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Özet 
Araştırma, Türkiye’deki istihdamın niteliğinin artırılmasında önemli bir etkisi olduğu düşünülen meslek yüksekokullarının 
kalitesinin artırılması gereğinden yola çıkılarak yapılmıştır. Meslek Yüksekokullarında eğitim kalitesini incelemeye yönelik 
olarak, Mersin Üniversitesine bağlı 6 meslek yüksekokulunda 31 sorudan oluşan bir anket 519 öğrenciye uygulanmıştır. Bu 
araştırmada, kalite  farklı boyutlarda değerlendirmiştir. Sözü edilen boyutlar; eğitim, yönetim, öğretim elemanının niteliği ile 
fiziki ve akademik altyapı şeklindedir.  
Anahtar Kelimeler:Kalite Yönetimi, Eğitim, Meslek Yüksekokulları 

Abstract 
This research aims to increase quality of  higher educational colleges which are thought to have an  important effect to enhance 
employment quality  in Turkey.  In order to investigate quality of education in the higher educational colleges a questionnaire 
that contained 31 questions has been given to 519 students in six of the higher educational colleges of Mersin University.  In 
this study, quality has been evaluated in different dimensions.  These dimensions are education, instructor quality, and physical 
and academical base. 
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Giriş 
Yükseköğretim hizmetlerinin sağlanmasında, nitelikli ara elemanı yetiştirmeyi hedefleyen meslek 

yüksekokullarının önemli katkısı bulunmaktadır. Ülkemizdeki işgücünün sadece %8’i yükseköğrenim 

görmektedir. Ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik yükseköğrenim gören öğrencilerin toplam 

üniversite öğrencileri içindeki oranı %25 civarındadır. Ülkemizdeki meslek yüksekokullarının sayısı, 

devlet üniversitelerinde 452, vakıf üniversitelerinde 25 ve vakıf tüzel kişiliğine bağlı 2 olmak üzere 

toplam 479’a ulaşmıştır.  Devlete ait üniversitelerde toplam 5598 öğretim elemanı ve her bir öğretim 

elemanının başına düşen öğrenci sayısı 50 iken, vakıf üniversitelerinde 343 öğretim elemanı ve her bir 

öğretim elemanının başına düşen öğrenci sayısı ise 29 olduğu görülmektedir.  

Yükseköğrenimde Kalitenin Amacı ve Önemi 
Üniversiteler, yüksek düzeyde eğitim öğretim yapan, elit kadrolar yetiştiren, bilimsel ve teknolojik 

araştırmalar yapan kuruluşlardır (Korkmaz, 2000, 45). Eğitim kurumunun çıktılarını kullanan ve ona 

girdiler sağlayan çevresel sistemler veya genel anlamda toplum, eğitim örgütlerini de yenileşmeye 

zorlamaktadır (Özdemir, 1995, 220).  

Rosander (1989) hizmet kalitesine ilişkin şu tanımları yapmıştır: “Kalite, mekanizmaların 

performanslarını hatasız olarak gerçekleştirmeleridir.”, “Kalite, sorunların belirlenmesi ve çözülmesi 

için doğru veridir.”, “Kalite doğru ve derhal önlem alınmasıdır.”,  “Kalite, zamana uygunluktur.”. bu 

anlamda, neyin okullarda öğrenilmeye değer nitelikte olduğu ve öğrencileri bütün güdü ve güçleriyle 

öğrenme sürecine nasıl sokulabilecekleri araştırılması gereken önemli bir konudur(Bloom, 1979, 215).  

Yalnız bugünü değil, yarını da mükemmelleştirmek için her alandaki eğitim kalitesini arttırmak 

gerekir (Şen, 1999, 329). Küreselleşme sonucu dünyaya açılmanın kaçınılmaz olması, bizim 

üniversitelerimizin de dünya standartlarına uygun olarak, insanımızı yetiştirmesi gerekmektedir 

(Peker, 2000, 59). Eğitim sistemlerini bu sürece uyduramayan toplumların bütün bu oluşumların 

dışında kalacakları ya da itilecekleri günümüzün önemli bir gerçeğidir (Özdemir, 1995, 221). 



