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ÖZET 

 

 Tarsus Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, Pazarlama ve Tekstil programlarının birinci 

sınıflarına kayıtlı olan 225 öğrenciyi kapsayan bir memnuniyet anketi düzenlenmiştir. Bu 

anketin amacı, öğrencilere verilen danışmanlık, eğitim öğretim ve idari hizmetlerin kalitesini 

ve fiziksel ve sosyal olanakların yeterliliğini belirlemektir. Anket sonuçlarına göre öğrencilere 

verilen danışmanlık hizmetinin toplam puanı 103,1, eğitim öğretim hizmetlerinin toplam 

puanı 106,6, ve idari hizmetlerin ağırlıklı puanı 98,5’dir. Öğretim elemanlarının yeterliliği 

108,5 puan, fiziksel olanakların yeterliliği 70,2 puan ve sosyal olanakların yeterliliği 77 

puandır. Programlara göre verilen puanlar: Bilgisayar 114,6, Bilgisayar II. Öğretim 110,6, 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 115,2, Muhasebe 81,2, Muhasebe II. Öğretim 104,7, Pazarlama 

89,8, Tekstil 94,5 ve Tekstil II. Öğretim 100,5. Tarsus Meslek Yüksekokulu geneli ise 

101,4’tür. Değerlendirmeler 150 tam puan üzerinden yapılmıştır. Buna göre, Tarsus Meslek 

Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin genel memnuniyet düzeyi ortalamanın üzerindedir. 
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ABSTRACT 

 

 In Tarsus Vocational College, an satisfaction inquiry was applied to 225 students at 

the Computer technologies and Programming, Office Management and Secretarial, 

Accounting, Marketing and Textile programs. Aim of this inquiry is determining quality of 

student advising, education and training and administrative services and sufficiency of 

physical and social facilities. According to inquiry results total score of student advising is  

103,1; education and training is 106,6, administrative services are 98,5., sufficiency of 

lecturers is 108,5, physical facilities is 70,2, social facilities is 77. Satisfaction level according 

to training programs Computer Technologies and Programming is 114,6 point; Computer 

technologies and Programming II. Education is 110,6 point; Office Management and 

Secretarial 115,2 point Accounting 81,2 point; Accounting II. Education 104,7 point; 

Marketing is 89,8 point; Textile is 94,5 point; Textile II. Education is 100,5 point and in 

general total Score for Tarsus Vocational College is 101,4 point. Assessment is 150 points as 

the highest degree. According to these results, satisfaction level of student at the Tarsus 

Vocational College is over of the average. 

 

Key Words: Vocational College, Student, Satisfaction, Inquiry, Quality 
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GİRİŞ 

 

 Modern dünyada gelişen ekonomilerin küresel güç olma çabalarının hızlandığı 

günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerin küresel pazardan daha fazla pay alma 

arzularının gerçekleşmesi, ulusal ekonomilerin dinamiğini oluşturan işletmelerin rekabet gücü 

kazanabilmesine bağlıdır. Rekabet gücünün, dolayısıyla ulusal ekonomilerin gelişmişliği ise, 

ülke kaynaklarının optimum ve etkin kullanılması ile mümkündür. Söz konusu kısıtlı 

kaynaklar içerisinde, özellikle beşeri sermaye (insan kaynakları-eğitilmiş iş gücü) 

potansiyelinin değerlendirilmesi, küresel rekabetin gerektirdiği normlarda, kaliteli ve rekabet 

gücü yüksek ürünle üretebilmenin ön koşuludur. Bu süreçte, piyasanın talep ettiği kalifiye ara 

elemanları yetiştirmek üzere, üniversitelerin uygulama ağırlıklı eğitim öğretim hizmeti sunan 

akademik birimleri olarak Meslek Yüksekokulları (MYO) işletmelerin dolayısı ile ülkenin 

rekabet gücünün arttırılması üzerinde önemli etkiye sahip bulunmakta ve taşıdıkları önem gün 

geçtikçe artmaktadır (Uzgören, Çelikkol, Yılmaz ve Uzgören, 2006). 

