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ÖN SÖZ
Mesleki eğitim, iş ile birey arasında uyum sağalama sürecidir. İşin bilim ve
teknolojideki gelişmelere dayalı olarak farklılaşması, ülkemizde de mesleki teknik eğitimin
bu değişime uyumlu değişimi sağlaması gerekir. Bu amaçla mesleki ve teknik eğitim
ilişkin sorunların çözümü için başlatılan çalışmaların içerisinde Mobilya Dekorasyon
bölümü de bulunmaktadır. Bu nedenle Mob. Dek. bölümüne ilişkin sorunların çözümü
için, öncelikle ülkedeki Mob. Dek. bölümü mezunlarına duyulan ihtiyaçlarının belirlenip,
ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanması ve eğitim programlarına uygun
öğretim materyallerinin geliştirilmesi zorunlu görülmektedir.
Bu amaçla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ekim 2002 tarihinde METGE (Mesleki
ve Teknik Eğitimi Geliştirme) projesi çalışmalarına başlamış ve temel hedef olarak kendi
kendisine yetebilen bir okul yapısı geliştirmek olup bu proje kapsamında yapılan ihtiyaç
belirleme çalışmalarının bir boyutu da Mobilya Dekorasyon bölüm mezunlarına ilişkin
bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi olmuştur.
Bu amaçla eğitim bilimciler ve eğitim politikası ile ilgilenenler sürekli arayış
içerisindedirler. K.K.T.C.'nde mesleki eğitimde değişim ve gelişim için projeler
geliştirilmiştir. Bu projelerin bir kısmı uygulamaya konulmasına karşın diğer bir kısmı ise
uygulama imkanı bulamamıştır. Eğitim örgütlerinin benimsediği değişim faaliyetleri
başarılı olmuştur.
Avrupa Birliğine uyum sürecinde mesleki eğitimin AB standartlarına yükseltilmesi
gerekmektedir. Bu süreç içerisinde AB proje bazında maddi destek sağlamayı vaat
etmektedir. Teknolojideki hızlı gelişim eğitim yöntem ve tekniklerini değişikliğe
uğratmıştır. Unutulmamalıdır ki geri dönüşü en uzun zaman alan yatırım eğitimdir.
Ulusların geleceğine yön veren eğitim kurumlarıdır.
Bu

araştırmayı hazırlarken yardımlarını esirgemeyen değerli

hocam

ve

danışmanım Sayın Dr. Fatoş SİLMAN' a, Doç. Dr. Cem BİROL'a ve emeği geçen
herkese teşekkür ederim.

KASIM 2005

Mehmet ALAN
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ÖZ

Bu çalışma, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın Mesleki Teknik Öğretim
Dairesine

bağlı Mobilya Dekorasyon

bölümünün

mezunlarını

iş hayatına

hazırlama

yeterliliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini Lefkoşa ilçesindeki Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı
eğitim kurumlarından mezun öğrenciler ve sanayicilerden oluşturmaktadır. Toplanan
·eriler SPSS for Windows Programı kullanılarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama,
standart sapma ve gruplar arasındaki farklara parametrik olmayan istatistikler ile analiz
•'!

u

,j'

edilmiştir.

Mobilya Dekorasyon bölümü 1992-2002 yılları arasında toplam 68 mezun

'

rermiştir. Bu sayı aynı yıllar içinde verdiği mezunlarının % 4,4'ü dür. Bu mezunların

tamamına ulaşılmak istenmiş ancak 68 kişiden sadece 24 kişiye ulaşılmıştır.
Ankete, katılanların % 41,7 'si atölye çalışmalarında kazanılan becerilerin, ışe
hazırlamada yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. % 29,2 si ise meslek dersleri öğrenimin de
kazanılan bilgileri

iş hayatına hazırlama konusunda yetersiz bulmuştur. Genel bilgi

erslerindeki öğrenimi ise% 12,5 oranında yetersiz bulmuşlardır.

X

ABSTRACT

This graduate study aimed to determine the efficiency of the Department of
iture and Decoration, which is part of the Vocational and Technical Education Office,
- preparing its graduates to the working life.
The sample of the study comprised 24 graduates of the Department of Furniture
anc Decoration located in Nicosia and 13 employers from private sectors in Nicosia. Data
vere obtained through questionnaires and were analysed by SPSS windows program.
41,7% of the participants indicated that skills acquired from the workshop activities
ook place at the school were not sufficient prepare students for working life. 29, 2% of the
articipants implied that the technical courses offered at the school were not sufficient in to
repare students for working life while 12, 5 % of the participants stated that the common
ore subjects offared at the school were not sufficient. 19,1 % of the graduates implied that
ey did not attend technical courses related to their profession after they graduated.

Xl

KISALTMALAR

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
~KB:
~TGE:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme

SPSS: Stasistical Packege Social Sciences
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu bölümde; 1989-2002 öğretim yılında KKTC Teknik Eğitim Dairesine bağlı
Endüstri

Meslek

Lisesi

mezunlarını

iş

hayatına

hazırlamadaki

yeterliliğinin

.::eğerlendirilmesi,ile ilgili olarak , araştırmanınamacı, kullanılanbaşlıca terimlerin tanımı,
zrastırmanın sınırlılıkları ve önemi açıklanmaktadır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve birey yaşamını büyük ölçüde
etkilemesi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda köklü değişmelere sebep olmaktadır.
Birbiri ardından gelen değişiklikler çalışanların iş dünyasını ve özellikle endüstriyi
layısıyla sektörleri tamamen etkilemektedir. Bu 'durum eskiyen her bilginin hızla
yenilenmesinde, güncelliğini yitiren her teknolojinin modernizasyonunda ve bunların
topluma sunulmasında baş unsur olan eğitimin önceliğini ve önemini vurgulamayı
gerektirir ( Alkan, Doğan ve Sezgin, 1998).
Mesleki ve Teknik Eğitim gelişme ve çağdaşlaşmanın lokomotifliği görevini yalnız
gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde sürdürmektedir. Ekonomideki
~eselleşme ise mesleki ve teknik eğitime yeni bir boyut ve perspektif kazandırmıştır.
lavısıyla çağdaş toplumlar düzeyinde yaşamayı hak eden ve bu hedefi belirlemiş
-···emizde mühendislik eğitimini de ilgilendiren mesleki ve teknik eğitimin küresel
ekonomiye göre yeniden yapılandırılması için mevcut durumun incelenmesi ve
dentilerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır (Doğan, 1983).
Dünya son yıllarda bilgi tabanlı bir ekonomiye gitmektedir. Enformasyon
~=uıojilerini etkin kullanan ülkeler küreselleşme sürecinde büyük avantaj elde
ektedirler. Yeni küresel ekonomide fon yöneticileri, bankacılar, büyük şirketler ve
arın yanı sıra milyonlarca bireysel yatırımcı, büyük miktarlardaki sermayeyi
··gisayarda tek bir tuşu tıklayarak dünyanın bir ucundan öbür ucuna aktarabilmektedirler.
ölçeğinde küreselleşme; bilgi ve sermayenin, hizmetlerin, mal akışının büyümesini
ten, ülkeler arasında ekonomik dayanışmanın büyümesine işaret etmektedir.
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Buna göre küresel ekonomi kriterlerin den bazılarım sıralayacak olursak; uyacak
_:izcrılemeleri yapma ihtiyacı doğmuştur.
Küreselleşme sürecinin hız kazanmasında enformasyon teknolojilerinin
vnadığım belirtmiştik. Enformasyon
-

teknolojilerindeki

önemli bir

bu baş döndürücü

gelişim

.~; kitle üretim ve tüketiminde ciddi dönüşümler yaşanmasını beraberinde getirmiştir.
sektörler dışında genellikle ulusal firmalar küçülme yoluna gitmiştir. Bu süreç

·-1;
• .,,1;ı,.1;

bilgi tabanlı insan gücüne olan talebi artırırken, milyonlarca vasıfsız işgücünü

· ·· dam sürecinin

dışında bırakmıştır.

Yaşanan

gelişmeler

hem gelişmiş

hem de

gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu büyük kütlenin yeniden
tonluma

kazandırılmasında

geleceklerini

belirlemede

Mesleki

Teknik

Eğitimin

rolü

ve misyonu,

önemli kilometre taşlarını oluşturacaktır

ülkelerin

(Alkan, Doğan ve

- zgin, 1998).
Ekonomideki değişim Mesleki ve Teknik Eğitime yeni bir boyut ve perspektif
kazandırmıştır. Bilgi tabanlı ekonomide üstünlük, ürün ve hizmet kalitesi ile
lirlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde Mesleki ve Teknik Eğitim, endüstrinin
·· iyacına uygun eleman yetiştirme ve kalite sorunlarına bağlı olarak gelişmektedir.
t Pazar ekonomisi, ticaret ve alışverişin serbestleştirilmesi ve daha geniş olanlarda
gücü hareketliliği fırsatı gibi şartlar, işgücünün küresel rekabete hazır olması için
. "'esleki ve Teknik Eğitim'in endüstri ile işbirliği ve kalitesinin geliştirilmesi ihtiyacını her
;eçen gün artırmaktadır ( Doğan, 1994).

METGE (MESLEKİ VE TEKNİK EGİTİMİ GELİŞTİRME) PROJESİ
Sosyo-Ekonomik

politikalar

ekonominin

ün niteliğini ve sayısını etkilemektedir.
yaygınlaşması,

istihdam

ile

eğitim

büyümesini,

Teknolojideki
sistemi

hızını,

teknolojiyi,

hızlı değişim, ulaşım ve

arasındaki

uyumu

,., ,., aktadır. Bu nedenle de meslek okullarının, sosyo- ekonomik politikalara

zorunlu
duyarlı

-;:;i_şim ve gelişimleri takip eden, uygulayan bir yapıya kavuşma zorunluluğu vardır.
Uluslararası mal ve hizmet satımındaki başarı, büyük oranda ülkelerin yetiştirdiği
zaynaklannın sahip olduğu yeterliliklere bağlıdır.
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Bu gerçeklerden yola çıkan KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü;
hareketlerinin, okulların fiziki kapasite kullanımının ve sektörel gelişimin izlenmesi
bağlı olarak ihtiyaç duyulan öğretmenlerin de eğitiminin sağlanması amacıyla
""GE projesi çalışmalarını başlatmıştır.
_.fetge Projesinin amaçları, yerel ihtiyaçlara duyarlı okul yapısı ve öğretim sistemi
· irmek, çevrenin katılımını sağlamak, ihtiyaçlara yönelik modüler eğitim programı
· irmek, meslek standartlarını

öğretime taşımak, kaynak materyalleri

lamak, öğrencileri iş hayatı hakkında bilinçlendirmek,

(modül v.b.)

kaynak yaratmak, okulların

conanımını arttırmaktır. Program geliştirme çalışmalarında okuldaki eğitim ile sektörün
beklediği becerilerin uyumu önemlidir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1998).
Bu projesinin temel amacı; Mesleki ve Teknik Eğitime taraf olan bakanlık, okul,
sıecne

ve sivil toplum

örgütlerinin

katılımını

sağlayarak,

bireyin

ve sanayiinin

iyaçlanna duyarlı, değişikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilen, kendi kendini
. enileyebilen ve geliştirebilen okul yapısı meydana getirmektir.
Bu genel çerçeve içinde proje aşağıdaki alt amaçları içermektedir.
Eğitim ihtiyacını belirleme
Çağdaş yönelimleri de dikkate alarak iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
eğitim programlarını geliştirme
eni öğretim teknolojilerini esas alarak öğretim yöntemlerini geliştirme
-

Modüler temele dayalı öğretim materyalleri hazırlama
YIETGE projesi Öğretim ve sistemi değerlendirme

~

Hizmet-içi yolu ile eğitici personeli (öğretmen-yönetici-rehber)

yetiştirme

-

Genel eğitim, örgün mesleki eğitim ve yaygın mesleki eğitim arasında yatay ve
dikey geçişleri sağlama
, Ye yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmeti sunmak
ematik, fen, dil v.b. derslerde kazandırılan kavramlarla günlük yaşamda ve iş
yatında karşılaşılan sorunlar arasında ilişkiyi geliştirecek materyaller hazırlama.

~-. Ortaokullarda teknoloji eğitimini geliştirme amacıyla çalışmalarına Ekim, 2002'de
şıamıştır.

Mesleki Teknik Eğitimin Sorunlan:

-

Genelde Eğitime özelde Mesleki Teknik Eğitime bütçeden ayrılan pay yeterli değildir.
..Iesleki Teknik eğitime öğrenci akışı yeterli değildir.
. Iesleki teknik eğitimde hangi alanlarda ara elemana gereksinim duyulduğu
ırlenmediğinden yeterli yönlendirme yapılamamaktadır.
..Iesleki Teknik Eğitimde yeni teknolojik araç ve gereçlerin sağlanması için bir kaynak
Döner Sermaye çalışmaları yeterince yapılamamaktadır.
Okulların fiziki alt yapılarında yetersizlikler mevcuttur.
Okulların özellikle yeni teknolojik araçlara ihtiyaç duyan atölyelerde araçlar standart

_-::.zeyde olmayıp ders araç ve gereçleri yeterli değildir.
--

Öğretmenlerin yeni teknolojik gelişmelere paralel bilgilerinin yenilenmesi hizmet içi

eğitime gönderilmesi gerekmektedir.
-

İş hayatı ve bunların sivil toplum örgütleri ile yeterli işbirliği yapılmamaktadır.

-

Köy kadın kursları amaç dışına çıkmış ve gerçek amaçlarından uzaklaşmıştır yeniden

üzenlenmesi gerekmektedir.
- Dünyadaki değişen ve gelişen teknolojilerden gerekli en iyi faydayı sağlamanın
. llarından olan bireysel öğrenme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.
. - Eğitimin gereklerinden olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterince
. pılmamaktadır.

Mesleki Teknik Eğitimde Hedefler
· -Dünyarıızıdeğişen ve gelişen çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayacak
şekilde bilgi çağı insanı olarak yetiştirecek yerel ihtiyaçlara uyumlu eğitim programları
__:gulayarak iş hayatı ihtiyaçları ile eğitim programlarını uyumlu hale getirilmelidir.
__ Altyapı da hazırlamak suretiyle tam gün eğitime geçilmelidir.
.:-Bilgisayar destekli eğitim, etkileşimli eğitim, bilgi paylaşımı, internet,
rleşme gibi imkanlar sunacak olan Bilişim Projesini hayata geçirmek.

görüntülü
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-:ı -Eğitimde yeni teknolojileri imkanlar yaratarak kullanmak.
-Okullarımızdaki öğretmen-öğrenci motivasyonunu artıracak, ölçme ve değerlendirme
hizmetlerinde verimliliği yükseltmek.
- -Okul binaları ve atölyeleri standart düzeye çıkarmak.
6-İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyası ve örgütlerle
işbirliği yapmak.
7-0kullarda rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırmak ve mezun olan öğrencileri izleyip
değerlendirmesini yapmak.
8-Köy kadın kurslarını gerekli düzenlemeleri yaparak yaygınlaştırmak.
9-Çıraklık ve Meslek Eğitimi yasasında değişiklik yapmak
1 O-Pratik Sanat Okullarını gerçek işlevine kavuşturmak
11-Döner sermayeye işlerlik kazandırmak için tüzükte gerekli değişikliği sağlamak
12-Bir plan ve program çerçevesinde, tüm meslek öğretmenlerini belirli aralıklarla hizmet
içi eğitimden geçirmek ve bunun sürekli olmasını sağlamak.
-:ı-Meslek Lisesi öğrencilerine gördükleri eğitimle ilgili olarak verilecek diploma/ belge iş
ulmada öncülük taşıması için gerekli tekbirleri almak.
·+Verilen eğitim ve yapılacak değerlendirmelerin belli standartları karşılayacak

şekilde iş

cayatı ile birlikte yeniden düzenlenmelidir.
'= - Okul ile iş hayatı uyumlu hale getirilerek gerekli iş birliği sağlanarak okullarda

bulunmayan yeni teknolojik gelişmelerin iş yerlerine öğrenciler gönderilerek staja
..ıkartılarak sağlanmalıdır.

1.1.

Problem Durumu

Yirmi birinci yüzyılda

dünyadaki

gelişmeler,

sanayileşmiş

tüm ülkelerde

bir

değişim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişim sadece ülke ekonomisini ve
icaretini etkilemekte bireylerin günlük yaşamına da yansımaktadır. Sanayileşme süreci ile
tepnnnun

diğer sistemleri

er etkilendiği

arasındaki

etkileşim karşılıklıdır.

gibi bu sistemlerin

gelişmesi

eşme sürecide hızlanabilmektedir (Doğan, 1994).

Sanayi geliştikçe

için uygun

koşullar

diğer

yaratılırsa
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Eğitim ve istihdam arasında her düzeyde ilişkilerin sürdürülmesi gerekir. Eğitimin
er kademesi ile iş hayatı arasındaki etkileşim devamlılık göstermelidir.

Çünkü eğitim

· stemi özellikle mesleki ve teknik eğitim iş hayatı için itici bir güç görevi görmektedir.
Sanayileşme

sürecini oluşturan

en önemli öğelerden

biri insan gücüdür. Bu

dan işgücü ile eğitim sistemi arasında çok yakın ilişkiler bulunmaktadır.
~.illolojiyi kullanacak, teknolojinin devamlılığını

Çağdaş

sağlayacak, yeni teknolojiler üretecek

- •. gi ve beceriler ile donatılmayan bir insan gücü, teknolojinin devamlılığını sağlamak bir
a, gelişen teknolojiye de ayak uyduramayacaktır.

Çağımızda bilim, teknoloji, endüstri

re mesleki teknik eğitim arasında çok yakın ilişkiler bulurımaktadır.

Çağdaş endüstri

teknolojiye dayanmaktadır. Teknoloji ise bilimsel çalışmaların uygulamaya konulmasıdır.
Bilimsel çalışmalar teknoloji, teknoloji ise sanayide kullanılan üretim yöntemlerini ve
zraçlarını etkilemektedir (Davis, 1981).
Ortaöğretimde

genel liseler dışındaki

okulları kapsayan,

hem iş ve meslek

anlarına kalifiye eleman yetiştiren hem de öğrencileri yüksek öğretime hazırlayan eğitim
aırumlan Mesleki ve Teknik Liselerdir. Bu kurum içinde yer alan Kız Teknik Öğretim
urumları orta düzeyde meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Bugün bünyesinde
rgün eğitimde 63, yaygın eğitimde ise bölgesel programlarla
+;

birlikte 250 program

:gulanmaktadır ( M.E.B. Metge, 2000).
Mesleki
lamaktır.

ve

teknik

Sanayide

eğitimin
kullanılan

esas

amacı

üretim

sanayide

yöntemleri,

kullanılan

insan

araç ve gereçleri

gücünü

değiştikçe

. eriştirilen insan gücünün özellikleri de değişmektedir. Bu bakımdan mesleki ve teknik
eğitimde nitelikli insan gücü yetiştirmenin temel başlangıç noktası eğitim ihtiyaçlarının
-=1elik, nicelik yönünden belirlenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Mesleki ve teknik eğitim
sanayinin uzağında çalışamaz ve güçlenemez. Çünkü öğretim programlarından mezun olan
~enciler,

okulun ürünü olurken aynı zamanda

sanayinin insan gücü girdisi olarak

=3:ülmelidir. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar kendi kalitelerini yükseltmek adına
telikli iş gücü ihtiyacını

karşılayabilmek

bölgelerinde oluşan değişiklikleri

için iş hayatı

(sanayi) ve genel olarak

çok yakından takip etmeli ve en kısa zamanda bu

eğişiklikleri öğretim programlarına yansıtabilmelidir. Teknoloji durağan olmadığına göre
arımızdaki öğretim programları da durağan olmamalıdır (Doğan, 1997).
Bir okulun başarısı mezunlarının
~, ülmektedir.

Bu

noktada

okulların

nitelikleri
nitelikli

ve alanlarında
insan

gücü

çalışabilmeleri

yetiştirebilmeleri

ile
için
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çevrelerindeki nüfus hareketlerinden (göçler, çalışanlar, çalışmayanlar, çağ nüfusu) yeteri
kadar öğrenci potansiyelinin olup olmamamsından, bölgedeki genç ve yetişkinlerin ilgi ve
isteklerinden, sanayinin iş gücü ihtiyaçlarından, çevrelerindeki iş gücü yetiştiren diğer
kurumların durumlarından haberdar olmaları kaçınılmazdır (Adem, 1981 ).
Bu noktadan hareketle okulların program geliştirme çalışmalarına temel teşkil
edecek işgücü talebi ve arzı arasındaki farkı bulmaları gerekliliği bu araştırmanın
problemini oluşturmaktadır. Eğitim, fertlerin ve toplumun sosyal gelişimini hızlandıran,
ekonomik kalkınmasını destekleyen; milli, kültür değerlerini koruyan, geliştiren,
nesilden nesile aktaran milli birlik ve bütünlüğü sağlayan en müessir faaliyetlerden biri
ve en önemlisidir.
Mesleki eğitim ise; " Bireye iş hayatındaki belirli bir meslek ile ilgili bilgi, beceri
ve iş alışkanlıklarıkazandıran, bireyin yeteneklerini çeşitli yönlerle geliştiren eğitim
sürecidir." "Teknik eğitimde; ileri seviyede fen ve matematik bilgisi ile, uygulamalı teknik
yetenekleri gerektiren becerili işçi ile mühendis arasındakiara elaman için gerekli olan bilgi,
beceri ve iş alışkanlıklarını

geliştirme

sürecidir

şeklinde

tanımlanmaktadır

(Erdoğan, 2004).
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin kuruluşundan buyana, mesleki-teknik okula
dayalı bir gelişme modeli benimsenmiştir. Mesleki ve teknik okullarda ülkemizin ihtiyacı
olan becerili ve teknik insan gücü yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşım ile becerili ve
teknik insan gücü için gerekli, bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları, okulun derslik, laboratuar
ve atölyelerinde öğretilmiştir.
Tarihi seyir içerisinde mesleki-teknik eğitim; ülkemizin ihtiyacı olan ara teknik
eleman gücünü karşılayabilmek için yaygınlaştırılmıştır.Okul ve öğrenci sayısı bakımından
orantılı bir şekilde artışını sürdürmüştür.Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü şekilde bilim
ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilen yeni teknolojiler üretebilen, nesilleri hızla
yetiştirmek mecburiyetindeyiz.Bilgi ve .teknolojide çağdaş ülkeler arasındaki acımasız
yarışta saf dışı kalmamak için eğitim sistemimizinbu gelişmelere "süratle ayak uydurması
gerekmektedir (Erdoğan, 2004).
Mesleki-teknik eğitim ile bireylere kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatının
taleplerine uygun mu? Sorusunun doğru olarak cevaplandırılabilmesi

için sistemin

yetiştirdiği insan gücünün emek piyasasındaki durumunun sürekli izlenmesine ihtiyaç
Yardır. Mesleki-teknik eğitim kurumlarından mezun olanların çalışma hayatındaki
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durumlarının izlenmesi için bir çok çalışma yapılmıştır.

