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Türkiye’de Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Uygulaması Konusunda Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-
Sentez Çalışması

Arzu ÖDEN ACARa

aÖğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, arzuodenacar@uludag.edu.tr

Özet

“Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının 
Sağlanması Projesi” 2002 yılında uygulanmaya başlanmış, proje ile mesleki/teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının 
alanları ile ilgili ön lisans programlarına sınavsız yerleşmeleri sağlanmıştır. Bu uygulama 2016 yılında yayımlanan 6764 
sayılı Kanun’un 25. maddesinde kaldırılmıştır. Bu çalışmanın amacı sınavsız geçiş konusu ile ilgili ülkemizde yapılan 
çalışmaların amaç ve sonuçlarındaki eğilimi belirlemek ve yorumlamaktır. 
“Google akademik” arama motorunda “sınavsız geçiş” anahtar kelimesi ile “makale başlığı” filtresi kullanılarak yapılan 
taramada ulaşılan 25 çalışma başlığından birbirinin aynı olmayan, amacında sınavsız geçişe yönelik bir araştırma yapan 
ve özet ya da tam metnine erişilen 12 çalışma uygun görülmüştür. Çalışmaların amaç ve sonuçlarına içerik analizi 
yapılmış, belirlenen temalar yorumlanarak sentezlenmiştir. Amaçların içerik analizinde başarı, görüşler, sorunlar olmak 
üzere üç tema, sonuçların içerik analizinde nicelik ve nitelik olmak üzere iki tema oluşturulmuştur. Amaçlardaki eğilimin 
öncelikle sınavlı/sınavsız geçişle meslek yüksekokullarına yerleşen öğrencilerin başarının karşılaştırılması konusunda 
olduğu, sonra sınavsız geçişle ilgili öğrenci/öğretim elamanı görüşlerinin belirlenmesi ve sınavsız geçiş projesinin 
sorunlarının tartışılmasına ağırlık verildiği görülmüştür. Sınavlı/sınavsız geçişle meslek yüksekokullarına yerleşen 
öğrencilerin başarını karşılaştıran çalışmaların tümünde sınavla yerleşen öğrencilerin sınavsız geçiş yapanlardan daha 
başarılı olduğu belirlenmiştir. Sınavsız geçişe yönelik öğrenci/öğretim elemanlarının görüşlerini araştıran çalışmaların 
sonuçlarında öğrenciler ve öğretim elemanlarının görüşlerinin örtüşmediği görülmektedir. Sınavsız geçiş sistemini 
tartışan üç çalışmanın vurguladığı temel sorun sınavsız geçişin niteliği azaltmasıdır. 
Farklı amaçları olan çalışmaların sonuçlarının tümünde sınavsız geçişin öğrenci niteliği açısından sorun yarattığı 
anlaşılmaktadır. Sınavsız geçişin kaldırılmasının ve 2017 yılında yürürlüğe giren mesleğe yönelik program uygulayan 
ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına yerleştirilirken baraj puanı olan 150’yi almak koşuluyla ek puan 
uygulaması getirilmesinin bu çalışmalar ile uyumlu olduğu ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin niteliğini artıracağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Sınavsız geçiş, Meslek yüksekokulu, Nitelik 

Analysis of Transition to Vocational Schools Without Examination Studies in Turkey: A Meta-Synthesis 
Study

Abstract 

“Project of Providing Program Integrity and Continuity Between Secondary and Higher Education Institutions in 
Vocational and Technical Education” started in 2002 and with project graduates of vocational/technical secondary 
education institutions enrolled to associate degree programs which were related to their fields without examinations. 
This application abolished 25th article of 6764th Law in 2016. The purpose of this study is determining and interpreting 
the tendency in purposes and results of studies that are about transition to vocational schools without examination. 
25 titles reached in the scan of “Google academic” search engine with “transition without examination” keyword, 
“article title” filter. 12 studies with different titles, aimed to study about transition without examination, had accessible 
summary or full text were found suitable. Content analysis was conducted on the purposes and results of the studies 
and determined themes were synthesized. In content analysis of purposes three themes as achievement, opinions, 
problems and in content analysis of results two themes as quantity and quality were formed. The tendency in purposes 
are comparing the achievement of students who enrolled with/without examinations, determining views of students/
instructors related to the transition system and discussing the problems of transition system. In all studies comparing the 
achievement, students enrolled with examination were more successful. In studies investigating opinions of students/
instructors, opinions of students and instructors were not same. The main problem highlighted by studies discussing 
transition system was that system reduced quality. 
It was understood that results of studies with different purposes revealed transition without examination system 
created problems about the quality of students. It is considered that legislating away of transition without examination 
and providing additional score to graduates of the secondary education profession institutions with prerequisite of 
getting threshold grade of 150 since 2017 are consistent with these studies and would increase the quality of vocational 
school students. 

