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ÖZET 

Bu çalışmada, mesleki ve teknik orta öğretim öğrencilerinin; okullarında 

yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, iletişim ve güvenlik ile ilgili memnuniyet 

düzeylerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış 

olup, çalışma grubunu Denizli ilinde faaliyet gösteren üç adet mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumunda öğrenim gören ve ölçme aracına cevap veren 310 öğrenci 

oluşturmuştur. Memnuniyet düzeylerini ölçme aracı anketler öğrencilere elden 

ulaştırılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması temin edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 12.0 istatistik programında 

analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart 

sapmanın yanı sıra, ölçeğin alt boyutlarına yönelik öğrenci görüşleri arasında 

anlamlı düzeyde farklılık olup olmadığını belirlemek için ikiden fazla gruplar 

arasındaki karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Gruplar arasındaki olası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu ortaya 

koymak için ise Tukey-HSD testi kullanılmıştır. Analiz sonucu oluşturulan 

tabloların değerlendirilmesinin ardından sonuç ve öneriler yapılmıştır. 
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A SURVEY RESEARCH ON DETERMINING SATISFACTION LEVELS 
OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SECONDARY EDUCATION 

STUDENTS: DENIZLI CITY SAMPLE 
Abstract 

In this study, determining the satisfaction level of the vocational and technical 

secondary education students about education and teaching activities, 

communication and security in their schools is aimed. The research is made in 

survey model and 310 students that answered the measuring tool and that 

attending three vocational and technical secondary education schools formed the 



study group. The measurement tools of satisfaction level, inquiries, are supplied to 

students by hand and they are provided to fill them by face-to-face meeting. The 

data obtained in the study are analyzed in SPSS for Windows 12.0 statistical 

program. One way variance analysis (ANOVA) is made in addition to arithmetic 

mean and standard deviation in the comparisons among more than two groups to 

determine whether there is a meaningful difference between the students’ opinion 

or not. Tukey-HSD test is used to expose that between which groups the possible 

differences among the groups exists. Conclusion and recommendations are made 

after the evaluation of the tables made at the end of analysis. 

Keywords: Vocational and technical secondary education, satisfaction level, 

communication. 

1. GİRİŞ 

Teknolojinin hızla ilerlediği, “bilişim çağı” olarak da adlandırılan günümüzde 

ülkelerin rekabet ortamında en önemli unsurlarının başında nitelikli insan gücü 

(beşeri sermaye) gelmektedir. Ülkelerin, ekonominin ve teknolojinin güncel 

gereklerini karşılayabilecek, yenilikler (inovasyon) oluşturabilecek ve mevcut 

gelişmelere uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmesi eğitim sistemlerinin ana 

amaçlarından olmalıdır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin önemini ortaya 

koymaktadır.  

Genel anlamıyla eğitim karamı; bireyin toplumda hak ettiği yeri bulabilmesi, bu 

yer ya da meslekten toplum ve kendisi için her zaman yüce olan ereklere 

ulaşmasında yararlanabileceği bilgi, yetenek ve davranışlarla donatılmasıdır 

(Adem, 1993). Eğitimin, belirli davranışlar değiştirme ve geliştirme etkinliği 

olduğu ve bu değiştirme etkinliğinin, belirli genel ve özel amaçlara, dahası, 

yöntem ve tekniklere, programlara dayanması gerektiği ileri sürülerek; onun 

ilerleyen, gelişen bir süreç olduğu da vurgulanmaktadır (Topses, 2003). 

Mesleki eğitim; bireye belirli bir meslek ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlığı 

kazandıran ve bireyin yeteneklerini geliştiren eğitim süreci, teknik eğitim ise; ileri 

düzeyde fen ve matematik bilgisi ile uygulamalı teknik yetenekleri gerektiren, 

becerili işçi ile mühendis arasındaki meslek kademesindeki bir görev için gerekli 

olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını geliştiren eğitim sürecidir (Sezgin, 2000). 



Mesleki eğitim gelişmiş batılı ülkelerde el becerisi veya pratik aktiviteler yoluyla 

kariyer kazandırmayı amaç edinen bir meslek dalı olarak tanımlanmaktadır (Öçal, 

2008). Mesleki teknik eğitimin amacı ise, genel olarak, sanayi, ticaret ve hizmet 

sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, 

mesleklerinin devamı olan yüksek öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel 

eğitimi vermektir (Eşme, 2007). 

VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nda, ileri teknoloji geliştirilmesi, üretimi ve 

kullanımında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin 

önemine değinilmiş bu amaçla orta ve yüksek öğretimde meslekî ve teknik 

eğitime önem verilmesi öngörülmüştür. (Kazu ve Demirli, 2002). Mesleki teknik 

eğitim programları, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde 

yürütülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde, çeşitli türlerde meslek liseleri ile teknik 

liselerde ara eleman ihtiyacı giderilmeye çalışılırken, yüksek öğretim düzeyinde 

ise teknik eğitim fakülteleri ve mesleki eğitim fakültelerinde teknik öğretmen ve 

meslek öğretmenleri yetiştirilmektedir. Bunun yanında, ilköğretim sonrası 

herhangi bir mesleğe atılan bireylere yönelik ise çıraklık eğitimi sistemi ile 

meslek eğitimi verilmektedir. (Şahin vd, 2007). 16. Milli Eğitim Şura toplantısının 

amacının sadece mesleki ve teknik eğitimle ilgili sorunları görüşmek ve çözüm 

önerilerinde bulunmak amacıyla toplanmıştır. Bu şurada mesleki ve teknik 

eğitimin, ortaöğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden 

yapılandırılması kararı alınmıştır (MEB, 2009). 

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi 

ve yenilenmesi sürecinde gerek içerik, gerek bütün eğitim süreci içindeki yeri, 

konumu ve gerekse hedef kitlesi bakımından en önemli rol ortaöğretime 

düşmektedir. Türk eğitim sisteminde ortaöğretime, temel eğitimini bitiren nüfusun 

iş yaşamına ve üniversiteye hazırlanması şeklinde tanımlanabilecek ikili bir işlev 

yüklenmiştir. Bu anlamda ortaöğretimin bir yandan üniversiteye gidecek 

milyonlarca genci sınava hazırlarken öte yandan, ortaöğretimini bitirdikten sonra 

iş yaşamına atılacak gençlere istihdam imkânı verecek mesleki bilgi ve beceriler 

kazandırmak zorundadır. Bu bakımdan ortaöğretime, hem çok zor ve aynı 

zamanda kritik önem taşıyan bir rol yüklenmiştir (DPT, 2001). Mesleki ve teknik 



eğitim sistemi üretim sistemi için insan kaynağını hazırlamakla sorumlu olmakta, 

böylece kalkınmanın ve gelişmenin lokomotif rolünü üstlenen insan gücünü 

yetiştirilmiş olunmaktadır (Özgüven, 2001) 

Her ülkenin meslek eğitimi ve buna ilişkin politikaları, modeli ve tekniği ülkenin 

insan yapısına, ülkede uygulanan teknolojilere ve bu teknolojilerin gerektirdiği 

gereksinimlere göre değişmektedir. Ayrıca mesleki eğitim sisteminin hızla 

değişen teknoloji dünyasını yakından takip edip, mümkün olduğu kadar en son 

teknolojik bilgiye sahip, kendi alanı içindeki branşlara ve yeniliklere kolaylıkla 

uyum sağlayabilecek esneklikte, verimli ve üretken bir teknisyenin yetiştirilmesi 

amacına uygun olarak bölgesel gereksinimlere göre düzenlenmesi de büyük önem 

taşımaktadır. Değişik alanlarda hızla gelişen teknoloji, özellikle sınırlı kaynağa 

sahip ülke ekonomilerini zorlamakta ve daha kaliteli mesleksel eğitim görmüş 

insan gücü talebi gün geçtikçe artmaktadır (Balcı, 1990). Eğitimde etkinlik ve 

verimliliğin temel kıstası sanayi ile okul arasında uyum ve amaç birliğidir. Çünkü 

eğitimin asıl amacı, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin yanında fertleri 

mutlu kılmaktır. Gelişmiş ülkelerde eğitimde, düşünen, araştırabilen, sanatsal 

duyarlılığı olan özgüvene sahip girişimci bir genç kitlenin eğitilmesi 

amaçlanmaktadır. (Hızlan, 1997). 