Yükseköğretimde kalite yönetimi, eğitimin her aşamasında ve eğitimi etkileyen tüm alanlarda; 

- Fiziki altyapı (bina, spor tesisleri, açık alan),  
- Akademik altyapı (laboratuar, kütüphane, dokümantasyon, iletişim, bilgi işlem vb.), 
- İyi bir eğitim-öğretim planı,  
- Sınav ve değerlendirme sistemi, 
- Akademik/İdari personel temin ve geliştirme sistemi, 
- Araştırma ve Yayınlar, 
- Kurumsal gelişme planı (stratejik planlama), 
- Üniversite-sanayi-toplum ilişkileri 
sağlanırsa kaliteli insan gücü yetiştirebilir (Elmacı, Poyraz, Çalık, 1999, 116). 
Toplam kalite yönetiminin yüksek öğretimde uygulanmasında olumlu sonuçlar elde edebilmek için 

sistemin dayandığı şu ana unsurlar göz önüne alınmalıdır (Gencel, 2001, 206-207): Kaliteye 

odaklanma, Müşteriye Odaklanma, Sürekli iyileştirme, Süreçlerin iyileştirilmesi, Takım Çalışması, 

Tekrara gerek bırakılmaması, Vizyon, Liderlik. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Bu çalışmada Mersin Üniversitesinde yer alan Meslek Yüksekokullarında eğitim görmekte olan 

öğrenciler denek olarak seçilmişlerdir. Araştırmada ana kütleyi oluşturan öğrencilerden her sınıftan 

rastgele seçilmiş 10 öğrenciye ulaşılarak anketler dağıtılmış ve daha sonra yine öğrencilerden biri 

anketi toplayarak ilgili danışman öğretim elemanına iletmiştir.  

Bu çalışmada yer alan ifadeler 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerle ilgili 

demografik bilgileri içeren ifadeler ve ikinci bölümde ise eğitimde kaliteyi ölçmeye yönelik ifadeler 

yer almaktadır. Toplam 31 ifadeden oluşan bir anket formu geliştirilmiş ve öncelikle her bir 

yüksekokuldan on öğrenci üzerinde önteste tabi tutulmuştur. Daha sonra, hazırlanmış olan bu anket 

formları yüzyüze görüşmeler sırasında denek öğrencilerce doldurmaları sağlanmıştır. 

Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS-X istatistik paket programı yardımıyla analize 

tabi tutulmuştur. Analiz neticesinde elde edilen frekans dağılımları ile ortalama ve standart sapma 

oranları tablolaştırılmıştır.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Genel Bilgiler 
Araştırmaya katılan meslek yüksekokulu öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin olarak alınan 

bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. Araştırma yaptığımız Mersin Üniversitesinde, toplam 9 meslek 

yüksekokulu’nda 88 program bulunmaktadır. Araştırma anketi 6 meslek yüksekokulu öğrencilerini 

kapsamaktadır. 

Araştırma Anketinin uygulandığı meslek yüksekokullarında iktisadi ve idari programlar bölümünde 9 

(Bankacılık, İşletmecilik, Muhasebe, Pazarlama, Turizm ve Rehberlik, Büro Yönetimi, Seyahat 

İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik), Teknik Programlar Bölümünde ise 6 (Bilgisayar Programcılığı, 

Endüstriyel Elektronik, Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon, Süt ve Süt Ürünleri, Bahçe Ziraati) program 

olmak üzere toplam 15 program araştırmaya dahil edilmiştir. Tablo 1’den de görüldüğü üzere, 

örneklemin bölümler arası dağılımı, iktisadi ve idari programlarda %66.7 ve teknik programlar 

bölümünde %33.3 şeklinde gerçekleşmiştir.  



