëse e 

bashkëpunimit me zonat e ndërmjetme kulturore Kosovë - Shqipëri 

 
Siç e kemi theksuar edhe më sipër, në shumë zona të Republikës së Shqipërisë, për shkak të 

shpërnguljeve të mëdha të popullisësë, ende nuk po ofrohen shërbime të formimit profesional nëpër 

shkolla. Prandaj këto zona, siç janë zonat e ndërmjetme kulturore ose zonat kufitare Shqipëri – Kosovë 

sa i përket aftësimit të të rinjve në njërën anë dhe punësimit të tyre, në anën tjetër vazhdojnë të mbesin 

zona problematike. Sipas të dhanve statistike Prefektura e Kukësit, e cila përvceç rrethit të Kukësit 

përfshin edhe rrethin e Hasit dhe të Tropojës ka nivelin më të lartë të papunësisë në Republikën e 

Shqiopërisë. Duke iu referuar statsitikave të vitit 2005, në këtë prefekturë shifra e papunësisë arrinë 

33.6 % ose 19.5 % më e lartë se ajo në shkallë kombëtare që është 14.1 %.
138

 Sipas të dhënave të 

prezantuara në kuadër të rretheve të Prefekturës së Kukësit, numri më i madh i papunësisë arrinë në 

rrethin e Hasit me 44.9 %, në rrethin e Tropojës me 34.4 % dhe në rrethin e Kukësit me 28.5 %.
139

 

Mbështetur në të dhënat e raporteve të OJQ-ve në Prefekturën e Kukësit dhe paraqitja a projekteve të 

tyre të organizmat ndërkombëtarë ka bërë që disa Organizata Qeveritare e në veçanti nga Gjermania të 

nisin disa inisiativa që 

përmes Qendrave të 

Aftësimit Profesional në 

Kosovë, t‘iu mundësohet të 

rinjve të zonës kufiatre që 

t‘i ndjekin kurset e aftësimit 

në disa profesione, me 

qëllim të zbutjes së 

papunësisë dhe njëherësh të 

bëhet edhe parandalimi i 

shpërnguljeve të banorëve 

të këtyre zonave kufitare. 

Në këtë mënyrë, pos 

bashkëpunimit të mirë me 

shkollat profesionale në 

mes qendrave urbane të 

Shqipërisë me ato të 

Kosovës, një bashkëpunim 

mjaft i frytshëm deri më 

tash është shënuar edhe me 

Qendrat e Arsimit 

Profesional të Prizrenit dhe 

të Gjakovës. Sipas 

dokumentacioneve që ruhen 

në arkivin e QAP në 

Prizren, ky bashkëpunim 

daton viti 2006, kur edhe arrihet marrëveshja e parë në mes të viseve të zonave veriore të Shqipërisë, 

konkretisht të Kukësit me Prizrenin. Sipas këtij projekti, Qendra e Arsimit Profesional në Prizren do 

t‘i mundësojë punëkërkuesve nga Kukësi, Hasi e Tropoja, që të aftësojë në profesionet kuzhinier, 

kamerier, autoelektrik, hidraolikë, saldim, elektronikë industriale, administrim biznesi, servisim i 

teknikës së bardhë, bazazt e kompjuterëve.
140

 Po këtë vit, pra në qershor 2006, arrihet një kontratë 

bashkëpunimi në mes Qendrës Rajonale të Aftësimit Profesional në Prizren me Shërbimin Kombëtar 

të Punësimit në Tiranë, me qëllim të ndjekjes së kurseve tremujore, në profesionet e lartcekura.
141

 Në 

këtë kontratë bashkëpunimi theksohen edhe obligimet e palëve, ku duhet të veçohet fakti se certifikatat 

e ndjekësve të kursantëve do të njihen nga institucionet shtetërore të Shqipërisë. Kjo kontratë 
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 Vangjel Kovaçi, projekt mbi formimin professional në zonën kufitare Kukës – Prizren, Tiranë, gusht 2006, fq. 1. 
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 Po aty, fq. 1 
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 Po aty, fq. 6. 
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 Kontratë bashkëpounimi KP Nr. 1/06 të datës 22 qershor 2006. Figura 1 Faksimile të marrëveshjeve në mes të QAP të Prizrenit 
me institucionet e Shqipërisë 
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bashkëpunimi ka bërë që në vitin 2006 në shtatë profile të certifikohen 34 kursantë.
142

 Sipas të njëjtit 

burim 2007 kursin në QRAP në Prizren e ndoqën 36 kursantë, ndërsa në vitin 2008 50 kandidatë.  

Ndërsa vitin 2009 sipas publikimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes një 

publikimi në formë të raportit na ofrohen informacione se bashkëpunim të mirë ka edhe Qendra e 

Aftësimit Profesional e Gjakovës me Zyrën e Punësimit në Bajram Curr dhe Kukës. Kështu, sipas këtij 

raporti, në periudhën janar – qershor 2009, në QAP në Gjakovë nga Bajram Curri kanë kryer kursin 11 

të interesuar në tri profesione: elektro, kompjuter dhe vetëpunësim.
143

 Ndërkaq në QAP në Prizren për 

të njëjtën periudhë në 5 profesione kanë kryer 13 kandidatë nga Zyra e Punësimit të Kukësit.
144

 

Në QAP në Prizren, të interesuarit nga Kukësi kanë vazhduar t‘i ndjekin kurset dhe të pajisen 

me certifikata mbi kryerjen e kurseve në profile të ndryshme. Në vitin 2010 i ndoqën mësimet 12 të 

interesuar, në vitin 2011, 33 kandidatë, në vitin 2012, 15 kandidatë
145

 dhe më vonë numri i të 

interesuarve ka rënë, për të mos thënë është shkëputur fare ky bashkëpunim, Arsyeja ka qenë se të 

interesuarve nga Kukësi me rrethinë nuk u mundësohej ndjekja e këtyre kurseve pa pagesë siç ka 

ndodhur më parë. Sipas dokumenteve që ruhen në arkivin e QAP në Prizren, shpenzimet e kandidatëve 

që vinin për t‘i ndjekur këto kurse i hiqnin OJQ- të nga Shqipëria dhe nga Evropa, të cilat edhe ua 

siguronin udhëtimin nga Kukësi për në Prizren dhe anasjelltas. Edhe në QAP në Gjakovë, sa i përket 

kandidatëve që i kanë ndjekur kurset nga fshatrat e Bajram Currit dhe të Krumës së Hasit pothuajse 

janë të njëjta shifra. 

Një përpjekje e tillë, për shkak të interesimit të kandidatëve nga Veriu i Shqipërisë u shfaq edhe 

në vitin 2015, ku në mes dy ministrive u arrit marrëveshja nr. 64 të datës 06. 03. 2015, ku përsëri 

institucionet e Shqipërisë kërkojnë që të interesuarit nga Kukësi t‘i ndjekin trajnimet në QAP në 

Kosovë, përkatësisht në Prizren dhe në Gjakovë. Kjo marrëveshje ka nisë së implementuari në vitin 

2016 dhe në mes të marsit ka nisë regjistrimi i kandidatëve për çka ende nuk dihet numri i saktë i të 

interesuarve për profesione. 
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 E dhënë gojore më 27 mars 2016 e Sinan Gashit drejtor i QRAP në Prizren. 
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 MPMS, Raport i preformancës, Departamenti i punës i dhe punësimit, Prishtinë i 2009, fq. 38. 
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Abstract 

 

Change of paradigm from vocational education to vocational formation education  

 
Vocational education is seen as a necessity, because young people need to receive information and to 

face future challenges in the forthcoming years, so they plan professional education regarding time, 

place and financial means. 

Vocational education has a great impact on contemporary conditions because for the teenager 

opportunities are opened in order to acquire basic education and also for civic education. 

It is the stimulus for lifelong education of adults, because as per their interest they do select different 

paths and contents to get an education. 

Vocational formation education could be defined as the interaction of many learning and educative 

activities of youth in different environments (education and formation), in order to improve the 

knowledge, skills, with personal perspective, oriented to the profession, but also in civic and  social 

competence based on needs and opportunities of adults.  

The study of this problem issue is aimed to determine the level of changes in the curriculum of 

vocational education in Kosovo in order to approach the vocational formation education in Europe. 

Question: At which level are the requirements of vocational education curriculum in Kosovo tailored 

to the paradigm for vocational formation education? 

 

Hypothesis: The requirements of the vocational education curriculum in Kosovo are not on the level 

of demand for vocational formation education.  

In order to fulfill this study two types of methods will be used: Method of documentation analysis and 

method of comparison.  

 

Keywords: vocational education, formation, paradigm, curriculum 
 

Abstrakt 

Arsimi profesional shihet si një domosdoshmëri, për arsye se të rinjtë duhet të marrin informacione 

dhe të përballen me sfidat e së ardhmes në vitet që pasojnë, andaj ata planifikojnë arsimin profesional 

për sa i përket kohës, vendit dhe mundësive financiare.  