Günümüzde, mesleki ve teknik öğretim görmüş eleman sağlamadaki güçlükler; 

Türkiye’nin hızlı şekilde kalkınması ve özellikle arzulanan hacim ve ölçüde 

sanayileşmesi, üretimin artırılması, mevcut tesislerin verimlilik ve kârlılık 

esaslarına göre çalıştırılması bakımından en önemli dar boğazlardan birini teşkil 

etmektedir. Mesleki ve teknik eğitimi, ülkemiz için ileride daha iyi bir ekonomi 

için iyi bir gelecek için araç olarak kabul etmek lazımdır. Mesleki ve teknik 

eğitim görmüş insan gücü ekonomik ve teknolojik gelişmenin temel aracı 

olacaktır. Bu eğitimi sağlamak ise mesleki ve teknik öğretim sisteminin amacı ve 

görevi olacaktır (MEB, 1990). 

Teknolojideki ilerlemeye paralel istihdam edilen işgücünün niteliklerindeki artış 

ve çalışanların sahip oldukları teorik ve pratik bilgiler önem kazanmaktadır. 

Alınan eğitimin yanı sıra bu eğitimi alan öğrencilerin aldıkları eğitimin 

niteliğinden ve öğretimin düzeyinden memnuniyet seviyeleri, yetişecek teknik 



elemanların vasıflarını etkilediği ifade edilebilir. Öğrencilerin memnuniyetlerine 

etki eden faktörlerin bilinmesi verilen eğitimin niteliğini artırıcı etki 

oluşturabileceği düşünülmektedir. 
 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada; ülke sanayisine ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik 

ortaöğretim öğrencilerinin okullarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, 

iletişim ve güvenlik ile ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

2.2. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışıldığı ve çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da 

örneklem üzerinde çalışma yapmaya uygun olduğu için bu model seçilmiştir 

(Karasar, 2005). 

2.3. Araştırma Alanı 

Araştırma grubunu 2007-2008 öğretim yılında Denizli’deki üç adet endüstri 

meslek lisesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme 

aracını 310 onbirinci sınıf öğrencisi tam ve eksiksiz bir şekilde cevap vermiştir. 

2.4. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Tümü beş basamaklı 

Likert tipinde olan ve daha önce geçerliliği ve güvenilirliği farklı çalışmalarda 

kanıtlanmış olan ölçeklerden faydalanılarak hazırlanan öğrencilere yönelik 

memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ölçeğin ön uygulanması 170 öğrenci üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan güvenirlik çalışmasında, ölçeğin ilk faktörü olan 

eğitim-öğretim boyutuna yönelik Cronbach Alfa katsayısı .81 iken, madde toplam 

korelasyonları .40 ile .62 arasında çıkmıştır. İkinci faktöre (güvenlik ve iletişim) 

ilişkin Cronbach Alfa katsayısı .78 olarak hesaplanmış, madde toplam 

korelasyonları ise .38 ile .61 arasında gerçekleşmiştir. Ölçeğin tümü için 



Cronbach Alfa katsayısı ise .86 olarak hesaplanmış, madde toplam korelasyonları 

.39 ile .59 arasında gerçekleşmiştir. Buna göre, ön uygulama sonucu ölçekten elde 

edilen ölçümlerin oldukça güvenilir sonuçlar verdiği ifade edilebilir (0.80≤∝<1.00 

ölçek yüksek derecede güvenilir) (Özdamar, 2002). 

2.5. Verilerin Analizi 

Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve SPSS (Statical 

Package for Social Sciences) 11.0 for Windows ortamında analiz edilmiştir. 

Analiz sonucu oluşturulan tabloların değerlendirilmesi ardından sonuç ve öneriler 

yapılmıştır. Anket sorularının cevaplanması sonucu elde edilen bulguların 

değerlendirilmesinde frekans (N), ortalama ( X ), standart sapma (S) üzerinden 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların okudukları bölümü tercih 

nedenleri değişkenine göre değerlendirmelerde farklılık olup olmadığını 

belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arasındaki olası 

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey-HSD testi 

kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların test edilmesinde anlamlılık düzeyi 

p<.05 olarak alınmıştır. Araştırmada kullanılan Likert ölçeğinde aralıkların 

genişliği “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” sayısı formülü ile hesaplanmıştır. 