Tablo 1. Örneklemin Özellikleri 

Bağlı Olduğu Bölümler N % 
İktisadi ve İdari Programlar 346 66.7 
Teknik Programlar 173 33.3 
Sınıfı   
Birinci sınıf 290 55.9 
İkinci sınıf 229 44.1 
Cinsiyeti   
Kız 223 43.0 
Erkek 296 57.0 
Derse Devam Oranları   
%1-%25 arası 43 8.3 
%26-%50 arası 45 8.7 
%51-%75 arası 62 11.9 
%76-%100 arası 364 70.1 
Hiç 5 1.0 
Öğreniminin kaçıncı yılında olduğu   
Birinci 230 44.3 
İkinci 194 37.4 
Üçüncü 83 16.0 
Dördüncü 4 .8 
Beşinci 2 .4 
Altıncı 2 .4 
Diğer 4 .8 
TOPLAM 519 1.00 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %55.9’nun birinci sınıf, %44.1’nin ise ikinci sınıf ve %43’nün kız, 

%57’sinin de erkek olduğu öğrencilerden oluştuğu belirlenmiştir. Derslere devam durumlarına ilişkin 

soruya araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü (%70) %76-%100 oranında, %11.9’u %51-

%75 oranında derslere devam ettiklerini belirtmişlerdir. Derslere hiç devam etmeyen öğrencilerin 

oranı %1’de kalmıştır. Derslerindeki başarıyı artırmada önemli bir etken olduğu düşünülen derse 

hazırlıklı gelme durumuna ilişkin olarak araştırmaya katılan öğrencilerin %55.9’nun olumlu yanıt 

verdiği görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim sürelerini uzatma durumun öğrenmeye 

yönelik olarak ‘eğitiminizin kaçıncı yılındasınız?’ şeklinde sorulan soruya %44.3’ü birinci, %37.4’ü 

ikinci ve %16’sı üçüncü yılında olduklarını belirtmişlerdir. Dördüncü ve daha ileri yıllarda olanlar çok 

düşük oranlarda kalmıştır.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerimizin Verilen Eğitimin Kalitesiyle İlgili 
Görüşleri  
Eğitimin kalitesine ilişkin olarak saptamaya çalıştığımız konularla ilgili sorulan sorular 4 ayrı boyutta 

ele alınmıştır. Birinci boyut genel olarak üniversite eğitimi, ikinci boyut yönetim, üçüncü  boyut 

öğretim elemanı ve dördüncü boyut fiziki ve akademik altyapı şeklindedir. Araştırma anketinde bu 

boyutlarla ilgili sorular karışık olarak sorulmuştur.  Sonradan boyutlar göz önünde bulundurularak 

yeniden sıralamaya tabi tutulmuştur.  

Tablo 2’deki ilk üç madde genel olarak eğitime yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Birinci ifadede 

meslek yüksekokulunun eğitim beklentilerini karşılama durumu ile ilgili olarak öğrencilerin belirttiği 

görüşler beklentileri karşılamadığı yönündedir (ort 2.74). Önlisans eğitiminde seçmeli derslerin 

gerekli olup olmadığı yönündeki ifadeye olumlu karşılıklar alınmıştır (ort 3.37) Eğitim gördükleri 



meslek yüksekokulunun kendilerini üniversiteli hissettirdiğine ilişkin olarak görüşler beklentilerinin 

altında olduğunu göstermektedir (ort 2.28). 

Tablo 2. Meslek Yüksekokulları Eğitim Kalitesiyle İlgili Öğrencilerin Görüşleri 
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1 Eğitim gördüğümüz meslek yüksekokulu eğitim 
beklentilerimizi karşılamaktadır. 