Ancak bu çalışmalarda süreklilik

sağlanamamıştır. Bir sistemde ürünün ihtiyaca uygunluğu hakkında geçerli,

ve güvenilir

dönüt olmadan sistemi düzeltmek ve geliştirmek güçtür. Mesleki ve teknik eğitim dinamik
bir özelliğe sahiptir. Sistem, iş hayatındaki değişmelere karşı duyarlı olmak zorundadır
(Erdoğan, 2004).
Değişmelere
sistemden

etkili

sistemlerinde

karşı
bir

duyarlılık

çalışma

sistemin yetiştirdiği

gösteremeyen

beklenemez.

ve kendisini

Gelişmiş

insan gücü düzenli

sonuçlarına göre gerekli ise düzeltmeler yapılmaktadır.
durumlarının

izlenmesi

sistemin temel görevlerinden

mesleki

yenilemeyen
ve teknik

olarak izlenmekte
Mezunların

bir

eğitim

ve izleme

iş hayatlarında

ki

birisi olarak kabul edilmektedir

(Doğan, 1997).

1.2. Problem Cümlesi
"Mobilya ve dekorasyon bölümünün mezunlarını iş hayatına hazırlama yeterliliği ne
düzeydedir? "
1.3. Araştırma Problemine Ait Alt Problemler
Alt problem l
Mezun olan öğrencilerin, meslek alanına ilişkin memnuniyetleri nasıldır ve
kendilerini geliştirme istekleri nelerdir, öğrencilerin gördükleri mesleki teknik eğitim iş
hayatının taleplerine uygun mudur ?
Alt problem 2
İşveren görüşlerine dayalı olarak eğitim ihtiyacı nedir ?
Alt Problem 3
Mobilyacılıkta işgücü bulunan alanlar nelerdir ?
Alt Problem 4
Mezunlar, gördüklerimesleki eğitimi, yaptıkları işe ne derece uygun bulmaktadır ?
Alt Problem 5
Mezunlar kendi alanları ile ilgili bir işte çalıştıklarında ne kadar ücret almaktadır ?
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1.4. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı, KKTC Teknik Eğitim Dairesine bağlı Teknik Lise ve
Endüstri Meslek Liselerinden 1989-2002 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin Mesleki
teknik eğitimin, iş hayatının taleplerine olumluğunu değerlendirmektir. KKTC'de bir
Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon bölümü

mezunları iş hayatına hazırlama da ki

yeterliliklerinin belirlenmesidir.
1.5.

Araştırmanın Önemi

Mesleki eğitim, bireye iş hayatındaki belirli bir meslek ile ilgili bilgi, beceri ve iş
alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitim
sürecidir. Günümüzde artan bir hızla -farklılaşan ve karmaşık bir nitelik kazanan iş ve
görevlere, deneme ve yanılma yöntemi ile insan gücü yetiştirmek yeterli olmamaktadır.
Yetersiz bir mesleki eğitim ile emek piyasasına giren bireylerin iş bulmaları güçleşmekte,
buldukları işi kaybetme ihtimalleri artmakta, ücret seviyeleri düşük olmakta ve değişen
teknolojiye

uyumu

zorlaşmaktadır.

Beşeri

kaynağını

bilim

ve teknolojinin

gereklerine göre yetiştiremeyen ülkelerin rekabet gücü yetersiz kalmaktadır. Mal ve hizmet
üretiminde kalite ve verimin yükseltilmesinin başlıca araçlarından birisi de iş hayatının
taleplerine göre yetiştirilmiş insan gücüdür ( Doğan 1994).
Beşerikaynağın iş hayatınıntaleplerinegöre yetiştirilmesikalkınmayı hızlandırmakta
ve istihdamı artırmaktadır. Bu araştırma, Mesleki-teknik eğitimin iş hayatının taleplerine
uygunluğunun periyodik olarak kontrol edilmesi, kontrol sonuçlarına göre gerekli ise
düzeltme yapılması ve sistemin etkinliği için gereklidir.

1.6.

Sayıltılar

Araştırma verilerinin sağlıklı bir biçimde çözümlenmesi ve yorumlanması ıçın
aşağıdaki sayıltıların yapılması gerekmiştir.
1. Araştırma kapsamına alınan TeknikLise ve Endüstri Meslek Lisesimezunları ile bu

mezunları çalıştıran işverenler ile ilgili ömeklem, evreni temsil etmekte ve onların
görüş ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır.
2. Mezunlar ve işverenler için uzman görüşleri alınarak hazırlanan anket
formları,cevaplandırılması amaçlanan sorunlarla ilgili veri toplamaya uygundur.
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3. Mezunlar ve işverenler, anket sorularını cevaplandırırken gerçek görüş ve

değerlendirmelerinibelirtmişlerdir.

1.7. Sınırlılıklar
Araştırmanın sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirtilen
amaçlara

ulaşabilmek

için çeşitli

araştırmalar yapılmıştır. Araştırmada yapılan

sınırlamalar vardır:
1.

Araştırma, KKTC Teknik Eğitim Dairesine bağlı Teknik Lise ve Endüstri

Meslek Liselerinden 1989-2002 öğretim yılında mezun olan öğrencilerle sınırlıdır.
2.

Kapsama alınan Lefkoşa'daki Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinden,

1989-2002 öğretim yılında mezun olan öğrencileri işyerlerinde çalıştıran işverenler, bu
araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bu araştırma METGE Projesinin uygulandığı Sedat
Simavi Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon bölümü ile sınırlıdır.
3.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretim programlarına yönelik

işletmelerin görüşleri ile, sınırlıdır.
4.

Veri toplama aracı olarak işveren görüşlerini içeren anket formu ve basılı

materyaller ile sınırlıdır.
5.

Yöntem açısından tarama modeli ile, sınırlıdır.
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KURAMSAL TEMELLER

1.8. Mesleki Eğitim Hakkında Genel Bilgiler
Bu bölümde mesleki eğitimde çağdaş eğitimin önemi,mesleki eğitimde planlama,
KKTC Milli Eğitinde alınan kararlar tartışılmıştır.
1.8.1. Mesleki Eğitimde Çağdaş Eğitimin Önemi.
Meslek eğitimi belirli bir meslek alanına yönelik olarak yapılan eğitimdir. Bir
meslek sahibi olmak veya mesleğinde ilerlemek isteyenler için düzenlenir. Mesleki eğitim;
bireyi, seçmiş olduğu alanda mesleğin temel bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmeyi,
meslek içinde çalışanların becerilerini çağdaş düzeye çıkarmayı ve sorumluluk üslenen
vatandaşlar olarak yetiştirmeyi amaçlar (Doğan, 1997).
Çağdaş eğitim, çağın gelişmelerine uyum sağlayan, yaşadığımız dönemin
imkanlarını iyi bilen, yarının ihtiyaçlarına cevap verebilen eğitimdir. Gerek sanayide,
gerekse hizmetler sektöründe yeni iş alanları ve vasıflı işgücü ortaya çıkmaktadır. İş
alanlarına vasıflı insan gücü yetiştirmede Mesleki ve Teknik Eğitim son derece önemli
hale gelmiştir. Bilgiye ulaşan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanacak yüksek performanslı
üretken işgücünün yetiştirilmesi, bütün gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde ağırlıklı
olarak yer almıştır. Hedefimiz, sürekli kitle eğitimi ile "öğrenen insan" ve "öğrenen
toplum" yaratmaktır (Pucel, 1989).
Klasik eğitim daha çok düz anlatım yöntemi ile not tutturma yöntemlerine
dayanmaktaydı. Bunun yanında öğrencilerin ders kitaplarını okuyarak öğrenmeleri
beklenmekteydi.

Araştırmalar

sonucunda

insanların

okuduklarının

%

lO'unu,

duyduklarının% 20'sini, gördüklerinin% 30 unu, hem görüş hem işittiklerinin% 50 sini,
görüp işitip, söylediklerinin % 80'ini görüp, işitip, söyleyip yaptıklarının % 90'ını
hatırlamaktadırlar (Demirel, 2002).
Günümüzde, sadece belli bir işi yapabilen değil, değişen koşullara uyum
sağlayabilen, problem çözme ve iletişim kurma becerilerine sahip, ekip halinde
çalışabilen, mal ve hizmetin kalitesini geliştirmek için sorumluluk alabileninsan gücüne olan
ihtiyaç artmıştır (Doğan, 1997).
Geleneksel eğitim sistemi öğrencilere bilgi sunmaya dayalı idi. Günümüzde ise
bilginin kazandırılması değil bilgiye erişme yollarının öğretilmesi önem kazanmaktadır.
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r

başka ifade ile öğrenmeyi öğrenme ön plana geçmektedir. Ağırlıklı olarak önceki
akların yaptıklarını aktaran değil, yeni bir şeyler yapabilme yeteneği olan insanların

yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim anlayışı önem kazanmaktadır (Erdoğan, 2004) .

1.8.2. Mesleki Eğitimde Planlama
Mesleki

eğitimde

planlama

yapılırken;

eğitim

imkanlarından

insanların

vararlanabilmesi için mesleki eğitimin, bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre çeşitli
seviyelerde ve türde programlar sunması gerekir (Doğan, 1997).
Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin gelişmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
hedeflerine uygun olarak ve eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri gözetilmek suretiyle,
mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Bu yöndeki
planlama ve gerçekleştirme çalışmaları, Bakanlık ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütülür.
Mesleklerin basamakları ve her basamağın unvan, yetki, ve sorumlulukları
mevzuata göre dikkate alınır ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik
eğitim kurumlarının kuruluş ve programları, bu basamaklara uygun olarak planlanır ve
düzenlenir. Bu kurumlardan çıkanların mesleklerinin ne olacağı bir tüzükle saptanır.
Eğitim kurumlarının geliştirilmesinde, çevresel özellik ve ihtiyaçlar da gözetilir ve bu
kurumların yer, personel, bina, tesis ve ekleri donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili
standartlara göre uygun büyüklükte kurulması veya mevcutların bu esaslara göre yeniden
düzenlenmesi ve verimli olarak işletilmesi sağlanır (MEB, 2005).
Drucker' in belirttiği gibi "Eğitim denilince de aklımıza okullar gelmektedir.
Çeşitli açılardan eleştirilse de günümüzde okul vazgeçemediğimiz kurumların
başında gelmektedir. Okul, birtakım amaçları gerçekleştirmek üzere meydana
getirilmiş sosyal bir örgüttür. Onun meydana gelişini sağlayan en önemli etken,
bireyin ve toplumun ihtiyaçlarıdır. Genel olarak okul, belli bir yeri olan, belli
bir süre devam eden, öğrenci ve öğretmeni değişen, geniş bir çevreye hitap
eden, eğitim faaliyetini planlı ve programlı bir şekilde sürdüren, öğrenme
öğretme faaliyetlerini organize bir ders faaliyeti olarak devam ettiren, genel ve
mesleki çeşitler içerisinde şekillenen bir kuruluştur. Okul, bilgi toplumunda da
önemini korumaktadır. Fakat yeni okul bizim bildiğimiz geleneksel okul ol
mayacaktır. Hiç bitmeyen bir eğitim süreci yaşayacağız; dolayısıyla da eğitim,
sosyal hareketliğin en önemli aracı olma özelliğini kazanacaktır" (Aktaran:
Özdemir,1998:1).
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Eğitim
anlatmaları

Öğretmenler

yerine,

sınıfın

bilginin

önünde

çocuklar

çocukların bir kavramı öğrenmeleri

durup öğrencilerin

tarafından

bilmeleri

oluşturulduğunu

gerekenleri

kabul

veya bir beceriyi kazanmalarına

ederlerse,

yardımcı olacak

faaliyetlerle meşgul olmalarım amaçlayan yollar ararlar. Yani modülleri ve diğer öğretim
araç gereçlerini

kullanırlar

ve yeni öğretim yöntemleri keşfederler. Bilginin göreceli

niteliğinin farkında olmak, öğretmenleri yenilikçi olmaya ve alternatif öğretme ve öğrenme
yolları aramaya teşvik eder (Pocztar, 1977).
Pocztar'ın

"kumaşı neyin oluşturduğu ve dokumacının davranışları gözleyenler

için görülebilir. Fakat öğrenci bir kumaşın iplikleri kadar bilinmekte midir?", "Programlı
öğretim bir taraftan biçimlenecek öğrencileri diğer taraftan öğretim işini yapmaya özgü
araçları ifade etmektedir.

Bu iki görüş arasında ise öğrencileriyle, bilimle, kendisiyle

uyuşmuş olan öğretmeni temsil eden nehir, akmaktadır" (Pocztar, 1977: 86).
Planlı değişimin sadece eğitimcilerin işi olarak kabul edilmemesi gerekir. Eğitimle
ilgili verilen kararlara eğitimcilerin

dışında toplumunda katılması gerekir. Tabi bunun

sağlanması için öncelikle eğitimle daha geniş kitlelerin ilgilenmesi gereklidir (Erdoğan,
2004).
Milli Eğitim Bakanlığı
kaçınılmazdır.
verimli,

de yeniden

yapılanması

gerekliliği

Bu yapılanmanın, hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda olmasının yanında

kaliteli

gerektirdiği

örgütlenmesi'nin

ve dinamik

bir hizmet

nitelikleri taşıyan personelin

verme anlayışının
görevlendirilmesi

hakim

olması,

görevin

ve bütünlüklü bir değişim

yakalanması için eğitimin siyasi baskı ve istismarlardan etkilenmemesini sağlayacak tüm
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır (MEB, 2004 ).
Şurada alınan kararları incelediğimizde uluslar arası standartlara uygun diploma ve
sertifikaları kapsayacak modüler esaslara göre düzenlenmesi mesleki eğitimin yapısını
güçlendirecektir.

Mesleki eğitin planlanması ve yapılandırılmasında

kurulyşların katılımlarının

ilgili tüm kurum ve

sağlanması ile geniş tabanlı bir yapının oluşmasına yardımcı

olacaktır.
Mesleki eğitim proramlarımn
eğitimin önemini arttıracaktır.

istihdama yönelik olarak düzenlenmesi

Hizmetiçi eğitim biriminin oluşturularak

sistemli bir şekilde yapılması,eğitimcilerin

ile pratik

uygulamaların

kendilerini yenilemesi yeni teknolojileri tanıyıp

mesleki eğitimde kullanmaları açısından faydalı olacaktır.
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İşletmelerde mesleki eğitime yönelik kurs ve seminerlerin düzenlenmesi

sanayıcı

ve işletme sahiplerinin biliçlenmelerini sağlayıp verimliliklerini arttıracaktır.

IV.Milli Eğitim Şurası ve Mesleki Eğitimle ilgili alman Kararlar
IV.Milli Eğitim Şurası'nda

Mesleki Eğitimle ilgili alınan kararlardan

bazıları

aşağıdaki biçimde sıralanabilir.
Karar 1: Mesleki ve Teknik Eğitimde Programlar

uluslararası

standartlara

göre

diploma ve çeşitli sertifikalara götürecek şekilde geniş tabanlı ve modüler esasa göre
düzenlenir, bu düzenlemelerde gerekli koşulları karşılamak kaydıyla yatay ve dikey geçişler
sağlanır.
Karar 2: Mesleki ve Teknik Eğitimin yeniden yapılanmasında
planlama, program geliştirme, uygulama ve değerlendirme

yöneliş, finansman,

gibi her aşamada tüm ilgili

kurum ve kuruluşların karar sürecine katılımları sağlanır.
Karar 5: Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, verimlilik, hedef odaklılık, AB ülkelerinin
Mesleki

Teknik

Öğretim'deki

kurumlaşma

esasları

da

dikkate

alınarak

yeniden

yapılandırılır.
Karar 9: Mesleki Eğitim programları,
değerlendirilerek,
için Eğitim

iş piyasasının

insan gücü gereksinimleri

istihdama yönelik olarak düzenlenir. Hizmet içi eğitimin yürütülmesi

Ortak Hizmetler

oluşturulmalıdır.Uygulamalı

Dairesi'ne

bağlı

olarak

Hizmet

İçi

Eğitim

Birimi

ve tüm yıla yayılan geniş sürelerle, planlı ve programlı,

bilimsel ve profesyonel bir anlayışla oluşturularak, hizmet içi eğitimlerin planlanması ve
yürütülmesi görevini üstlenir.
Karar 16: İşletmelerde

meslek eğitiminin

daha etkili olabilmesi

ıçın gerekli

önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
Karar 18: İş yeri açmada, ustalık sertifikasına

sahip olunup olunmadığı

takip

edilir.
Karar 30: Mesleki Teknik Eğitimin geliştirilmesi için yeni modern meslek liseleri
yapılması, alt yapı ve donanımlarının
olması sağlanır.

AB ve gelişmiş ülkelerdeki norm ve standartlarda
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Karar 35: Ortaöğretimde Mesleki - Teknik eğitimin payının AB ülkelerindeki % 65
öğrenci oranına yükseltmesi hedeflenir.
Karar 4 7: Meslek

Liselerinde

okul - sektör

arasındaki ilişkileri ve organizasyonu

sağlayacak,

ilişkilerini

yürütecek,

bölümlerin ihtiyaçlarını

bölümler
tespit edip,

takip edecek, sektörde (İkili sistem içinde) stajları takip edecek bir "Teknik Müdür
Muavinliği" kadrosunun yasa ile oluşturulması sağlanır (MEB. 2005).
Şurada alınan kararları incelediğimizde uluslar arası standartlara uygun diploma ve
sertifikaları kapsayacak modüler esaslara göre düzenlenmesiyle mesleki eğitimin yapısını
güçlendirme amaçlanmaktadır.

Mesleki eğitin planlanması ve yapılandırılmasında

ilgili

tüm kurum ve kuruluşların katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir
Mesleki eğitim programlarının
eğitimin önemini arttıracaktır.

istihdama yönelik olarak düzenlenmesi

Hizmetiçi eğitim biriminin oluşturularak

sistemli bir şekilde yapılması,eğitimcilerin

ile pratik

uygulamaların

kendilerini yenilemesi yeni teknolojileri tanıyıp

mesleki eğitimde kullanmaları açısından faydalı olacaktır.
İşletmelerde mesleki eğitime yönelik kurs ve seminerlerin düzenlenmesi

sanayıcı

ve işletme sahiplerinin bilinçlenmelerini sağlayıp verimliliklerini arttıracaktır.

1.8.3. Mesleki Eğitim Uygulamaları
1.8.3.1. Örgün Mesleki Eğitim Kurumlan
Örgün mesleki eğitim kurumlarına orta okul mezunu

öğrenciler seçme ve

yerleştirme sınavı ile alınır. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih sırasına göre
yerleştirilirler. Meslek liselerinde eğitim süresi üç yıl teknik liseler ile otelcilik turizm
liselerinde ise dört yıldır.
İşletmelerde meslek eğitimi yapacak okulların öğrencileri bu uygulamaya 10.
sınıftan itibaren uygulamalı derslerin öğretim programlarında belirtilen koşullara göre
başlarlar. Öğrencilerin bu eğitimlerini mezun oluncaya kadar başladıkları iş yerinde
tamamlamaları esastır. Ancak, işletmelerde programlananların bir kısmını yapılamaması
halinde eksik kalan bu uygulamalar başka işletmelerde veya okul atölyelerinde tamamlanır.
Öğrenciler, temrin, iş, deney, projenin en az %80'ini yapmak zorundadırlar. Yirmi
ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde onu kadar
öğrenciye beceri eğitimi yaptırırlar. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında
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başlanır. Hangi iş kollarının mesleki eğitim uygulaması kapsamına alınacağı bakanlık
tarafından belirlenir. Öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, ustalık yeterliğine
sahip kişileri beceri eğitimi için görevlendirirler (Mebnet, 2005).
Eğitimde program ve öğretim tasarımı kitabında Doğan(1997) Toplumdaki
tercihlere göre,mesleki eğitimin,genel işlevleri yanında şu sorunlara da çözüm bulması
gerektiğini şu şekilde sıralamaktadır.1) İşsiz bireylere yeni beceriler kazandırmak, 2)
Kadınların iş hayatına daha çok katılmalarını sağlamak, 3) Kırsal kesimden kente göç eden
bireylerin işe girmelerine yardım etmek, 4) Tarımsal yapıdan endüstriyel yapıya geçişi
kolaylaştırmak, 5) Yeni ve gelişen sanayi için yetişkinleri hazırlamak.

1.8.3.2. Çıraklık Eğitimi
Çıraklık eğitimi tarihsel olarak meslek elemanı yetiştiren en eski sistemlerden
biridir. Çıraklık eğitiminde öğrenci, uygulama eğitimini işyerinde öğrenmekte ve
mesleğiyle ilgili teknolojik bilgileri okulda edinmektedir. "Bugünkü uygulamalara göre
çırak ve kalfa haftada bir gün okula gelmekte ve diğer zamanlarını iş yerinde
geçirmektedir. Genç önce çırak olarak işe başlamakta, gerekli koşulları yerine getirip
sınavı başardıktan sonra kalfa ve daha ileri aşamada usta olmaktadır (Doğan, 1997).
Çıraklık eğitimi ailede olduğu gibi yarı formal bir özellik taşır. Öğrenme büyük
ölçüde gözlem, taklit ve tekrar yoluyla gerçekleşir. Usta, bir öğretmen gibi hareket eder.
Önce meslekle ilgili en kolay işlemleri öğretir. Öğrenmeyi çırağın öğrenme hızına göre
ayarlar ve yavaş yavaş yeni becerileri kazanır. Çırağın başarısını ödüllendirir, yanlışları
göstererek düzeltir ve çocuğa yanılma payı bırakır (Yörükoğlu, 1980).
Çıraklık eğitimi çok uzun zaman alır; belli bir dereceye kadar planlı olarak
yürütülür. İnformal eğitim süreci çıraklık eğitiminde çok etkili olarak çalışır. Çırak bir çok
bilgi ve beceriyi, yaparak ve yaşayarak öğrenir (Fidan, 1985).
28/1988 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası'nda çıraklık eğitimi şu şekilde
açıklanmıştır.
Çıraklar, mesleğin özelliğine göre, haftada altı saatten az olmamak üzere, on iki
saate kadar genel ve mesleki teorik eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için çıraklara
çalıştıkları işyerlerince ücretli izin verilir. Çıraklar, pratik eğitimlerini, işyerlerinde veya
çıraklık eğitim merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise, eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça
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uygun görülen eğitime elverişli iş yerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar. Teorik ve
pratik eğitim, birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür. Pratik eğitim,
hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak
Teknik Öğretim Görevlisinin (Öğretici Usta) gözetiminde yapılır. Çırakların eğitiminin
esas ve usulleri tüzükle saptanır (MEB, 1986).
Çıraklık eğitimi iş veren ve öğrenci arasında yapılan çıraklık sözleşmesi ile başlar.
Çıraklık eğitimi okul sanayi iş birliği ile yürütülmektedir. Öğrenciler, teorik derslerini
okulda, pratik eğitimi iş yerlerinde kazanır. İş yerlerinde pratik eğitimi usta eğitici veya usta
olan kişiler verir.Çıraklık eğitimi sistemine dahil olan DGDG öğrenci, çalışma saatleri, tatil
günleri ve sağlık sigortası gibi birtakım haklara sahip olur (MEB,1986).