Keywords:  Transition without examination, Vocational school, Quality
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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğrencilerinin Akademik Başarıları: Uludağ Üniversitesi Örneği 
Arzu ÖDEN ACARa

aÖğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, arzuodenacar@uludag.edu.tr

Özet

Meslek yüksekokulları kontenjanları 2015 yılından itibaren sınavsız geçiş kontenjanı ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı 
(YGS) kontenjanı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu kontenjanlar haricinde programlara yabancı uyruklu öğrenci kaydı da 
yapılmaktadır. 2017 yılında kontenjanlar bütünleştirilmiş, sınavsız geçiş kaldırılmış, alanlarındaki ön lisans programlarını 
seçen mesleki/teknik lise öğrencilerine taban puan şartıyla ek puan getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sınavsız geçiş, 
YGS ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarılarını incelemektir. Çalışmada, nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında Uludağ 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’na kaydolan öğrenciler 
olarak seçilmiş, 2014 yılında programa yabancı uyruklu öğrenci kaydolması nedeniyle 2014-2015 yılı da çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Genel not ortalaması 2.00 üzerindeki öğrenciler başarılı kabul edilerek başarı yüzdeleri hesaplanmıştır. 2015 
yılından başlamak üzere akademik başarılar YGS puanı ile kaydolan öğrenciler için %83, %59, 2014 yılından başlamak 
üzere sınavsız geçiş öğrencileri için %67, %83, %59, yabancı uyruklu öğrenciler için %70, %25, %14, öğrencilerin tümü için 
%71, %67 ve %48’dir. Sınavsız geçiş öğrencilerinin, alan yazındaki araştırmaların çoğunun aksine, YGS puanı ile kayıt olan 
öğrencilerden daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu durum sınavsız geçiş öğrencilerinin orta öğretimde nitelikli 
eğitim almalarından kaynaklanmış olabilir. 2014-2015 yabancı uyruklu öğrenci başarısı %70 iken sonraki yıllarda %25 
ve %14’e düşmesi dikkat çekicidir. Derinlemesine incelendiğinde 2014 yılında kaydolan yabancı öğrencilerin tümünün 
Türkiye’de doğduğu ve dil sorunu yaşamadıkları, 2015 ve 2016 yıllarında kaydolan yabancı öğrencilerin yarıdan fazlasının 
ise yabancı ülkede doğduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin tümünün son üç yıldaki başarı durumu incelendiğinde başarının 
düştüğü gözlenmiştir. Bunun nedeni 2014-2015’te toplam 44 olan öğrenci sayısının, 2015-2016’da 53’e, 2016-2017’de 
63’e çıkması ve yabancı uyruklu öğrenci başarısındaki düşüş olabilir. Farklı üniversite ve programlarda derinleştirilerek 
gerçekleştirilecek benzer çalışmaların, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yönelik yapılacak düzenlemelere 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi görüntüleme teknikleri, Akademik başarı, Sınavsız geçiş, Yabancı öğrenci

The Academic Achievement of the Students in Medical Imaging Techniques Program: 
The Case of Uludağ University