Meslek Yüksekokulu (MYO), 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasında “Belirli 

mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim öğretim veren 

bir yükseköğretim kurumudur” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre MYO, öncelikli 

olarak lisans programlarına öğrenci hazırlayan bir yükseköğretim kurumu değildir. Ancak 

MYO mezunları, gerekli koşulları sağlamaları ve öngörülen sınavı başarmaları durumunda, 

ilgili dört yıllık lisans programına dikey geçiş yapabilirler.  

 Kuruluş şekillerine göre üç çeşit MYO bulunmaktadır. Bunlar devlet üniversiteleri 

tarafından kurulmuş olan MYO’lar, vakıf üniversiteler tarafından kurulmuş MYO’lar ve 

üniversite kurma şartına bağlı olmaksızın 4702 sayılı yasa hükümlerine göre vakıflar 

tarafından kurulan MYO’lardır.  

 Türk Yükseköğretim Sisteminde “ön lisans” olarak tanımlanan çoğunlukla 

MYO’larında verilen “kısa dönem” dereceleri “2005 Bergen Bakanlar Zirvesi”nde sekiz ayrı 

seviye ile tanımlanan  Yaşam Boyu Öğrenme, (Life Long Learning)” sisteminde beşinci 

seviyede yer almaktadır. Sekiz düzeyin son üç düzeyi yükseköğretim olarak tanımlanmış 

olup, kısa dönem dereceler yükseköğretimin birinci aşaması, yani beşinci düzey içerisinde 

tanımlanmıştır. 

 Bologna sürecine uygun olarak belirlenen seviye tanımlayıcıları ve öğrenim çıktıları 

kısa dönem dereceleri için 120 AKTS (ECTS) kredisini ya da eşdeğerini hedefler. Ancak 31 

Ekim 2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından “Mesleki Eğitim – Öğretim” için öğrenim 
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çıktılarının daha sağlıklı tanınması, toplanması ve transferini sağlamak üzere yeni bir 

“European Credit Transfer System for Vocational Education and Training” (ECVET), 

“Avrupa Mesleki Eğitim Öğretim Kredi Transfer Sistemi” (AMEKTS) Avrupa Birliği 

ülkelerinin görüşüne sunulmuştur. 

 AB ülkelerinin çoğunda kısa dönem dereceler yükseköğretim sisteminin içerisinde ya 

da dışında birbirinden farklı bir biçimde yer almaktadır. Bazı ülkelerde ortaöğretimin 

ardından gelen kısa dönem dereceler yükseköğretim derecesi sayılmazken, bazı ülkelerde 

yükseköğretim ile ilişkilendirilmiştir. Bu farklı yapılanma Bologna sürecinde öğrenci ve 

öğretim elemanı değişimi ve ortak projeler için önemli bir engel olarak görülmektedir. Kısa 

dönem (önlisans) dereceleri mesleki ya da mesleki olmayan ortaöğretimin ardından kısa süre 

içerisinde meslek edinmeye olanak veren, yükseköğretimin çıktısı olan insan kaynaklarında 

çeşitliliği arttırmayı amaçlamaktadır. 

 Yetişmiş insan gücündeki çeşitliliği sağlamak için planlanan kısa dönem programların 

(önlisans) mezunları daha kolay istihdam edilebilmektedir. Önlisans mezunlarının çoğunluğu 

mezuniyetten sonra hemen işe başlama eğiliminde olmakla birlikte, bir bölümü, mezuniyetin 

hemen ardından ya da iş hayatlarının belli bir döneminde kendi alanlarında lisans derecesini 

tamamlamayı istemektedirler. 

Türkiye’de 2005–2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistiklerine göre 486 meslek 

yüksekokulu vardır. Örgün öğretim içinde meslek yüksekokullarının payı % 30 düzeyindedir. 

Ülkemizde bu oranın çok düşük olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. 

 Ön lisans programlarının büyük bir çoğunluğu sınavsız olarak öğrenci almakta, bu 

programlara yerleştirme ortaöğretim başarı notlarına göre yapılmaktadır. Sınavlı geçiş 

uygulanması durumunda, ortaöğretim eğitimi önem kazanacak ve niteliği yükselecek, ön 

lisans programlarına ilgili programın gerektirdiği nitelikte adaylar yetiştirilecek ve bu durum 

yükseköğretimde niteliğin yükselmesine yarayacaktır.  