Buna göre aralıklar oluşmuş ve sınıflama buna göre yapılmıştır. Aralıkların 

anlamları Tablo 1’de görülmektedir (Tekin, 1993). 

Tablo 1. Aralıkların Anlamları 
1.00-1.80 Hiç Katılmıyorum 
1.81-2.60 Katılmıyorum 
2.61-3.40 Kararsızım 
3.41-4.20 Katılıyorum 
4.21-5.00 Tamamen Katılıyorum 

 

3. BULGULAR 

3.1. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı Tablo 2’de görülmektedir. 
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet N % 
Erkek  260 83.8 
Bayan  50 16.2 
Toplam 310 100 



Ankete cevap verenlerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde, %83.8’inin erkek ve 

%16.2’nin bayan olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim 

gördükleri bölümlere ilişkin dağılımları Tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Öğrenim Gördüğü Bölümlere İlişkin Dağılım 

Bölüm N % 
Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanı 68 21.9 
Makine Teknolojileri Alanı 51 16.5 
Muhasebe, Finansman Teknolojileri Alanı 11 3.5 
Ahşap(Mobilya)Teknolojileri Alanı 20 6.5 
Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı 21 6.8 
Metal Teknolojileri Alanı 30 9.7 
Bilişim (Bilgisayar)Teknolojileri Alanı 66 21.3 
Kimya Teknolojileri Alanı 18 5.8 
İnşaat Teknolojileri Alanı 25 8.1 
Toplam 310 100.0 

Ankete cevap verenlerin öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin dağılım 

incelendiğinde, % 21.9’unun motorlu araçlar teknolojileri alanında, % 21.3’ünün 

bilişim teknolojileri alanlarında ve % 16.5’inin de makine teknolojileri alanında 

eğitim aldıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuduğu bölümü 

tercih etme nedenlerine ilişkin dağılımı Tablo 4’de görülmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Okulu Tercih Nedenlerine 
İlişkin Dağılım 

Okulu Tercih Etme Nedenleri N % 
Yönlendirme 45 14.5 
Mesleki ilgi 134 43.2 
Ailemin ısrarı ile 19 6.1 
Mesleki eğitim almak isteyişim 112 36.1 
Toplam 310 100.0 

Öğrencilerin meslek lisesini tercih etme nedenleri incelendiğinde, öğrencilerin 

%43.2’sinin mesleki ilgi, %36.1’nin ise mesleki eğitim almak istemesi nedeni ile 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslek lisesine gelirken 

istekli ve bilinçli bir şekilde geldikleri ifade edilebilir.  

3.2 Öğrencilerin Memnuniyet Ölçeğinin Eğitim Öğretim, İletişim ve 

Güvenlik Boyutlarına İlişkin Görüşlerine Yönelik Bulgular 

Tablo 5 de öğrencilerin almış oldukları eğitim-öğretimin niteliği ile ilgili görüşleri 

görülmektedir. Buna göre “Okulda edindiğim bilgilerin şimdi veya ileride işime 

yarayacağını düşünüyorum” % 75,5, “Derslerin işlenişinde çeşitli materyallerden 

faydalanılmaktadır” %63 ve “Dersler seviyemize uygun işlenir” % 60 ile 



“katılıyorum ve tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Diğer 

taraftan “Aradığım kitapları okulda bulabiliyorum” %35,8 ve “Okulumuzdan 

kişisel sorunlarımla ilgili rehberlik hizmeti alabilmekteyim” %29 ile “kararsızım” 

düzeyinde cevaplar vermişlerdir. 