1.8.4. Avrupa Birliği'nde Mesleki Eğitim
Mesleki ve teknik eğitim, çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinde farklı biçimlerde yer
almaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde mesleki eğitim modelleri ve verilen eğitimin
türü ve eğitimin verildiği kuruma göre iki grupta toplanabilir:
-Tam zamanlı Mesleki Teknik Eğitim Modeli
-Çıraklık Eğitim Modeli
Tam zamanlı eğitim modeli; 8-1 O yıllık zorunlu eğitime dayalı olarak okul içinde
gerçekleştirilmektedir. Model, zorunlu eğitimden sonra gençleri kısa yoldan hayata ve iş
alanlarına ya da belirli bir başarı düzeyini tutturanları yüksek öğretime yöneltmektedir.
Pahalı olan ve okul donanımının sürekli olarak yenilenmesini gerektiren bu model, eğitime
önemli ölçüde kaynak ayıran İsveç, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde
uygulanmaktadır (MEB, 2002).
Mesleki Eğitim alan öğrencilere Almanya, Danimarka, Avusturya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İrlanda, İsveç, Lüksemburg gibi ülkelerde sertifika, K.K.T.C.'de ise diploma
verilmektedir. Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç ve
Lüksemburg' ta, çıraklık eğitimi alan ve yüksek öğrenime geçiş yapmak isteyen öğrencilere,
koşulları yerine getirmesi halinde izin verilmektedir. K.K.T.C de üniversiteye geçiş imkanı
yoktur (Hocanın,2004).
İtalya'da mesleki eğitim devlet ve özel sektör eliyle yürütülmektedir. Tarım, sanayi,
el sanatları ve özel hizmetler olmak üzere dört ana dalda eğitim verilir. Her bir ana dalın

altında iş dünyasında önemli yer tutan alt dallar bulunmaktadır.

Öğrenciler beş yıllık

eğitimden geçmekte, bu beş yılın ilk üç yılı sonunda zanaatkar, beş yılı tamamladıktan
sonra ise teknisyen

unvanı alırlar. Çıraklık eğitimi ise çıraklık yaşı 15-24 yaş arasıdır.

Firmalar yeterli iş başı eğitimini vermeyi taahhüt etmektedir (Demirel, 2002).
Çıraklık Eğitim Modelinde ise meslek eğitimi, devlet ve özel işletmeleri iş birliği
ile gerçekleştirilmektedir.

Çıraklık eğitimi, bazı AB ülkeleri, ABD ve Japonya' da 8- 1 O

yıllık zorunlu temel eğitime dayanmaktadır. Almanya' da ikili eğitim (dual sistem) olarak
belirtilen bu modelde teorik eğitim meslek okulunda, uygulama iş yerinde yapılmaktadır.
Çıraklar genellikle dört gün iş yerine, bir gün okula gitmektedirler.
Avusturya

gibi ülkelerde

Almanya, İsviçre,

meslek eğitimi, çıraklık eğitimi yoluyla yapılmaktadır.

Bu

modeller, her ülkede bir arada uygulanmakta, ancak bunların birine ya da ötekine verilen
ağırlık ülkelere göre değişmektedir (MEB, 2002).
Fransa' da çırak eğitimi, eğitim merkezi ile devlet veya bölge arasında yapılan
anlaşma ile kurulmuştur. Bu merkezler yılda ortalama 400 saat eğitim vermek zorundadır.
Öğrencilere meslek sertifikası veya yüksek teknik sertifika için hazırlaması durumunda ise
yılda en az 1500 saat eğitim verilmesi gerekir. Çırak eğitim merkezi, yüksek teknik
sertifikaya yönelik eğitim verirken teorik eğitimin bir kısmını bir eğitim kurumuna,
uygulamalı teknoloji eğitiminin bir kısmını ise bir işletmeye devredebilir
İsveç mesleki eğitim sisteminde

sürekli yenilikler yapmaktadır.

1991 yılında

mesleklerle ilgili dallar üzerinden 3 ve 4 yıllık dallara ayrılmıştır. İki alan Fen ve Sosyal
Bilimler üniversiteye hazırlanırken

14 alan ise mesleklerle ilgili nitelik kazandırmaya

çalışılmıştır. Bu alanlar ile İsveç gelişen teknolojiye uyum sağlamaya çalışmıştır. Elektro
teknik, enerji tekniği, endüstri yönetim ve medya gibi alanlar belirleyecek nitelikli ve
ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmeye çalışmaktadır (MEB, 2002).
İşsizliğin azaltılması için doğru istihdam politikaları geliştirilmeli, mesleki eğitime
gereken önem verilmelidir.İspanya'da

toplumun gelişiminde teknolojiye önem verilerek

mesleki eğitim sistemini bu yönde geliştirmiştir. Mesleki eğitimde sanat, tabiat ve insan
bilimleri,

edebiyat ve sosyal bilimler, teknoloji gibi konulara geniş yer verilmiştir.

İncelenen ülkelerin tamamında çok programlı liselere geniş yer verilmekte mesleki eğitim
ile genel eğitim arasında bağ oluşturulmaya çalışılmaktadır (Kemp, 1985).
Teknoloji ve sanayi açısından gelişmiş olan Almanya mesleki eğitim bakımından
da en gelişmiş ülke konumundadır. Uyguladığı ikili sistem ile teorik ve pratik eğitimin
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bütünleştiği bir sistem oluşturmuştur.

Bu eğitimi güçlü kılan ise eğitim ile istihdam

arasında geliştirilmiş olan uyumdur.
Alman mesleki eğitiminde öğrenmeyi daha verimli yapan bilginin teorik ve pratik
uygulanması mantıklı sayılabilir. Bu programın başarısı, firmalar ve okullar arasındaki iş
birliği ve eğiten ve eğitilenlerin yeterli ve becerikli olmalarına bağlıdır. Milli standartları
korumak ve firmaların taleplerini yerine getirecek eğitimi yapmak, Almanya' daki mesleki
eğitim sisteminin başarısında önemli faktörlerdir (Bartel 1982).
Alman mesleki eğitiminde 1-2 gün meslek okulunda teorik derslerle, işletme içinde
yapılan eğitim sayesinde mesleğe yönelik deneyim ve istihdam olanakları artmaktadır.
Almanya' da genel eğitim sonuçta mesleki eğitim, teknik ya da yüksek öğretim kapsamına
giren bir eğitimle tanımlanmaktadır.

Bu yönüyle bu ülkede yaşayan insanların tamamına

yakını mutlaka mesleki eğitim görmek zorundadırlar. Diğer ülkelere göre Almanya'nın bir
farkı da öğrencilerin
doğrultusunda

okul yönetimince

ve öğretmenlerce

mesleklere yönlendirilmektedir.

bilgi, beceri ve yetenekleri

Ayrıca 9. sınıftan itibaren programlara

alınan iş bilgisi ve fen bilgisi dersleri ile öğrencilere ekonomi ve iş dünyası ile ilgili temel
bilgiler kazandırılması

ve iki haftalık staj yaptırılması öğrencilerin meslekleri tanıması

açısından önemli bir yere sahiptir (MEB, 2002).

1.9. Teknoloji Eğitimi

1.9.1. Genel Eğitimin Bir Parçası Olarak Teknoloji Eğitimi
Bu eğitimin amacı, genel eğitim bünyesinde kuram ve uygulamayıbütünleştirmek,genel
derslerde öğrenilen kavramların uygulama ile ilişkisini kurmak, çalışma hayatına karşı
olumlu tavır geliştirmek, öğrencilerini ilgi ve yeteneklerini anlamalarına yardım etmektir.
Öğrencilerin daha bilinçli olarak meslek alanlarına yönelmelerine imkan sağlar. Bu eğitim
genel eğitimin kapsamı içinde yürütülür. Genel eğitimin bir parçası olarak teknoloji eğitimi,
mesleki ve teknik eğitim için sağlam bir temel oluşturur ve mesleki eğitime hem daha çok
hem de daha yetenekliöğrencilerinbaşvurmasınaimkan sağlar (Alkan ve Diğerleri,1996).
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1.9.2.Örgün Mesleki Eğitim:
Bu eğitimin amacı, birbiri ile ilişkili meslekler için ortak bilgi ve becerileri geliştirmek,
mesleki ve teknik eğitimin temelini oluşturan fen, matematik v.b. alanlarda işlevsel
yeterlikler kazandırmak ve öğrencilerde işe giriş yetenekleri (karar verme, problem
çözme, iletişim kurma v.b.) geliştirmektir. Bu eğitim örgün mesleki eğitimin kapsamında
yürütülür (MEB, 1995).

1.9.2.1. Örgün Mesleki Eğitimin Tamamlayıcısı Olarak İşletmelerde Yürütülen
Eğitim:
Bu eğitimin amacı gençlerin belirli bir meslekte mesleki bilgi ve becerilerini ayrıntılı
olarak kazanmalarına yardım etmektir. Bu eğitim genel olarak işletmelerde yürütülür.
Mesleki ve teknik eğitimin etkili ve verimli olabilmesi için bu üç boyut arasında,(genel
eğitim mesleki eğitim ve işletmelerle yapılan eğitim) işlevsel bir ilişkinin kurulması
gerekir. Önerilen projesinin amacı, bir bütünlük içinde, ilgili taraflar arasındaki ilişkileri
canlandırmayayöneliktir (Doğan, 1994).

1.9.2.2. Projenin Amacı:

l'
Projenin temel amacı, tarafların (okul, işletme) katılımını esas alarak, bireyin ve
sanayiinin ihtiyaçlarına duyarlı, değişikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilen yapıda
ve kendi kendini yenileyebilen bir mesleki ve teknik eğitimi geliştirmektir. Bu genel
amaç çerçevesinde proje aşağıdaki alt amaçları içermektedir

1.9.2.3. Eğitim ihtiyacınıbelirleme;
a) Çağdaş yönelimleri de dikkate alarak iş hayatının ihtiyaçlarını
karşılayacak şekildeeğitimprogramlarınıgeliştirme
b) Yeni öğretim teknolojilerini esas alarak öğretim yöntemlerini geliştirme
c) Modüler temele dayalı öğretim materyallerihazırlama
d) Öğretimi ve sistemi değerlendirme
e) Hizmet-içi yolu ile eğitici personeli (öğretmen-yönetici-rehber)yetiştirme
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f)

Genel eğitim, örgün mesleki eğitim ve yaygın mesleki eğitim arasında
yatay ve dikey geçişleri sağlama.

g) Genç ve yetişkinlerinihtiyaçlarınauygun eğitim hizmeti sunmak.
Programın değerlendirme boyutunun orta düzeyde yeterli bulunmasının sebebi,
öğretmenlerin kendilerini bu konuda yeterli görmelerinden kaynaklanmaktadır. Ellerine
geçen modülleri incelemelerine göre bu bölümü cevaplandırmışlardır. Derslerde
öğrencinin değil öğretmenin aktif olduğunu, öğrencilerin, tasarım ve araştırma yapmada
yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. Programın sektörle iş birliği boyutu orta düzeyde
yeterli bulunmuştur. Aslında yapılan görüşmelerde bu boyut yetersiz bulunmaktadır. Daha
önce sektörle iş birliği konusunda yapılan araştırmalarda da aynı sonuçlar elde edilmiştir
ve hala bu sorun mesleki eğitimde tam olarak çözümlenememiştir. Bu bulguları
Eloğlu'nun yaptığı araştırma bulguları da desteklemektedir (Eroğlu, 1999).

1.10. UYGUN ÖGRETİM MATERYALLERİ
1.10.1. Modüler Eğitim Sisteminin İskoçya ve İngiltere de Uygulanması
İngiltere ve İskoçya da geleneksel eğitim sisteminden modüler öğretim sistemine
1980 li yıllarda

geçilmeye

başlanmıştır.

Bu

geçişin

gerekçelen

şu şekilde

açıklanmaktadır.
a) Kalite beklenilenin altında idi
b) Eğitim sisteminin sundukları ile, özellikle yeni alanlarda, iş hayatının beklentileri
arasında büyük fark vardı.
c) Eğitim programlarındayeterlilik (performans)yerme bilgi esas alınmıştı.
d) Esnek olmayan eğitim yapısından dolayı genç ve yetişkinlerin ilerleme yolları
kapalı idi.
e) İş hayatının eğitim sorunlarının çözümüne katılımı çok sınırlı idi.
f) Mezunlar iş hayatının isteği becerilere sahip değildi.

[,-[
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1.11. EGİTİMDE KALİTENİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KURAMININEGİTİMYÖNETİMİNEKATKILARI

Belirli yeteneklere sahip nitelikli insanı yetiştirme çabası, bütün eğitim kurumlan
ıçın önemli problemler arasındadır. Özellikle bütün ülkelerin birbirlerine kapılarının
aralandığı şu günlerde, eğitimde belirli standartlara sahip olma önemli ayrıcalıklar
sağlamaktadır. Eğitimde standartları sağlayabilmek için de sistem içerisinde belirli bir
işlerliği oturtabilmek gerekmektedir. Bu işlerliği sağlayabilmek için de eğitimde toplam
kalite uygulamasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerekir. İşte, bütün ülkelerin
bütünleşmeye ve ortak çalışmaya başladığı günümüz dünyasında eğitim kurumlarında
yetiştirilmeye çalışılan gençlik, yarının sistemini kurmada önemli görevler üstlenecektir.
Gençliğin, değişen toplumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle
yetiştirilmeleri eğitim örgütlerine önemli sorumluluklar yüklemektedir (Çakmak, 1995).
Bütün bunların başarılabilmesinde "kaliteye olan inanç" önemli yer tutmaktadır.
Toplam

kalite

yönetiminin

başarılı bir

şekilde uygulanıp, sürekli

~~...

,

gelişmenin

sağlanabilmesinde eğitim lider ve yöneticilerinin kaliteye olan inançları ilk adımı
ı::

oluşturmaktadır. Çünkü eğitim lider ve yöneticileri değişen dünya düzeninin ortaya
çıkardığı rekabet ortamında eriyip yok olmamak için değil, yeni düzeni yönlendirmek için
aktif rol oynamalıdır (Cafoğlu, 1996 ).

1.11.1. Toplam Kalite Yönetimi Nedir
İlk öncüleri, Shewhart, Deming, Juran ve Feigenbaum olan bu yaklaşım Amerika'da
doğmuş fakat orada önceleri pek ilgi ve kabul görmemiştir ( Özdemir, 1995).
1970'lerde mal ve hizmet üretiminde "kalite"yi hedefleyen "Toplam Kalite
Yönetimi"başta Japonya'da sonra ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır
(Çakmak , 1995 ).
Klasik Yönetim yaklaşımının amacı belirli bir standardı oluşturmak ve bu standart
üzerinden üretimi gerçekleştirmek ve denetim altına almaktır. Toplam Kalite Yönetimi ise,
hiçbir standardı kabul etmeyen ve sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi amaçlayan, doğru
üretimi ilk defasında yapmayı ve bunu her defasında tekrarlamayı hedefleyen, örgütün bir
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bütün olarak etkinliğini ve gerekli esnekliğe ulaşmasını sağlayıp kaliteyi arttırarak rekabet
gücünü geliştirmeyi hedefleyen çağdaş bir yönetim biçimidir (Peker, 1993 ).
Toplam Kalite Yönetimini ilk defa ve her zaman doğru yapma, müşterilerin doyumu
ve sürekli gelişme temeline dayandırır. Müşterilerin memnuniyet seviyeleri yükseltilirken
maliyetlerin düşürülmesi, üretim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir

(Özdemir, 1995).

Toplam Kalite Yönetimi, hizmet ve ürünün üretildiği süreci geliştirmek için takım
kullanımı anlamına gelir. Buna göre kaliteyi geliştirmede en büyük değişim, üründen çok
süreç üzerinde odaklaşacaktır.
eğitimi

ve geliştirilmesi,

etkinliklerini

Etkili takımların

süreçleri

tanıma,

oluşturulması,

sürekli

oluşturulan

geliştirme

arzusu

takımların
yaratma

ve

ölçme yolunu sağlayan Toplam Kalite Yönetimi aynı zamanda müşteri

üzerinde yoğunlaşmayı gerektirir (Aksu, 1995 ).
Kalite yönetim sistemiyle, tasarım aşamasından başlayarak: sürecin tüm aşamalarında
örgütsel ve teknik yöntemlerle sistematik ve planlı bir yapı amaçlanmakladır.
işle ilgili

uzmanların

sorumluluğundadır.
kaynağına

görevi

olmaktan

çıkarak

tüm

çalışanların

Kalite. bu

ortak hedefi

ve

Sadece süreçteki yapılan hataları ayıklamak yerine, doğrudan halanın

yönelmek

ve onu ortadan kaldırmak,

kalitenin

her aşamada

oluşmasına

güvence sağlamak, hedefler arasındadır (Çakmak, 1995 ).
Gerçekten bir sistemin bozuk çıktısını sonradan düzeltmeye kalkmak ekonomik ve
rasyonel olmadığı gibi örgütsel açıdan da çok önemli değildir. Hatayı ilk anda fark edip
önlemini almak gerekir. Bunun için yönetimin bireysel ve doğal grup davranışlarını
önemsemesi ve hu ilişkileri geliştirmek için yarattığı ortamda pek çok aksaklıkların önüne
geçilebileceği vurgulanabilir.
ortak kültürün gelişmesine

Yeter ki örgütün bütün üyeleri bir takım ruhu oluşturup
katkıda bulunma isteğinde olsun. Unutulmaması

gereken,

örgütün gelişimi için her kademede çalışanların fikirleri vardır ve örgütü geliştirmeye de
isteklidirler. Fakat çalışanlar önceki deneyimlerinden
fikirlerini

paylaşmak

istemeyebilirler.

Bu yüzden

ya da dinlenmeme riskinden dolayı
yönetici,

yaratıcılığı

ve katılımı

bastırmamalıdır. Aksine katilim için ortam ve olanaklar yaratmalıdır (Aydın, 1992).

1.11.2. Toplam Kalite Yönetiminin Eğitime Uygulanabilirliği
Eğitim bir toplumun sahip olduğu inşam yemden yaratarak geleceğini kontrol etme
girişimi olarak tanımlanabilir. Toplumsal bir kurum olan eğitimin formal örgütü okuldur
(Aydın,1992).
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Okul dediğimiz örgütün en önemli ve açık özelliği, üzerinde çalıştığı hammaddenin
toplumdan gelen ve topluma giden insan oluşudur. Okul birey boyutu kurum boyutundan
daha duyarlı, informal yanı formal yanından daha ağır, etki alam yetki alanından daha
geniş açık sosyal bir sistemdir (Bursalıoğlu, 1999).
Okul, çeşitli değerlerin
değerlendirilme

bulunduğu

ve bazen çatıştığı

güçlüğü okul denilen örgütün

bir örgüttür.

başka bir özelliğidir.

Ürününün

Çünkü okulun

amaçlan diğer örgütlere oranla daha karmaşık ve çatışıktır. Eğitim genellikle dolaylı bir
girişim olduğundan, bu amaçla okul denilen özel bir çevre yaratılmıştır. Okul çevredeki
bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği, ya da etkilediği bir kurumdur. Okul
bütün diğer örgütlere insan kaynağı sağlar. Okul kültür değişimini sağlayan örgütlerin
başında yer alır. Her örgüt gibi, kendine özgü bir kişiliği olan okul bürokratik örgüt
özelliği gösterir. Sayılan bu özelliklerden dolayı, eğitim örgütlerinin diğer örgütlerden
ayrıldığı görülmektedir.

Eğitim örgütlerine Toplam Kalite Yönetimi uygulanırken

bu

özelliklerin göz önüne alınması gerekir. Toplam Kalite Yönetimi örgütün kalite isteği ile
oluşmaktadır.

Örgüt, kar ve verimliliğini

ürünlerinden

memnun olan müşterilerinin

sayısının artmasında gördüğü zaman üretim süreçlerini de bu anlayışa göre değiştirmek
zorundadır. Örgütte bir takım ruhunun oluşturulması,
alınması,

dürüstlük

ve yanlış yapmama

kararların verilere dayalı olarak

gibi Özellikler

her türlü ilişkinin temelini

oluşturmaktadır (Özdemir, 1996).

Eğitim alanında daha iyiye varmak için birçok çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu
, alışmaların başarılı olabilmesi için çok sistemli ve çağdaş dünya ihtiyaçlarına yönelik
olması gerekir. Eğitimde kalite çalışmaları ve arayışları geçmişte olduğu gibi, şimdi ve
gelecek dünyası için de aynı derece öneme sahiptir.
Artık eğitim kurumlarının, kendi oluşturdukları kalelerden dışarıya çıkıp toplum ile
bütünleşmeleri gerekmektedir. Reform ve yenilenme en çok eğitim kurumlarının ihtiyacı
olan bir kavram olup bu da eğitim kurumlarında toplam kalite anlayışı ile başarıya
ulaşabilecektir. Başarılı olan özel ve kamu kuruluşları kaliteyi algılayan ve onun sırrım
ceşfederı kuruluşlardır. Kalitenin kaynağını aramak özellikle eğitim örgütleri için çok

önemlidir. Eğitimin kaliteli hizmeti amaçlayıp müşterisine ve personeline götürmesi temel
edefıni oluşturmalıdır.
Eğitimin en küçük hizmet birimi olan okullarda da kalite yönetimi çalışmalarına
geçilmesi eğitimin genel başarısını pekiştirecektir. Ancak Peker'e göre eğitimde kaliteyi

·~
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eyın

oluşturduğu

konusunda

tam

bir

görüş

iyileştirilebilecek her şeydir diye tanımlanabilir.
:e insan üç önemli yapı taşım oluşturmaktadır.

birliği

yoktur.