 Tablo 1’de yıllara göre ön lisans mezunu sayıları görülmektedir. Buna göre ön lisans 

mezunlarının sayısı on yılda 2,72 kat artmıştır. 

 

 

Tablo 1: Yıllara göre ön lisans mezunu sayıları 

 

Yıllar Ön Lisans Mezunları 

1994-1995 29.310 

1995-1996 30.231 

1996-1997 42.204 
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1997-1998 48.669 

1998-1999 53.727 

1999-2000 58.793 

2000-2001 64.343 

2001-2002 74.045 

2002-2003 62.621 

2003-2004 79.821 

 

 Tablo 2’de Türkiye’de bulunana meslek yüksekokullarının durumu görülmektedir. 

Buna göre öğrencilerin % 40’ını bünyesinde bulunduran 57 Dünya Bankası ve DPT destekli 

MYO’nun eğitim koşulları iyi durumdadır.  

 

Tablo 2: Türkiye’de bulunana meslek yüksekokullarının durumu 

 

 Okul Sayısı Öğrenci Oranı (%) 

Dünya Bankası ve DPT Destekli MYO 57 40 

Gelişmekte Olan MYO 100 30 

Gelişme Sorunu Olan MYO 329 30 

 

Kaynak: Türkiye’de 2005–2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri 

 

 Meslek Yüksekokullarında kalitenin yükseltilmesi için yapılacak iyileştirmelerde 

öğrenci beklentilerinin belirlenmesi ve bunlardan uygun olanların dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu amaç ile Tarsus Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Bilgisayar 

Teknolojileri ve Programlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, Pazarlama ve 

Tekstil programlarının birinci sınıflarına kayıtlı olan 205 öğrenciyi kapsayan bir memnuniyet 

anketi düzenlenmiştir. Bu anketin amacı, öğrencilere verilen danışmanlık, eğitim öğretim ve 

idari hizmetlerin kalitesini ve fiziksel ve sosyal olanakların yeterliliğini belirlemektir. 

 

MATERYAL VE METOD 

 

 Tarsus Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik, Muhasebe, Pazarlama ve Tekstil programlarının birinci sınıflarına kayıtlı olan 

225 öğrenciye Likert 5 ölçeğine göre değerlendirilen 30 soru sorulmuştur. Bu sorular, 

öğrencilere verilen danışmanlık, eğitim öğretim ve idari hizmetlerin kalitesini ve fiziksel ve 

sosyal olanakların yeterliliğini sorgulamaktadır. Öğrenciler bu sorulara 1: Çok az, 2: Az, 3: 

Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi şeklinde cevaplar vermişlerdir. Geçerli olan denek sayısı 205’dir. 
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 Bu çalışmada Tarsus Meslek Yüksekokulu’nda tüm programlara kayıtlı olan öğrencilerin 

beklentilerinin yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğu düşünülmüştür. Tarsus Meslek 

Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin 

beklentilerinin seviyesi arasında bir fark olmayacağı sanılmaktadır. Ayrıca merkezi kampüs 

dışında bulunan meslek yüksekokullarının fiziksel ve sosyal olanaklarının öğrenci açısından 

değerlendirilmesi araştırılmıştır. Tarsus Meslek yüksekokulunda verilen öğretimin kalitesi 

genel olarak sorgulanmıştır. Tarsus Meslek yüksekokulunda görev yapan öğretim 

elemanlarının gerçekleştirdiği öğrenci danışmanlığı hizmetlerinin kalitesi de sorgulanmıştır. 

 Sorulara verilen cevaplar normal dağılım eğrisi göstermediği için istatistiksel analiz için 

Kruskal – Wallis nonparametrik test kullanılmıştır. Kruskal – Wallis testi ile programlar 

arasında toplam puan (skor) bakımından farklılık olup olmadığı araştırıldı. Ankete verilen 

cevaplarda programlar arasında farklılık olup olmadığı anlamlılık değeri (p) araştırılarak 

kontrol edilmiştir. Anlamlılık değeri p<0,05 olması halinde programlar arasında anlamlı 

farklılık var demektir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Anket sonuçlarına göre Bilgisayar (114,6), Bilgisayar II. Öğretim (110,6), Bürü 

Yönetimi ve Sekreterlik (115,2), Muhasebe II. Öğretim (104,7) ve Tekstil II. Öğretim (100,5) 

programlarının ortalama puanlarının Muhasebe (81,2), Pazarlama (89,8) ve Tekstil (94,5) 

programlarının ortalama puanlarından istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür (Tablo 3 

ve 4). Teknik Programlar Bölümü’nün ortalama puanı (105,5) ile İktisadi Programlar 

bölümünün ortalama puanı (97,7) arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bu 

durumda Tarsus Meslek Yüksekokulu’nda programlar arasında öğrencilerin beklentileri 

bakımından farklılık olduğu anlaşılmıştır. 