Arsimi profesional ka një ndikim të madh në kushtet bashkëkohore, ngase një të riu i hapen mundësitë 

për përfitimin e kualifikimit bazik dhe gjithashtu për formim qytetar. 

Është stimuluesi për arsim gjatë gjithë jetës te të rriturit, sepse sipas interesit ata edhe  përzgjedhin 

rrugët dhe përmbajtjet e ndryshme për t‘u arsimuar. 

Arsimi dhe formimi profesional mund të përkufizohen si bashkëveprim i shumë aktiviteteve mësimore 

dhe edukative të të rinjve, në mjedise të ndryshme (arsimore e të formimit),  me qëllim përmirësimin e 
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njohurive, shkathtësive, aftësive, me perspektivë personale, të orientuar në profesion, por edhe në 

kompetenca qytetare e sociale, sipas nevojave e mundësive të vetë të rriturve. 

Studimi i kësaj problematike ka për qëllim konstatimin e nivelit të ndryshimeve në Kurrikulën e 

arsimit profesional në Kosovë për t‘iu afruar arsimit profesional në Evropë.  

Pyetja: Sa janë të përshtatura kërkesat e Kurrikulës së arsimit profesional në Kosovë  paradigmës për 

arsimim dhe formim profesional. 

Hipoteza: Kërkesat e Kurrikulës së arsimit profesional në Kosovë nuk janë në nivelin e kërkesave për 

arsimim dhe formim profesional. 

Për realizimin e këtij studimi do të përdoren metoda e analizës së dokumentacionit dhe metoda e 

krahasimit.  

 

Fjalë kyçe: arsim profesional, formim, paradigmë, kurrikulë. 
 

1. Hyrje 

 

Teoria është kur i dimë të gjitha, por asgjë nuk funksionon; praktika është kur gjithçka 

funksionon, por asnjeri nuk e di përse. (Albert Einstein) 

Duke njohur rolin e rëndësishëm të arsimit profesional, është veçanërisht e rëndësishme kjo 

qasje  e këtij simpoziumi dhe gjithashtu një mundësi e mirë për debat në kohën kur po 

rishikohet roli i arsimit profesional thuajse në gjithë hapësirën ballkanike. 

Nga këndvështrimi historik, qëllimi kryesor i arsimit profesional ishte aftësimi për punë dhe 

në punë. Gjatë gjithë shekullit të njëzetë arsimi profesional mbeti i tillë. 

Në Kosovë deri vonë shumica e vendeve të punës kanë kërkuar nga të rinjtë arsim të 

mesëm profesional. Kryerja me sukses e këtyre veprimtarive kërkonte, zakonisht, që të rinjtë 

të marrin paraprakisht kualifikime profesionale që sigurohen kryesisht nëpërmjet arsimimit 

profesional.  

Megjithatë, nën ndikimin e faktorëve të tjerë ekonomiko-shoqërorë është rritur përqindja e 

kërkesave për kualifikime të nivelit universitar.  

Ndryshimi substancial i arsimit profesional është aktualisht temë e ditës në shumë vende, pasi 

po i kushtohet konsideratë urgjente përgatitjes më të mirë të të rinjve për të përballuar sfidat 

dhe pasiguritë e jetës që po ndryshojnë vrullshëm. 

Duke marrë parasysh edhe nevojat konkrete e perspektive të shoqërisë sonë, për të siguruar 

një punësim më të madh pas formimit profesional, ka nevojë që shkollat profesionale të 

ofrojnë profile të shumta atraktive e të larmishme. Andaj, një rishikim i qëllimit të arsimit 

profesional është i nevojshëm dhe i domosdoshëm.  

Qëllimi kryesor i arsimit profesional është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t`u 

inkuadruar në një shoqëri demokratike, si qytetarë aktivë e kompetentë, si dhe për t‘u 

angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. 

Në literaturë gjejmë interpretime të ndryshme për arsimin dhe formimin profesional. Këto 

interpretime nënkuptojnë se ka shumë mënyra të ndryshme, sipas së cilave mund të 

përcaktohet dhe diskutohet arsimi profesional.  

Ky diversitet mendimesh rrjedh nga metoda dhe programe, të cilat janë aplikuar dhe kanë 

pasur sukses në vende të ndryshme. Një kopjim i tyre do të kishte sukses vetëm nëse ato do të 

merrnin parasysh kontekstin e ri unik të traditave shoqërore dhe kulturore kosovare në 

veçanti, apo ballkanike në përgjithësi.  

Megjithatë, praktika na tregon se çfarë funksionon në një kontekst nuk mund të transportohet 

thjesht në një kontekst tjetër, pa marrë parasysh elementet dhe faktorët e gjerë kontekstualë. 

Çështje kyçe sipas mendimit tonë është një përshtatje e kujdesshme më tepër se një adaptim 

në masë të gjerë. 

Në këtë rast, do të paraqesim disa mundësi si informacion për fusha të caktuara të arsimit 

profesional.  
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Punimi ynë ka për qëllim që të nxisë debatin e nevojës për trajtim tematik në fushën e arsimit 

profesional, duke ndryshuar fillimisht paradigmën. 

Duke vlerësuar disa aspekte të arsimit profesional të tanishëm nga opinionet që janë marrë 

nga mësimdhënësit e arsimit profesional dhe analiza e dokumentacioneve të arsimit 

profesional, mund të konkludojmë se një rishikim i  paradigmës së arsimit profesional është i 

nevojshëm.  

Kjo për disa arsye që mendojmë ne që i kanë paraprirë: 

1. Natyra komplekse e trajtimit të arsimit profesional dhe mospërvoja e hartuesve kosovarë 

midis retorikës së politikës (çfarë synohet) dhe praktikës (çfarë ndodh aktualisht) në arsimin e 

të rriturve.  

2. Arsimi profesional konceptohet gjerësisht si përgatitje e të rinjve për rolet dhe përgjegjësitë 

e tyre si qytetarë, ku vend të veçantë në këtë proces parapërgatitor zënë kompetencat (përmes 

shkollimit, mësimdhënies dhe të mësuarit të nxënësve). Megjithatë, në kompetenca për 

arsimin profesional  përfshihen edhe termat si  qytetari, edukim  qytetar, komunikim etj… 

3. Në kurrikulë, fusha që i referohet arsimit profesional, Jeta dhe puna, lidh gjithashtu lëndët e 

kurrikulës me ekonominë, ligjin, vlerat edukative etj. 

2. Metodologjia dhe metodat e hulumtimit shkencor 

2.1. Qëllimi i hulumtimit 

Studimi i kësaj problematike ka për qëllim konstatimin e nivelit të ndryshimeve në Kurrikulën 

e arsimit profesional në Kosovë për t‘iu afruar arsimit profesional në Evropë.  

2.2. Pyetja kërkimore  

Pyetja: Sa janë të përshtatura kërkesat e Kurrikulës së arsimit profesional në Kosovë,  

paradigmës për arsimim dhe formim profesional. 

2.3. Hipotezat e hulumtimit 

Hipoteza: Kërkesat e Kurrikulës së arsimit profesional në Kosovë nuk janë në nivelin e 

kërkesave për arsimim dhe formim profesional. 

2.4. Grupi përfaqësues 

Grupin përfaqësues e përbëjnë 200 mësimdhënës të shkollave të mesme të arsimit profesional. 

2.5. Metodat e hulumtimit 

Për realizimin e punimit, janë aplikuar këto metoda shkencore: Metoda e analizës së 

dokumentacionit, metoda e analizës teorike, e krahasimit dhe metoda statistikore.  

2.6. Teknikat dhe instrumentet e hulumtimit 

Për realizmin e këtij hulumtimi është përdorur anketa si instrument i hulumtimit, teknika e 

anketimit, si dhe intervista e protokolli i intervistës. 

2.7. Analiza e të dhënave  

Analiza dhe përpunimi i të dhënave janë bërë me anë të programit SPSS, ku përmes tabelave 

janë paraqitur mesataret, devijimi standard, përqindjet.  
 

 

INTERPRETIMI I REZULTATEVE TË HULUMTIMIT 

Ky punim pasqyron përgjigjet e mësimdhënësve lidhur me ndryshimin e paradigmës nga 

arsim dhe aftësim profesional në arsim dhe formim profesional.  

Hipotezat: Mësimdhënësit e shkollave të mesme profesionale kanë qëndrim pozitiv ndaj 

ndryshimit të paradigmës së arsimit profesional nga arsim dhe aftësim profesional në arsim 

dhe formim profesional. 

  

Hipoteza ndihmëse: Nuk ka dallime gjinore sa i përket idesë së ndryshimit të kurrikulit në 

arsimin profesional. 
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Hipoteza ndihmëse 2: Mësimdhënësit të cilët punojnë në shkolla profesionale kanë qëndrim 

më kritik ndaj Kurrikulës së arsimit profesional, sesa mësimdhënësit që nuk punojnë në 

arsimin profesional, andaj edhe do të kërkojnë ndryshimin e kurrikulës. 