23.0 24.3 16.9 27.6 8.2 514 2.74 1.30 

2 Ön lisans eğitiminde seçmeli dersler gereklidir. 16.6 14.4 9.7 34.1 25.1 513 3.37 1.42 
3 Eğitim gördüğümüz meslek yüksekokulu bize 

üniversiteli olduğumuzu hissettirmektedir. 
41.0 21.4 14.6 15.0 8.2 515 2.28 1.35 

4 Yüksekokul yönetimi biz öğrencilerle ilgili sorunları 
çözümleyebilme konusunda olumlu tutum 
sergilemektedirler. 

17.9 18.3 24.8 27.3 11.7 513 2.96 1.28 

5 Yüksekokulumuz yönetimi öğrencilerin dilekçelerine 
hızla cevap vermektedir. 

12.2 17.4 33.7 26.9 9.8 499 3.05 1.15 

6 Yüksekokulumuz idari personeli öğrencilerin 
sorunlarına karşı duyarlıdırlar.  

17.9 18.5 16.7 33.1 13.8 508 3.06 1.34 

7 Kayıt işlemleri ile ilgili olarak sorun yaşamıyorum. 18.9 14.5 6.1 33.2 27.3 512 3.36 1.49 
8 Yüksekokulumuz öğretim elemanları  öğrencilerin 

sorunlarına karşı duyarlıdırlar. 
10.3 12.8 16.0 41.4 19.5 507 3.47 1.23 

9 Öğretim elemanların ders dışında öğrencilerle iyi bir 
iletişim kurmaktadır.  

11.3 11.9 12.7 38.3 25.8 512 3.55 1.30 

10 Öğretim elemanları derslerde katılımı 
özendirmektedir. 

12.7 15.2 19.3 36.5 16.2 512 3.28 1.26 

11 Öğretim elemanları derslere zamanında başlayıp 
bitirmektedir. 

9.9 10.3 6.8 50.4 22.6 514 3.65 1.22 

12 Öğretim elemanları mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamaktadır. 

9.6 16.2 23.1 37.8 13.3 511 3.29 1.17 

13 Öğretim elemanlarına ders dışında kolaylıkla 
ulaşılmaktadır. 

11.1 16.3 15.6 39.1 17.9 514 3.36 1.26 

14 Öğretim elemanları araştırmaya teşvik etmektedir. 12.4 13.6 18.3 37.1 18.6 515 3.36 1.27 
15 Öğretim elemanları derslerde geleneksel yöntemler 

dışında yöntemler kullanmaktadırlar. 
14.9 19.6 23.2 29.9 12.5 505 3.06 1.26 

16 Öğretim elemanlarının sınavları değerlendirme 
biçimleri adildir. 

15.0 12.4 22.1 33.7 16.8 507 3.25 1.29 

17 Kütüphane hizmetlerinden yeterince 
yararlanabiliyorum. 

25.8 17.9 11.8 28.8 15.6 507 2.90 1.46 

18 Yüksekokulumuz sosyal faaliyetleri yeterli bir şekilde 
işlemektedir. 

47.3 20.5 14.1 12.7 5.5 512 2.09 1.27 

19 Yüksekokulumuz sportif olanakları yeterlidir. 48.6 22.4 12.7 9.4 6.9 510 2.04 1.27 
20 Kantin hizmetleri yeterlidir. 38.8 25.1 12.5 18.5 5.1 513 2.26 1.28 
21 Yemek sunumu yeterli ve düzenlidir. 28.2 18.4 15.9 27.3 10.2 510 2.73 1.39 
22 Meslek yüksekokulumuz bilgisayar ve internet 

olanaklarını bize sunmaktadır. 
35.7 20.7 8.8 22.2 12.7 513 2.56 1.47 

23 Meslek yüksekokulumuz bizlere mesleki deneyim 
olanakları (staj yeri bulma) sunmaktadır. 

25.4 15.3 24.9 22.5 11.9 511 2.80 1.36 

24 Üniversite kampus olanaklarından yararlanmaktayım. 49.3 18.9 10.1 14.0 7.7 507 2.12 1.35 
25 Üniversitemiz bizlere burs sağlama konusunda 