 

Tablo 3: Anket sorularına verilen cevapların bölümler bakımından istatistiksel parametreleri 

 

Program Ort. +/- Stan. Sapma  Üst Değer Alt Değer Medyan 

Bilgisayar  114,6 +/- 23,7 61 150 115 

Bilgisayar II. Öğretim 110,6 +/- 23,2 70 144 119 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik 115,2 +/- 21,7 67 150 116 

Muhasebe 81,2 +/- 27,5 30 144 81 

Muhasebe II. Öğretim 104,7 +/-  29,1 45 147 105 

Pazarlama 89,8  +/- 25 50 142 87 
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Tekstil 94,5 +/- 21,3 46 135 94 

Tekstil II. Öğretim 100,5 +/- 21,6 55 146 100,5 

Tarsus Meslek Yüksekokulu 101,4 +/- 26,2 30 150 102 

 

 Tablo 4’de Tarsus Meslek Yüksekokulu’nda bulunan programlar arasında anlamlılık 

değeri (p) karşılaştırılması verilmiştir. Bilgisayar programı ile Muhasebe programı arasındaki 

p (0,000136) değeri 0,05 değerinden küçük olduğundan aralarında anlamlı bir farklılık olduğu 

anlaşılmıştır. Bilgisayar programı ile Tekstil programı arasındaki p (0,024281) değeri 0,05 

değerinden küçük olduğundan aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Bilgisayar programı ile 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı arasındaki p (1,00000) değeri 0,05 değerinden büyük 

olduğundan aralarında anlamlı bir farklılık yoktur. Bilgisayar programı ile Pazarlama 

programı arasındaki p (0,005323) değeri 0,05 değerinden küçük olduğundan aralarında 

anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bilgisayar programı ile Tekstil İkinci Öğretim 

programı arasındaki p (0,712414) değeri 0,05 değerinden büyük olduğundan aralarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Bilgisayar programı ile Muhasebe İkinci Öğretim 

programı arasındaki p (1,000000) değeri 0,05 değerinden büyük olduğundan aralarında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Bilgisayar programı ile Bilgisayar İkinci 

Öğretim programı arasındaki p (1,000000) değeri 0,05 değerinden büyük olduğundan 

aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Diğer programlar arasındaki 

farklılıklar Tablo 4’te görülmektedir.  

 Bazı programlar arasında görülen anlamlı farklılıkların nedeninin, o programlara 

kayıtlı olan öğrencilerin ailelerinin ait olduğu sosyal gruplar ile ilgili olabileceği 

düşünülmüştür. 

 

Tablo 4: Programlar arasında anlamlılık değeri (p) karşılaştırması 

 

Sonuç 
Bilgisayar 

R: 133,27 

Muhasebe 

R: 59,500 

Tekstil 

R: 85,333 

Büro Yön. 

R: 134,45 

Pazarlama 

R: 75,300 

Tekstil II 

R: 99,681 

Muhasebe II 

R: 113,05 

Bilgisayar II 

R: 124,33 

Bilgisayar  0,000136 0,024281 1,000000 0,005323 0,712414 1,000000 1,000000 

Muhasebe 0,000136  1,000000 0,001536 1,000000 0,489747 0,077189 0,009535 

Tekstil 0,024281 1,000000  0,113175 1,000000 1,000000 1,000000 0,518458 

Büro Yönetimi 1,000000 0,001536 0,113175  0,029487 1,000000 1,000000 1,000000 

Pazarlama 0,005323 1,000000 1,000000 0,029487  1,000000 0,826307 0,146508 

Tekstil II 0,712414 0,489747 1,000000 1,000000 1,000000  1,000000 1,000000 

Muhasebe II 1,000000 0,077189 1,000000 1,000000 0,826307 1,000000  1,000000 

Bilgisayar II 1,000000 0,009535 0,518458 1,000000 0146508 1,000000 1,000000  
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 İkinci eğitim programlarının ortalama puanı 105,27; örgün eğitim programlarının 

ortalama puanı 99,06’dır. Bu durumda ikinci eğitim programları ile örgün eğitim programları 

arasında anlamlı farklılık vardır. 
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1: Bilgisayar 