En

geniş

anlamda

Kaliteyi sağlamada donanım, uygulama
Ancak, insan öğesi yerine oturtulduğunda

diğer ikisinden söz edilebilir. İnsan kalitesinin iyileştirilmesi ise eğitim yönetiminin ana
edefidir (Çakmak, 1995 ).
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının

benimsenmesi,

eğitim açısından

sistemin bazı temel özelliklere sahip olmasını gerektirir. Bu özellikler hedef birliği içinde
olma, yüksek düzeyde istekli ve katılımcı olma, bilgi bazlı, planlı çalışma, dinamik,
.aliteli iş gücü ve müşteri odaklı olmalıdır (Çakmak, 1995).
Eğitimde kalitenin kaynaklan konusunda birçok gösterge bulunmaktadır.
işletilen binalar, uzmanlaşma,

Bunlar iyi

ailelerin, iş dünyasının ve bölge topluluklarının

desteği,

.aynak bolluğu, en son teknolojilerin uygulanması, güçlü ve amaçlı liderlik, öğrencilere
yönelik dikkat ve ilgi, iyi dengelenmiş

bir öğretim programı

veya bu faktörlerin

karışımıdır (Aydın, 1992).
Lawton'e göre eğitimde kalite çalışmaları ve bunun başarılı uygulanmasıyla

eğitim

sektörü hedeflenen amaçlara ulaşacak ve bu başarısını sürdürecektir. Eğitimde kalite canlı,
dinamik, değişen ve değişebilen girdileri ihtiva eder. Eğitimde toplam kalitenin hizmet
yönü insana karşı sorumlu ve onlara uygun tepkileri vermekle, donanımla bilgilenmek
:ı·

arasındaki ayrımı dikkate almak durumundadır (Cafoğlu, 1996 ).
Eğitim sektörü öğrenciler üzerinde yoğunlaşarak onların başarılı bir insan olmaları
e çevrelerine katkıda bulunmalarını sağlamalıdır. Bu amaç da sürekli gelişme felsefesiyle
dinamik tutulmalıdır.
Okullarda Toplam Kalite Yönetimi ile kazanılacak
katılımı ile önceden belirlenip açıklığa kavuşturulmalıdır.

davranışlar öğrenci-öğretmen
Temelde öğrenci merkezli olan

bu durum öğrencinin tam öğrenmesini sağlayacak bir süreci gerekli gören bir yaklaşımdır.
Öğrencinin her aşamada kazandığı
olduğu

grupça

sağlanabilecektir.
öğrenme"yi
üretimindeki

anında

kontrol

davranışlar
ile

öncelikle kendisi tarafından

değerlendirilecek

ve

gerekli

tam

ve bağlı
öğrenme

Yani her aşamada yapılan kontrol "sıfır hatalı" üretim ya da "tam

sağlamaya

yönelik olacak, grupça değerlendirilecektir.

"yüzde yüz kalite" eğitim açısından

denilebilir (Çakmak, 1995).

Bu yüzden

ise "tam öğrenme"

mal

ile eşdeğerdir
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Bu açıdan, Toplam Kalite Yönetimi sürekli iyileştirme süreci ile üretilen mal veya
hizmetin kalite kontrolünü en son noktada yapmak yerine, tüm çalışanların katilimi ile
başlangıcından itibaren her aşamasında kaliteli işlemeye özen göstermeyi gerekli
kılmaktadır. Toplam Kalite Yönetiminin bu özelliği nedeniyle eğitim örgütlerinde bu
yaklaşımın uygulanması sonucu toplumumuzun gereksinimi olan yeterlik düzeyi
yükseltilmiş, kalite ve nitelik kazandırılmış verimli insan yetiştirme sağlanabilecektir
(Çakmak, 1995).
Toplam kalite yönetiminin eğitimde kullanılabileceği bir alan da hizmet içi eğitim
programlandır. Hizmet içi eğitim programları ile hizmet öncesi programları arasında bir
paralellik kurulmalıdır. İmalat hatası ürünü iyileştirmek yerine, kaliteli ürünün daha
nitelikli hale getirilmesi hizmet içi eğitimin temel amacı olmalıdır. Toplam Kalite
Yönetiminin sürekli gelişme ve müşterilerin doyumu, ilk defa ve her zaman doğruyu
apma ilkesini hizmet içi eğitim ile ilgili düşünecek olursak şöyle bir manzara karşımıza
çıkmaktadır. Geleneksel kontrol ve eksik bulma anlayışı ve bu eksikliği hizmet içi
eğitimle gidermeye çalışmak. Toplam Kalite Yönetimi esas alındığında ise, öğretmeni
etiştirirken, görev başında iken onunla iş birliği yaparak en iyi sonucu almak esas
olacaktır. Bu bağlamda hizmet içi eğitim, bulunan bir eksikliğin giderilmesi temeline
değil örgütü sürekli geliştirme temeline dayalı olacaktır (Aydın, 1992).
Eğitimde kalite güvencesi kalitenin ölçümü ve tanımıdır. Değerlendirmeyi öğrenme
ihtiyacı, yeniliği öğrenme ihtiyacı kadar önemli olarak düşünülmelidir. Eğitimde kalitenin
anlaşılmış ölçümleri çok geniş olmasına rağmen literatüre göre tatmin edici bir ara,
geliştirilememiştir, önümüzdeki yıllarda Avrupa Pazarına girme hareketi eğitimcileri
kaliteye verdikleri önemi göstermeye yöneltmiştir. ISO 9000 modeli eğitim için tamamen
uygun olmayabilir. Fakat onun ilkeleri eğitim sistemi sürecine kabul edilebilir ve
uygulanabilir. Bunu yapmak için kararlaştırılabilir bir denetim aracı geliştirmek
gerekecektir (Sezgin, 1989).

1.11.3. Okul Açısından Toplam Kalite İlkeleri
Okul yöneticilerinin, öğretim lideri olarak öğretmenleri desteklemeleri gerekir.
Öğretmenlere, bilgi, destek ve kaynak sağlamalıdır. Ayrıca okul yöneticileri, öğretmenlere
sürekli onların yanında oldukları duygusunu kazandırmalıdırlar. Bu konuda okul
yöneticileri, öğretmenleri her fırsatta pekiştirmeli; onları takdir etmeli, yaptıkları işlerin

y
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takdire değer olduğu duygusunu vermeli; risk alma konusunda cesaretlendirmeli;
empatik olmalı ve sempatiyle yaklaşmalı; birbirlerine destek olma davranışlarını
güçlendirmelidirler (Edling, 1992).
İnsanları geleceğinde önemli rolleri bulunan eğitim kurumlarının
s

alışmasına

doğru

yönlendirilmesi

ihtiyaç

olarak

ortaya

çıkmaktadır.

takım
Eğitim

curumlarında verimliliği artırmak için takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Personelin
tamamının takım çalışmasına dahil olması çalışanlar arasındaki duvarları ortadan
caldıracaktır (Cafoğlu, 1996).
Vizyon, bir okul açısından gelecekte ulaşılmak istenen hedefleri, okul ve eğitimin
gelecekteki resmini ifade eder. Diğer taraftan okul ve eğitimin bir misyonu olmalıdır.
Okulun temel misyonu, tüm çocukların öğrenebileceği ve başarılı olabileceği inancı
üzerine kurulmalıdır. Söz konusu vizyon ve misyon, okul toplumunu oluşturan tüm
üyelerce paylaşılmalıdır. Okul yöneticiliğinden farklı olarak liderlik, insanları belli
hedefler doğrultusunda etkileyebilmeli ve eyleme sevk edebilmelidir. Okul yöneticileri
okulun vizyon, misyon ve amaçlarının gerçekleşebilmesi ve kaliteli eğitsel ürünler
üretilebilmesi için destekleyici, kolaylaştırıcı, sorun çözücü ve yüreklendirici bir rol
üstlenmelidir. Etkili okullar üzerinde yapılan araştırmalarda da okul yöneticilerinin birer
"öğretim lideri" oldukları belirlenmiştir (Yıldırım, 2002).
Toplam kalite anlayışında yönetim hiyerarşisi yönetimi tepede gören anlayışın tam
tersidir. Eğitim kurumları, kendini yenileyebilecek yapılanmalardan uzak olduğu için
toplumsal gelişmelerin gerisinde kalmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi'ne göre eğitim
kurumları

kendini

yenileyebilecek

yapıya

sahip

olmalıdır.

Eğitim

sisteminin

geliştirilebilmesinde Toplam Kalite Yönetimi'nden yararlanılabilir. Felsefe olarak Toplam
Kalite Yönetimi birbiriyle ilişkili ve tutarlı ilkelerden oluşur (Erdoğan, 2004).
TKY, kültürel temelleri olan bir yaklaşımdır. Bu anlayışın geliştirilmesi, her şeyden
önce buna uygun sosyal ve kültürel bir ortamın varlığıyla olanaklıdır. Okullarda TKY
anlayışının uygulanabilmesi, buna uygun düşüncede bir örgütsel yapıyı gerekli
kılmaktadır. Yerleşik okul kültüründe egemen olan değerler, bu anlayışla örtüşmüyorsa,
okul yöneticilerinin öncelikle bir kültürel değişim planı hazırlamaları gerekli olabilir.
Kültürel değişim kısa bir süre içinde gerekleşebilecek bir durum olmayıp uzun zaman alıcı
bir süreçtir (Yıldırım, 2002).
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Eğitimde iç müşteriler öğrenci, öğretmen, yardımcı personel ve yöneticilerdir. Dış
müşteriler ise aile, iş dünyası, toplum ve üst eğitim kurumlarıdır.

Dış müşterilerin iç

müşterilerden kendi hedefleri doğrultusunda beklentileri bulunmaktadır. İş dünyası kendi
organizasyonlarında

verimli ve aktif olarak çalıştırabilecekleri

belli özelliklere

sahip

elemanların yetiştirilmelerini eğitim kurumlarından beklemektedir.
Öğrencilerde mezun olurken belli vasıflara sahip olmak isterler. Çünkü onlarında
kendilerine göre bir vizyonları vardır. Toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti ön
planda olduğuna göre yönetimin müşteri istek ve düşüncelerine

kayıtsız kalması söz

konusu olamaz. Bu durum zorunlu olarak katılımcı yönetimi gerekli kılar. Mesleki ve
teknik eğitimin yönetim açısından ilkelerinde sözü edilen yönetim katılımcı yönetimdir.
Toplam
iyileştirilmesine

kalite

yönetimi,

tüm

örgüt

ve müşteri memnuniyetinin

süreçlerinin,

sürekli

geliştirilmesine.

sağlanmasına yönelik, çağdaş, katılımcı bir

yönetim anlayışıdır. Toplam kalite sistemi uygulamalarında, her ne kadar, örgüt çalışanları
ön plana çıkıyorsa da, bu yönetim anlayışının bir örgütte başarı ile uygulanmasında üst
yönetimin rolü oldukça önemlidir.
Toplam kalite sisteminin bir örgütte kabulü ve uygulanma şansı ancak üst yönetimin
desteği, sahiplenmesi ve katılımı ile mümkün olmaktadır. Yöneticinin uygulamada etkin

It.

olarak görev alması ve tüm personelin eğitim ve motivasyonunun sağlanması bu modelin
başarılması için kaçınılmazdır. (Cafoğlu, 1996).

1.11.4. Toplam Kalite Modeli
Yönetim alanında gözlenen gelişmelereğitim örgütlerinide değişmeyeve yenileşmeye
zorlamaktadır.Bunun son örneklerindenbiri "Toplam Kalite Yönetimi" nin eğitim örgütlerine
uygulanmasıdır.Diğer sektörlerdegörülen üretimde sıfır hata yaklaşımları eğitimcileri her
türlü eğitim uygulamalarını yeniden ele almaya zorlamaktadır (Özdernir,1998).
Toplam kalite yaklaşımda öğretmen bilgi yayıcısı yerine öğrenme etkinliklerinin
düzenleyicisi, sınıfta tek karar verici değil, diğer öğretmenlerle birlikte karar veren;
ontrol edici değil, düzenleyici, öğrenci ihtiyacına yönelen, öğretmen merkezli değil,
öğrenci üzerine odaklanan, öğrencinin ders başarısına nota değil, yeterlik, düzey ve
ilgisine yönelen, rehberlik eden, yardımcı olmalıdır (Bozkurt, 2002).
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1.11.5. Sınıf Yönetiminde Kalite
Eğitim; hayat boyunca sürdürülmeli, öğrenci merkezli etkinlikler yaparak
aşayarak öğrenmeyi, öğrencinin düşünmesini, araştırmasını, var olan bilgiyi kullanmasını
ve yeni bilgiler elde etmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Tarn öğrenmenin sağlanması,
öğrenci başarısının değerlendirilmesinde kişisel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır
(Çakmak, 1995).
Sınıf yönetimindeki kalite birçok alanda kendini gösterecek, bilhassa yaparak
aşayarak öğrenmede öğrenci birebir pratik yapma olanağı bulacak ,kendi yaptıklarıyla
diğerlerini karşılaştırma imkanı bulacaktır. Öğrendiği bilgileri becerisiyle birleştirip
kendisindeki gizil yeteneklerini ortaya çıkmasını kolaylaştırıp değerlendirilmesini
ağlayacaktır.Mesleki yaşama adım atan öğrenci öğrendiklerini daha sağlıklı uygulama
imkanı bulacaktır.

1.11.6. Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Uygulamalarının Yararlan
Eğitimde toplam kalitenin uygulanmasında idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer
eğitim görevlisi ortak amaçlara odaklanır. Ortak hedefler ışığında, belirlenen amaçlar ve
ilkeler doğrultusunda varılmak istenen vizyon herkesin ortak hedefi haline gelir. Böylece
kişiler ve grupların, ortak amaçlarla çelişmesi pahasına kendi performanslarını artırmak
yönünde çalışmaları riski azaltır. Birbirine bağlı eğitim süreçlerinin analizi eğitim
elemanlarına kendilerinin bu sistem içindeki yerlerini ve sorumluluklarını daha iyi gösterir.
Eğitim çalışanları birbirleri arasındaki müşteri tedarikçi ilişkisini daha iyi anlar ve
birbirlerini daha çok takdir eder. Bunun yanı sıra, proje ve süreç takımları ve kalite
çemberleri gibi takımlar halinde çalışmak, verilen eğitimin de yardımı ile öğretmenler,
idareciler, öğrenciler ve diğer personel arasındaki iletişimi güçlendirir (Özçelik, 1989).
Toplam kalite yaklaşımının eğitim sisteminin sadece öğretim, müfredat geliştirme,
öğrenmenin değerlendirilmesi gibi alt süreçlerinde bile uygulanması öğretme ve öğrenme
sürecini önemli boyutlarda ve olumlu yönde etkiler. Bu yaklaşımın getirdiği takım
çalışması, çok amaçlı laboratuarlar, esnek dersler ve personel sözleşmeleri, sınıfta toplam
kalite yaklaşımının ve tekniklerinin uygulanması, gibi değişiklikler öğrenme başarısını
artırmaktadır (Yıldırım, 2002).
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Toplam kalite anlayışı hataları ayıklamaya değil, önlemeye ağırlık verir, bunun için
planlama ve tasarım yoluyla kaliteyi sağlamaya büyük ölçüde zaman ayrılır. Toplam kalite
yaklaşımı, eğitimden beklentileri olan öğrenci, aile, işveren, öğretim elemanı ve diğer
eğitim kurumları gibi gruplara (müşteriye) odaklanır. Bu grupların beklentilerini anlamaya
ve karşılamaya önem verir (Köksal, 1998).

1.11.7. Eğitim Sisteminden Beklenen İlerlemeler
Modüler eğitim için yapılan araştırmada K.K.T.C. 'de meslek liselerine yönelen
öğrenci sayısı örgün eğitim içerisinde çok düşüktür. Bunun nedenleri arasında şu anda
meslek liselerinin piyasanın istediği standartlarda öğrenci yetiştirememesi, mezunların
düşük ücretle iş bulabilmeleri (Ortalama 1990-2000 yılı mezunları % 65'i asgari ücretle
çalışmaktadır), yeni imkanlarının sağlanamaması, meslek liselerine gelen öğrenci
grubunun yeteneklerine göre yönlendirmede rehberlik hizmetlerinin ve imkanların
yetersizliği, iş hayatında genel liseyi bitiren bir öğrencinin tercih edilmesi ve meslek
liselerinin işlevinin gerektiği şekilde tanıtılamamasısayılabilir (Hocanın, 2004).

Türk eğitiminden şu konularda ilerlemeler beklenmektedir (Kozlu, 1994).
a) Okur-yazarlık,

bilgisayar

kullanma

becerisinin

kazanılması

ve

kültürel

temel bilgi ve becerilerin kazandırılması,
b) Ekip halinde çalışma ve iletişim yeteneğinin geliştirilmesi,
c) Her öğrenciye bir yabancı dil öğretilmesi, karşılaşılan sorunları çözme yeteneğinin
geliştirilmesi,
d) Öğrenmeyi öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi, her düzeyde ve her yaştaki öğrencilere
öğrenme motivasyonunun ve disiplininin aşılaması,
e) Okulların, hem yüksek düzeyde eğitim almış insanlara hem de herhangi bir nedenle
erken yaşlarında ileri eğitime ulaşamamış in sanlara açık, "hayat boyu eğitim"
anlayışı çerçevesinde düzenlenmesi,
Eğitim norm ve standartları, alt yapı ve donanımları komisyonu başta AB olmak
üzere çağdaş dünyanın kullandığı standart ve normları 'Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi'
anlayışını referans alarak ülkemizdeki koşulları da gözeterek uygulanabilir, değişim-
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gelişim ve iyileştirilmeye açık norm ve standartlar ortaya koymalı ve uyumunu kontrol
edebilmelidir. (Kurul üyeleri Bakanlık Müsteşarlığı 'na bağlı olarak Mühendis ve Mimar
Odaları

Temsilcileri,

Eğitim

Uzmanları,

Üniversitelerin

Temsilcileri,

Sendika

Temsilcileri,

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi

ve

Aile

Okul

Birlikleri

ve

gerekli

görülen

kuruluşlardan

oluşturulur.)

( MEB, 2005 ).

1.12. AVRUPA BİRLİGİ'NİN EGİTİM ALANINDAKİ EYLEM PROGRAMI
'SOCRATES' SOCRATES 1. (1995-1999)
Avrupa Birliği'nin eğitim alanındaki eylem programı Socrates'in ilk safhası 1994 yılında
planlanmış ve eğitim alanında Avrupa'nın ilk olarak, Erasmus ve Lingua gibi önceki sektörel
programların, çok taraflı okul ortaklıkları ve pilot projelerin deneyimi üzerine inşa edilerek l i
yürürlüğe girmiştir. Bu alanda ilk çerçeve program olarak Socrates, eğitimin Avrupa boyutunu
geliştirmek üzere geniş bir amaçlar yelpazesi olarak görülür.
Socrates programının birinci beş yıllık safhası, uluslar ötesi işbirliği, uluslararası
hareketlilik, iyi uygulamaların alışverişi ve Avrupa iletişi geliştirilmesi olanakları açısından,
eğitim dünyasının bütün sektörleri tarafından giderek artan bir taleple yüz yüze kalmıştır.
Uluslar ötesi işi fırsatlar konusunda her türden eğitim kurumundan gelen bu talep, özellikle son
üç yılda Socrates programına katılan ülkeler için dikkat çeki ülkelerin eğitim sistemlerinde ve
eğitim ve öğretimin içeriğinde ihtiyaç duydukları reformlar, Avrupa Birliği'ne yakınlaşma
yolundaki siyasi ne bileşimi olmuştur. (MEB, 2004)
1997'den itibaren program Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi'ne açılmış; 1998 başlarında Polonya üye ülkelere eklenmiş; 1998 sonlarında üç Battık
ülkesi, Litvanya, Letonya ve Estonya üye olmuş ve 1999 Nisan ayında Bulgaristan ve dalı.
Slovenya programa katılmıştır. Türkiye de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin, Avrupa
Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlanan, 24 C tarih ve 253 I 2000 I EC sayılı kararı ile
Socrates programına dahil olmuştur.
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri'nin Socrates I Erasmus programları içinde yer almaları, bu
ülkeler açısından önemli sonuçlar doğurmuştuı ülkelerden 250 civarında yükseköğretim kurumu
programa katılmıştır. Bunlar, 120'den fazla ortak müfredat geliştirme projesinde koordinatc taraf
olup, 1999 yılında 1 l.OOO'den fazla öğrenci ve 5.000'den fazla öğretim üyesinin AB
üniversitelerine gönderilmesini; aynı zamanda AB üniversitelerinden 8.000 öğrenci ile 4.000
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öğretim üyesinin ülkelerine gelmesini planlamışlardır. Bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumlan
Ere Tematik Ağ'ında her geçen gün daha fazla yer almaktadır. 1999 yılında başvuranların
%60'ını bu ülkelerden en az birinde bulunan öğretim teşkil etmektedir. 1999 yılında Orta ve
Doğu Avrupa Ülkeleri'nin Erasmus Tematik Ağ'ına ilgisinin güçlendirilmesine özel bir önem
verilmişti (MEB, 2004)
Örgün eğitim alanında, Comenius'un eylemleri altında, her yıl 10.000'den fazla okul
Sokrates İşbirliği projelerine dahil edilmektedir. Bunların etkilerinin değerlendirilmesi, Avrupa
işbirliğinden yararlanan okulların öğrencilere önemli avantajlar kazandırdıklarını

ortaya

koymuştur. Bu ierken yaşta kültürel ve dille ilgili çeşitlilikleri de dikkate almak suretiyle bilgiyi
kullanma ve bilgi alışverişinde bulunmanın yeni yollarını bulan coğrafi ve toplumsal
gerçeklerin doğrudan bilincinde olma, disiplinler arası yaklaşımlar geliştirme ve projelerde
takım çalışmasına katılma c sıralanabilir.
SOCRATES II önerisi, bu programın birinci safhasından elde edilen deneyim üzerine
kurulmuştur. Eğitim sistemlerini uluslararası işbirlikçi eğitim kurumlarının yerel, bölgesel v,

.....
... ~.

ulusal düzeyde daha güçlü işbirliği yapmalarının teşvik edilmesi ve eğitim sistemlerinin

II..

kapasitesinin toplumlara adapte olabilmesi yolundaki motivasyonu güçlendirecektir.