1. Rezultatet e frekuencës 
 

Tabela nr. 1. Ndryshimi i paradigmës në arsimin profesional 
PK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Po 156 84,8% 84,8% 84,8% 

Jo 28 15,2% 15,2% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  

 

Në pyetjen kryesore, nëse janë për ndryshimin e paradigmës nga arsimi dhe aftësimi 

profesional në arsim dhe formim profesional, 84.8 % e mësimdhënësve pjesëmarrës janë 

përgjigjur me pohim ndryshimit të paradigmës së arsimit profesional nga arsim dhe aftësim 

profesional në arsim dhe formim profesional, ndërsa 15.2 % e pjesëmarrësve janë kundër këtij 

ndryshimi. 

 

Tabela nr. 2. Pyetjet e përgjithshme rreth çështjes 

 Plotësisht 

dakord 
Dakord I 

lëkundur 

Jo 

dakord 

Aspak 

dakord 

1 Arsimi aktual profesional, më tepër i 

aftëson nxënësit në aspektin profesional 

25,5% 57,1% 8,7% 8.2% 0.5% 

2 Arsimi profesional, duhet të formoj 

gjeneratat e reja, në fushën përkatëse. 

48,4% 48,9% 2,2% 0.5% 0% 

3 Përmbajtjet mësimore duhet të lidhen më 

shumë me  jetën praktike të nxënësve 

52,7% 38% 8,2% 1.1% 0% 

4  Arsimi profesional aktual, nuk e formon 

nxënësin si personalitet për shoqëri 

demokratike  

9,8% 30.4% 23,4% 31% 5,4% 

5 Arsimi profesional, nuk nxit të nxënit aktiv 

të nxënësve  
6.5% 16.3% 15.8% 50% 11.4% 

6 Arsimi profesional nuk krijon qytetar 

kompetentë për shoqërinë bashkëkohore  
5.4% 15.8% 10.3% 51.6% 16.8% 

7 Arsimi profesional duhet të ndërroj 

qëllimin e tij 
10.3% 32.1% 12.5% 31.5% 13.6% 

8 Duhet të ndryshohet kurrikuli që të 

ndryshoj qëllimi i arsimit profesional  
23.4% 29.9% 17.9% 24.5% 4.3% 

9 Duhet të ndërrohen planet dhe programet 

arsimore në arsimin profesional 
18.5% 42.9% 17.9% 16.3% 4.3% 

10 Arsimi profesional duhet të përgatis kuadro 

për tregun evropian  
51.6% 45.1% 1.6% 1.6% 0% 

11 Arsimi profesional, aktualisht nuk përgatit 

kuadro as për tregun vendor 
6.5% 25% 16.3% 45.7% 6.5% 

12  Arsimi profesional duhet të modifikohet 

sipas një modeli evropian  
33.2% 46.2% 8.7% 11.4% 0.5% 

13 Duhet te këtë praktikë profesionale në çdo 

lëndë të mundshme në arsimin profesional  
40.8% 38.6% 10.9% 9.2% 0.5% 

14 Duhet të ngrihet përqindja e orëve të 

praktikës profesionale  në raport me teorinë 

50/50 

27.2% 43.5% 19% 8.2% 2.2% 

15 A  duhet të ndryshohet i tërë arsimi 

profesional në Kosovë sipas kërkesave të 

kompetencave bashkëkohore  

25.5% 38.6% 17.9% 17.9% 0% 

 

Duke u bazuar në rezultatet e paraqitura në tabelë, vërehet se 82.6 % e mësimdhënësve 

pjesëmarrës kanë mendojnë se arsimi aktual profesional më tepër i aftëson nxënësit në 

aspektin profesional, 8.7 % kanë qëndrim neutral dhe 8.7 % e tyre nuk mendojnë se arsimi 

aktual profesional, më tepër i aftëson nxënësit në aspektin profesional. 
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Rreth 97.3 % e mësimdhënësve pjesëmarrës mendojnë se arsimi profesional duhet të formojë 

gjeneratat e reja, në fushën përkatëse, 2.2 % e tyre kanë qëndrim neutral dhe 0.5 % kanë 

qëndrim të kundërt me pohimin e paraqitur. 

Rreth 90.7 % e mësimdhënësve pjesëmarrës kanë mendim se përmbajtjet mësimore duhet të 

lidhen me shumë me jetën praktike të nxënësve, 8.2 % e tyre kanë qëndrim neutral, ndërsa 1.1 

% kanë qëndrim të kundërt. 

Rreth 40.2 % e mësimdhënësve mendojnë se arsimi profesional aktual nuk e formon nxënësin 

si personalitet për shoqëri demokratike, 23.4 % e tyre kanë qëndrim neutral ndaj kësaj çështje, 

rreth 36.4 % mendojnë se Arsimi profesional aktual e formon nxënësin si personalitet për 

shoqëri demokratike. 

Rreth 22.8 % e mësimdhënësve mendojnë se arsimi profesional nuk nxit të nxënit aktiv të 

nxënësve, 15.8 % e mësimdhënësve kanë qëndrim ndaj kësaj çështje, ndërsa 61.4 % e 

mësimdhënësve mendojnë se arsimi profesional aktual nxit të  nxënit  aktiv të nxënësve. 

Rreth 21.2 % e mësimdhënësve mendojnë se arsimi profesional aktual nuk krijon qytetarë 

kompetentë për shoqërinë bashkëkohore, 10.3 % kanë qëndrim neutral, ndërsa 68.4 % e 

mësimdhënësve mendojnë se arsimi profesional aktual krijon qytetarë kompetentë për 

shoqërinë bashkëkohore. 

Rreth 32.4 % e mësimdhënësve pjesëmarrës mendojnë se arsimi profesional duhet të ndërrojë 

qëllimin e tij, 12.5 % kanë qëndrim neutral, ndërsa 45.1 % e mësimdhënësve mendojnë se 

arsimi profesional nuk duhet të ndërroj qëllimin e tij, pasi që qëllimi i arsimit profesional 

është në rregull. 

Rreth 53.3 % e mësimdhënësve mendojnë se duhet të ndryshohet kurrikula që të ndryshojë 

qëllimi i arsimit profesional, 17.9 % kanë qëndrim neutral, ndërsa 28.8 % e mësimdhënësve 

kanë qëndrim të kundërt me pohimin e parë. 

Rreth 61.4 % e mësimdhënësve pjesëmarrës mendojnë se duhet të ndërrohen planet dhe 

programet arsimore në arsimin profesional, 17.9 % kanë qëndrim neutral, ndërsa 20.6 % e 

mësimdhënësve mendojnë se nuk duhet të ndërrohen planet dhe programet arsimore në 

arsimin profesional. 

Rreth 96.7 % e mësimdhënësve pjesëmarrës pajtohen me atë se Arsimi profesional duhet të 

përgatis kuadro për tregun evropian, 1.6 % kanë qëndrim neutral, si dhe  1.6 % të tjerë kanë 

qëndrim të kundërt me këtë pohim. 

Rreth 31.5 % e mësimdhënësve pjesëmarrës pajtohen se arsimi profesional aktualisht nuk 

përgatit kuadro as për tregun vendor, 16.3 % kanë qëndrim neutral dhe 54 % kanë qëndrim të 

kundërt me këtë pohim. 

Rreth 79.4 % e mësimdhënësve pajtohen me atë se arsimi profesional duhet të modifikohet 

sipas një modeli evropian, 8.7 % kanë qëndrim neutral dhe 11.9 % kanë qëndrim të kundërt 

me këtë. 

Rreth 79.4 % e mësimdhënësve pajtohen se duhet të ketë praktikë profesionale në çdo lëndë të 

mundshme në arsimin profesional, 10.9 % e mësimdhënësve mbajnë qëndrim neutral lidhur 

me këtë çështje, 9.7 % kanë qëndrim të kundërt me këtë pohim. 

Rreth 70.7 % e mësimdhënësve mendojnë se duhet të ngrihet përqindja e orëve të praktikës 

profesionale në raport me teorinë 50/50, 19 % e tyre kanë qëndrim neutral, dhe 10.4 % e 

mësimdhënësve kanë qëndrim të kundërt. 

Rreth 64.1 % e mësimdhënësve mendojnë se duhet të ndryshohet i tërë arsimi profesional në 

Kosovë sipas kërkesave të kompetencave bashkëkohore, rreth 17.9 % e tyre mbajnë qëndrim 

neutral dhe 17.9 % kanë qëndrim të kundërt. 