2: Muhasebe 

3: Tekstil 

4: Büro Yön 

5: Pazarlama 

6: Tekstil II 

7:  Muhasebe II 

8: Bilgisayar II 

 

Tablo 5: Anket sorularına verilen cevapların konular bakımından istatistiksel parametreleri 

 

Sorular Ort. +/- Stan. Sapma  Üst Değer Alt Değer Medyan 

Danışmanlık 103,1 +/- 32,1 30 150 106,1 

Eğitim Öğretim 106,6 +/- 30,3 30 150 107,1 

Öğretim Elemanları 108,5 +/- 27,7 30 150 108 

İdari Hizmetler 98,5 +/- 34,4 30 150 105 

Fiziksel Olanaklar 70,2 +/- 35,3  30 150 60 

Sosyal Olanaklar 77  +/- 42,9 30 150 60 

 

Grafik 1: Anket sorularına verilen cevapların bölümler bakımından dağılımı 

 Danışmanlık hizmetleri ile öğretim elemanlarının yeterliliğinin karşılaştırılmasında p 

değeri 0,026321 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,05’den küçük olduğundan danışmanlık 

hizmetleri ile öğretim elemanlarının yeterliliği arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Danışmanlık hizmetleri ile fiziksel olanakların yeterliliğinin karşılaştırılmasında p değeri 

0,000000 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,05’den küçük olduğundan danışmanlık hizmetleri 

ile fiziksel olanakların yeterliliği arasında anlamlı bir farklılık vardır. Danışmanlık hizmetleri 

ile eğitim öğretim hizmetlerinin yeterliliğinin karşılaştırılmasında p değeri 0,176592 olarak 



 9 

bulunmuştur. Bu değer 0,05’den büyük olduğundan danışmanlık hizmetleri ile eğitim öğretim 

hizmetlerinin yeterliliği arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Danışmanlık hizmetleri ile idari 

hizmetlerin yeterliliğinin karşılaştırılmasında p değeri 0,013255 olarak bulunmuştur. Bu değer 

0,05’den küçük olduğundan danışmanlık hizmetleri ile fiziksel olanakların yeterliliği arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. Diğer konular arasındaki farklılıklar Tablo 5, Tablo 6 ve Grafik 

2’de görülmektedir. 

 Genel olarak danışmanlık, öğretim elemanları ve eğitim öğretim hizmetleri, 

öğrencilerden fiziksel, sosyal ve idari hizmetlerden yüksek puan almıştır. Bu 

durum,Üniversite ve Yüksekokul yönetiminin etkili olabildiği konularda daha tatmin edici 

sonuçlar alınabildiğini göstermektedir. Üniversite ve Yüksekokul yönetiminin boyutlarını 

aşan durumlarda yetersizlikleri aşmada zorluklar ile karşılaşılabilmektedir.  

 

Tablo 6: Konular arasında anlamlılık değeri (p) karşılaştırması 

 

Konular T Z p- 

Danışmanlık-Öğretim Elemanları 7718 2,22145 0,026321 

Danışmanlık-Fiziksel Olanaklar 1273,5 10,53820 0,000000 

Danışmanlık-Eğitim Öğretim 8310,5 1,35133 0,176592 

Danışmanlık-İdari Hizmetler 7518 2,47687 0,013255 

Danışmanlık-Sosyal Olanaklar 3175,5 7,89689 0,000000 

Öğretim Elemanları- Fiziksel Olanaklar 402,5 11,42270 0,000000 

Öğretim Elemanları- Eğitim Öğretim 7963,5 0,87615 0,380951 

Öğretim Elemanları- İdari Hizmetler 5061 4,58826 0,000004 

Öğretim Elemanları- Sosyal Olanaklar 2146 8,74066 0,000000 

Fiziksel Olanaklar- Eğitim Öğretim 682 10,97721 0,000000 

Fiziksel Olanaklar- İdari Hizmetler 1093,5 9,10856 0,000000 

Fiziksel Olanaklar- Sosyal Olanaklar 3754,5 2,33481 0,019554 

Eğitim Öğretim- İdari Hizmetler 5902,5 3,70203 0,000214 

Eğitim Öğretim-Sosyal Olanaklar 2092 8,75991 0,000000 

İdari Hizmetler- Sosyal Olanaklar 2676,5 6,56375 0,000000 

 