1.12.. 1.

SOCRATES II. (2000-2006)

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 253/2000/EC sayılı ve 24 Ocak 2000 tarihli karan
gereğince kurulan ve Topluluk eylem programını aşaması olan Socrates'in, 2000-2006 yıllan
arasındaki yedi yıllık dönemi kapsaması planlanmıştır.
Bu program, resmi ve gayri resmi eğitim ve öğretime dayanan yaşam boyu öğrenmeyi
yayarak, eğitim ve öğretimin Avrupa boyutunu gel suretiyle 'Bilgi Avrupa'sı 1 hedefini
ilerletecektir. Program aktif yurttaşlığı ve istihdamı teşvik edeceği gibi bilgi, kapasite ve
rekabetin gelişme: yardım edecektir. Program, Üye Ülkelerin geliştireceği eylemlere destek ve
katkı

sağlamakla

birlikte,

bu

ülkelerin

eğitim

programlarının

içeriği

eğitimlerinin

örgütlenmesine ve öğretim sistemlerine, ayrıca kültürel ve dilsel çeşitliliklerine tamimiyle
saygılı olacaktır.
Programı kuran Kararın 2. maddesinde Socrates'in hedefleri şöyle sıralanmaktadır:
a) Eğitimin Avrupa boyutunu her düzeyde güçlendirip Avrupa'daki eğitim kaynaklarına
uluslar ötesi erişimi en geniş düzeyde sağlarken, eğ alanında eşit fırsatlar sunmak;
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b) Avrupa Birliği ülkelerinde konuşulan dillerin nitel ve nicel olarak geliştirilmesinin
yaygınlaştırılması, özellikle daha az kullanılan ve daha İ dillerin geliştirilmesiyle Avrupa
Birliği'ndeki insanlar arasında anlayış ve dayanışmayı arttırmak ve eğitimin kültürler
arası boyutunu güçlendi
c) Eğitim alanında işbirliği ve dolaşımı yaygınlaştırmak için özellikle:
I .Eğitim kurumlan arasında değişimi teşvik etmek,
2.Açık ve uzaktan öğretimi yaygınlaştırmak,
3 .Diploma ve öğrenim dönemlerinin tanınmasının geliştirilmesini teşvik etmek
bilgi alışverişini geliştirmek
4.Diploma ve öğrenim dönemlerinin tanınmasının geliştirilmesini teşvik etmek,
bilgi alışverişini geliştirmek ve bu konudaki engellerin kaldırılmasına yardımcı olmak.
d) Eğitim işlerinin ve materyallerinin, uygun olduğu takdirde, yeni teknolojilerin
kullanılması dahil, geliştirilmesinde yenileşmeyi teşvik etmeli, alanında ortak çıkar politikalarını
ortaya çıkarmak.
Program uygulama alanı olarak aşağıdakileri hedeflemektedir:

,..•....
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I .öğrenciler veya diğer öğrenici kesim,
2.Eğitirnin içinde direkt olarak çalışanlar,
3.Üye Ülkeler tarafından belirlenmiş eğitim kurumu tiplerinin tümü,
4.Üye Ülkeler içinde, eğitim sistemleri ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde
politikalardan sorumlu kişi ve organlar.
a)Avrupa'da eğitim alanındaki insanların uluslar ötesi hareketliliğini destekleme,
b)Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinirı kullanımını destekleme,
c)Deneyim ve yararlı uygulama alışverişini kolaylaştıran unsurların işbirliği
ağlarının gelişmesini destekleme,

d)Dil becerilerinin ve farklı kültürleri anlamanın geliştirilmesi,
e)Eğitimde yenilik ve kaliteyi geliştirmeye yönelik uluslar ötesi ortaklık temelinde
yenilikçi pilot projelerin desteklenmesi,

:,.,~
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f)Topluluk referans materyalinin; ulusal eğitim politikalarının incelenmesi ve
analiz edilmesi, yenilikçi yararlı uygulamaların gözlenmesi, test edilmesi, geniş bilgi alışverişi
. ·ollarıyla geliştirilmesi.

1.12.2.

Sokrates Programının Eylemleri.
Aşağıda kısaca Sokrates programının hedeflediği eylemler belirtilmiştir.

1.12.2.1. COMENIUS(örgünEğitim)
Comenius kaliteyi arttırmayı, eğitimin Avrupa boyutunu, özellikle okullar arasında
ulus aşın işbirliğini teşvik ederek ve örgün eğitim sektörü direk olarak bulunan personelin
mesleki gelişimlerinin arttırılmasına katkıda bulunarak güçlendirmeyi ve dillerin ve kültürler
arası birlikteliği geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Okullar arasında çok yönlü ortaklıkların kurulmasını teşvik etmek, örgün eğitimde direkt

.,
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olarak yer alan personelin ilk ve hizmet içi eğitiminde kuruluş ve organlar tarafından üstlenilen
ikili projeleri desteklemek ve örgün eğitimde yenilikçi ve niteliksel yönlerin tartışılması ve ortak
çıkarı sonuçların ve yararlı politikaların yayımlanması üzerinde işbirliği sağlarıması için Evlem
1.1, ve 1.2'de desteklenen, örgün eğitimde yer alan eğitimi ile ilgili projelerin ve sosyal
ortaklıkların ağlarını genişletmek, bu eylemin ana amaçlan olacaktır (MEB, 2004)

1.12.2.2. ERASMUS(Yükseköğretim)
Erasmus, yükseköğretimin kalitesini ve Avrupa boyutunu arttırmayı, üniversiteler
arasında uluslar ötesi işbirliğini teşvik etmeyi, yükseköğrenim Avrupa içi hareketlilik faaliyetini
arttırmayı ve Topluluk içerisinde akademik çalışma ve derecelerin tanınmasını sağlama
amaçlamaktadır.

1.12.2.3. GRUNTVIG(YetişkinEğitimive Diğer Eğitim Yollan)
Eylem 1 (okul eğitimi) ve Eylem 2'ye (yükseköğretim) ek olarak, Grundtvig, yaşam boyu
eğitimin Avrupa boyutunu teşvik etmeyi, -uluslar öt> arttırılması yoluyla- diğer eğitim yollarının
. ·enileşmesini, erişilebilirliğini ve kalitesini arttırmayı ve dillerin öğrenilmesini teşvik etmeyi
amaçlı sebeple eylem, hayatlarının hangi dönemlerinde olurlarsa olsunlar, resmi ve gayri resmi

,.r.
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eğitimin yapısı içinde veya özerk eğitim yoluyla bile yeterliklere ulaşmayı amaçlayan ve bu
yolla kültürler arası bilinçlerini ve iş bulma olanaklarını arttırma, eğitimde ilerleme ve toplum
içinde a alma kapasitelerini arttırmayı isteyen bütün insanlara açıktır.

1.12.2.4. LINGUA (Dil Öğretimi ve Öğrenimi)
Lingua eyleminin amacı, Topluluk içindeki dil çeşitliliğini geliştirmek ve korumak
düşüncesiyle ve dil öğretim ve öğreniminin kalitesini geliştiı bireysel gereksinimlerle birleşen
aşanı boyu dil öğrenim olanaklarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla dil öğrenimiyle yan yana
giden

önleı

desteklemektir.

Topluluk

içinde bütün

eğitim alanlarında

dil öğretimi

politikalarından sorumlu olanlar arasında ve dil öğretim mesleğinde ola uluslar ötesi özel bu
yolla lingua bu programın diğer eylemleri altında özelliklede eylem desteklemektir.
Topluluk içinde bütün eğitim alanlarında dil öğretimi politikalarından sorumlu olanlar
arasında ve dil öğretim mesleğinde ola uluslar ötesi bağlantılan yoğunlaştırmaya özel bir önem
verilecektir. Bu yolla, Lingua, bu programın diğer eylemleri altında, özellikle de Eyle dil
öğreniminin geliştirilmesi ile ilgili önlemleri hem tamamlayacak hem de zenginleştirecektir.
Bu bağlamda dil öğretimi, Topluluk'un bütün resmi dillerinin, Man.daca ve Letzeburgesch
dahil, yabancı dil olarak öğretilmesini ve öğrenilme kapsamaktadır. Bu dillerin daha az
kullanılanlarının ve daha az öğretilenlerinin geliştirilmesine program içinde özel bir önem
verilecektir (MEB, 2004)

1.12.2.5. MINERVA (Açık ve Uzaktan Öğretim, Eğitim Alanında Bilgi ve İletişim
Teknolojileri)
Minerva eyleminin amacı, açık ve uzaktan öğretim ile ilgili alınan önlemleri ve eğitim
alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin (multimedyada kullanımını desteklemek, böylece, bu
programın diğer eylemlerinde belirtilen benzer önlemleri tamamlayıp zenginleştirmektir.

1.13.

YAŞAM BOYU ÖGRENME : "Herkes için Aynı Haklar"

Toplumlarımız daha önce hiç olmadığı kadar hızla değişiyor ve şimdi de oldukça stratejik
geçiş noktalarında bulunuyoruz. Bilgi ve yenilik, e kalkınmanın en önemli kaynağı durumuna
gelmiştir. Ancak hayat standartlarını ve zenginliği geliştirip yaygınlaştırırken bu bilgi

:::
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oplurnunun yoksun kalma potansiyeli de vardır. Dolayısıyla Avrupa Birliği, sadece bir
ekonomik rekabet alanı olarak kalmamalı, yurttaşların kendilerini edebilecekleri sosyal bir varlık
da olmalıdır. Bu nedenledir ki, yaşam boyu öğrenmenin ve eğitimin hayati bir önemi vardır.
Lizbon konferans vurguladığı gibi, amaç, ekonomiyi daha rekabetçi bir hale getirmek,
toplumsal bütünlüğü geliştirmek ve aktif yurttaşlığı teşvik etmek olmalıd Bunu başarmak için,
' ütün yurttaşların reel fırsatlara sahip olması gerekmektedir. Yaşam boyu eğitim ve öğretime
erişmek herkes için sağl Gençlerden yaşlılara, endüstriyel yeniden yapılanma sebebiyle işinder.
çıkartılan işçilerden işsizlere veya vasıfsız olanlara ve kendi kendini isteyen herkese. Toplumsal
yoksunluk veya dışlanma tehlikesi altındaki insanlar dahi özel dikkat gerektirmektedir. Her grup,
er durum öze yaklaşımla ele alınmalıdır. Çareler, sorunları olan insanların çeşitliliği kadar
çeşitli olmalıdır (MEB, 2004)
Yaşanı boyu öğrenmeyi evrensel bir hak olarak nasıl verebiliriz ? Eğitim zincirinin her
halkasını güçlendirme ihtiyacı doğal olarak en önemli Ancak temel eğitim ve ilköğretim asli bir
öneme sahiptir. Yaygın eğitim ve özellikle gençlere yönelik öğretim faaliyetleri de önemli bir
katkı s Resmi eğitimle tesadüfen öğrenme arasındaki bağ güçlendirilmelidir. Böylelikle eğitim
gibi, toplumsal ve ekonomi de daha yakından bütünle eğitimle öğretim arasındaki farklarda
ortadan kalkmaya başlayacaktır. Yaşanı boyu öğrenme, eğitim ve öğretim kavramının
cendisinin deği açacak, mesleki becerilerin ve hayat deneyimlerinin geniş kapsamlı bir şekilde
geçişliliğini sağlayacaktır. Bu yaklaşım disiplinler arası bakış ekip çalışmasını, etkin yurttaşlığı
·e çalışma hayatına başlangıcı geliştirecektir.
Organizasyonel düzeyde, eğitim ve öğretim alanları arasında daha büyük bir sinerji
gerekmektedir. Örneğin, üniversiteler kendi etkinliklerin? eğitimi için elverişli hale getirebilirler
·eya okullar yerel gençlik kulüpleriyle ortaklıklar kurabilirler (MEB, 2004)
Yaşanı boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde Avrupa'da hareketliliği teşvik etmenin
yararlarını da vurgulamak gerekir. Hareketlilik, Avrupa'ya v daha yakın olma fırsatı tanır. Hem
toplumsal hem de mesleki anlamda yeni beceriler yaratır. Aynca başka kültürleri tanımayı ve
anlamayı k Bütün bunlar mesleki entegrasyon ve etkin yurttaşlık için avantaj sağlarlar. Özetle
nareketlilik (mobility) hemen başlatılmalıdır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha esnek
ir yaşam boyu eğitim ve öğretimin oluşturulmasında? ve geliştirilmesindeki rolü de önemin
ırograma okul, öğretmen, öğrenci ve yetişkin ayrımı gözetmeksizin herkes erişebilmelidir. Bu
amaçla da bütün okulların gerekli donanıma s sağlanmalıdır. Elektronik öğrenimin (e-learning)
bir an önce başlatılıp geliştirilmesi için okulların ve eğitim merkezlerinin donanımı sağlanın,
Diğer bir nokta da yaşam boyu öğrenmenin evrensel bir hak olarak algılanmasının
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yaygınlaştırılmasıdır. Bu, öncelikle somut kaynakları buluşturmayı gerektirir. Konuya ilişkin
sorumluluk hükümetler, iş çevreleri ve kişiler arasında paylaşılmalıdır. Anılan otoriteler,
yaptıkları çat masraf olarak değil, bir yatırım olarak görmelidirler
Socrates, Leonardo da Vinci ve Youth programlarının üçü de yaşam boyu eğitim ve
öğrenme sürecine önemli bir katkı olarak görülmelidirler. Programlar, genç insanların özellikle
s

oğulcu Avrupa nosyonunu kavramalarını, gözlem ve iletişim yeteneklerini geliştirmelerini,

kişisel pota gerçekleştirmelerini ve kendi ülkelerine katkılarım sağlamalıdır (MEB, 2004).

1.14.

AVRUPA

BİRLİGİ EGİfİM

PROGRAMLARINA

TÜRKİYE'NİN

KATILIMI
Avrupa Birliğinin üç eğitim programı olan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci
(Mesleki

Eğitim)

ve

Youth

(Gençlik)

Prograrr

katılacağız.Programların

ikinci

aşaması

2000-2006

2004
yılları

tarihinden
arasında

itibaren

resmen

uygulanmakta

dır.Programların bütçesi oldukça yüksektir. Socrates 1.850 milyon Euro, Leonardo 1.150
milyon Euro ve Youth 520 milyon Eurodur.
Socrates Programı

eğitimin tüm alanlarını kapsamaktadır.

7'den 77'ye herkesin

yararlanacağı bu programın çeşitli faaliyet alanları vardır.
Comenius (Okul Eğitimi) Programı: Okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan genel
eğitimi kapsar. Program, okul ortaklıkları kurdurma öğretmen ve öğrenci değişimi yaptırmakta,
ayrıca; iyi deneyimlerin paylaşılması, ortak müfredat uygulamaları, dil öğrenimi, uzaktan eğitim
uygulamaları, yetişkin eğitimi, hizmet içi eğitim gibi eğitimin tüm alanlarını kapsayan
projelerin gerçekleştirilmesine fırsatlar sağlamaktadır. Seviyelerdeki okullarımızın üye ve aday
ülke okulları ile ortaklıklar kurup bu programdan yararlanması, eğitimde kalite ortaklığına
öğretmen ve öğrencilerimizin değişim projelerinde yer alması önemlidir (MEB, 2004).
Erasmus Yüksek Öğretim Programı: Yüksek öğretimin tüm seviyelerini kapsamaktadır.
Üniversiteler arasında ortaklık kurularak öğrenci, değişikliği yapılmakta, bizim öğrencilerimiz
kendi üniversitelerinin anlaşma yaptığı üye veya aday ülkelerin üniversitelerinde yarım/tam yıl
ol sahip olmakta, aynı şekilde o üniversitelerden de ülkemize öğrenciler gelmekte ve tüm
masraflar program kapsamında karşılanmaktadır. O de değişim programından yararlanmaktadır.
Üniversiteler arası işbirliği projeleri bu çerçevede önemli bir yer tutmaktadır. Bu program Avrup
öğrencilerin ve akademisyenlerin

ülkemizi tanımaları açısından da oldukça önemli bir
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programdır. Üniversitelerimizin bir an önce kendi programlarına uygun üye ve Mayıs 2004'de
üye olacak ülke üniversiteleri ile ortaklık anlaşmaları imzalamaları gerekmektedir.
Leonardo Mesleki Eğitim Programı: Mesleki eğitimin kalitesinin

artırılması ve

güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Mesleki eğitim almış kişi öğrenciler, genç işçiler, eğiticiler
ve yeni mezunlar için üye /aday ülkelere ziyaret, eğitimcilerin ve mesleki eğitim uzmanlarının
eğitimi için ul değişim, tematik konularda uzmanların eğitim ziyaretleri projeleri, bilgi ve
iletişim teknolojilerinin mesleki eğitimde kullanılmasına, mesleki e yenilik ve kaliteyi
geliştirmesine ve transferine yönelik projeler, mesleki eğitimde yabancı dil ve kültür bilgisinin
geliştirilmesine yönelik proje program kapsamında ülkemizin yararlanacağı alanlardır.
Youth-Gençlik Programı: 15-25 yaş arası gençlerin değişim ve gönüllülük programıdır.
vrupalı gençlerin birbirlerini tanımaları ve gönüllü toplumsal

faaliyetlere katılmaları

amaçlanmaktadır. Ülkemiz gençlerinin Avrupalı yaşıtları ile birlikte yürüteceği projeler,
karşılıklı olarak tanımaları açısından son derece önemlidir (MEB, 2004).
Bu programlar kapsamında geçen yıl sonuna kadar 2 milyon Avrupalı öğretmen ve
öğrenci değişim programlarından yararlanmıştır. Bu yıldan itibaren ülkemizin tam katılım
sağladığı bu programlardan azami ölçüde yararlanmamız gerekmektedir.
Ülke

Merkezli

Eylemler

(Ulusal

Ajansa

sunulan

Projeler):

Bu

eylemlerin

uygulanabilmesi ve fınansal destek için başvurular Ulusal Ajan; ve ülkeler Ulusal Ajans
yardımıyla seçim işlemini yürütür ve seçilen adaylara fınansal yardımı yapar (MEB, 2004).
Açıklama: AB'nin bu üç eğitim programı, eğitimde fırsat eşitliğini, ortak bir mesleki
eğitim politikasını, meslek standardını ve kalite birlikteliı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin
içinde yer alan herkese ve her okul türüne açık olan bu programlardan yararlanmak, AB'ye
üyelik yoluı ülkemiz için çok önemlidir. Proje konuları, bir ilkokulumuzun öğrencilerinin
Avrupa'daki yaşıtlarına kart yazmalarından tutun birlikte geliştireı resim projesine kadar basit
içerikli olabildiği gibi, bir ortaöğretim okulıunuz öğretmenlerinin Avrupalı meslektaşları ile

yapacağı yeni bir ders olabilir, özellikle programların değişim projelerinden yararlanmak ise,
karşılıklı olarak birbirimizi tanımamız açısından çok önemlidir (MEB, 2004).
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BÖLÜM IT

İLGİLİ ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

2.1.

Yurtiçinde Yapılan araştırmalar

K.K.T.C.'nde Mesleki Eğitim ile ilgili araştırmalardan biri Yakın Doğu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Hocanın (2004) "K.K.T.C.Türkiye ve
Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitim'in Karşılaştırılması" adlı yüksek lisans
çalışmasıdır.

Veriler

Yakın

Doğu Üniversitesi

Avrupa

Birliği

Araştırma

ve

Dokümantasyon Merkezinden, Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinden, Girne
Amerikan

Üniversitesi

kütüphanesinde

ve internet'ten

elde edilen kaynakların

... ,,

taranması ile elde edilmiştir.
Araştırmanın amacı, K.K.T.C.Türkiye ve AB ülkelerinde şu anda uygulanan
Mesleki Teknik Eğitimi çeşitli yönleri ile inceleyip. Benzerlikleri ve farklılıkları
belirlemek ve mesleki eğitimde var olan değişimleri ortaya koyarak, kendi ülkemizde
Mesleki Teknik Eğitim ile ilgili çeşitli öneriler getirmektir.
Araştırmanın sonucunda günümüzde eğitimin en önemli alanlarından biri haline
gelen Mesleki Teknik Eğitimin, kişilere iyi bir meslek kazandırmasının yanında birçok
gencin üniversite önünde yığılmasını önlediği, değişen boyutu ile mesleki teknik
eğitimin anlayışının da yaşam boyu devam etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Birinci bölümde öğrencilerin genel ve meslek eğitimi arasındaki dağılımları
incelenmiş ve mesleki eğitimi tercih eden öğrenci oranının AB ülkelerinde % 60,
Türkiye de% 40 ve K.K.T.C. de% 27 olduğu gözlemlenmiştir.
AB ülkelerinde öğrencilere yönelik birçok bölüm bulunmakta ve bu bölümlerin
ekonomi ile ilişkisi düzenlenmektedir. Türkiye ve K.K.T.C de bölümlerin açılmasında
ekonomiile ilişki tam olarakkurulamamıştır.
AB ülkelerinde bölümler arası geçişler veya okulların yüksek öğrenime olan
yönelimleri açıktır. Türkiye ve K.K.T.C.de ise bölümler arası geçişler kolay değildir ve bazı
bölümlerinüniversiteyegeçişleri yoktur.