Tablo 5. Eğitim-öğretim ile ilgili memnuniyet düzeyine ilişkin görüşler 
Hiç 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 
Katılıyorum Eğitim- Öğretim İle İlgili Görüşler 

N % N % N % N % N % 

E1 Dersler Seviyemize Uygun 
İşlenir 31 10 39 12.6 54 17.4 139 44.8 47 15.2 

E2 Aradığım Kitapları Okulda 
Bulabiliyorum 35 11.3 54 17.4 111 35.8 73 23.5 37 11.9 

E3 Ders kitapları, İşlenen Konuya 
Uygun Olarak Seçilmiştir 36 11.6 35 11.3 83 26.8 116 37.4 40 12.9 

E4 
Okulumuzdan Kişisel 
Sorunlarımla İlgili Rehberlik 
Hizmeti Alabilmekteyim 

65 21 36 11.6 90 29 72 23.2 47 15.2 

E5 
Okulda Edindiğim Bilgilerin 
Şimdi veya İleride İşime 
Yarayacağını Düşünüyorum 

18 5.8 13 4.2 45 14.5 113 36.5 121 39 

E6 
Mezun Olduktan Sonra 
Gidebileceğim Bir Üst Kuruma 
Yönlendirme Yapılmaktadır 

46 14.8 34 11 84 27.1 96 31 50 16.1 

E7 Derslerin İşlenişinde Çeşitli 
Materyallerden faydalanılmakta. 32 10.3 23 7.4 60 19.4 113 36.5 82 26.5 

E8 Okulumuzda Temel Ahlaki 
Değerler Kazandırılmaktadır 40 12.9 32 10.3 80 25.8 105 33.9 53 17.1 

E9 Tercih Şansım Olsa Yine Bu 
Okulu Seçerdim 88 28.4 33 10.6 69 22.3 61 19.7 59 19 

Öğrencilerin okullarından edinmiş oldukları bilgi ve becerilerinin ileriki 

hayatlarında büyük oranda kullanabileceklerini ifade etmektedirler. Derslerin 

işleyiş tarzından memnuniyet düzeyinin de yüksek olduğu görülmektedir. 

Derslerin işlenişi sırasında materyallerden yararlanılarak öğretim yapılmaktadır. 

Mesleki eğitimde özellikle materyallerden yararlanılması edinilen bilgilerin 

kalıcılığı açısından önem taşımaktadır. Buna karşılık rehberlik hizmetlerinden 

yeterli düzeyde yararlanılamadığı belirtilmektedir. 

Tablo 6. Eğitim-öğretim ile ilgili memnuniyet düzeyine ilişkin görüşler 
Eğitim-Öğretim İle 
İlgili Görüşler N X  S 

E1 310 3.43 1.18
E2 310 3.07 1.15
E3 310 3.29 1.17
E4 310 3.00 1.34
E5 310 3.99 1.10
E6 310 3.23 1.26
E7 310 3.61 1.24
E8 310 3.32 1.24
E9 310 2.90 1.48

Toplam 310 3.31 1.24



Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, öğrencilerin okullarındaki eğitim-öğretim 

ile ilgili konulara yönelik memnuniyet düzeyleri konusunda genel olarak 

“kararsız” bir tutuma sahip oldukları görülmektedir (Χ =3.31). Tablodaki 

bulgulara göre “E5” (Χ =3.99), “E7” (Χ =3.62) ve “E1” (Χ =3.43) maddeleri en 

olumlu görüşe sahip olduklarıdır. Bu maddelere ilişkin olarak öğrenciler 

“katılıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin derslere ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin yüksek olmasına rağmen “tercih şansı olsa yine bu 

okulu seçerim” maddesine en düşük oranda (Χ =2.90) katılım göstermesi dikkat 

çekici bir sonuç oluşturmaktadır.  

Tablo 7. Öğrencilerin eğitim-öğretime ilişkin görüşlerinin, okulu tercih 
durumlarına göre farklılığına ilişkin ANOVA sonuçları 

Görüşler Varyansın 
Kaynağı KT SD KO F p 

Fark 
Tukey-

Hsd 
Gruplararası 3.109 3 1.036 
Gruplar içi 430.685 306 1.407 E1 
Toplam 433.794 309  

.736 .531  

Gruplararası 1.972 3 .657 
Gruplar içi 411.322 306 1.344 E2 
Toplam 413.294 309  

.489 .690  

Gruplararası 1.164 3 .388 
Gruplar içi 428.285 306 1.400 E3 
Toplam 429.448 309  

.277 .842  

Gruplararası 2.504 3 .835 
Gruplar içi 553.496 306 1.809 E4 
Toplam 556.000 309  

.462 .709  

Gruplararası 2.520 3 .840 
Gruplar içi 377.428 306 1.233 E5 
Toplam 379.948 309  

.681 .564  

Gruplararası 2.105 3 .702 
Gruplar içi 496.088 306 1.621 E6 
Toplam 498.194 309  

.433 .730  

Gruplararası .742 3 .247 
Gruplar içi 474.807 306 1.552 E7 
Toplam 475.548 309  

.159 .924  

Gruplararası 7.485 3 2.495 
Gruplar içi 469.899 306 1.536 E8 
Toplam 477.384 309  

1.625 .184  

Gruplararası 25.603 3 8.534 
Gruplar içi 653.494 306 2.136 E9 
Toplam 679.097 309  