olanaklar sunmaktadır.  
41.6 18.0 17.3 15.5 7.6 510 2.30 1.35 

İzleyen 4 ifade meslek yüksekokulu yönetimine ilişkin olarak yer almıştır. Okul yönetiminin öğrenci 

sorunlarına gösterdikleri özeni irdeleyen ifadeye araştırmaya katılan öğrenciler genelde kısmen 

olumlu yönde görüş belirtmişlerdir (ort 2.96). Meslek yüksekokulu yönetiminin öğrencilerin 

dilekçelerine hızlı cevap verip vermediklerine ilişkin ifadeye araştırmaya katılan öğrenciler yine 



olumlu görüş belirtmişlerdir (ort 3.05). Meslek yüksekokulu idari personelinin öğrenci sorunlarına 

karşı duyarlılığına ilişkin olarak araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri beklentileri 

doğrultusundadır (3,06). Aynı şekilde Kayıt işlemleri ile ilgili olarak sorun yaşamadıklarını 

belirtmektedirler (3,36). 

Yönetimle ilgili soruların ardından gelen 9 ifade öğretim elemanlarının niteliği ile ilgilidir. Meslek 

yüksekokulu öğretim elemanlarının öğrenci sorunlarına karşı duyarlılığına ilişkin olarak öğrenciler 

olumlu düşünmektedirler (ort. 3,47). Meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarının ders dışında 

öğrencilerle iyi bir iletişim kurmasıyla ilgili olarak yine aynı durum göze çarpmaktadır (3,55). 

Araştırma kapsamındaki meslek yüksekokullarının öğretim elemanları derslerde katılımı 

özendirmekte (ort.3,28), ve derslere zamanında başlayıp bitirmektedirler (ort.3,65). Aynı şekilde 

öğrencilerin düşünceleri, öğretim elemanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları 

(ort.3,29) ve  dışında kolaylıkla ulaşabildikleri (ort.3,36) ve araştırmaya teşvik edildikleri yönündedir 

(ort.3,36). Araştırmaya katılan öğrenciler, öğretim elemanlarının derslerde geleneksel yöntemler 

dışında yöntemler kullandıklarını (ort.3,06) ve sınavları değerlendirme biçimlerinin  adil olduklarını 

belirtmişlerdir (ort.3,25). 

Fiziki ve akademik altyapıya ilişkin olarak yer verilen son 9 ifadede araştırmaya katılan meslek 

yüksekokulu öğrencilerinden genellikle ortalamanın altında yanıtlar alınmıştır. Bu hizmetler sırasıyla, 

Kütüphane (ort.2,90), sosyal faaliyetler (ort.2,09), sportif olanakları (ort.2,04), Kantin hizmetleri 

(ort.2,26), Yemek sunumu (ort.2,73), bilgisayar ve internet olanakları (ort.2,56), mesleki deneyim 

olanakları (staj yeri bulma) (ort.2,80), üniversite kampus olanakları (ort.2,12) ve burs sağlama 

konusundaki olanakların sağlanması (ort.2,30) şeklindedir. 

SONUÇ 
Meslek yüksekokulu öğrencilerini kapsayan eğitimin kalitesini belirlemeye yönelik yapılan çalışma 

neticesinde, öğrencilerin yönetim ve öğretim elemanı ile ilgili düşüncelerinde beklentilerini 

karşılayabildikleri, ancak teknik ve akademik altyapıya ilişkin olarak tersine düşündükleri 

görülmüştür. Genel olarak yükseköğretimin niteliği ile ilgili verilen cevapların ortalamanın altında 

olması fiziki ve akademik altyapıya verilen önemin göreli olarak daha fazla olması gerektiğine ilişkin 

varsayıma dayandırılıp dayandırılamayacağı, bundan sonraki çalışmalarda değerlendirilebilecektir. 
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