Në bazë të rezultateve të përgjithshme, vërehet se 62.3 % e pjesëmarrësve kanë qëndrim 

pozitiv ndaj ndryshimit të paradigmës së arsimit profesional nga arsim dhe aftësim 

profesional në arsim dhe formim profesional, 12.8 % kanë qëndrim neutral ndaj këtij 

ndryshimi dhe 24.8 % kanë qëndrim negativ ndaj ndryshimit. 
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2. Mesatarja dhe devijimi standard   
 

Tabela nr. 3. Mesatarja dhe devijimi standard 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PK 1,85 ,360 184 

P1 3,99 ,849 184 

P2 4,45 ,570 184 

P3 4,42 ,689 184 

P4 3,08 1,106 184 

P5 2,57 1,094 184 

P6 2,41 1,108 184 

P7 2,94 1,264 184 

P8 3,43 1,213 184 

P9 3,55 1,100 184 

P10 4,47 ,618 184 

P11 2,79 1,092 184 

P12 4,00 ,964 184 

P13 4,10 ,965 184 

P14 3,85 ,984 184 

P15 3,72 1,038 184 

 

Mean=3.7 

Std. Deviation=1 

Në bazë të rezultateve, vërehet se mesatarja e rezultateve është mesatare, në pyetjen kryesore 

janë dy opsione, ndërsa në pyetjet e tjera janë 5 opsione, dhe nga këto opsione, mësimdhënësit 

i janë ofruar kuotës së 4, që është një mesatare e kënaqshme, ndërsa si mesatare individuale 

që mund të konsiderohen të larta, janë përgjigjet në pyetjen kryesore, pyetjen e dytë pyetjen e 

tretë, pyetjen e dhjetë, pyetjen e dymbëdhjetë dhe atë të trembëdhjetë. 

Sa i përket devijimit standard, kemi një grupim jo shumë konvergjent në përgjigjet e 

mësimdhënësve dhe grupimi më i mirë i përgjigjeve është në pyetjen kryesore, pyetjet 1, 2, 3, 

10, 12, 13, 14. 

 

3. Korrelacioni i Pirsonit 

Tabela nr. Korrelacioni i Pirsonit 
Correlations 

 SHK PK M PA GJ PAM 

SHK Pearson Correlation 1 -,130 -,190** ,029**,* ,006 ,136 

Sig. (2-tailed)  ,078 ,010 ,691 ,933 ,066 

N 184 184 184 184 184 184 

PK Pearson Correlation -,130 1 ,144 -,133** -,106 -,078 

Sig. (2-tailed) ,078  ,052 ,072 ,153 ,291 

N 184 184 184 184 184 184 

M Pearson Correlation -,190** ,144 1 -,073* -,300** -,634** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,052  ,323 ,000 ,000 

N 184 184 184 184 184 184 

PA Pearson Correlation ,029**,* -,133** -,073* 1**,* -,199**,* ,081 

Sig. (2-tailed) ,691 ,072 ,323 ,122 ,007 ,276 

N 184 184 184 184 184 184 

GJ Pearson Correlation ,006 -,106 -,300** -,199**,* 1 ,131 

Sig. (2-tailed) ,933 ,153 ,000 ,007  ,076 

N 184 184 184 184 184 184 

PAM Pearson Correlation ,136 -,078 -,634** ,081 ,131 1 

Sig. (2-tailed) ,066 ,291 ,000 ,276 ,076  
N 184 184 184 184 184 184 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Në bazë të rezultateve të paraqitura në tabelën e korrelacionit, vërehet se nuk ka lidhje të 

rëndësishme në mes të shkollës ku punojnë mësimdhënësit, moshës, përgatitjes arsimore, 

gjinisë, përvojës arsimore dhe pyetjes kryesore, që ka të bëjë me qëndrimin ndaj ndryshimit të 

paradigmës së arsimit profesional, nga arsim dhe aftësim profesional në arsim dhe formim 

profesional, rezultatet janë sinjifikante për nivelin 0.01 dhe 0.05. 
 

4. Krahasimi i rezultateve  

Grafikoni  nr. 1. Dallimet gjinore sa i përket ndryshimit të Kurrikulës së arsimit profesional 

 
Në këtë pikë, 66 ose 64.7 % e mësimdhënësve të gjinisë mashkullore dhe 32 ose 39 % e 

mësimdhënësve të gjinisë femërore kanë qëndrim pozitiv ndaj ndryshimit të kurrikulës, 15 ose 

14.7 % e mësimdhënësve të gjinisë mashkullore, 18 ose 22 % të mësimdhënësve të gjinisë 

femërore kanë qëndrim neutral ndaj ndryshimeve të kurrikulës, 21 ose 20.6 % e 

mësimdhënësve të gjinisë mashkullore dhe 32 ose 39 % të mësimdhënësve të gjinisë femërore 

kanë qëndrim negativ ndaj ndryshimit të kurrikulës.  

 

Grafikoni nr. 2. Dallimet në mes të shkollave sa i përket konceptit ndryshim i kurrikulës në 

arsimin profesional 
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Në kuadër të hulumtimit, është bërë krahasimi në mes të mësimdhënësve të shkollës 

ekonomike, teknike dhe ―Ataturk‖, e cila shkollë nuk është profesionale. Në kuadër të 

rezultateve, mund të vërehet se 54 % e mësimdhënësve të shkollës ekonomike, 63.6 % e 

mësimdhënësve të shkollës teknike dhe 16.7 % e mësimdhënësve të shkollës ―Ataturk‖, kanë 

qëndrimi pozitiv ndaj ndryshimit të kurrikulës në arsimin profesional. Rreth 28 % e 

mësimdhënësve të shkollës ekonomike, 3.6 % e mësimdhënësve të shkollës teknike kanë 

qëndrim neutral ndaj ndryshimeve në Kurrikulën e arsimit profesional. 

Rreth 18 % e mësimdhënësve të shkollave ekonomike, 32.8 % e mësimdhënësve të shkollave 

teknike dhe 83.3 % e mësimdhënësve të shkollës ―Ataturk‖ kanë qëndrim negativ, ose 

mendojnë se nuk ka nevojë të ndryshohet Kurrikula e arsimit profesional. Pra, në parim, 

shumica e mësimdhënësve që punojnë në arsimin profesional kanë pajtueshmëri në 

ndryshimin e kurrikulës në arsimin profesional, ndërsa mësimdhënësit të cilët nuk kanë shumë 

njohuri për arsimin profesional mendojnë se nuk ka nevojë të ndryshohet kurrikula.   

Në kuadër të hulumtimit, kemi realizuar një varg intervistash me mësimdhënësit pas 

plotësimit të pyetësorit. 

Në këtë rast do të mundohemi t`i përmbledhim disa nga karakteristikat e shkollave 

profesionale pas ndryshimit të paradigmës nga arsim dhe aftësim profesional në arsim 

dhe formim profesional, sipas mendimeve të tyre.  

Bazuar në mendimet e mësimdhënësve të shkollave profesionale, pothuajse të gjithë pajtohen 

se shkolla profesionale duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: 

1. Pjesëmarrja në arsimin profesional duhet të varet në masë të konsiderueshme nga 

formimi dhe punësimi e të rinjve që përfundojnë shkollat profesionale (sa më shumë të 

rinj që punësohen në tregun e punës aq më shumë do t‘i arrijnë shkollat profesionale të 

realizojnë këtë paradigmë). 
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2. Përmbajtja e programeve të arsimit profesional duhet t‘u ofrohet nxënësve sipas 

nevojave të tregut sot dhe në të ardhmen, për të ndihmuar nxënësit që të punësohen në 

kompanitë e ndryshme. 

3. Formimi profesional duhet të ketë fleksibilitet të mjaftueshëm për t`iu ofruar 

nevojave  reale të të rinjve sipas specifikave të vendit ku ndodhet dhe kërkesave të 

kompanive të ndryshme. 

4. Formimi profesional duhet t`u ofrojë nxënësve njohuri, shkathtësi dhe aftësi të reja, 

të përshtatshme për tregun e punës. 
5. Mësimdhënësit e shkollave profesionale duhet të marrin pjesë në planifikimin, 

zhvillimin dhe në vlerësimin e këtyre programeve. Mësimdhënësit sa më mirë të 

informuar që të jenë për  një program të formimit profesional, është e pritshme që aq 

më shumë ta përmbushin atë. 

6. Mësimdhënësit që përdorin strategjitë bashkëkohore janë më efektivë në aspektin 

profesional. 

7. Mësimdhënësi që përdor në mënyrë aktive një llojllojshmëri metodash dhe 

teknikash të mësimdhënies formuese, siç janë: demonstrimi, të mësuarit e 

diferencuar dhe të mësuarit bazuar në shkëmbimin e përvojës midis nxënësve, të 

mësuarit në grupe etj., janë më efektivë. 

 

4. Përfundime  
Në ndryshimin e kësaj paradigme duhet të merren për bazë faktorë të ndryshëm që 

influencojnë në përcaktimin e qëllimit të arsimit profesional. 

Gjithnjë duke shqyrtuar gjerësinë dhe kompleksitetin e çështjeve të adresuara brenda arsimit 

profesional, ku përfshihen: 

a) Vlerat dhe synimet arsimore, të shkruara pa kohezion në kurrikulën e re;    

b) Organizimi dhe përgjegjësitë e shkollave për arsim dhe aftësim profesional 

(legjislacioni dhe dualizmi në mes të drejtave të komunave dhe agjencitë për arsim dhe 

aftësim profesional  në kuadër të MASHT-it);   

c) Problematika e financimit dhe marrëveshjet rregulluese në mes të shkollave 

profesionale dhe kompanive për kryerjen e praktikës profesionale. 