3.996 .108  

p<.05 
Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde “E1” [F(3,306)=0.736; p>.05], “E2” 

[F(3,306)=0.489; p>.05], “E3” [F(3,306)=0.277; p>.05], “E4” [F(3,306)=0.462; p>.05], “E5” 

[F(3,306)=0.681; p>.05], “E6” [F(3,306)=0.433; p>.05], “E7” [F(3,306)=0.159; p>.05], “E8” 

[F(3,306)=1.625; p>.05] ve“E9” [F(3,306)=3.996; p>.05] maddelerinde okulları tercih 



durumlarına göre anlamlı fark bulunamamıştır. Okullarda eğitim-öğretim 

faaliyetlerine ilişkin öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesinde, 

tercih durumlarına göre farklılık görülmediği ifade edilebilir. ANOVA analizi 

sonuçlarına paralel olarak yapılan Tukey-HSD çoklu karşılaştırma testinde de 

farklılığa rastlanmamıştır. 

Tablo 8 de öğrencilerin okullarındaki iletişim ve güvenlik ile ilgili görüşleri 

görülmektedir. Buna göre “İhtiyaç duyduğumda öğretmenlerimle rahatlıkla 

görüşebiliyorum” % 61,6, “Okulumuz öğretmenlerine güvenirim” %53.9 ve 

“Okul yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır” % 51 ile 

“katılıyorum ve tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Diğer 

taraftan “İhtiyaç duyduğumda okul yöneticisiyle rahatlıkla görüşebiliyorum” 

%45,8, “Yöneticilerden dayak, hakaret gibi onur kırıcı davranış görmedim” 

%45.8 ve “Öğretmenlerimizden dayak, hakaret gibi onur kırıcı davranış 

görmedim” %44.9 ile “hiç katılmıyorum ve katılmıyorum” düzeyinde cevaplar 

vermişlerdir. 

Tablo 8. İletişim ve güvenlik ile ilgili memnuniyet düzeyine ilişkin görüşler 
Hiç 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum İletişim ve Güvenlik İle İlgili Görüşler 

N % N % N % N % N % 

İ1 
İhtiyaç Duyduğumda Okul 
Yöneticileriyle Rahatlıkla 
Görüşebiliyorum 

75 24.2 65 21 59 19 82 26.5 29 9.4 

İ2 
İhtiyaç Duyduğumda 
Öğretmenlerimle Rahatlıkla 
Görüşebiliyorum 

32 10.3 42 13.5 45 14.5 137 44.2 54 17.4 

İ3 Okul Yöneticilerine 
Güvenirim 

61 19.7 47 15.2 98 31.6 63 20.3 41 13.2 

İ4 Okulumuz Öğretmenlerine 
Güvenirim 

29 9.4 36 11.6 78 25.2 109 35.2 58 18.7 

İ5 Okulumuz Diğer 
Çalışanlarına Güvenirim 

55 17.7 43 13.9 105 33.9 75 24.2 32 10.3 

İ6 Okul Yolu Güvenlidir 63 20.3 47 15.2 116 37.4 57 18.4 27 8.7 

İ7 
Okul Yabancı Kişilere Karşı 
Güvenlik Önlemleri 
Alınmaktadır 

37 11.9 33 10.6 82 26.5 87 28.1 71 22.9 

İ8 
Yöneticilerden Dayak, 
Hakaret gibi Onur Kırıcı 
Davranış Görmedim 

87 28.1 55 17.7 72 23.2 57 18.4 39 12.6 

İ9 
Okulda Yangın ve Doğal 
Afetlere Karşı Gerekli 
Önlemler Alınır 

33 10.6 48 15.5 107 34.5 72 23.2 50 16.1 

İ10 
Öğretmenlerimizden Dayak, 
Hakaret Gibi Onur Kırıcı 
Davranış Görmedim 

87 28.1 52 16.8 60 19.4 62 20 49 15.8 

 