Abstract 

The quotas for vocational schools were divided into two in 2015 as the quota of transition without examination and the 
quota of Higher Education Transition Examination (HETE). Except these, foreign students are also enrolled in programs. 
In 2017, the quotas are integrated, transition without examination is abolished and additional score is provided with a 
threshold score for graduates of vocational/technical high schools who select associate degree programs in their fields. 
This study aims investigating the academic achievement of students who enrolled with the quota of transition without 
examination, HETE and foreign student. The case study was used within qualitative research designs. The study group 
was the students who enrolled in Medical Imaging Techniques Program of Uludağ University Vocational School of 
Health Services in 2015-2016 and 2016-2017. Due to enrollment of foreign students in 2014, the year 2014-2015 was 
also included. Students whose GPA is above 2.00 were considered successful and achievement percentages were 
calculated. Starting from 2015 academic achievement was 83%, 59% for students enrolled with HETE, from 2014 67%, 
83%, 59% for students enrolled with  transition without examination, 70%, 25%, 14% for foreign students, 71%, 67%, 48% 
for all students. Those who enrolled with transition without examination were more successful than students enrolled 
with HETE, unlike most of literature. These students might reached qualified education in secondary schools. The 
decrease on achievement of foreign students from 70% in 2014-2015 to 25% and 14% in following year is remarkable. 
When examined thoroughly, it was determined that all foreign students enrolled in 2014 were born in Turkey, did 
not have linguistic problems, but more than half of foreign students enrolled in 2015 and 2016 were born in foreign 
countries. It was observed that achievement of all students was decreased in last three years. The cause might be the 
increase on total number of students from 44 in 2014-2015, to 53 in 2015-2016, to 63 in 2016-2017 and decrease on 
achievement of foreign students. It is thought that similar studies to be carried out deeply in different universities and 
programs would contribute to arrangements for increasing academic achievement of students.      

Keywords: Medical imaging techniques, Academic achievement, Transition without examination, Foreign students
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Bilgisayarın Bilinçli Kullanımı
Simge AKGÜLa, Levent UĞURb, Aytaç YILDIZc, Özge AKGÜL UĞURd

aÖğr. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, simgeakgul@cumhuriyet.edu.tr
bYrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, leventozge@gmail.com 

cYrd.Doç.Dr., Bursa Teknik Üniversitesi, aytac.yildiz@btu.edu.tr 
dÖğretmen, Amasya Gazi Ortaokulu, ozgelev@hotmail.com 

Özet

Günümüz teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerin etkilerini her alanda olduğu gibi sağlık alanında görmekteyiz. 21. 
yüzyılda sağlık sektöründe; yeni hastalıkların, ruhsal ve fiziksel davranış bozukluklarının en önemli nedenlerinden 
biri de bilgisayarlardır. Bilgisayar son otuz yıl içerisinde hayatımıza öylesine hızlı bir şekilde yerleşmiştir ki, insanoğlu 
bilgisayardan ayrı kaldığı anlarda kendisini rahatsız hissetmeye başlamıştır. Bu gerçekler ışığında bizim çalışmamızın 
amacı, bilgisayarın yoğun olarak kullanıldığı iş alanlarında bilgisayarın bilinçli ve bilinçsiz kullanılmasının kişilerin sağlık 
durumlarını nasıl etkilediğinin belirlenmesidir.
Çalışmamızda bilgisayarın yoğun olarak kullanıldığı alanlar tespit edilip, Amasya’nın farklı bölgelerinden ve farklı 
sosyoekonomik düzeyinden 300 kişiye “Bilgisayar ve Sağlık” konulu anket uygulanmıştır. Alan çalışması 2017 yılının Mart 
ve Nisan ayında yapılmıştır.  İstatistiksel işlemler SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, 
Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
Çalışmamızda bilgisayarın yoğun olarak kullanıldığı Bankacılık, Eğitim, Sağlık alanında çalışan kişilere 32 soruluk anket 
uygulanmıştır. Bunun sonucu analizin güvenilirlik faktörü Cronbach’s Alpha değeri α = 0,876 elde edilmiştir. Bu da 
testimizin güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca Frekans analizi sonuçlarına bakıldığında bilgisayar başında uzun 
süre kalmanın hayatlarını olumsuz etkilediğinin düşünüldüğü görülmektedir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar göstermektedir ki uzun süre bilinçsiz olarak kullanılan bilgisayar kişide bedensel ve 
ruhsal problemlere neden olmaktadır. Bilgisayar başında fazla zaman geçirmenin kişilerde bağımlılığa sebep olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar değerlendirilirken çalışmanın belli bir kesime uygulandığı dikkate alınmalı ve dikkatli bir 
şekilde genellenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Bilgisayar ve sağlık, Bilgisayarın etkileri