Një vend i vogël dhe me ekonomi ende të dobët, siç është Kosova, duhet të fillojë të shtrojë si 

çështje kyçe nxitjen e të rinjve për të ndjekur këtë nivel arsimi, duke ngritur standardet e 

cilësisë. Shoqëria duhet t‘i kushtojë kujdes arsimit dhe formimit profesional, gjegjësisht 

shkollave të mesme profesionale, të cilat duhet t‘u përgjigjen në lloj kualifikimesh që u japin 

nevojave të fushave të veprimtarisë profesionale që zhvillohen në vend.  

Nuk ka dyshim se pranimi i këtij ndryshimi në mënyrë të shpejtë nuk pranohet lehtë as nga 

aktorët që udhëheqin politikën arsimore në Kosovë e as nga universitet dhe kolegjet private, 

gjegjësisht një ndryshim i tillë do të ndikojë negativisht edhe në numrin e atyre të rinjve që do 

të kërkojnë të kenë diploma universitare. 

Një element tjetër që duhet të merret parasysh gjatë këtij ndryshimi është edhe ndryshimi i 

qasjes ndaj proporcionit të orëve mësimore, praktikë dhe teori, nga 60-40 në 50-50. 

Aktivitetet mësimore në formimin profesional nuk duhet të bëhen në dëm të punës praktike, 

që duhet të jetë komponent i domosdoshëm në veprimtarinë e shkollave profesionale gjatë 

formimit të të rinjve. 

Duke marrë parasysh edhe nevojat konkrete e perspektive të shoqërisë sonë, për të siguruar 

një punësim më të madh pas formimit profesional, ka nevojë që shkollat profesionale të 

ofrojnë  profile të shumta atraktive e të larmishme. 
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 Rekomandime  

Synimi i hulumtimit nuk është vetëm të informojë për këto problematika, por gjithashtu të 

përdoren këtë informacione për të ndryshuar arsimin dhe formimin profesional 

substancialisht. 

Andaj, në vijim po japim katër ndikimet kryesore, si rekomandime që i kërkohen arsimit 

profesional për t`iu përshtatur paradigmës së re:  

1. MASHT-i duhet që në arsimin dhe formimin profesional të përfshijë jo vetëm procesin 

e të mësuarit përmes njohurive, por edhe veprimin e nxënësve përmes praktikës 

aktive, pjesëmarrëse në shkollë (nëse kanë mundësi), apo në marrëveshje me 

kompanitë në komunitetin lokal. 

2. Në qëllimin e arsimit profesional rol të rëndësishëm t`i jepet arsimit gjatë gjithë jetës, 

ngase me pajisjen e nxënësve me njohuri, shkathtësi dhe aftësi, jo vetëm për të 

tanishmen, por ata t`i përgatisin dhe mundësojnë që ata të marrin pjesë aktivisht në 

rolet dhe përgjegjësitë, me të cilat përballen në jetën e tyre si të rritur gjatë gjithë jetës. 

3. Në arsimin dhe formimin profesional duhet përfshirë edhe kurrikulën e fshehtë, apo  

aktivitete ekstra-kurrikulare, si edhe eksperienca nga jeta e përditshme e nxënësve. 

4. Në arsimin dhe formimin profesional praktika profesionale nuk duhet të jetë vetëm si 

lëndë e veçantë, por ajo të përshkojë gjithë Kurrikulën për arsimin profesional. 
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Antioksidanların Hayatımızdaki Önemi 
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Özet 

 

       Canlılar oksidatif hasara karĢı antioksidan sistem ve moleküllerle korunur. Antioksidan 

sistemi güçlendiren en önemli etmenlerden biri yediğimiz besinlerdir. Meyve ve sebzelerde 

bulunan ve antioksidan aktiviteye sahip fenolik bileĢikler, vitaminler (C vitamini ve E 

vitamini) ve karotenoidler, oksidatif stresle iliĢkili bu hastalıklardan korunmada etkili 

bileĢikler olarak öne çıkmaktadırlar. Serbest radikaller organizmada normal olarak meydana 

gelen oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları sırasında oluĢtuğu gibi çeĢitli dıĢ kaynaklı 

etkenlerin etkisiyle de oluĢabilirler. Antioksidanlar vücudumuzda serbest radikallerin zararlı 

etkilerini azaltan veya ortadan kaldıran bileĢiklerdir.  

      Sağlıklı kiĢilerde serbest radikaller ve antioksidanlar denge, sağlıklı olmayan kiĢilerde bu 

denge serbest radikaller yönüne bozulmuĢtur. Ancak antioksidan mekanizmalar daha aktif 

hale getirildiğinde veya bozulmuĢ olan bu denge antioksidanlar yönüne kaydırıldığında, 

dengesizlik sonucu oluĢan hastalıkların komplikasyonlarıyla baĢa çıkmak kolaylaĢmaktadır. 

Serbest radikallerin zararlı etkilerini önlemek için, antioksidanlar devreye girerek radikalde 

bulunan serbest elektronlara bağlanıp radikalleri etkisiz hale getirirler. Antioksidanlar 

etkinliğini, serbest radikalleri tutarak veya daha zayıf yeni bir moleküle çevirerek, serbest 

radikalle etkileĢip aktivitelerini azaltarak, serbest radikalleri kendilerine bağlayıp reaksiyon 

zincirini kırarak veya onararak gösterirler. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Radikaller, Antioksidan, Antioksidan maddeler 

 

THE IMPORTANCE OF ANTIOXIDANTS IN OUR LIVES 

 

Abstract 

 

       All creatures are protected against oxidative damage by antioxidant systems and 

molecules. One of the most important factors to strengthen antioxidant systems is the food we 

eat. Phenolic compounds, vitamins (vitamin C and vitamin E) and carotenoids found in fruits 

and vegetables and having an antioxidant activity stand out as the most effective compounds 

in the prevention of oxidative stress-related diseases.  Free radicals are formed during 

oxidation and reduction reactions normally occurring in the organism, can also be formed 

under the influence of various external factors. Antioxidants are compounds reducing or 

eliminating the harmful effects of free radicals in our bodies.  

      In healthy individuals, free radicals and antioxidants are in balance; while, in unhealthy 

people, this balance is disturbed in the direction of free radicals. However, when antioxidant 

mechanisms are more activated or this disturbed balance is displaced in the direction of 

antioxidants, it is easy to cope with the complications of the diseases caused by this 

imbalance. To avoid the harmful effects of free radicals, antioxidants come into play and 

neutralize radicals by binding to free electrons in it. Antioxidants exhibit their efficiency by 

keeping free radicals or turning them into a new weaker molecule, interacting with the free 

radical and reducing its activity, binding free radicals to themselves and breaking and 

repairing the chain reaction. 

Keywords: Free Radicals, Antioxidants, Antioxidant Containing Food, Health 
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GiriĢ 

 

        Serbest radikaller, üzerlerinde ortaklanmamıĢ elektron taĢıyan çok reaktif molekül veya 

atomlardır. Kimyasal özellikleri sebebiyle lipid membran, protein, karbonhidrat ve DNA gibi 

hücresel yapılarla reaksiyona girip hasara yol açarlar. Günümüzde birçok hastalığın 

etyolojisinden bu radikalik maddeler sorumlu tutulmaktadır (Freeman ve ark.,1982:412; 

Carrole ve Halliwall, 1987:526). Organizma açısından iki önemli radikalik molekül süperoksit 

anyonu (O) ve hidroksil radikalidir (OH) mevcuttur. Süperoksit dismutaz (SOD  EC:1.15.1.1.) 

ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px  EC:1.11.1.4) enzimleri radikalik hasardan hücreyi koruyan 

çok önemli iki enzimdir. SOD, süperoksit radikalini hidrojenperoksite (H2O2) çeviren çok 

önemli bir savunma mekanizmasıdır 

                                                                                 

                                                                          2H
+
                     

O2 +O2  →  H2O2 

 

OluĢan H2O2 serbest radikal yapısında bir molekül olmamasına rağmen Cu ve Fe gibi 

metallerin rol oynadığı Haber-Weiss ve Fenton tipi reaksiyonlarla toksik OH
-
  radikalinin 

toksik etkisinden korurlar. 

 

H2O2    →  2H20 + 02 

Süperoksit anyonu, hidroksil radikali, nitrik oksit, lipid peroksit, hidrojen peroksit bilinen 

ROT‘lerdir. 

        Hava kirliliği, UV ıĢınları, ilaçlar, yağ oksidasyonu, immunolojik reaksiyonlar,  

radyasyon, stres, sigara, alkol ve biyokimyasal redoks reaksiyonları, dengesiz ve yetersiz 

beslenme gibi pek çok yolla serbest radikal oluĢumu gerçekleĢebilir. OluĢan serbest radikaller, 

aralarında   ateroskleroz,  kalp hastalıkları, kanser, serebrovasküler hastalıklar, nörodejeneratif 

hastalıklar, diyabet, akut renal yetmezlik, akciğer hastalıkları, anfizem, bronĢit ve alkolik 

karaciğer hastalıkları gibi yaĢlanmaya bağlı dejeneratif bozuklukların da yer aldığı patolojik 

durumların oluĢumuna katkıda bulunurlar (Fang ve ark.,2002:872; Brody, 1999; Özay, 1995: 

119). 