Tablo 8 deki bulgulara göre, öğrencilerin öğretmenleriyle iletişim koşullarının 

açık olduğu ve rahatlıkla görüşebildikleri görülmektedir. Aynı rahatlığın ise okul 

yöneticileri ile görüşmede sağlanamadığı ifade edilmektedir. Öğrencilerin 

öğretmenleri ile daha rahat iletişim kurdukları, bununda onlara güvende artışa 

neden olduğu düşünülmektedir. Araştırmaya cevap veren öğrencilerin yarıya 

yakını yönetici ve öğretmenlerinden dayak, hakaret gibi davranışlar gördüklerini 

belirtmektedir. Bu durum okuldaki rehberlik hizmetinin istenilen düzeyde 

alınmadığı görüşüyle (bkz. Tablo 5) birlikte değerlendirildiğinde ciddi düzeyde 

sorun olduğu değerlendirilmektedir. 

Tablo 9. Güvenlik ve iletişim ile ilgili memnuniyet düzeyine ilişkin görüşler 
İletişim ve Güvenlik İle 

İlgili Görüşler N X  S 
İ1 310 2.76 1.32
İ2 310 3.45 1.22
İ3 310 2.92 1.29
İ4 310 3.42 1.19
İ5 310 2.95 1.22
İ6 310 2.80 1.20
İ7 310 3.39 1.27
İ8 310 2.69 1.37
İ9 310 3.19 1.19
İ10 310 2.79 1.44

Toplam 310 3.03 1.27
Tablo 9’daki bulgular incelendiğinde, öğrencilerin okullarındaki iletişim ve 

güvenlik ile ilgili konulara yönelik memnuniyet düzeyleri konusunda genel olarak 

“kararsız” bir tutuma sahip oldukları görülmektedir (Χ =3.03). Tablodaki 

bulgulara göre “İ2” (Χ =3.45) ve “İ4” (Χ =3.42) maddeleri en olumlu görüşe sahip 

olduklarıdır. Bu maddelere ilişkin olarak öğrenciler “katılıyorum” düzeyinde 

görüş belirtmişlerdir. “İ8” (Χ =2.69) ve “İ1” (Χ =2.76) maddelerine en düşük 

ortalama ile çıkmıştır. Öğrencilerin yöneticileri ile rahat iletişim kuramadıkları, 

bunun yanında dayak ve hakaret şeklinde davranışlarla da karşılaşabildiklerini 

belirtmeleri yöneticilerle öğrenciler arasında istenilen ilişkinin olmadığını 

göstermektedir. 

Tablo 10’daki bulgular incelendiğinde “İ1” [F(3,306)=0.538; p>.05], “İ2” 

[F(3,306)=0.799; p>.05], “İ3” [F(3,306)=2.063; p>.05], “İ4” [F(3,306)=0.304; p>.05], “İ5” 

[F(3,306)=0.566; p>.05], “İ6” [F(3,306)=2.294; p>.05], “İ7” [F(3,306)=1.950; p>.05], “İ8” 



[F(3,306)=0.740; p>.05], “İ9” [F(3,306)=2.069; p>.05] ve “İ10” [F(3,306)=3.223; p>.05] 

maddelerinde okulları tercih durumlarına göre anlamlı fark bulunamamıştır. 

Tablo 10. Öğrencilerin iletişim ve güvenliğe ilişkin görüşlerinin, okulu tercih 
durumlarına göre farklılığına ilişkin ANOVA sonuçları 

Görüşler Varyansın 
Kaynağı KT SD KO F p 

Fark 
Tukey-

Hsd 
Gruplararası 2.859 3 .953 
Gruplar içi 541.996 306 1.771 İ1 
Toplam 544.855 309  

.538 .657  

Gruplararası 3.578 3 1.193 
Gruplar içi 457.096 306 1.494 İ2 
Toplam 460.674 309  

.799 .495  

Gruplararası 10.232 3 3.411 
Gruplar içi 505.910 306 1.653 İ3 
Toplam 516.142 309  