Conscious Use of Computers

Abstract 

We see the effects of rapid developments in today’s technology in the field of health as it is in every field. In the 21st-
century health sector; One of the most important causes of new diseases, mental and physical behavior disorders is 
computers. In the last thirty years, the computer has settled so quickly that our humanity has begun to feel uncomfortable 
when it is separated from the computer. The purpose of our work in these lights is to determine how conscious and 
unconscious use of the computer in business areas where computers are used heavily affects the health status of the 
people.
In our study, the areas where the computer was used extensively were determined and a questionnaire called “Computer 
and Health” was applied to 300 people from different regions of Amasya and different socioeconomic levels. Field 
work was conducted in March and April of 2017. Statistical procedures were performed with SPSS 22.0 program. In the 
analysis of the data, number, percentage, Kruskal W allis and Mann-Whitney U tests were used. 
In our study; A questionnaire of 32 questions was applied to the people working in Banking, Education and Health 
fields where the computer was used intensively. The result of this analysis is the reliability factor Cronbach’s Alpha value 
α=0.876. This shows that our test is reliable. In addition, Also, when you look at the frequency analysis results, it seems 
that the computer has a negative impact on their lives.
The results of the research show that the computer used for a long time unconsciously, causes physical and mental 
problems in the person. Spending too much time on the computer seems to cause addiction in people. These results 
are evaluated, It is important to note that the work has been applied to a particular cut and it should be generalized 
carefully.

Keywords:  Computer, Computer and health, Effects of computer  
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EFQM Mükemmellik Modeli Yardımıyla Meslek Yüksekokulu 
Temel Performans Sonuçlarının İncelenmesi

Simge AKGÜLa, Levent UĞURb, Aytaç YILDIZc

aÖğr. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, simgeakgul@cumhuriyet.edu.tr
bYrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, levent.ugur@amasya.edu.tr
cYrd.Doç.Dr., Bursa Teknik Üniversitesi, aytac.yildiz@btu.edu.tr

Özet

Günümüzde yükseköğretim kurumlarının değişen dünya düzenine ayak uydurmak zorunda oldukları artık kaçınılmaz 
bir durum olmuştur. Buna bağlı olarak geleceğin kaliteli, donanımlı ve rekabet edebilecek bireylerini yetiştirmek için 
bu kurumların da kaliteli ve donanımlı olması gerekmektedir. Kalitelerini artırmak isteyen kurumların da kendilerine yol 
gösterecek ya da rehberlik edecek bir yöntemi/modeli benimsemeleri ve buna göre kendilerine bir kalite yolu çizmeleri 
daha avantajlı olacaktır. Bu bağlamda, başta sanayi kuruluşları olmak üzere eğitim kurumlarının kalitesinin geliştirilmesi 
için bir yol gösterici model olan EFQM Mükemmellik Modeli (European Foundation for Quality Management- Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı) rehber bir model olarak benimsenebilir. EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmellik 
seviyesinin neresinde olduklarını, kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını gösteren, eksikliklerini belirlemelerine 
yardımcı olan ve bu eksikliklerin giderilmesi için uygun çözümler önererek gelişimlerine yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşun 
öz değerlendirmesini yaparak mükemmel kuruluş olması sürecinde rehberlik eder. Model dokuz kriterden oluşmaktadır. 
Bunların 5’i girdi (liderlik, çalışanlar, politika ve strateji, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler) ve 4’ü (çalışanlarla ilgili sonuçlar, 
müşterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar, temel performans sonuçları) sonuç kriteridir. 
Bu çalışmada, EFQM Mükemmellik Modelinin kriterleri temel alınarak Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin 
Meslek Yüksekokulu’nda, modelin girdi değişkenlerinin temel performans sonuçları değişkeni üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Bu amaç için meslek yüksekokulunda yer alan 36 öğretim elemanı ve 16 idari personele bir anket çalışması 
uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS 23 programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
temel performans sonuçları kriteri üzerinde etkili olan girdi kriteri belirlenmiştir. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu’nun kuvvetli 
yönleri ve iyileştirmeye açık alanları da tespit edilmiş ve bu tespitler kuruma iletilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EFQM Mükemmellik modeli, İstatistiksel analiz, Temel performans sonuçları