     Canlıların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan oksijen, elzem bir moleküldür. Eğer 

oksijen  molekülü  eksik  indirgenirse  hücrelere  zarar  veren Reaktif  Oksijen  Türleri (ROT) 

meydana gelmektedir. ROT ve Serbest Radikaller(SR)hücrelerde aĢırı miktarda oluĢuyor ise 

bu olay "oksidatif stres" olarak tanımlanır. Oksidatif stres, hücrelerdeki bileĢenler üzerinde 

olumsuz  bir  etki  oluĢturur. Serbest oksijen radikalleri, kanser oluĢumunda bir aracı görevi 

görürler ve mutajenez, karsinojenez ve hücre ölümüne yol açan DNA zincir kırılmalarından 

sorumludurlar. Sitotoksisite, nükleik asit baz modifikasyonundan doğan kromozom 

değiĢikliklerine ve DNA bozukluklarına bağlıdır. DNA, reaktif oksijen molekülleri tarafından 

oksidatif hasara uğratıldığı zaman, hasar ürünü olarak modifiye nükleotidler (örn. 8-OH-dG) 

oluĢur. Bu ürünler hücrelerden ve dokulardan elde edilen DNA materyallerinde, serumda ve 

idrarda ölçülebilen oksidatif stres belirtecidir. Hidroksil radikali, deoksiriboz ve bazlarla 

reaksiyona girerek DNA yapısında değiĢikliklere yol açar. Aktif nötrofillerde oluĢan hidrojen 

peroksit (H2O2), zarlardan geçip çekirdeğe ulaĢır ve DNA hasarına, hatta ölüme yol açar. 8-

OH-dG immünolojik yöntemlerle ölçülebilmektedir (Halliwell ve Gutteridge, 2007). 

      Serbest radikaller,  antioksidan sistemin yetersizliğine bağlı olarak baĢta membran 

lipidleri olmak üzere, proteinler, karbonhidratlar ve DNA ya önemli zararlar 

verebilmektedirler. Bu zararlar hücrenin cinsine, maruz kalınan strese ve Ģiddetine bağlı 

olarak (Vaca ve ark., 1987:137), toksik, mutajenik veya karsinojenik olarak değiĢir  

(Nordberg ve Arner, 2001:1287). 
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      Antioksidanlar, oluĢan serbest radikalleri toplayıp, kararlı hale getirerek, zincir kırıcı etki 

ile serbest radikal üreten kimyasal reaksiyonları durdurarak, baskılayıcı etki ile reaksiyon 

hızını azaltarak, onarıcı etki ile biyolojik molekülerdeki hasarı onararak, organizmadaki 

antioksidan enzimler ile enzimatik olmayan antioksidanların sentezini arttırarak etki 

gösterirler (Dündar ve Aslan, 2000) 

      Antioksidan savunma katalaz, SOD vb. enzimler aracılığıyla olursa enzimatik antioksidan 

savunma; tokoferol, askorbik asit vb. madddelerle olursa nonenzimatik antioksidan savunma 

olarak tanımlanır (Valko ve ark. 2007:44; Kasapçopur Özel ve Birdane, 2014:41). 

Canlıların yaĢamsal ve biyokimyasal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için pro-oksidanlar 

ve antioksidanlar arasında sürekli olarak kontrol edilmesi gereken bir denge vardır. Bu 

dengenin pro-oksidanlar lehine bozulması (oksidatif strese) oksidatif hasara yol açabilir 

(Kohen ve Nyska, 2002:620) 

      Bazı gıda antioksidanlarının  oksidasyonu  engelleyerek, arteroskleroz, malarya, romatoid 

artrit ve diyabette faydalı olabileceği, antitümoral, antimutajenik, antimetastatik, antitrombik, 

antiülser, antikarsinojenik ve antihipertansif ayrıca antibakteriyel, antifungal, antiviral, 

antiaging etkileri de olduğu yapılan in-vivo çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. Canlılar sahip  

oldukları  enzimatik  ve nonenzimatik  antioksidan  savunma  sistemleri sayesinde kendilerini 

serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilmektedirler. Aksi halde reaktif oksijenler 

hücrelerin ölümüne neden olurlar  (Yılmaz, 2010:143). 

      

ENZĠMLER 

1. Enzimler 

Vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar protein yapısında organik moleküller olan ―enzimler‖ 

tarafından katalize edilirler (Baysal, 2004) 

 

Süperoksid Dismutaz (SOD) 

      Süperoksit dismutaz(SOD), endojen olarak oluĢturulan süperoksit radikallerinin toksik 

etkilerinden hücreleri koruyan bir grup metalloenzimdir. Süperoksit radikalleri,eĢleĢmemiĢ 

elektronu bulunan atom ve moleküllerdir.EĢlenmemiĢ bu elektronlar molekülleri oldukça 

reaktif  hale getirdiğinden protein,lipid ve nükleik asitler gibi önemli yapıları tahrip edecek 

reaksiyonları baĢlatabilmektedirler. Süperoksit dismutaz (SOD), endojen olarak oluĢturulan 

süperoksit radikallerinin toksik etkilerinden hücreleri koruyan bir grup metalloenzimdir 

(SOD)  süperoksidin hidrojen perokside dönüĢümünü katalizler  ve oksiradikallere karĢı 

primer koruyucudur. Bu nedenle çeĢitli hastalıklı bireylerin kan serumlarında yapılan 

çalıĢmalar daha çok SOD aktiviteleri ile ilgilidir. Örneğin; romatoid artrit ve daha geniĢ 

anlamda inflamasyon mekanizmasında bu radikallerin rolü olduğu kabul edilmektedir çünkü 

serbest radikaller ve serbest radikal ürünleri inflamasyonun önemli mediatörleridir. Bundan 

dolayı bu hastalığa sahip bireylerin kan serumlarında SOD aktivite düzeyi incelenmektedir 

(Barbor ve Harris,1994:26; Jasin,1997; Greenwald, 1991:219). Romatoid artritte kontrol 

grubuna göre eritrosit SOD aktivitelerinde önemli bir fark  bulamazken (Scudder ve 

ark.,1976:454),  Banford ve ark. ile Akdoğan ve ark.  romatoid artritli hastalarda eritrosit SOD 

aktivitelerinde kontrol grubuna göre önemli derecede düĢüĢ bulmuĢlardır (Akdoğan ve 

ark.,1998:259; Mcllwain ve ark.,1989:239; Banford ve ark.,1982:259).   

 

Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) 

      Glutatyon peroksidaz enzimi, süperoksit dismutaz enzimi gibi hücreyi radikalik hasardan 

korur. GSHPx enzimi;GSSH‘yi tekrardan iki molekül GSH‘a indirgemek için NADPH‘ 

kofaktör olarak kullanır.Bu nedenle pentoz fosfat yolu yeterli miktarda GSH kaynağına 

bağlıdır.  
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      Glutatyon (GSH); glutamik asit sistein ve glisinden oluĢan bir intraselüler konsantrasyonu 

daha fazla olan bir tripeptittir. Önemli bir indirgeyici ajan olan ve antioksidan olan glutatyon, 

hücrenin oksido-redüksiyon dengesini sürdürüp hücreleri endojen ve eksojen kaynaklı 

oksidanların zararlı etkilerinden korumaktadır (Mitchel ve Russol, 1987;96-104; Compoti, 

1987:177). Proteinlerdeki SH gruplarının korunması ve bazı reaksiyonlarda koenzim olarak 

görev almasının yanı sıra aminoasitlerin transportunda, protein ve DNA sentezinde de önemli 

rol oynar (Ziegler, 1985:305) 

    Glutatyon dokularda birbiriyle dengede bulunan, indirgenmiĢ glutatyon (GSH) ve okside 

glutatyon (GSSG) olmak üzere iki Ģekilde bulunur. Ġntrasellüler GSH, selenyum içeren 

glutatyon peroksidaz enzimi ile GSSG dönüĢtürülür (Arrick ve Nathan, 1984:4224).GSH aynı 

zamanda hidrojen peroksidin ve diğer  peroksidlerin indirgenmesini katalizler (Pascual ve 

ark., 1992:49). 

 

Glutatyon S-Transferaz (GST) 
     Glutatyon (GSH); glutamik asit sistein ve glisinden oluĢan bir,intraselüler konsantrasyonu 

daha fazla olan bir tripeptittir. Önemli bir indirgeyici ajan olan ve antioksidan olan 

glutatyon,hücrenin oksido-redüksiyon dengesini sürdürüp hücreleri endojen ve eksojen 

kaynaklı oksidanların zararlı etkilerinden korumaktadır.Yine ilaçlarla konjugat oluĢturarak 

suda çözünür hale getirilir.Hücre membranlarında amino asit transportunda görev alır.Bazı 

enzimatik reaksiyonlarda kofaktördür. Protein disülfid bağlarının yeniden düzenlenmesinde 

rol oynar.  