2.063 .105  

Gruplararası 1.301 3 .434 
Gruplar içi 436.341 306 1.426 İ4 
Toplam 437.642 309  

.304 .822  

Gruplararası 2.569 3 .856 
Gruplar içi 462.799 306 1.512 İ5 
Toplam 465.368 309  

.566 .638  

Gruplararası 9.932 3 3.311 
Gruplar içi 441.668 306 1.443 İ6 
Toplam 451.600 309  

2.294 .078  

Gruplararası 9.453 3 3.151 
Gruplar içi 494.534 306 1.616 İ7 
Toplam 503.987 309  

1.950 .122  

Gruplararası 4.232 3 1.411 
Gruplar içi 583.265 306 1.906 İ8 
Toplam 587.497 309  

.740 .529  

Gruplararası 8.771 3 2.924 
Gruplar içi 432.377 306 1.413 İ9 
Toplam 441.148 309  

2.069 .104  

Gruplararası 19.723 3 6.574 
Gruplar içi 624.225 306 2.040 İ10 
Toplam 643.948 309  

3.223 .023  

p<.05 
Okullarda iletişim ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin öğrencilerin memnuniyet 

düzeylerinin değerlendirilmesinde, tercih durumlarına göre farklılık görülmediği 

ifade edilebilir. ANOVA analizi sonuçlarına paralel olarak yapılan Tukey-HSD 

çoklu karşılaştırma testinde de farklılığa rastlanmamıştır. 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Mesleki ve teknik orta öğretim öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılan alan araştırması sonucu aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir: 



• Öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslek lisesini bilinçli şekilde tercih ettikleri 

görülmektedir. 

• Okullardaki öğretim süreci içerisinde materyallerden yararlanılarak derslerin 

anlatıldığı, bunun sonucunda da derslerin öğrenciler tarafından seviyelerine 

uygun şekilde işlenildiği algısının oluştuğu belirtilebilir. 

• Rehberlik hizmetinin okullarda yeterli düzeyde verilmediği ifade edilmektedir. 

• Öğrenciler büyük oranda okulda edindikleri bilgilerin ileride işlerine 

yarayacağını düşünmektedir. Bu durum verilen eğitimin teorik bilginin yanında 

pratik çalışmalarla da bilgi ve becerinin kalıcı olmasında etkili olduğunu 

göstermektedir. 

• Öğrencilerin öğretmenleriyle daha kolay iletişim kurdukları ve buna karşılık 

okul yöneticileri ile ise kuramadıkları görülmektedir. Buna paralel olarak 

öğretmenlere olan güven duygusunun daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 

• Öğretmen ve yöneticilerden öğrencilerin yarıya yakını dayak, hakaret gibi 

davranışlar gördüklerini ifade etmektedir. 

• Okullarda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

• Öğrencilerin okullarını tercih farklılığına göre eğitim-öğretim ve iletişim-

güvenlik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir.  

Bu alan araştırmasından elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde 

bulunulabilir: 

• Okullarda rehberlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilmesi için öncelikle 

rehberlik öğretmenleri, sınıfların rehberliğinden sorumlu sınıf öğretmenleri ve 

idareciler öğrenci merkezli çalışmalar içerisinde olmalıdır. 

• Okul yöneticileri öğrencilerle olan iletişim şekillerini gözden geçirmeli, klasik 

yönetici şeklinden çok lider davranışları sergilemelidir. 



• Okulda şiddetin her türlüsüne karşı idareci ve öğretmenler işbirliği içerisinde 

olmalı, sorunların çözümü için şiddet ve hakaret dışında, sevgi merkezli 

davranışlar sergilenmelidir.  

• Okul-aile işbirliği geliştirilmeye çalışılarak velilerle daha çok iletişim içerisinde 

olunmalı, bir bütünlük (okul-aile-çevre) içerisinde eğitim-öğretim 

yürütülmelidir. 

• Okul-sanayi işbirliği çalışmaları daha yoğun yapılarak, öğrencilere mezuniyet 

sonrası istihdam imkânları sağlanmasına çalışılmalıdır. 

• Okul içerisinde başarılar ve güzel davranışlar gösteren öğrenciler bütün okulun 

huzurunda ödüllendirilerek teşvik edilmeli ve özendirilmelidir.  
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