Grafik 2: Anket sorularına verilen cevapların konular bakımından dağılımı 
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Tablo 5 ve 6 ve Grafik 2’de görüldüğü gibi danışmanlık hizmetleri (103,1), eğitim 

öğretim hizmetleri (106,6) ve öğretim elemanlarının yeterliliği (108,5); idari hizmetlerden 

(98,5) fiziksel olanakların yeterliliğinden (70,2) ve sosyal olanakların yeterliliğinden (77) 

anlamlı bir farklılık göstermiştir. 

Değerlendirmeler 150 tam puan üzerinden yapılmıştır. Buna göre, Tarsus Meslek 

Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin genel memnuniyet düzeyi ortalamanın üzerindedir. 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Eğitim Öğretim 

 

İzlenecek programlar endüstrinin ve iş dünyasının gereksinimlerine uygun ve onlar ile 

birlikte hazırlanmalıdır. Meslek liselerindeki ve MYO’larındaki dersler ve içerikleri 

konusunda MYO+Sektör danışma kurulları görev almalıdır. Eğitim öğretim süresince 

öğrencilerin iş yerlerinde geçireceği zaman arttırılmalıdır. Entegre ders programları 

uygulamasına geçilmesi araştırılmalıdır. 
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 “Ara İnsan Gücü” yetiştirmeye yönelik bu seviye için tanımlanan yeterlikler ve 

nitelikler, ilgili sektörler ile işbirliği içerisinde hazırlanmalıdır. Yerel, ulusal ve uluslarası 

taleplerin yol göstericiliğinde hazırlanan kısa dönem derece programları talep çeşitliliğine 

bağlı olarak çok büyük sayılarda olabilmeli ve aynı zamanda kamu ve özel sektörce 

oluşturulan iş pazarlarındaki değişimlere cevap verebilmek için çok hızlı bir biçimde 

değişebilmelidir. 

 MYO’nun öncelikli görevi sanayi, tarım, sağlık, ticaret, hizmet vb sektörlere nitelikli 

ara eleman yetiştirmektir. MYO’nu tercih eden öğrenci, lisans öğrenimini amaçlayarak bu 

programı seçmemelidir. Ancak pratik beceriden çok, bilgiye ulaşma ve onu değerlendirme 

yeteneği bulunan öğrenci dikey geçişi düşünmelidir. 

 MYO ders ve uygulama programları, özellikle teknik programlarda, öğrencilerin 

pratik becerilerini geliştirmeyi ve bunun için gerekli olan mesleki bilgiyi kazandırmayı ön 

planda tutmalıdır. MYO eğitim programları, gelişen teknolojik düzeyi yansıtacak, yöresel, 

bölgesel ve uluslar arası gereksinimleri karşılayacak şekilde sanayi ve ilgili lisans öğretim 

programları ile koordineli olarak yeniden ele alınmalı ve güncellenmelidir. Eğitim öğretim 

programlarının yeniden düzenlenmesinde, Bologna süreci ve Lizbon kriterleri gibi AB’nin 

eğitim programlarına uyumlu hale getirilmesi ve eğitim öğretimde kalite güvencesinin 

sağlanması önem taşımaktadır. 
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 Meslek yüksekokullarının toplumda, öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki 

saygınlığını arttırmak ve iddialı hale getirmek; bu yolla bu kurumlardaki öğrenciler ve 

öğretim üyelerinin motivasyonunu yükseltecek bir program geliştirilmelidir. Meslek 

yüksekokullarının yerel iş ve istihdam piyasaları ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Meslek 

yüksekokullarının taşımak istedikleri iddiayla uyumlu bir yönetişim sistemi oluşturmaları 

sağlanmalıdır. Meslek yüksekokullarına daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrenciler 

kanalize edilmelidir. Meslek yüksekokulları içinde, işine kendini adamış, işi konusunda 

heyecan taşıyan öğretim elemanlarının kendilerini mutlu hissedecekleri yeni bir kariyer 

çizgisi oluşturulmalıdır. 