      Glutatyon peroksidazın (glutatyon:H2O2  oksiredüktaz GSHPx) substrat spesifikliğine 

bağlı olarak iki tipi tanımlanmıĢtır; Selenyum bağımsız GSHPx‘ etkisi hidrojen peroksit 

dıĢındaki organik hidroperoksitler üzerinedir (Hardell ve ark., 1993:99; Cikryt ve ark., 

1982:2873). Selenyum bağımlı enzim ise ayrıca hidrojen peroksit üzerine etkilidir 

(Schamberger ve ark.,1986:42). Eritrositlerde (GSH ve GSH peroksidaz varlığında) H2O2‘in 

redüksiyonu; GSSH redüktaz aktivitesi için NADPH‘ları sağlayan pentoz fosfat yoluyla 

iliĢkilidir(Bryant ve ark.,1982:4937). Bu önemli reaksiyonlar membran lipidlerini 

oksidasyona karĢı korumaktadır. Biyolojik sistemlerde,superoksit radikali ve H2O2 ara madde 

olarak oluĢmaktadır. Bu maddeler organik peroksit oluĢuma yol açarak, reaktif oksijen 

türlerini meydana getirir. Bu olay da GSSH sentezini ve salınımını arttırır (Halliwall, 

1987:358) 

 

Malondialdehit 
       MDA, lipid peroksidasyonunun son ürünü olup,sekonder peroksidasyonunun 

belirlenmesinde kullanılan bir parametredir.Yani poliansatüre yağ asitlerinin oksidasyonu 

sonucu malondialdehit oluĢur. Malondialdehit ,lipid peroksidasyonunun son ürünü 

olup,sekonder peroksidasyonunun belirlenmesinde kullanılan bir parametredir. pH 3.4‘de 

tiyobütirik asit (TBA) ile 95 C inkübasyonu sonucunda pembe renkli kompleks oluĢturur. 

Değeri 532 nm‘de spektrofotometrik olarak ölçülür (Morita ve ark.,1995:11).  

Poliansatüre yağ asitlerinin oksidasyonu sonucu oluĢan malondialdehit (MDA) lipid 

peroksidasyonunun en önemli göstergelerindendir (Del ve ark., 200:316). 

       Kanserde lipid peroksidasyonu,kontrol edilemeyen serbest radikal oluĢumu nedeniyle 

kanser hücresinde bazı değiĢikliklere yol açar (Eriksson ve Anderson,1992:1). Kanser 

geliĢimi ve peroksidasyon iĢlemleri arasındaki iliĢkiyi açıklamayı amaçlayan çalıĢmalar farklı 

sonuçlar vermiĢtir. Bazı araĢtırmacılar, kanserli hastaların plazmalarında (Geber ve 

Segala,1992:235;Canbey ve ark., 2002:175) ve kanser dokularında (Levy ve ark.,1998:1325; 

Otamiri ve Sjodahl,1989:422) artan lipid peroksidasyon düzeylerini tespit etmiĢlerdir. Lipid 

peroksidasyonunda saptanan bu artıĢ, eritrosit tarafından üretilen peroksit miktarı ile 

peroksitleri-temizleyen enzim sistemleri arasındaki yetersizliğe bağlı olabilir. Bu 
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durum,hidrojen peroksit ve onun aktif ürünü hidroksil radikallerinin neoplastik değiĢikliklere 

neden olabileceğini destekler (Canbey ve ark.,2002:175).  

 

Katalaz   

        Katalaz, 1937 yılında Sumner ve Dounce tarafından sığır karaciğerinden izole edilmiĢtir. 

Molekül ağırlığı 240 kDa civarında olup, aktif kısmında dört tane ferrihem grubu (Fe3+-

protoforfilin) bulunduran bir hemoproteindir. Her alt ünite aynı zamanda enzimi kendi 

substratı H2O2‘ye karĢı koruyan ve etkinliğini artıran NADPH içerir (Halliwell ve Gutteridge, 

1999; Aydın ve ark., 2001:65-70; Nordberg ve Arner,2001:1287). Katalaz (CAT) 

Peroksizomlarda daha az olarak sitozolde ve mikrozomal fraksiyonda bulunur. Hidroksil 

radikali oluĢumunu hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalayarak engeller (Valko ve ark. 

2007:44). Katalaz aktiviteisinin tayininde en çok kullanılan yöntem H2O2 yıkımının 

spektrofotometrik yöntemle 240 nm de izlenmesidir (Johanson ve Borg, 1988:331). 

 

2. Vitaminler 

Vitamin E (Tokoferol) 

       E vitamini ilk olarak 1922 yılında izole edimiĢ ve  α, β, γ, δ-tokoferol olarak adlandırılan 

bileĢiklerdir.  Bu bileĢikler arasında en yaygın ve biyolojik aktivitesi en yüksek olan α-

tokoferoldür (Packer ve ark., 2001:227). α-Tokoferol,  hidroksil, singlet oksijen, süperoksit,  

lipid peroksil radikalleri ve diğer bazı serbest radikallerin temizlenmesinde rol oynar 

(Blokhina ve ark., 2003:179). 

        E vitamini (tokoferoller), yağda çözünen en önemli antioksidanlardan olup tüm hücre 

membranlarında mevcut olup ve çoklu doymamıĢ yağ asitlerini, oksidasyona karĢı koru-

maktadır (Diplock, 1998). E vitamininin yüksek dozlarda diyete ilavesinin LDL düzeylerini 

önemli ölçüde artırdığı ve oksidatif strese karĢı oldukça koruyucu olduğu bildirilmektedir 

(Byers ve Geraldine, 1992:139; Reaven et al. 1993:590; Pekiner, 2003:243). 

     Ayrıca  çoğu ülkede yapılan klinik çalıĢmalar ve deneyler sonucunda, düzenli olarak E 

vitamini alınmasının çeĢitli hastalıkların (kalp-damar, erken yaĢlanma, Ģeker ve kanser türleri) 

oluĢumunun önlenmesinde büyük oranda katkılar sağladığı tespit edilmiĢtir (Uğuzlar, 

2009:70). E vitamininin tokotrienol türevi göğüs kanserinin ilerlemesini önlediği ve kanda 

kolesterolü düĢürücü özellik  gösterdiği saptanmıĢtır (Al-Attar, 2011:63) 

 

Vitamin C (Askorbik asit) 

     Askorbik asit olarak da bilinen  C vitamini, suda çözünen ve metabolik birçok görevi 

olan vitamin. Organizmada birçok hidroksilasyon reaksiyonunda indirgeyici olarak görev 

yapar (Halliwell ve Gutteridge, 1989:238). Süperoksit ve hidroksil radikalleri ile kolaylıkla 

reaksiyona girerek bu radikallerin ortadan kaldırılmasında görev yapar (Murray ve ark., 1996; 

Padayatty ve ark., 2003:18; Kasnak ve Palamutoğlu, 2015: 226). 

 

Vitamin A  

Ön maddesi β-karoten olan A vitamini, metabolizmada çok güçlü bir singlet oksijen 

temizleyicisidir. Meyve ve sebzelerle alınan karoten ihtiyaç duyulması halinde vücutta A 

vitaminine dönüĢür. En bilineni A vitamini öncüsü olan β- karotendir. Ayrıca hidroksil, 

peroksil ve alkoksil radikalleri ile de doğrudan reaksiyona girerek lipit peroksidasyon zincir 

reaksiyonunun önlenmesinde görev yapar. β-Karoten düĢük oksijen seviyelerinde etkili 

olduğundan daha yüksek oksijen seviyelerinde etkili olan vitamin E‘ nin antioksidan etkisinin 

tamamlayıcısı olur (Murray ve ark., 1996). 

      Karotenoidler özellikle singlet oksijeni (O2) ve peroksil radikallerini yok eden 

antioksidanlardır. Karotenoidler arasında en etkin  O2 tutucu; β-karotenin açık zincirli analoğu 

olan likopendir (Stahl ve Sies, 1999:183). LDL‘yi oksidatif hasara karĢı koruyarak 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vitamin
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ateroskleroz ve koroner hastalıkların geliĢmesini de önler (Seven ve Candan,1996:41). 

Ġnsanlar karotenoit sentezleyemediklerinden onları besin olarak dıĢarıdan almak zorundadır 

(Bramley, 2000:233). Diyette likopence zengin gıdalardan en çok tüketileni domatestir. 

Dolayısıyla bu ihtiyacın büyük bir kısmı domatesten karĢılanmaktadır. Likopenin antioksidan 

özelliği tekli oksijen yakalayıcı, süpürücü görev yapmasından ve dolayısıyla hücreleri 

oksidatif strese karĢı korumasından gelir. Ġndirgenmeden önce bir molekül likopen binlerce 

tekli oksijen molekülü bağlayabilir (Krinsky,1988:95). Likopenin oksidatif stresin biyo 

göstergeçlerini düĢürme yeteneğine bağlı olarak koroner kalp hastalığı, osteoporoz, tip 2 

diyabet gibi kronik hastalıkların meydana gelme riskini düĢürdüğü ileri sürülmektedir (Rao, 

2004:161; Kasnak ve Palamutoğlu, 2015:226). 