Examination of Key Performance Results of Vocational 
Schools using EFQM Perfection Model

Abstract 

Nowadays, it is inevitable that higher education institutions have to keep up with changing the world. Accordingly, 
these institutions must also be qualified and equipped in order to educate future qualified, equipped and competent 
individuals. It would be more advantageous for institutions seeking to increase their qualifications to adopt a method/
model that will guide or guide them and to draw a path to them. In this context, the EFQM Excellence Model (European 
Foundation for Quality Management), a guiding model for the development of the quality of educational institutions, 
especially industrial organizations, can be adopted as a guiding model. It also guides in the process of being the 
perfect institution by the self-evaluation of the institution. The model consists of nine criteria. Five of these are inputs 
(leadership, people, Politics and strategy, partnership and resources, processes) and four are results (people results, 
customer results, society results, key performance results). 
In this study, based on the criteria of the EFQM Excellence Model, the effects of the input variables of the model on of 
the key performance results were examined in a Vocational School at a university in the Middle Black Sea Region. For 
this purpose, a questionnaire study was applied to 36 instructors and 16 administrative staff in the vocational school. 
Data obtained from the questionnaire were analyzed with the SPSS 23 program. According to the findings obtained, 
the input criterion, which has an effect on the key performance results criterion, was determined. In addition, strong 
aspects of Vocational School and open areas for improvement identified and these findings were communicated to 
the institution. 

Keywords: EFQM Excellence model, Statistical analysis, Key performance results 
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Özet

Ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İki yıllık 
süre ile eğitim veren meslek yüksekokulları yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahiptir. Meslek 
yüksekokullarının en önemli sorunlarının başında eğitim ve öğretim programlarının işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun 
olarak tasarlanmaması gelmektedir. Bunun yanı sıra, nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının sağlanamaması da önemli 
sorunların başında gelmektedir. Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu ön lisans programlarında yeterli teknik altyapının 
oluşturulamaması, mezun öğrencilerin yeterli istihdam alanı bulamamaları, öğretim elemanı-öğrenci arasındaki iletişim 
eksikliği gibi diğer sorunlar da bu çalışmamızda irdelenerek çözüm önerileri yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, Meslek yüksekokulu sorunları

Problems of Vocational Schools and Solution Suggestions

Abstract 

Education in associate degree level in our country is regulated in Article 20 of Higher Education Law No. 2547. Vocational 
schools with two years of education have an important place in meeting the needs of trained intermediate staff. One of 
the most important problems of vocational schools is that education and training programs are not designed according 
to the needs of the labor market. Besides this, the fact that the need for qualified teaching staff can not be achieved 
is also one of the most important problems. Other problems such as lack of sufficient technical infrastructure in the 
associate degree programs where practical education is predominant, lack of sufficient employment area of graduated 
students, lack of communication between the teaching staff and students will be discussed in this study and solution 
proposal will be given.

Keywords:  Vocational School, Problems of vocational schools
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Özet