 Eğitim-öğretim programlarının esnek ve herkese açık olması sağlanmalıdır. Verilen 

sertifika ve diplomaların “Ulusal Yeterlilik Sistemi” içerisinde tanınması için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 

 Fiziksel Olanaklar 

 

Meslek Yüksekokullarının öğretim kalitesinin yükseltilmesini sağlamak için gerekli 

yatırım kaynaklarının ayrılması zorunludur. Meslek Yüksekokullarının donanımları yeterli 

hale getirilmelidir.  

 

 Öğretim Elemanları 

 

Meslek Yüksekokullarında istihdam edilen öğretim elemanlarının sanayi deneyiminin 

yüksek olması ve akademik kariyer yapma endişesinin bulunmaması gerekmektedir. Meslek 

yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarına, aynı çalışma yılları sonrasında, öğretim 

üyeleri ile aynı gelir düzeyine ulaşma, ancak farklı bir kariyer çizgisi izleyebilme olanağı 

verilmelidir. Meslek yüksekokullarının yönetim kademeleri de bu yeni kariyer çizgisindeki 

kademeler ile ilişkilendirilmelidir. Öğretim elemanlarının sürekli eğitilmeleri ve endüstri için 

teknoloji geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Öğretim elemanlarına 

yurt dışı deneyim elde etme kanalları açılması öğretim kalitesini yükseltecek ve motivasyonu 

arttıracaktır. 

 Meslek yüksekokullarında 6718 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu sayıya en az 

7000 öğretim elemanı eklenmesi önerilmektedir. 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim 

istatistiklerine göre okuyan öğrenci sayısı 441.074’dür. Meslek yüksekokullarında öğretimin 

başarılı olması için, öğrenci öğretim üyesi oranı düşürülmeli ve öğretim üyelerinin 
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yeterliliğinin arttırılması gerekmektedir. Öğrenci öğretim üyesi oranı şu anda 65’dir ve bu 

oranın 20’ye düşürülmesi gerekmektedir.  

Öğretim elemanlarının % 73’ü aşırı ders yükü taşımaktadır. Bu aşırı ders yükü, hem 

öğretim kalitesini düşürmekte ve hem de bireyin kendi gelişimini engellemekte, dolayısıyla, 

öğretim işleri diğer iki işleve göre baskın hale gelmektedir. Öğretim elemanları gelir 

yetersizliği baskısını çok derinden duymaktadır.  

 

Yasal Durum 

 

MYO mezunlarının görev, unvan, yetki ve sorumlulukları çıkarılacak bir çerçeve yasa 

ile belirlenebilir. Dikey Geçiş sınavları içerik ve giriş hakkı olarak yeniden düzenlenmeli ve 

süre sınırlaması kaldırılmalıdır. Hangi önlisans programlarından hangi lisans programlarına 

geçişin uygun olduğu hususu, lisans programlarından alınacak geri bildirimler çerçevesinde 

düzenlenmeli ve DGS kılavuzu yeniden şekillendirilmelidir. 

 Yükseköğretim Kurulu’nda ve Üniversitelerarası Kurul’da meslek yüksekokulları ile 

ilgili tam zamanlı ve donanımlı kadrolara sahip bürolar oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca 

meslek yüksekokulları için kalite ölçme ve yükseltme sistemi oluşturulması öngörülmektedir. 

Bu bağlamda meslek yüksekokullarının iş dünyası ile ilişkilerinin de güçlendirilmesi 

önerilmektedir.  