 

Antosiyaninler  

      Flavonoid bileĢikler arasında yer alan antosiyaninler meyve sebzelerin yanı sıra çiçeklerde 

de bulunur ve suda çözünen doğal pigmentler arasında en önemli grup olarak kategorize 

edilir. Bunlar meyve sebzelere mavi, kırmızı, mor rengi veren pigmentlerdir. Bu doğal 

pigmentlere antioksidan, antikanser, antidiabetik ve iltihap önleyici gibi sağlığa yararlı 

özellikleri ve aynı zamanda çekici renkleri nedeniyle gıda sanayinde ve alternatif tıpta çok 

önem verilmektedir (Kasnak ve Palamutoğlu, 2015:226). 

 

Flavonoidler 

        Flavonoidler,  bitkilerin sekonder metabolitleri olan polifenolik bileĢiklerdir. 

Günümüzde bitkilerden ayrıĢtırılan 4000‘den fazla flavonoid bilinmektedir. Halka yapılarına 

göre flavonoller, flavonlar, flavanonlar, antosiyaninler, kateĢinler ve izoflavonoidler olarak 

sınıflandırılırlar (Kasnak ve Palamutoğlu, 2015:226). Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda 

polifenollerin in vivo Ģartlarda endotelyal fonksiyon artırıcı (Caton ve ark, 2010:4008), 

hücresel sinyal iletimine katkı sağlayıcı ve iltihap önleyici özellikleri gibi çok daha önemli 

etkilerinin olabileceği ortaya konulmuĢtur (Williams ve ark, 2004:838; Sies ve ark, 

2005:304). Fenolik bileĢiklere, beslenme fizyolojisi açısından olumlu etkileri nedeniyle 

biyoflavonoid ve kılcal dolaĢım sisteminde geçirgenliği düzenleyici ve kan basıncı düĢürücü 

etkisi göz önüne alınarak P faktörü (Permeabilite Faktörü) veya P vitamini adıda 

verilmektedir. Polifenoller, fenolik asitler ve flavonoidler olmak üzere iki ayrılır (Neo ve ark, 

2010:353-359).  

 

Selenyum  

    Selenyum insan beslenmesinde çok önemli bir mikrobesleyici olarak kabul edilmiĢtir. 

Bunun sebebi vücut dokularından oksidatif hasarı önleyen bir antioksidan enzim olan 

glutatyon peroksidazın ayrılmaz bir parçası olmasından kaynaklanır (Lobanov ve ark, 2008). 

Selenyumun çeĢitli deneysel modellerde tümör oluĢumun azalttığı gösterilmiĢtir. Yapılan 

hayvan modelli çalıĢmalarının üçte ikisinde selenyum eklenmesi ile tümör insidansında 

düĢme görülmüĢtür. Antioksidan etkisi, immün fonksiyonları arttırması, karsinojen 

metabolizmasını değiĢtirmesi, yüksek selenyum varlığında metabolitlerinin hücre toksisitesini 

sağlaması ve testosteron üretimini baskılaması gibi selenyumun antikanserojenik etkisini 

açıklamada ileri sürülen çok sayıda potansiyel mekanizma vardır (Sunay, 2010; Kasapçopur 

Özel ve  Birdane, 2014:41). 

 

Glutatyon (G-SH) 
       Organizmanın tüm hücrelerinde bulunan glutamikasitsistein–glisinden oluĢan bir 

tripeptidtir. Aminoasitlerin hücre içine taĢınması görevinden baĢka, çeĢitli metabolik 

fonksiyonları vardır (Onat vd., 2002:422). Suda çözünen önemli bir antioksidandır. H2O2, 

disülfitler, askorbat ve serbest radikalleri indirgeyebilir ve böylece hücreleri oksidatif hasara 
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karĢı korur. Özellikle eritrosit membranını H2O2‘den, lökositleri fagositozda üretilen oksidan 

maddelerden ve lens proteinlerini oksidatif hasardan korur. Glutatyon eritrositlerde 

hemoglobinin ve diğer proteinlerin tiyol gruplarını (-SH) indirgenmiĢ halde tutarak onları 

oksidasyona karĢı korur. Böylece hemoglobinin methemoglobine dönüĢümünü, fonksiyonel 

protein ve enzimlerin de inaktivasyonunu engeller (Kasnak ve Palamutoğlu, 2015:226). 

 

BHT, BHA, PG, TBHQ 

      Gıda endüstrisinde lipid oksidasyonu engellemek veya azaltmak, toksik oksidasyon 

ürünlerinin oluĢmasını engellemek, besinsel kaliteyi sürdürmek ve gıdanın raf ömrünü 

uzatmak amacıyla antioksidan kullanımı gereklidir (Finley ve Given, 1986:999). Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği‘ne göre de antioksidanlar ―yağların acılaĢması ve renk değiĢikliği gibi 

oksidasyonun neden olduğu bozulmaları önleyerek, gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını 

sağlayan maddeler olarak‖ tanımlanmaktadır. Bu amaçla gıda endüstrisinde yağlarda ve yağca 

zengin diğer gıdalarda bütillendirilmiĢ hidroksitoluen (BHT), bütillendirilmiĢ hidroksianisol 

(BHA), propil gallatlar (PG), tert-bütil hidroksikinon (TBHQ) gibi sentetik antioksidanları 

gıda katkı maddesi olarak yıllardan beri kullanılmaktadır  (Kasnak ve Palamutoğlu, 2015: 

226). 

          

Bitkisel Antioksidanlar 
     Özellikle baharatlar doğal antioksidan kaynağı olarak kabul görmüĢ ve bir çoğunun 

antioksidatif bileĢikleri de izole edilmiĢtir (Miyajima ve ark., 2004:301). Biberiye, adaçayı, 

kekik, mercanköĢk, zencefil ekstraktlarının mısır, balık, zeytin, fındık, ayçiçeği, soya yağları 

üzerindeki oksidasyon stabilitesi incelenmiĢ ve etkili sonuçlar bulunmuĢtur (Yanishlieva ve 

Marinova, 2001:752). Biberiye, adaçayı, kekik ve sarımsak ile yapılan bir baĢka çalıĢmada 

ise, bu baharatların etin ızgarada piĢirilmesi sırasında 37 oluĢan karsinojenik etkili 

heterosiklik aminlerin oluĢumunu % 60 oranında azalttığı bildirilmiĢtir (Larson, 1988:969).  

 

Melatonin  

      Melatonin, memelilerin baĢlıca beyninde serebral yarıküreler arasındaki pineal bezden ve 

ayrıca lens ve kemik iliği hücreleri ile safra ve gastrointestinal sistemden sentezlenip 

salgılanan, uyku, üreme gibi pek çok biyolojik fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynayan bir 

hormondur (Baysal, 2004). 

      Melatonin güçlü bir antioksidandır ve lipid peroksidasyonu sonucu oluĢan oksidatif hasarı 

önlediği bildirilmiĢtir. Süper oksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve 

glutatyon redüktaz gibi antioksidan enzimlerin aktivitesini stimüle ederek dokularda lipid 

peroksidasyon sonucu oluĢan oksidastif hasarı önler. ViĢne, badem, fındık, papatya çayı, sarı 

kantaron gibi besinler melatonin içerirler (Halliwell, 1993:99). 

 

Sonuç 

 

       Hava kirliliği, sigara kullanımı, kötü beslenme alıĢkanlıkları (alkol tüketimi, yetersiz ve 

kalitesiz beslenme), stres de eksojen ve endojen olarak SOR oluĢumunu artırmaktadır. 

Organizmanın antioksidan kapasitesinin yetersizliği durumunda, metabolik reaksiyonlar 

hücreler için zararlı olmakta ve önlenemeyen bu zararlı reaksiyonlar neticesinde deride akne 

ve kırıĢıklık, prematüre  yaĢlanma, koroner damar hastalıkları, diyabet, Alzheimer, Parkinson 

ve değiĢik kanser türlerinin oluĢmasına zemin hazırlamaktadır (Yılmaz,2010:143).                        

YaĢam  Ģartları  gereği  yanlıĢ  ve  yetersiz  beslenme  sonucu  ortaya  çıkan hastalıklardan 

korunmak için de antioksidan içerikli besinler tüketmeliyiz. Bu hastalıklara çözüm getirmek, 

öncelikle bu hastalıkların oluĢumunu engellemekle gerçekleĢebilir. Bunun içinde doğal, 

dengeli ve hatta bilinçli beslenmek gerekir. Bilinçli bir beslenme ile antioksidanlı besinlerin 
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tüketimi sonucu, serbest radikallerin etkileri azaltılabilir. YaĢ ilerlemesinin bir sonucu olan 

vücudun zayıflayan antioksidan savunma sistemi güçlendirilebilir (Kasnak ve Palamutoğlu, 

2015: 226). Bundan dolayı sağlığımızı korumak için SOR oluĢumunu  azaltmalı, yeterli ve 

dengeli beslenmeli, antioksidan içeren besinler tüketmeliyiz. 
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