I'
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AB ülkelerinde öğrenim süresi tam gün ve ortalama 180- 200 gündür. Türkiye' de de
öğrenim süresi 180 gündür. Okulların tümü tam gün eğitim vermemektedir. K.K.T.C. ise
yarım gün eğitim ve 155-160 gün öğrenim süresi vardır.
Çıraklık

eğitimi

AB ülkelerinde

yaygındır

ve çıraklık

eğitimine

yüksek

öğrenimde devam etmek isteyenlere olanak sağlanmaktadır. Çıraklık eğitimi okul-işletme
iş birliği ile yürütülmektedir. Türkiye ve K.K.T.C de çıraklık eğitimi çok yaygın değildir.
Okul-işletme iş birliği ile yürütülmektedir. Yüksek öğrenime devam etme imkanı yoktur.
AB ülkelerinde değerlendirme sadece okullarda değil, o alanla ilgili otoritelerin
katılımı ile yeterliliğe dayalı sertifika sınavları ile yapılmaktadır. Türkiye ve K.K.T.C. ise
okullarda yapılan sınavlar sonucunda kame ve diploma verilmektedir.
Yurtiçinde

yapılan

Bilimleri Enstitüsünde,
Mesleki

Teknik

diğer

Okunmuş'un

Orta öğretimde

bir

çalışmada

Yakın

Doğu

Üniversitesi

(2003) "Toplam Kalite Yönetiminin
Uygulanabilirliği

ve Bir Model

Eğitim

K.K.T.C.'de

Çalışması"

adlı

yüksek lisans çalışmasıdır.
Araştırmanın

amacı K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına

bağlı Sedat

Simavi Endüstri Meslek Lisesi yönetim süreçlerinin TKY uygulamalarına yakınlığı, bu okul
çalışanlarının TKY uygulamalarına hazır bulunuşluklarını ve TKY'nin uygulanabilirliğini

I'

saptamaktır.
!'

Araştırmacı şu sonuçlaraulaşmıştır.
1- Liderlerin TKY uygulamalarına orta düzeye yakın sahiplendikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
2- Çalışanların yönetimi uygulamalarının TKY uygulamalarına orta düzeyde
yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
3-Çalışanların TKY uygulamalarını orta düzeye yalan sahiplendikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Bu duruma neden olarak çalışanlar, TKY uygulamaları hakkındaki bilgi
eksikliklerini göstermektedirler. Çalışanların TKY uygulamaları ile ilgili orta düzeyin
altında bilgiye sahip olduklarını düşünmeleri,

çalışanların

TKY uygulamalarını

öğrenmek için istekli oldukları şeklinde değerlendirilmiştir.
4-Lider ve Öğretmenlerinin kişisel değerlendirmeleri bölümünde, öğrencileri yaşam
boyu kendi kendine öğrenmeye hazırlamak için olumlu çalışmaların, ders öncesi
günlük plan alışkanlığının, eğitim öğretim ortamlarının sürekli geliştirilmesine yönelik
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çalışmaların

ve öğrencilerin

çeşitli alanlarda

yalan olduğu, lider ve öğretmenlerin

etkinliklere

öğretimsel

katılımının

orta düzeye

materyalleri hazırlamada kendilerini

orta düzeyin üzerinde gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.
5-Lider

ve öğretmenlerin

öğretim yapılması

görüşünün

sürmesi

karşılamasını

orta seviyenin

görüşünün

ulaşılmıştır.Birleştirilmiş

yönelik

düşünceleri

orta düzeyin altında desteklendiği,

sürenin yeterli olduğu görüşüne
dönemlerinin

geleceğe

ders

orta

üzerinde

düzeyin

saatlerinin

bölümünde,

ikinci

okulun açık olduğu

katılım olduğu, ara sınav

üzerinde

öğrencilerin

desteklendiği
çeşitli

sonucuna

gereksinimlerini

orta seviyenin üzerinde engellediği, öğretim programlarının iş ve yüksek

öğretim dünyasının

gereksinimlerine

uygunluğunun

tam olarak sağlanması gerektiği

düşünüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.
Genel olarak bakıldığında, öğretmenlerin görüşlerinin orta seviyenin altında kaldığı,
görev süreleri açısından ise 10-19 yıllık deneyime sahip çalışanların görüşlerinin orta
düzeyin altında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.Ancak
olursa

olsun,

çalışmadıktan
sorumluluklarım

sistem ya da modeller ne kadar iyi

uygulayıcıları

bu sistemi

benimsemeyip,

sistemin

geliştirilmesi

için

sonra başarıya

ulaşma şansı hiç yoktur. Toplam Kalite Yönetiminde,

eksiksiz olarak yerine getiren ancak bunun yanında yaptığı işin daha

verimli yapılması, iş süreçlerinin geliştirilmesi konusunda sürekli düşünen ve belirlenmiş
çeşitli sistematik katılım yöntemleri ile bu düşüncelerini

ve becerilerini

sisteme katan

yeni bir çalışan davranışı sergilenmesi gerektirmektedir.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Girne Amerikan Üniversitesinin
yürütülen

METGE

projesi

olarak

bilinen

Mesleki

Eğitimi

işbirliği ile

Geliştirme

Projesi

sürdürülmektedir. METGE projesinin temel amacı; Mesleki ve Teknik Eğitime taraf olan
bakanlık, okul, işletme ve sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlayarak, bireyin ve iş
hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, değişikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilen, kendi
kendini yenileyebilen

ve yetiştirebilen

bir okul yapısı meydana getirmektir.

Ayrıca

METGE projesinin diğer amaçlan da şunlardır,
1. Eğitim ihtiyacını belirleme,
2. Çağdaş yönelimleri de dikkate alarak iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde eğitim programlarını geliştirme,
3. Yeni öğretim teknolojilerini esas alarak Öğretim yöntemlerini geliştirme,
4.

Modüler temele dayalı öğretim materyalleri hazırlama, o öğretimi ve sistemi
değerlendirme,

.,,r·
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5.

Hizmetiçi eğitim yolu ile eğitici personeli

(Öğretmen-yönetici - rehber)

yetiştirme,
6.

Genel eğitim, örgün mesleki eğitim ve yaygın mesleki eğitim arasında
yatay ve dikey geçişleri sağlama,

7.

Genç ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmeti sunmak, o Matematik,
fen, dil v.b. derslerde kazandırılan kavramlarla

günlük yaşamda ve iş

hayatında karşılaşılan sorunlar arasında ilişkiyi geliştirecek materyaller hazırlama.

2.2. Yurtdışında yapılan araştırmalar

Değişim yönetimi ile ilgili olarak Uludağ Üniversitesi

Sosyal Bilimler

Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Güzel'in (1996) yılında yaptığı " Değişim yönetimi ve
Planlı Değişim"adlı yüksek lisans tezidir.

,,
'••,j

Araştırmanın amacı değişimi başarıyla gerçekleştirebilmenin yollarım ortaya

Hf'

koyabilmek ve değişimi uygulamış işletmelerin hangi zorluklarla karşılaştıklarım
belirleyerek.ne gibi önlemleraldıklarımortaya çıkarabilmektir.
Araştırma değişim programını uygulayan ve uygulamakta olan beş firma üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu işletmeler; Tofaş oto. Hilton oteli. Interbank, bilgi işlem firması
Intertech ve Arçelik çamaşırmakinası üretim fabrikasıdır.
Araştırmanın sonucunda örgütsel değişimlerde ana yaklaşım olarak nitelendirilen
"planlı değişim" kavramı ortaya çıkmaktadır. lşletmelerin genelinde değişim oluşumunu
gerçekleştirirken astları yönlendirme. Organizasyon yapısını ve kültürünü etkileme
konusunda etkili olan değişim liderinin varlığının gerekliliği ortaya çıkmış. aynı şekilde
işletmelerde örgütün kendisini teşhis etmesine yardımcı olmada. Öğrenme proseslerinde
ve örgütü yönlendirmede değişim görevlisi'nin

(ajanı) öneminin büyük olduğu

savunulmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü'nden Balım, (2001)
"Teknolojik Değişim Yönetimi' adlı yüksek lisans tezinde Otomotiv sektöründeki ana
üreticilerin teknolojiye bakışlarını, son beş yılda teknolojideki değişimin yönü ve
düzeyi ile değişime neden olan faktörler incelenmektedir. Teknolojik değişim çok
çeşitli alanda ve genellikle çok teknik bir konu olduğu için alan sınırlandırılmış ve Bilişim
Teknolojisi seçilmiştir.

~!;
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Araştırmaya Türk Otomotiv Sektöründe faaliyet gösteren 18 ana üretici firmadan
13 'ü katılmış olup bulgular şu şekilde özetlenebilir.

1-

İşletmelerin çoğunluğu yüksek rekabet koşullan altında faaliyet gösterdiklerini

ifade etmektedirler.
2-

Değerlendirme kapsamındaki işletmelerde beş yıl önce bilişim teknolojisi

kullanımının, o günün altyapı ve maliyet koşulları içerisinde çok düşük düzeyde olduğu
görülmektedir.
3-

İşletmelerin kendi müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmesi

için tedarikçilerin de bu değişime uygun üretim yapabilmesi yani daha esnek olması
gerekmektedir. Araştırmada tedarikçilerde var olması istenen özelliklerdeki en büyük artış
"Değişen Taleplere Hızla Cevap Verebilme Yeteneği" seçeneğidir.
4-

İşletmelerin tamamının toplam kalite yönetimini uyguladıkları

görülmüştür. Sektör genelinde TKY uygulamaları %36 artış göstermiştir. Bu sayede

,t'-

bilişim teknolojilerinin daha yoğun kullanılmasının da etkisiyle işletmeler kendi
müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına daha hızlı tepki verebilir hale gelmişlerdir.
Diğer

bir

araştırma

ise

İstanbul

Üniversitesi,

Sosyal

Bilimler

Enstitüsü'nden Uludağ'ın (1998) 'Değişim, değişim yönetimi ve yönetim stratejilerinde
yeniden

yapılanma'

incelenmektedir.

adlı

Değişimin

doktora

tezidir.

organizasyon

Araştırmada,

üzerinde

Değişim

ne gibi

kavramı

etkiler

yarattığı

incelenmekte ve Değişimin nasıl yönetileceği araştırılmaktadır.
İkinci

Bölümde;

Organizasyonları

etkileyen

genel

çevre,

endüstriyel

faktörler, içsel faktörler, durum analizleri ve swot analizinin genel tanımları yapılarak
nasıl uygulandıkları anlatılmaktadır.
Üçüncü

Bölümde;

Yönetim

stratejilerinde

yeniden

yapılanmanın

gereklilikleri incelenmekte olup yönetim stratejilerinde yeniden yapılanma ile ilgili
bir model anlatılmaktadır.
Dördüncü Bölümde; Yönetim Stratejilerinde Yeniden Yapılanmaya yönelik bir
uygulamaya yer verilmekte ve bu anlatılan modelin Alboy şirketindeki uygulaması ayrıntılı
olarakyer verilmekteve analiz edilmektedir.

.ı.
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Beşinci

Bölümünde;

Yapılan tüm

çalışmalar

değerlenerek

bir

sonuca

nasıl

ortaya

varılmaktadır.
Değişim

yönetiminin

çıkarılabileceği,

reengineering'in

benchmarking'in
stratejilerini

yapılabilmesi

ne

olduğu

oluştururken

temel
ve

ıçın

kavramları

uygulama

kullanılan

yaratıcılığın
ve

nasıl

alanlarını

analizler

ve

uygulanacağı,

incelenip

nasıl

yönetim

uygulandıklarını

gözlemlemiştir
Yeniden yapılanma gereklilikleri ve bunun uygulanması ile ilgili bir model
oluşturarak

bunun

detaylarını

başarıyla

uygulayan

açıklamış.

şirketlerden

Bu konuyu

Boyner

değişim

Holding'e

bağlı

yönetimini
Alboy

'daki

uygulamasını firma çalışanlarının da katkısıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Değişim

kaçınılmaz

bir

gerçektir.

Her

şey

organizasyonlar da bundan fazlasıyla etkilenmektedir.

zamanla

değişmekte,

Değişimin inanılmaz hızı

stratejilerde de değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Değişimin organizasyon
içinde mutlaka yönetilmesi gerekmektedir yani edilgen değil etken bir konum alarak
ıl'

değişim yönlendirilmelidir.
Değişimin
getirmektedir.

yönetilebilmesi
Öncelikle

takım

organizasyonlarda

yerleştirilmelidir. Yine değişimin
Uzmanlar

bir

gerek

şartı

yaratıcılık

da

beraberinde

özendirilmeli

ve

yönetilebilmesi için değişim mühendisleri.

ve danışmanlardan yararlanmak ve Reorganizasyon

uygulamaları ile

beraber yapılmak zorundadır. Bahsedilen bu kavramlar bir moda değil zorunluluktur
ancak bütün bu kavramlar yine organizasyon kültürünün bir parçası haline getirilmesi
halinde organizasyonlarbaşarıyaulaşabilmektedir.
Değişime uyan, bunu yönetip yönlendirebilen şirketler başarılarını devam
ettirmekte, karlılıklarını arttırmakta, dinamizmleri yükseltmekte, motivasyonları artmakta,
yenilikler anında izlenmekte ve buna bağlı önlemler alınmakta, rekabet gücü hızla
yükselmekte, fırsatlar değerlendirilmekte ve devamlı gelişme sağlanmaktadır. Gelecek
yıllarda organizasyonların başarılan ve devamlılıkları bugünden daha da çok değişimeuyum
ve değişim yönetimininiyi yapılabilmesindengeçecektir.
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve ömeklemi, veri toplama araç ve
teknikleri, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, verilerin toplanması ve çözümü yer
almaktadır.

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir Meslek
Lisesi'nden 1990-2000 yılı arasındaki mezunların araştırılmasına yönelik, tarama modeli
niteliğinde bir araştırmadır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde basılı materyaliler
kullanılmış aynı zamanda sektör ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik iki anket formu ile
mesleki nitelikleri belirlemeye yönelik anket formu kullanılmıştır.
Söz edilen mezunların izlenmesi; daha önceden uygulanmış bir anketin K.K.T.C'ye
uyarlanması sonucu elde edilen bir anket formu yardımıyla yapılmıştır.

3.2. Evren
Araştırmanın evrenini 1991-2002 yılları arasında Mobilya Dekorasyon bölümünden
mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini KKTC'de bulunan montaj
ve makine atölyesi üzerine çalışan tüm işletmeler, Mobilya Dekorasyon meslek lisesi
mezunlarının çalıştığı işletmeler ise büyüklükleri dikkate alınarak ömeklem belirlenmiştir.

3.3. Örnek.lem
Ayrıca, evreni temsilen ömeklem seçilmemiş evrenin bütünü ömeklem olarak
alınmıştır.1991-2002 yılları arasında Mobilya Dekorasyon bölümünden mezun olan 68
öğrenciye anket uygulanmıştır.

3.4. Veri Toplama Aracı

Araştırmanın kuramsal temelleri literatür tarama tekniği ile elde edilen bilgilerden
oluşturulmuştur. Bu amaçla; Mesleki Eğitim İle İlgili Yapılan Yüksek Lisans, Doktora
Tezleri ve konu ile ilgili kitap ve çeşitli dergiler taranmıştır. Araştırmanın kuramsal

I"
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temelinin oluşturulmasından sonra

"Mobilya ve Dekorasyon bölümü ihtiyaçlarını"

ölçebilmek için anket formları gözden geçirilmiştir.
Araştırmanın amacına dayalı olarak, ömeklem içerisinde yer alan mezunlara daha
önceden geliştirilmiş olan anket formu kullanılarak veriler toplanmıştır.
Anketler;
I-Mezunları okula çağırarak
2-Anket formunu mezunların.adresine elden ulaştırarak
3-İşyerlerine bizzat gidilerek
4-Aynı yerde yaşayan ve halen okullarda öğrenim gören öğrenciler yardımıyla
mezunlara ulaştırılmıştır. En etkili yöntem mezunlarla buluşma ve halen okullarda öğrenim
gören öğrenciler yardımıyla mezunlara ulaştırılması yöntemi olmuştur. Araştırmanın
amacına dayalı olarak, birinci aşamada devlet planlama örgütü,
personel dairesi, çalışma dairesi, ticaret odası, sanayi odası, esnaf sanatkarlar odası, ihtiyat
sandığı, sosyal sigortalar birimlerinden sayısal veriler toplanmıştır. Toplanan bu verilerde
alanda kaç kişinin çalıştığı kaç işyerinin bulunduğu, iş arayanların sayıları belirlenmiştir.
İşveren görüşlerinin alınması amacı ile iki ayrı anket formu (İşgücü belirleme anketi,
Mesleki yeterlikleri belirleme anketi ) uygulanmıştır. İşgücü belirleme anketi ömeklem
olarak seçilen işletme yöneticilerine uygulanmıştır. Mesleki yeterlikleri belirmeye yönelik
olarak ise;
1. Mobilyacılık
2. Üst yüzey alanları standartları temel alınmıştır.
Mevcut durumun belirlenmesine yönelik olarak ise, alanda eğitim veren mevcut eğitim
kurumlarına ait mezun öğrenci sayıları, öğretmen durumları, fiziki kapasiteleri, makine ve
teçhizat durumlarına ilişkin bilgiler toplanmıştır.

3.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Toplanan veriler bilgisayar ortamında S.P.S.S. (Stastistical Packege For The Social
Sciences) istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir.
Mezun

öğrenci

değerlendirilmiştir.

görüşleri

istatistik

tekniklerinden

yüzde

kullanılarak
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu

bölümde,

araştırmadaki

alt problemlere ilişkin

bulguların istatistiksel

çözümlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ait yorumlar yer
almaktadır.
Bu bölümde araştırmanın bulguları ve yorumlarına yer verilmektedir. Sedat Simavi
Endüstri Meslek Lisesinde Mobilya Dekorasyon bölümü için çalışmalar yürütülmüştür. Bu
çalışma 1989 - 2002 yılları arasında mezun olan öğrencilerle sınırlandırılmıştır. S.S.E.M.L
Mezunlar defterinden saptanmıştır

II

Tablo 4. 1.1. Mobilya Dekorasyon bolüm Öğrencilerin Mezun Olduğu Yıllara ve
Bölümlere Göre Dağılımı.
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68

Tablo 4. 1. 1 de görüldüğü gibi on yıl içerisinde 68 öğrenci mezun olmuş ve okul
genelindeki

mezunların

oluşturmaktadır.

%

5.6'sını

Mobilya

Dekorasyon

bölümü

mezunları

I'
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Tablo 4.1.2. Anketi Cevaplandıran Mobilya Dekorasyon bölüm Öğrencilerin
Mezun Olduğu Yıllara Göre Dağılımı.
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48,8

ULAŞILAN%

Tablo 4.1 .2 incelendiğinde öğrencilerin mezun olduğu yıllara göre dağılımı
görülmektedir. Mobilya Dekorasyon bölümü % 35,3 oranında mezunlarından anketlerine
cevap almıştır.

Tablo 4.1.3. Mezun Öğrencilerin Ücretli Bir İşte Çalışıp Çalışmamasına Göre
Dağılımı.
Bölüm
Mob.Dek.

Çalışanlar

Çalışmayanlar

Sayı

%

Sayı

%

17

70,8

6

25,0

Toplam

23

Tablo 4. 1 .3 'de mezun öğrencilerin ücretli bir işte çalışıp çalışmamasına göre
dağılımları görülmektedir Mobilya Dekorasyon Bölümü mezunlarının % 70,8,
çalışmaktadır.
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Tablo 4.1.4. Ücretli Bir İşte Çalışan Mezunların Aylık Ücretlerine Göre Dağılımı.
300 Milyon

301- 400

401 - 500

501 Milyon

Altında

Milyon

Milyon

Üstü

Arası

Arası

Bölüm

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

4,2

5

20,8

2

8,3

9

37,5

Mobilya
Dekorasyon

17

Tablo 4.1. 4 incelendiğinde Mobilya Dekorasyon bölümü mezunlarının% 37,5 'si,
501 milyon ve daha üstü miktarda aylık gelire sahiptirler.

Tablo 4.1.5. Mezunların İş Bulma Sürelerine Göre Dağılımı.
6Ay
Bölüm

Altında

24Ay
7-12 Ay

13-18 Ay

19-24 Ay

Üzerinde

Sayı %

Sayı

%

11

45,8

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

3

12,5

o

0,3

1

o

Toplam

Mobilya
Dekorasyon

2

8,3

16

Tablo 4.1.5 inceliğinde mezunların okulu bitirdikten sonra ne kadar sürede iş
buldukları görülmektedir. Buna göre Mobilya Dekorasyon bölüm mezunlarından,% 12,5'i
okulu bitirdikten sonra ilk 6 ay içerisinde ve yine% 45,8 i 24 ayın üzerinde bir zamanda iş
bulmaktadırlar.

50

Tablo 4.1.6. Mezunların İş Bulma Yöntemlerine Göre Dağılımı.

Tanıdıklar

Eleman

Çalışma

Alemin

T

Öğretmen

Aranıyor

Dairesi

yardımıyl

o
p

Yardımıyla İlanlarıyla Yardımıyla a

Yardımıyla

Bölümler

Yönetici ve

L
A

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

5

20,8

2

8,3

1

4,2

1

4,2

7

%

M

Mobilya
Dekorasyon
29,2 16

Tablo 4.1 .6.incelendiğinde mezunların iş bulma yöntemleri görülmektedir. Buna
göre ücretli bir işte çalışan Mobilya Dekorasyon mezunlarının% 50 s'i Tanıdıkları ve
ailesi aracılığı ile iş bulmuştur. Okul aracılığı ile iş bulan mezun yoktur. Bu durumda
okulun ve Mobilya Dekorasyon bölümünün sanayi ile iyi bir işbirliğinin olmadığını
göstermektedir.

Tablo 4.1.7. Çalışan Mezunların Yaptıkları İşin Mesleki Eğitimleri ile İlgisine Göre
Dağılımı.
Bölümler

Çok

Oldukça

Kısmen

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

4

16,7

1

4,2

10

21.1

Çok az

Toplam

Mobilya
Dekorasyon

10

41,7

16

Tablo 4. 1.7. incelendiğinde ücretli bir işte çalışan mezunların çalıştıkları işin
okulda aldıkları mesleki eğitimle ne oranda ilgili olduğu görülmektedir. Mobilya
Dekorasyon bölümü mezunlarının% 25,1 i Mobilya Dekorasyon alanlarında çalışmaktadır.
Buna karşın% 74.9 u alanlarının dışında bir işte çalışmaktadır. Birincisi çalışan mezunlar
kendi alanları ile ilgili ihtiyaç olmayabilir yada öğretim programları alanla ilgili
yeterlikleri tam olarak içermeyebilir.
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Tablo 4.1.8. Ücretli Bir İşte Çalışmayanların Başlıca Uğraşılarına Göre Dağılımı.
Yüksek
Bölümler

Aile

Yüksek Öğretim

Öğretim

işletmesin Askerlik

kurumlarına

sınavlarına

de

devam etmek

hazırlanmak

çalışmak

yapmakta

Toplam

Say
Mobilya

Sayı

%

Sayı

%

I

%

Sayı

%

2

33,3

1

16,7

o

o

3

50

Dekorasyon
6

Tablo4.1.8. incelendiğinde ücretli bir işte çalışmayan mezunların başlıca
uğraşlarına göre dağılımı görülmektedir. Buna göre ücretli bir işte çalışmayan Mobilya
Dekorasyon bölüm mezunların % 33,3

ü

Yüksek öğretim yapmaktadırlar. % 50 'si ise

askerlik yapmaktadır.% 16.7'si ise aile işletmelerinde çalışmaktadır.