 Yükseköğretim sisteminde önemli bir paya sahip olan ve Türkiye ekonomisinin 

işlerliği ve yarışabilirliği bakımından kritik önemi olan bir insan gücü türünü yetiştirmek 

işlevi üstlenen meslek yüksekokulları konusundaki çabalar açık ve iddialı bir politika 

çizgisinin ortaya çıkmasını sağlayamamıştır. Bu nedenle meslek yüksekokulları 

yükseköğretim sisteminde hep ikincil konumda kalmıştır. Meslek yüksekokulları konusunda 

mutlaka iddialı ve mevcut durumda köktenci değişiklikler yapabilecek bir program 

geliştirilmeli ve ısrarlı bir biçimde uygulanmalıdır. 
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Ekler 

 

Öğrencilere yöneltilen sorular şunlardır: 

1 Danışmanınız size Eğitim Öğretim Programı hakkında yeterli bilgi veriyor mu?     

2 Danışmanınız size Eğitim Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgi veriyor mu?    

3 Danışmanınız size Eğitim Öğretim konularında karşılaştığınız sorunların çözümünde 

yardımcı oluyor mu?      

4 Danışmanınız sizi mesleki açıdan yönlendirebiliyor mu?      
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5 Danışmanınız size Eğitim Öğretim konularında rehberlik edebiliyor mu?      

6 Danışmanınız size “Yaşam Boyu Öğrenme” alışkanlığı kazanmanız konusunda yardımcı 

oluyor mu?      

7 Üniversite ve Meslek Yüksekokulunuz olanakları hakkında yeterli seviyede bilgilendiriyor 

mu?       

8 Danışmanınız sizin başarı-başarısızlık durumunuzu izliyor ve sizi olumlu yönde 

yönlendiriyor mu?      

9 Danışmanınız ders seçiminde size yeterli düzeyde bilgi veriyor mu?      

10 Danışmanınız başarısızlığa neden olan faktörler konusunda sizi uyarıyor mu?    

  

11 Danışmanınız seçmeli ders konuları hakkında sizi aydınlatıyor ve ders seçiminde size 

yardımcı oluyor mu?      

12 Danışmanınız gerekli hallerde sizi sosyo-psikolojik rehberlik hizmeti almak üzere 

yönlendiriyor mu?      

13 Danışmanınız Meslek Yüksekokulu Yönetimi tarafından iletilen bilgilerin ve formların 

size ulaşılmasını sağlıyor mu?       

14 Öğretim Elemanları, derslerde işledikleri konuları yeterince anlatabiliyorlar mı?    

15 Öğretim Elemanları ders süresini faydalı bir şekilde kullanabiliyor mu?      

16 Öğretim Elemanları derslerde, mesleki ve güncel konuları size yeterince aktarabiliyor mu? 

17 Öğretim Elemanları, derslerde gerektiğinde görsel ve işitsel cihaz ve doküman kullanılıyor 

mu?      

18 Öğretim Elemanları derslerde sınıf yönetimini iyi bir şekilde yapabiliyor mu?      

19 Laboratuar olanaklarınız yeterli ve derslerde yeterince uygulama yaptığınıza inanıyor 

musunuz?      

20 Gördüğünüz eğitimin ve aldığınız diplomanın iş yaşamında size yeterli olacağına inanıyor 

musunuz?      

21 Öğrenci İşleri Bürosunda isteklerinize yeterli ve hızlı bir karşılık aldığınıza inanıyor 

musunuz?      

22 Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının size yardımcı olduğuna ve 

sorunlarınızı çözmek konusunda çaba harcadığına inanıyor musunuz?      

23 Eğitim sırasında aldığınız bütün derslerin iş hayatınıza katkıları olacağına inanıyor 

musunuz?      

24 Eğitim sırasında aldığınız derslerin içeriklerinin gerçek iş yaşamınızda faydalı olacağına 

inanıyor musunuz?      
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25 Aldığınız mesleki eğitimin, iş yaşamında karşılaştığınız sorunların saptanmasında, 

tanımlanmasında ve çözümünde işe yarayacağına inanıyor musunuz?      

26 Aldığınız eğitimin, sosyal, ekonomik, politik ve çevresel konulara duyarlılık göstermenize 

katkı sağladığına inanıyor musunuz?        

27 Aldığınız eğitimin, teknik ve mesleki gelişimin gereği olan, sürekli eğitimin öneminin, 

farkında olmanızı sağladığına inanıyor musunuz?      

28 Okuldan mezun olduktan sonra, iş yaşamınızda aldığınız teorik biçimlenmenin yararlı ve 

yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?      

29 Yüksekokulda bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yeterli olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

30 Kütüphane ve internet olanaklarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?     
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