Tablo 4.1.9. Atölye Çalışmalarında Kazanılan Becerilerin İşe Hazırlamada Yeterliliği.

Atölye Çalışmaları Yeterliliği

Bölümler

Mobilya

Yeterli

Yeterli Değil

Sayı

%

Sayı

%

14

58,3

10

41,7

Toplam

Dekorasyon
24

Tablo 4. 1 .9. incelendiğinde atölye çalışmalarında kazanılan becerilerin Mobilya
Dekorasyon mezunları işe hazırlamadaki yeterliliği görülmektedir. Buna göre Mobilya
Dekorasyon bölümü mezunlarının % 41,7 si, Atölye çalışmalarını yetersiz bululmaktadır.
Bu durumda atölye müfredat ve metotlarının incelenip bu oranın düşürülmesi için bir
çalışmanın yapılması gerekir.
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Tablo 4.1.10. Meslek derslerinde Kazanılan Bilgilerin İşe Hazırlamada Yeterliliği.

Meslek Dersleri Yeterliliği

Bölümler

Yeterli

Mobilya

Yeterli Değil

Sayı

O/o

Sayı

%

17

70,8

7

29,2

Toplam

Dekorasyon
24

Tablo 4.1.1O. İncelendiğinde bölümü mezunları Meslek derslerinin öğrencileri iş
hayatına hazırlamadaki yeterliliği görülmektedir. Buna göre, Mobilya Dekorasyon bölümü
mezunlarının % 29.2 si. Meslek derslerini yeterli bulmamaktadır. Bu rakamı aşağıya
çekebilmek için Meslek dersi müfredat ve metotlar incelenip yeniden düzenlenmesi
gereklidir.

ı,

I''

Tablo 4.1.11. Genel Bilgi Derslerinin Öğrencileri İşe Hazırlamada Yeterliliği.

Genel Bilgi Dersleri Yeterliliği
Bölümler

Yeterli

Yeterli Değil

Cevap Vermeyen Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

21

87,5

3

12,5

o

o

Mobilya
Dekorasyon
24

Tablo 4.1.11 İncelendiğinde Mobilya Dekorasyon bölümü mezunları genel bilgi
derslerinin yeterliliği görülmektedir., Mobilya Dekorasyon bölümü mezunlarının %
40.5'sı. genel bilgi derslerini yetersiz bulmaktadır. Bu rakamı aşağıya çekebilmek için
genel bilgi derslerinin müfredat programları incelenip güncelleştirilmelidir.
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Tablo 4.1.12. Öğrencilerin İşe Girdikten Sonra Mesleği İle İlgili Kursa Katılmalarına
Göre Dağılımı.

Kursa Katılma Durumu
Toplam

Kursa
Bölümler

Katılmayan

Kursa Katılan
Sayı

%

Sayı

4

19,1

17

%

Mobilya Dekorasyon
80.9

21

Tablo 4.1.12. İncelendiğinde Mobilya Dekorasyon bölümü mezunlarının% 80,9 'u
herhangi bir kursa katılmadığı görülmektedir. Bu durumda okul ve Mobilya Dekorasyon
bölümünün işletmelerle işbirliği yapıp alanla ilgili kursları düzenleyebilirler.

Tablo 4.1.13.Mezunların mezun oldukları okulu başkalarına tavsiye etme dağılımı.
Tavsiye Durumu
Tavsiye Ederim
Bölümler

Tavsiye Etmem

Sayı

%

Sayı

%

20

83,3

4

16,7

Toplam

Mobilya Dekorasyon
24

Tablo 4.1.13. İncelendiğinde meslek lisesi Mobilya Dekorasyon bölümünden mezun olan
öğrencilerin% 83,3 'ü, SSEML sini başkalarına Tavsiye ediyorlar. Bu durum SSEML için
iyi yönde bir tanıtım olmaktadır.
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Tablo 4.1.14. Mobilya Dekorasyon bölümü mezunlarının önerileri
Genel bilgi

Bölümler

Mobilya

Atölye ders

Okul Sanayi

derslerinin

saatlerinin

işbirliği ile Staj

günlük

artırılması

yapma ve iş

yaşamla

olanakları

uyumlu hale

yaratılmalı

getirilmeli

Sayı

o/o

Sayı

%

Sayı

%

2

28,6

3

43,9

2

28,6

Toplam

Dekorasyon
6

Tablo 4.1. 14.. İncelendiğinde Mobilya Dekorasyon mezunları okul ve sanayi
işbirliğinin yapılması ve bunun sonucunda staj ve iş olanaklarının yaratılacağı konusunda
ağırlıklı görüş bildirmişlerdir.

4.2.Görüşülen İşverenler ve İşletmeler İle İlgili Bulgular
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinin meslek eğitimi alanlarından biri olan
Mobilya Dekorasyon bölümü, ilgili ömeklem kapsamına alınarak, Esnaf ve sanatkarlar
odası, sanayi dairesi kaynaklarından yararlanılarak ilgili alanla ilgili işverenler tespit edilip
ilişkiye geçilmiştir. izleme formu kapsamında sağlanan veriler değerlendirilip tablo ve
grafiklerle gösterilmiştir. Ayrıca bu kapsamda işverenlerden istenen görüşler düzenlenerek
gösterilmiştir.
Mobilya Dekorasyon ve Üst yüzey işleri yapan 13

işletme ile görüşülmüş ve

anketlerimize bu işletmeler cevap vermiştir. Görüşülen bu işletmeler ülke genelinin % 68
'e tekabül etmektedir. Görüşülen Tümü İşletmeler özel teşebbüs işletmeleri olup Tablo
4.2. 1 de görüldüğü gibi çoğunluğu bir ile dört kişi çalıştırmaktadır.
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Tablo 4.2.1. İşletmenizde Kaç Kişinin Çalıştığını gösteren tablo~c9,
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'·:cJ-f:FKC'ı ~~
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5-9
1--4 kişi

10-19 kişi

50-74 kişi

2

1

kişi
6

2

Görüşme yaptığımız işletmelerde Tablo 4.2.2 de görüldüğü gibi % 90 işletme
sahipleri olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca tümü mesleğinin mobilyacılık olduğunu beyan
etmiştir.

Tablo 4.2.2. Görüşme yapılanların işletmedeki Görevleri

İşletme müdürü

İşletme sahibi ve yöneticisi
Sayı

%

Sayı

%

10

90,9

1

7,7

Toplam

9,1

:ı
Sektörde

halen çalışmakta

araştığında % 90 ının

olan teknik

elemanların

öğrenimleri

ile

ilgileri

meslek lisesi mezunu mobilyacı olmadığını gördük, genellikle

Türkiye de usta çırak ilişkisiyle yetişmiş, ve gelişen Türkiye sanayisinde iş bulamayıp,
ülkemize

gelip ucuz ücret ve uzun çalışma

görülmektedir.

saati çalışan mobilyacılarının

tablo 4.2.3 'de bu oran görülmektedir.

Tablo 4.2.3. İşletmelerde Halen Çalışan meslek Lisesi Mezunu

İşletmenizde çalışan meslek lisesi

İşletmenizde çalışan meslek lisesi

mezunu

mezunu olmayanlar

Sayı

%

Sayı

%

2

16,7

10

83,7

oluştuğu
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İşverenlerin neden meslek lisesi mezunu mobilyacı çalıştırılmadığı sorulduğunda
ise, cevap verenlerin %50'si ihtiyacım yok %40'ı oranında ise alanda yetişmiş elemanın
olmadığını görüşünü belirtmişlerdir. Bunun yanında önemli bir etkenin de çalışma saat ve
çalışma koşullarının da meslek lisesinden mezun olan mobilyacıların bu alanda çalışmak
istemediğini

gözlemledik.

Tablo 4.2.4' de işletmesinde meslek lisesi çalıştırmayanların

çalıştırmama gerekçeleri verilmektedir.

Tablo 4.2.4. İşletmesinde Meslek Lisesi Mezunu çalıştırmayanların görüşleri

Alanda yetişmiş
Başarı yok

eleman yok

İhtiyacım yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

10

4

40

5

50

Mobilya Dekorasyon

aldığı eğitimin işe uygun bulmayanlar

%55,5 orandadır.

Tablo 4.2.5'de görülmektedir.

Tablo 4.2.5. Meslek Lisesi Mezunu Mobilya Dekorasyon eğitiminin İşe Uygunluğu.

Kısmen

Çok az Oldukça

Görüşüm yok Kısmen

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

3

33,3

2

22,2

4

30,8
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Ancak meslek lisesi mezunlarının benzer tecrübeye sahip diğer çalışanlara göre ise
oldukça başarılı bulanlar% 55,5 oranındadır.Tablo 4.2.6'da görülmektedir.

Tablo 4.2.6.İşletmelerde Çalışan Meslek Lisesi Mezunu Mobilya Dekorasyon, Mesleki
Yeterlilikleri Yönünden, Benzer Tecrübeye Sahip Çalışanlara Göre Başarılan

Kısmen

Görüşüm yok

Çok az

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

3

33,3

2

22,2

4

44,4

İşe girişte meslek eğitiminin alınması gereğine inanan işverenlerin oranı ıse
%60,7'sidir. Tablo 4.2. 7'de görülmektedir.

Tablo 4.2.7. İşe Giriş İçin Mesleki Öğretim Gerekli Olup Olmadığı

İşletmenize girişte mesleki öğretim

İşletmenize girişte mesleki öğretim

gerekli

gereksiz

Sayı

%

Sayı

%

6

66,7

3

33,3

Bu da işe girdikten sonra Mobilya Dekorasyon bölümünden mezun olanların işe
daha erken adapte olduğunu göstermektedir. İyi bir koordinasyon ve işbirliği sayesinde
müfredatlarda yapılacak değişiklilerle mezunlarımızın iş bulma ve kendi işini kurabilme
olanağının yaratılması sayesinde Mobilya Dekorasyon bölümüne ilginin artması olasıdır.
Meslek eğitiminin gerekliliğini söyleyenlerin, bu eğitimin mesleki bilgilerin
okullarda, becerinin ise işletmelerde verilmesinin gerekli olduğunu belirtenler %30,8
oranındadır. Tablo 4.2.8'de görülüyor. Bu durumda su anda bile işletmelerin okulla
işbirliği yapmaya hazır olduğunu görülmemektedir.
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Tablo 4.2.8. İşletmenizde İşe Giriş İçin Mesleki Öğretim Nasıl Yapılmalı

Bilgi ve becerinin

Düzenli

tümüyle mesleki ve

Mesleki bilginin

Çıraklık

teknik öğretim

mesleki ve

Eğitimi

kurumlarında

teknik öğretim

Meslek

öğretilmesi

kurumlarında

kursları

Cevap Vermeyen

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

7,7

3

23,1

2

15,4

6

46,2

göre

meslek

Gözlem
mobilyacıların

ve

değerlendirmelerinize

lisesinden

mezun

olan

okulda gördüğü meslek bilgi dersleri, mesleki gelişmelerinde ne derecede

etkili oluyor sorusuna Tablo 4.2.9' da görüldüğü gibi %50 oranında çok etkili olduğunu,
%50 oranında da kısmen etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 4.2.9. Gözlem ve değerlendirmelerinize göre meslek lisesinden mezun olan
Mobilyacılann okulda gördüğü meslek bilgi dersleri, mesleki gelişmelerinde ne
derecede etkili oluyor.

Kısmen

Çok
Sayı

%

Sayı

%

1

50

1

50

Gözlem ve değerlendirmelerinize

göre meslek lisesinden mezun olan Mobilya

Dekorasyon okulda gördüğü mesleki beceriler, mesleklerinde gelişmelerinde ne derecede
yararlı oluyor.diye sorulduğunda tablo 4.2. 1 O. görüldüğü gibi %50 oranında çok yararlı
oluyor, %50 oranında ise kısmen yararlı oluyor yanıtını vermişlerdir.
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Tablo 4.2.10. : Gözlem ve değerlendirmelerinize göre meslek lisesinden mezun olan
Mobilya Dekorasyon okulda gördüğü mesleki beceriler, mesleklerinde gelişmelerinde
ne derecede yararlı oluyor.

Çok

Kısmen

Çok az

Görüşüm yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

10

2

20

2

20

5

50

Gözlem ve değerlendirmelerinize

göre meslek lisesi mezunu Mobilyacıların okulda

kazandıkları mesleki tutum ve iş alışkanlıkları, mesleklerinde gelişmelerinde ne derecede
yararlı oluyor sorusuna Tablo 4.2. 11. de görüldüğü gibi %66 oranında kısmen yararlı
oluyor cevabı verilmiştir.

Tablo 4.2.11. Gözlem ve değerlendirmelerinize göre meslek lisesi mezunu Mobilya
Dekorasyon okulda kazandık.lan mesleki tutum ve iş alışkanlıkları, mesleklerinde
gelişmelerinde ne derecede yararlı oluyor.

Oldukça

Kısmen

Görüşüm Yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

11,1

6

66,7

2

22,2

Meslek liselerinin iş hayatıyla ilişki kuramadıkları Tablo 4.2. 12. de görülmektedir
cevap veren işletmelerin

% 55,6 'si bu kanıdadır. bundan kaynaklanan

Dekorasyon bölümü mobilyacılık
görülüyor.

alanında

mezunlarına

ve Mobilya

iş bulada etkin rol almadığı
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Tablo 4.2.12 : Meslek Liseleri İş Hayatı İle İlişki Kurma ve Devam Ettirmede Ne
Derece Başarılıdır

Kısmen

Çok Az

Görüşüm Yok

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

3

33,3

5

55,6

1

11,1

R

İşverenlerin, büyük çoğunluğu işletmelerle okul arasında bir ilişkinin kurulmadığını
ve ihtiyaç duydukları elemanlarda bilgi, beceri ve tutumları konusunda aradıkları vasıfta
eleman bulmakta zorlandıkları belirtmektedirler.
Mobilya Dekorasyon, yapı ressamlığı ve yapı bölümlerinin ortak bir temele oturtulup
bilgisayar bilgisi ile takviyeli bir bölüm oluşturulması gerekliğini bize beyan etmişlerdir.

4.3. İşverenlerin Genel Özellikleri

Burada araştırma kapsamındaki

işverenlerin mezunlarımız

hakkındaki görüşleri

uygulanan anketlerden sağlanan verilere dayalı olarak çeşitli özellikleri incelenmiştir.
Mobilyacılık alanında işverenlerle yüz yüze görüşülerek iş gücü belirleme anketi
uygulanmıştır.

Bunun yanında D.P.Ö, Personel Dairesi, Çalışma Dairesi, Ticaret Odası,

Sanayi Odası, İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta, Esnaf ve Zanaatkarlardan alınan verilerle şu
andaki iş alanlarını ve burada görev yapan kişi sayıları hakkında bilgi edinilmiştir.

',
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BÖLÜMV

SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç
Araştırmanın bu kısmında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı bir
Endüstri Meslek Lisesinin Mobilya Dekorasyon bölümünden 1992-2002 yıllan
arasında mezun olanların gördükleri mesleki teknik eğitimin yaptıkları işe uygunluğu
hakkında mezun ve işverenlerden sağlanan verilere dayalı olarak ulaşılan sonuçlar özet
olarak verilmektedir. Sonuçlar mezun ve işveren başlıkları altında özetlenmektedir.

Mezunların Görüşleri:
1. Mobilya Dekorasyon bölümünden 1992-2002 yılları arasında toplam 68 mezun
vermiştir. Bu sayı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı aynı yıllar
içinde verdiği mezunlarının % 4,4'ü dür. Anketle mezun olan Mobilya
Dekorasyon bölümü öğrencilerinin 24 kişiye, oran olarak da

% 33,3'üne

ulaşılmıştır.
2. Ulaşılan 24 Mobilya Dekorasyon bölümü mezunun % 70,8 'i ücretli bir işte
çalışmakta, Çalışmayanların% 33,3 'ü Yüksek öğretime devam etmekte, geriye
kalan ise askerlik yapmaktadır. Buradan çıkan sonuca göre işsiz Mobilya
Dekorasyon mezunu yoktur.
3. Ulaşılan Mobilya Dekorasyon mezunlarının% 4,2 'si 300 milyon ve altında, %
20,8 mezun 301-400 milyon arasında,% 8,3 'ü mezun 401-500 milyon arasında
, % 37,5 mezunda 500 milyon ve üstü ücret almaktadırlar. Alanında çalışanların
500 milyonun üzerinde maaş aldıkları saptanmıştır. Eğer sektörde iş olanakları
artarsa Mobilya Dekorasyon mezunlarının ücretlerinin de artacaktır.
4. Mobilya Dekorasyon mezunlarının % 12,5 'i altı ay ve daha az sürede iş
bulmuşlardır. Bunların % 89'u tanıdık ve ailesinin yardımı ile iş bulmaktadır.
Çalışan Mobilya Dekorasyon mezunlarının % 25,1 'i mesleği ile ilgili bir iş
yapmaktadır.
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5. Atölye çalışmalarında kazanılan becerilerin işe hazırlamadaki yeterliği
konusunda

% 41,7 'si yetersiz bulmuştur. Meslek dersleri öğrenimin de

kazanılan bilgilerin iş hayatına hazırlamada yeterliliğine, % 29,2 ' si yetersiz
bulmuştur. Genel bilgi derslerindeki öğrenimi ise % 12,5 oranında yetersiz
bulmuşlardır.
6. İşe girdikten sonra Mobilya Dekorasyon bölümü mezunlarının

% 19,1 'i

meslekleri ile ilgili herhangi bir kursa katıldığını, buradan hareketle okula ve
Mobilya Dekorasyon bölümünün iyi bir çalışmayla bu alanda kurslar
düzenleyebileceği sonucu çıkmaktadır.

İşveren Görüşleri:
1. Görüşme yaptığımız işletmelerde Tablo 4.2.2 de görüldüğü gibi % 90 işletme
sahipleri olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca

tümü mesleğinin mobilyacılık

olduğunu beyan etmiştir. Sektörde halen çalışmakta olan teknik elemanların %
90 mm meslek lisesi mezunu mobilyacı olmadığını gördük. Genellikle Türkiye
de usta çırak ilişkisiyle yetişmiş, ve gelişen Türkiye sanayisinde iş bulamayıp,
ülkemize gelip ucuz ücret ve uzun çalışma saati çalışan mobilyacılarının
oluştuğu görülmektedir.
2. İşverenlerin %50'si ihtiyacı olmadığı için %40'ı da alanda yetişmiş eleman
olmadığı

için iş

yerlerinde meslek lisesi

mezunu

çalıştırmadıklarını

belirtmişlerdir. Bunun yanında önemli bir etkenin de çalışma saat ve koşullarının
zorluğu sebebi ile meslek lisesinden mezun olan mobilyacıların bu alanda
çalışmak istemediğini gözlenmiştir.
3. Mobilya Dekorasyon aldığı eğitimi işe uygun bulmayanlar %55,5 orandadır.
4. Meslek eğitiminin gerekliliğini söyleyenlerin, %30,8'i mesleki bilgilerin
okullarda,

becerinin

ise

işletmelerde

verilmesinin

gerekli

olduğunu

belirtmişlerdir.oranındadır.
5. Meslek lisesinden mezun olan mobilyacıların okulda gördüğü meslek bilgi
dersleri,

mesleki gelişmelerinde%50 oranında çok etkili olduğunu, %50

oranında da kısmen etkili olduğunu belirtmişlerdir.
6. İşverenlere göre mezunların okulda kazandıkları mesleki tutum ve iş
alışkanlıkları, mesleklerindeki gelişmelerinde%66 oranında kısmen yararlı
oluyor. Meslek liselerinin iş hayatıyla ilişki kuramadıkları görülmektedir.
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5.2. Mobilya Dekorasyon Bölümünün Eğitim İhtiyaçları Nelerdir
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi mezunlarına uygulanan anketin (FORM-A)
son sorusunda

mesleki

eğitimin

önerilerine yer verilmiştir.

geliştirilmesi

için

öğrencilerin

genel

görüş

ve

Mezunlardan, ankette yer almayan ancak, mesleki teknik

eğitimin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerileri var ise yazmaları istenmiştir. Teknik
lise ve endüstri meslek lisesi mezunlarının bir kısmı bu konuda görüş ve önerilerde
bulunmuşlardır.

Mezunlarca belirtilen görüş ve öneriler tekrarlanma frekansları dikkate

alınarak aşağıda sıralanmıştır.
1.

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinde uygulamalı eğitime daha fazla önem
verilmelidir. İşletmedeki mesleki eğitim okula alınmalı ya da işletmeler daha
özenle seçilip kontrol edilmelidir.

2.

Teknik Lisede üniversiteye yönelik kültür derslerinin saat sayılan arttırılmalı,
endüstri meslek liselerinde ise meslek derslerinin saat sayıları arttırılarak
öğrenciler sadece mesleğe yönlendirilmelidir.

3.

Sınıf öğrenci sayıları azaltılmalı, makina, araç gereçleri gelişen teknolojiye göre
yenilenmeli, öğretmen sayılan artırılmalıdır. Öğrencilere mesleğe girmeden önce
mesleki rehberlik yapılmalıdır.
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5.3. ÖNERİLER

Bulgulardan elde ettiğimiz verilere göre mobilya dekorasyon bölümünün
eğitim ihtiyaçlarını belirlemede aşağıdaki önerileri yapabiliriz.
1. Elde edilen sonuçlara göre mobilya dekorasyon bölümü mezunlarından işsiz
bulunmamaktadır.Ancak bu mezunların bir kısmı alanlarıyla ilgili bir işte
çalışmamaktadırlar. Fakat sonraki yıllarda mezunların istihdamı konusunda
sıkıntı çekilmemesi için sanayici ile işbirliği yapılarak ne kadar mezun ihtiyacı
olduğunu tespit edip okula öğrenci alımlarında sayılar buna göre belirlenmelidir.
2. Araştırmamızda mezunlardan alanında çalışanların 500 milyonun üzerinde maaş
aldıkları saptanmıştır. Ekonomideki olumlu gelişmeler, ihracatın artması
sanayicilerin teşviki gibi etmenler yeni işyerlerinin açılmasına yardımcı
olacaktır. Eğer sektörde iş olanakları artarsa Mobilya Dekorasyon mezunlarının
ücretleri de buna bağlı olarak artacaktır.
3. Burada dikkati çeken en önemli olay iş bulmada okulun hiç etkisinin

'ı

olmayışıdır. Okulun ve Mobilya Dekorasyon bölümünün sektörle iletişim
kurmalı ve ilişkiler geliştirmelidir. İş bulamayan mezunlara yönelik sanayi
ihtiyaçlarına uygun olarak kısa kurslar düzenlenmelidir.
4. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mezunların genel bilgi dersleri ile
meslek dersleri arasındaki ilişki kurulamamıştır. Genel olarak müfredatlar
yeniden düzenlenmeli ve mesleki derslerle kültür dersleri arasındaki ilişki
kurularak yeni bir program yapılmalıdır.
5. İstihtamın gerçek anlamda olması için ve mezunların farklı iş kollarında
çalışmamaları için işverenler meslek lisesi mezunu çalıştırmalıdırlar.

I,
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EKl
Araştırmanın

Anketi

KJ(TC.
MiLLi EGİTİM VE KÜLTÜR BAKANLI GI
MESLEK LİSELERİ MEZUNLARI İZLEME
ANKETİ

FORM-A MEZUNLAR
LEFKOŞA - 2002

Gönderilen
ADI SOYADI
ADRES:
Geridönüş Adresi:
METGE PROJESİ
SEDAT SİMA Vİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Pk:708

Sayın Mezunumuz;
Bu

amaçla

okulumuzda

Meslek

gördüğünüz

uyumu belirlemeyi

liseleri

öğrenim

mezunlarını

ile çalışma

amaçlamaktadır.

yapacağınız

sorulara

vereceğiniz

değerlendirmeler,

edilmesinde,

bu

yükseltilmesinde

mesleki

sorunların

gördüğünüz

alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

cevaplar,

belirteceğiniz

ve teknik

Anketi

sizin

hayatında yaptığınız iş arasındaki

öğretimin,

çözümlenmesinde,

kullanılacaktır.

anketi

Bu amaçla sizin, okulumuzda

öğrenim ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin
Anketteki

izleme

görüşler

sorunlarının

verimlilik

cevaplandıranların

ve

ve

tespit

etkinliğin

kimlikleri

saklı

tutulacaktır.
Anket
kalmadan

sorularını

kendi görüş

ilişkin seçeneklerden
seçeneğin
cevaplarda

lütfen

önündeki

okuyunuz.

ve değerlendirmelerinize

sizin durumunuza,
parantezin

noksanlık

Cevaplandırdığınız

dikkatlice

ve

Soruları
göre

görüşlerinize

cevaplayınız.

olup

anket formunu

ilgiliye

göstereceğiniz

ilgi,

olmadığını

teslim

ediniz

Sorulara

ve değerlendirmenize

içine bir (x) işareti koyunuz.
yanlışlık

hiçbir etki altında

uyan

Sorulara verdiğiniz

lütfen

kontrol

veya size verilen

ediniz.
adrese

postalayınız.
Araştırmaya
değerlendirmeler

belirteceğiniz

için teşekkür eder, işlerinizde

görüşler

başarılar dileriz.

ve

yapacağınız

.BÖLÜM I

TANITICI BİLGİLER

1ızve Soyadınız
siyetiniz 1 ( ) kız,

.
2.() Erkek

sun Olduğunuz Yıl..

.

rerleşme adresiniz ve telefon numaranız.

·························································································································
..........................................................................................................................
TEL:

.

BÖLÜM II.
fESLEKİ -TEKNİK ÖGRETİM VE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

ağıdaki okullardan hangisinden mezun oldunuz.
1-() Atatürk Meslek Lisesi (KızMeslek Lisesi)
2-~H Haydar-paşa Ticarat--Lisesi-- -- --- 3-( ) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
4--( ) Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi
.slek lisesinde hangi meslek dalında öğrenim gördünüz.
1-() Elektrik
11-() Giyim H.Giyim
2-( ) Elektronik
12-() Çocuk Gel. Ve Eğt.
3-( ) Metal İşleri {Sıhhi Tesisat)
13-() Seramik
4-( ) Bilgisayar
14-( ) Kuaförlük ve Cilt Bak
5-( ) Yapı
15-( ) Ev Yönetimi ve Bes.
6-( )Motor
16-() Resim
7-( ) Tesfiye
17 ( ) El Sanatları ve Nakış
8-() Mobilya Dekorasyon (Ağaçİşleri)
9-( ) Yapı Resamlığı
10-( ) Otelcilik ve Turizm
Ücretli bir işte çalışıyormusunuz.
1-() Evet
2-() Hayır
Cevabınız EVETise aylık ücretiniz ne kadardır. Çalışınıyor iseniz bu soruya
vermeyiniz.
1-() 300.000.000 ve daha az
2-{) 300 l.000.000-400.000.000
3-( ) 401.000.000-500.000.000
4-() 501.000.000 ve daha yukarısı
. Ücretli bir işte çalışıyor iseniz, işinizi meslek lisesinden mezun olduktan ne
r süre sonra buldunuz. Çalışmıyor iseniz bu soruya cevap vermeyiniz.
1-() 6 ay ve daha az

2-()7-12ay
3-( ) 13-18 ay
4-( ) 19-24 ay

5-( ) 25 ay ve daha yukarısı

,.3.4.Ücretli bir işte çalışıyor iseniz iş bulmada ağırlıklı olarak aşağıdaki yöntemlerden
ngisini kullandınız. Çalışmıyor iseniz bu soruya cevap vermeyiniz.
1-( ) Meslek lisesi yöneticisi ve öğretmenlerin yardımı
2-( )
3-()
4-()
5-( )

Çalışın.a Dairesi
Eleman aranıyor ilanları
Tanıdık ve arkadaş yardımları
Diger /Belirtiniz

.

. 3.5. Ücretli bir işte çalış;;~; i;~~i~ -işi~iz gördügünüz-meslelff-oğrelim -ne-ne-kadar
gilidir. Çalışmıyor iseniz bu soruya cevap vermeyiniz.
1-() Çok
2-( l Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
.3.6. Ücretli bir işte çalışmıyor iseniz, halen başlıca uğraşınız nedir.
1-() Yükseköğrenim kurumuna devam etmek
2-() Yükseköğretim sınavlarına hazırianmak
3-() Aile işletmesinde çalışmak
4-( ) Ücretli iş aramak
5-( ) Diger /Belirtiniz
.
. 4.Atölye çalrşmalannda kazandığınız becerilersizi.işe hazırlamada yeterli mi.
1-() Evet
--- -2-() Hayır
.5.Meslek dersleri öğreniminiz , sizi işe hazırlamada yeterli mi.
1-() Evet
2-() Hayır
12.6. Genel bilgi dersleri öğreniminiz , sizi işe hazırlamada yeterli mi.
1-( ) Evet
2-() Hayır
2.7.İşe girdikten sonra mesleğinizle ilgili bir kursa katıldınız mı?
1-( ) Evet
2-() Hayır
2.8.Mezun olduğunuz liseyi diğer kişilere tavsiye edermisiniz.
1-() Evet
2-() Hayır
2.9.Meslek liselerindeki öğretimin geliştirilmesi için görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.

TEŞEKKÜREDERİZ.

EK2
Araştırmanın

Anketi

KKTC.
MiLLi EGİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIGI
MESLEK LİSELERİ MEZUNLARI İZLEME
ANKETİ

FORM-B İŞVEREN
LEFKOŞA - 2002

Gönderilen
ADI SOYADI
ADRES:

Geridönüş Adresi:
METGE PROJESİ
SEDAT SİMA Vİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Pk:708

Sayın Yönetici;
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
Müdürlüğünün

okul ile işletmelerin,genç

işbirliği yapmak

ve yetişkinlerin

eğitilmesi

konusunda

üzere mesleki eğitimi geliştirme projesi (METGE) başlatılmıştır.

2002-2003 Öğretim yılında S.S.E.M .Lisesinde faaliyete geçirilmiştir.
liseleri mezunlarını
iş hayatındaki

başarılarını

amaçlamaktadır.
alınmasına

bu kurumlardan

ve varsa karşılaştıkları

yetişen gençlerimizin

güçlükleri

Bu amaçla işletme yöneticilerinin

tespit etmeyi

görüş ve değerlendirmelerinin

ihtiyaç duyulmuştur.

Anketteki
yapacağınız

izleme araştırması

Meslek

sorulara

vereceğiniz

değerlendirmeler,

yalnızca

kullanılacaktır. Anketi cevaplandıranların

cevaplar,
izleme

belirteceğiniz

amaçları

görüşler

ve

doğrultusunda

kimlikleri saklı tutulacaktır.

Anket sorularını lütfen dikkatlice okuyunuz. Sorulara ilişkin ilişkin seçeneklerden
sızın durumunuza,

görüşlerinize

ve değerlendirmenize

uyan

seçeneklerin

önündeki

parantezin içine bir ( x ) işareti koyunuz.
Sorulara
değerlendirmeler
olarak

verdiğiniz

cevaplar,

ile mesleki

ve teknik

planlanmasına

ve

niteliğinin

belirttiğiniz
öğretimin,

görüşler
iş hayatının

yükseltilmesine

ve

yapacağınız

taleplerine
değerli

katkılarda

bulunabilirsiniz.
Araştırmaya
değerlendirmeler

göstereceğiniz

ilgi, belirteceğiniz

görüşler

için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.

uygun

ve yapacağınız

BÖLÜM I
TANITICI BİLGİLER
dırıız ve Soyadınız

.

nvanınız

.

aberleşme adresiniz ve telefon numaranız .
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TEL:

.

ıletme
· 1-()
2-()
3-( )

türünüz nedir?
Kamu İktisadi Teşebbüsü)
Özel Teşebbüs
Kişisel kuruluş
4-( ) Diğer/ Belirtiniz
.
şletmenizde halen kaç işçi çalışmaktadır.
1-() 1-4
2-() 5-9

3-() 10-19
4-() 20-29
5-() 30-49

~ 6_~LL~O.:- 7-4 _

_

--

7-() 75-99
8-() 100 ve daha yukarısı
?!etmedeki göreviniz nedir?
1-( ) İşletme sahibi ve yöneticisi
2-( ) İşletme müdürü
3-( ) Bölüm veya kısım müdürü
4-() Eğitim müdürü
, 5-( ) Diğer/ Belirtiniz
:
ÜMH.
MESLEKİ

-TEKNİK

.
ÖGRETİME

İLİŞKİN

GÖRÜŞLER

şletmenizde halen çalışan meslek lisesi mezunu varını?.
1-() Evet
2-( ) Hayır ::
:::evabınızhayır ise nedeni nedir?
1-( )Başarı yok
2-( )Meslek mezunlarını yetersiz buluyorum.
3-( )Alanda yetişmiş eleman yok.
4-( )Diğer/ Belirtiniz .. .
}özlem ve değerlendirmelerinize göre n-ıcskk 1-i.sed mc2:nnlG.rı.1.-un. i~~ giri._"ideki mesleki bilgi,
rive iş alışkanlıkları işin gereklerine ne derecede uygundur?
1-() Çok
2-( ) Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-( ) Görüşüm yok
İşletmenizde
çalışan meslek lisesi mezunları, mesleki yeterlilikleri yönünden,
benzer
1beye sahip çalışanlara göre ne derecede başarılıdır?
1-() Çok
2-( ) Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-( ) Görüşüm yok

j

2 .4. 1 .İşletmenizde işe giriş için mesleki öğretim gerekli mi?
1-() Evet
2-() Hayır
2.4.2.Cevabınız EVET ise aşağıdaki mesleki öğretim yöntemlerinden hangisini tercih edersiniz.
Cevabınız HAYIRise bu soruyu CEVAPLAMAYINIZ.
1-( )Bilgi ve becerinin tümüyle mesleki ve teknik öğretim
kurumlannda
öğretilmesi
2-() Mesleki bilginin mesleki ve teknik öğretim kurumlarında,
mesleki becerinin işletmelerde öğretilmesi
3-(--)--Büzenli-çıraklı-k-eğitim-i - -- - - - - -- --- - 4-( ) Meslek Kursları
5-( ) Diğer/Belirtiniz
.
2.4.3.Cevabınız HAYIR ise başlıca NEDEN nedir? Cevabınız EVEt ise bu soruya CEVAP
VERMEYİNİZ.
1-( ) İşin özel bilgi ve beceri gerektirmemesi
2-( ) İş başında yapılan öğretimin yeterli olması
3-() Diğer/Belirtiniz
.
2.5.Gözlem ve değerlendirmelerinize
göre meslek lisesi mezunlannın okulda gördüğü meslek
bilgi dersleri, mezunların mesleklerinde gelişmelerinde ne derecede yararlı oluyor?.
1-() Çok
2-( ) Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-() Görüşüm yok
2.6.Gözlem ve değerlendirmelerinize
göre meslek lisesi mezunlarının okulda gördüğü meslek
mesleki.beceriler.ımezunların
mesleklerinde gelişmelerinde ne.derecede.yararh.olııyorz.;
1-() Çok
2-() Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-( ) Görüşüm yok
2. 7. Gözlcın ,~., ...ı ~is~.1 ltndirmelerinize
göre meslek lisesi mezunlarının okulda kazandıkları
mc.slclc.i
cuturn ve 1~ ,:,.].,c:;ol---1-hl~.,-:ı_.
-~_,..,.,ı-n-, _,_ . . ~lo1,to>..:.u..1~. t1f~1i~n~_.F'\lprind<>.ne <ierecede
ya.carlı oluyor?.
1-() Çok
2-( ) Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-( ) Görüşüm yok
2.8.Meslek liseleri iş hayatı ile ilişki kurma ve devam ettirmede ne derecede başarılıdır?.
1-() Çok
2-() Oldukça
3-() Kısmen
4-() Çok az
5-( ) Görüşüm yok
2. 9. İhtiyaç olduğu taktirde,
gelecekte meslek lisesi mezunlarını işletmenizde çalıştırmayı
tercih edermisiniz?.
1-() Evet
2-() Hayır
3. 1. Bu izleme formunda yer almayan ancak meslek liselerindeki öğretimin geliştirilmesi
yönünde önemli gördüğünüz noktalar var ise lütfen belirtiniz .

.....................................................................................................................................................
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Savın İsveren: Mesleki Teknik Eğitimde, Mobilya Dekorasyon Bölümündeki öğrencileri
daha, ~yi yetiştirmek için sizden alacağımız fikirler doğrultusunda
hareket etmeye
çalışacağız.
Mobilya Meslek Standartları

İŞLEMLER
A

AOl
A02
A03
A04
AOS
A06

B

BOl
B02
B03
B04
BOS
B06

İs Planı Yapmak
İşgücü ihtiyacını tespit etmek
İş bölümü yapmak
İmalat aşamalarının sürelerini
tespit etmek
İmalatta uygulanacak kalite
kontrol esaslarım belirlemek
İsin teslim tarihini belirlemek
Malzeme ve ürünlerin
korunması için önlem almak

İşe Uygun Ortamı Hazırlamak ·
Yeterli aydınlatmayı sağlamak
Çalışma şartlarına uygun
sıcaklığı sağlamak
Havalandırma sistemini yeterli
hale getirmek
Makinenin çalışma alanını
temizlemek
Makinenin
calısma
alanını
,
'
düzenlemek
Makinelerin bakımını yapmak

Değerlendirme Anketi

Çok
Önemli
i ;,;•

Önemli

.,,;::;:_,:,,,':?,:(·,:,:: ,;;it::,·. .,, .,,. . "·. ::,,.. :c,r;,

•... -;..,.:.::t'". · ..

Az

Önemsiz

"•~

,., ·•· · '•,i)il •. . -,

,;:;r;ıt,°,.;;.'~,."'-<,;.,_-~-..•..•• ;..~·.:;
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I
C

coı
CO2
C03
C04
C05

İş Resmini İncelemek
İş resmini atölye kapasitesine
göre değerlendirmek
İş resminin uygulanabilirliğini
kontrol etmek
İs resminin ölçeğini belirlemek
İş resminin görünüş, kesit ve
detaylarım kontrol etmek
Parça kesim listesini hazırlamak

I ..

Gereksiz

Önemli

... -.cc;,_·, .

·'

.•...

'"

...

,,:>.

I):,:;-..

, ·, ·.,r. ·,:·•:
·:-el;
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.

·cc,

...
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'

..

I

İŞLEMLER

C06 I Parça kesim planlarını yapmak
C07 I Kalıp y_apmak
C08 I Seri imalatlarda işin numunesini
yapmak

D
DO 1 I
D02

I

D03 I
D04 I

DOS I

İmalat İçin Malzeme Temin
Etmek
Malzemelerin cinslerini
belirlemek
İhtiyaç duyulan malzemenin
mevcut miktarını tespit etmek
Yetersiz malzemenin piyasa
araştırmasııu yapmak
Satın alınan malzemeleri
atölyeye nakletmek
Nakledilen malzemeyi tasnif
ederek stoklamak

İmalata Hazırlık Ya mak
Kullanılacak makineleri tespit
etmek
E02 I Makinelere uygun kesicileri
takmak
E03 I Makineleri ayarlamak

E
Eül

E04

I Kesimi yapılacak malzemeyi

çalışma alanına taşımalç
E05 I Parça keserek kesim ölçüsünü
kontrol etmek
E06 I Yardımcı a12aratlarıayarlamak
E07 \ Makinenin emici sistemini
kontrol etmek
E08 I İş taşıma sehpasını çalışma
alanına getirmek

Çolc

Önemli

Önemli

I

Az
Önemli

I

Önemsiz

Gereksiz

İŞLEMLER

İş Resmine Göre İmalatı

F

Gerçekleştirmek

FOl
F02
F03
F04
FOS
F06
F07
F08
1

F09
F1 O
Fl 1
F12

Parçaların kaba ölçüde kesimini
yapmak
Parcaları net ölçüye getirmek
Masifleri hazırlamak
Par_ç_aları masiflemek
Masiflenen parçalan
_12._erdahlamak
Masiflenen tablaları kontak
makinasında kalibre etmek
I Kaplamaları hazırlamak
ı Hazırlanan kaplamaları tablalara
preslemek
I Preslenen tablaları net ölçüye
getirmek
I Delik işlemlerini
gerçekleştirmek
I Parçalara profil açmak
I Tablaların yüzey ve cumbalarını
zımparalamak

G

GO 1 I
G02 I
G03 I
G04 I
GOS I
G06 I

İş Resmine Göre Montajı
Cerceklestirmek
Tablaların birleşim yerlerinin
kavelalarını cakmak
Tablaların birleşim yerlerini
tutkallamak
Tutkallanan tablaları gövde
halinde sıkmak
Gövdenin genel temizliğini
yapmak
Mamulü cila atölyesine
göndermek
Cila atölyesinden gelen
mamulün aksesuarlarını takmak

Çok
Önemli

Önemli

I

A.:z
Önemli

I

Önemsiz

Gereksiz

Sayın İsveren: Mesleki Teknik Eğitimde, Mobilya Dekorasyon Bölümündeki öğrencileri
daha

iyi

yetiştirmek

için

sizden

aİacağımız

fikirler

doğrultusunda

hareket

etmeye

çalışacağız.
Mobilya Üst Yüzeycisi Meslek Standartları

İŞLEMLER
A

I İş Organizasyonu Yapmak

AO 1 I İşçi sağlığı ve iş güvenliği için
gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak
A02 I İs programı yapmak
A03 I İşin teslim tarihini belirlemek
A04 I Yarıında çalışanlara iş dağılımı
yapmak
A05 I Yanında çalışanların yaptığı işi
kontrol etmek
A06 I Araç, gereç ve ekipman
ihtiyacını belirlemek
A07 I Malzeme temin etmek
A08 I Gelen malzemeyi kontrol etmek
A09 I Çalışılan alanın temizliğini ve
düzenini sa_ğlarnak
Al O I Kullanılan araç ve ekipmanların
bakımını yapmak
Al 1 I İşin maliyetini belirlemek
A12 I İş kayıtları tutmak

B

BOl
B02
B03

B04
BOS
B06

Renk konusunda ilgiliden bilgi
almak
Eski mobilyaların yüzeyini
temizlemek
Cila yapılacak mobilyanın
yüzeyini asitle silmek
Asitlenen mobilyanın üzerindeki
aksaklıkları __gidennek
Cila yapılacak mobilyaya zemin
boy~sıı11 uygulamak
Lake yapılacak mobilyaya
macun cekmek
I Macunu zımparalamak
L

B07

Çok
Önemli

Değerlendirme Anketi

Önemli

Az Önemli

I

Önemsiz

I Gereksiz

İŞLEMLER

C

coı
CO2
C03

1

C04

D'

DOl
DOQ
D03

I

I

I

Çok
Önemli

Az Önemli

Önemli

Üstyüzey Malzemesini
Hazırlamak
Kullanılacak malzeme miktarını
belirlemek
Malzemeyi ölçmek
Malzemenin akışkanlığını
'(viskosiresini) ayarlamak
Renkleri karıştırarak istenilen
rengi elde etmek

Önemsiz

/

Gereksiz.

I

I

I

\

I
·

~

Mobilyanın Üsryüzey
İşlemlerini Yapmak
Boyahanenin temizliğini
sa b1.
olamak
Mo bilyayı boyahaneye dizmek
Hava regülatörü Ye boya
tabancalarını ise göre ayarlamak

D04 I Dolgu ve astar malzemesini

I

I

D06

I

I

I ~~

Dolgu malzemesi ve astardaki
hataları düzeltin . ~1D07 I Hazırlanan ooyay; mobilyaya
uygulamak
D08 I Mobilyanız, renk uygunluğunu
kontrol e::::e::
D09 I Müşterinin isteğine göre
mobilyayı süs.emek
D 1 O I Son kat koruyucu malzemeyi
mobilyaya uygulamak

Dll
sağlamak
D12 I Parlatılacak yüzeye pasta ve cila
yapmak

I

I

I

I
=

I

I

I
I
I

•..
İŞLEMLER

Mesleki Gelişime İlişkin

:o 1

Faaliyetleri Yürütmek

I Yanında çalışanlara eğitim

vermek
\02 I Meslekle ilgili toplantı, seminer
vb. faaliyetlere katılmak
~03 I Meslekle ilgili yayınları,
teknolojik gelismeleri izlemek
;04 I Meslekle ilgili hizmet içi eğitim,
işbaşı eğitim vb. faaliyetlere
katılmak

Önemli

Az Önemli