Ülkemizde her yıl on binin üzerinde gaz zehirlenme vakası olmaktadır. Bu zehirlenmeler nedeniyle maalesef birçok 
insan yaşamını yitirmektedir. Bu nedenle, zehirlenme vakalarını ve can kayıplarını engellemek için birçok çalışma 
yapılmaktadır. Bu çalışmada bilgisayar programcılığı öğrencileri ile gaz kaçaklarını algılayıcı, uyarıcı ve sonlandırıcı bir 
sistemin tasarımının yapılması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın yapımı için gaz algılayıcı, zil, arduino, yeşil led, kırmızı 
led ve servo motor kullanılmıştır. İlk olarak devre bağlantıları yapılmıştır. Sonrasında C++ programlama dili kullanılarak 
oluşturulan yazılım arduino mikro denetleyiciye yüklenmiştir. Gaz kaçağı olmadığında, yeşil led yanarken kırmızı led 
sönmekte ve gaz vanası açık konumdadır.  Gaz kaçağı algılandığında, yeşil led söner, kırmızı led yanar, zil çalar ve servo 
motor gaz vanasını kapatmaktadır. Bu proje metan gazı ile test edilmiştir. Bu çalışma ile öğrencilerin mikro denetleyici 
ve C ++ programlama dili hakkındaki bilgilerinin geliştirmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Cihaz tasarımı, Otomasyon, Gaz kaçağı

Design of a Prototype Device that Detects and Terminates Gas Leaks

Abstract

There are over ten thousand gas poisoning cases every year in our country. Unfortunately, many people lose their lives 
because of these poisonings. For this reason, many studies have been conducted to prevent poisoning cases and loss 
of life. In this study, it is aimed to design a system that detects, stimulates and terminates gas leaks with computer 
programming department students. For the construction of this study, gas sensor, buzzer, arduino, green led, red 
led and servo motor were used. Firstly, circuit connections were made. Later, the software created using the C ++ 
programming language was loaded on the arduino micro controller. When there is no gas leakage, the green led on, the 
red led off and the gas valve is in the open position. When a gas leak was detected, the green led turns off and the red 
led turns on, the buzzer rings and the servo motor closes the gas valve. This project has been tested with methane gas. 
With this study, it was aimed to develop students’ knowledge about microcontroller and C ++ programming language.

Keywords: Device design, Automation, Gas leaks
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Özet

Robot kolları endüstriyel uygulamalarda yönlendirme, taşıma, kaynak gibi oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. 
Robot kollarının kullanılması ile uygulamalarda gerçekleşen hata oranları ve gerekli insan gücü azaltılmaktadır. Özellikle 
seri üretimde robot kollar sayesinde üretim süresi önemli oranda kısaltılabilmektedir. Bu çalışmada Makine Resim 
ve Konstrüksiyon programı öğrencileri ile birlikte 2 serbestlik derecesi olan robot kolu tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada 3 adet servo motor, arduino mikro denetleyici, 3 adet potansiyometre ve bu ekipmanların sabitlendiği 
şaseler kullanılmıştır. Ayrıca robot kolunun herhangi bir malzemeyi tutabilmesi için bir kıskaç mekanizma tasarımı da 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Solidworks ticari yazılımı kullanılarak tasarım yapılıp ana şaselerin üretimi gerçekleştirilmiştir.  
Daha sonra servo motorların ve potansiyometrelerin arduino mikro denetleyici ile bağlantısı yapılmıştır. Kullanılan servo 
motorlar 4.8 - 6 V aralığında çalışmaktadır. Servo motorların konum kontrolü potansiyometreler ile gerçekleştirilmiştir. 
Servo motor ve potansiyometrenin bağlantısından sonra C++ dilinde yazılan kodlar arduino mikro denetleyiciye 
aktarılmıştır. Potansiyometreden gelen sinyal değerine göre arduino mikro denetleyiciye aktarılan kodlar ile açısal konum 
değişimi hesaplanmakta ve arduino mikro denetleyici servo motorlara sinyaller göndererek robot kolunun konumu 
değiştirilmektedir. Üretilen robot kolu ile bir materyalin başka bir konuma aktarılması sağlanmıştır. Bu uygulama ile 
öğrenciler seri üretimde kullanılabilecek bir mekanizma tasarımı ve üretimini gerçekleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Mekanik tasarım, Otomasyon, Robot kolu

Two Degree of Freedom Robot Arm Design 

Abstract 

Robot arms have a very common use in industrial applications such as routing, transportation and welding. With the 
use of robot arms, error rates and necessary human power are reduced. Robot arms in series production can shorten 
production time significantly. In this study, robot arm design which is 2 freedom degree was realized with Machine 
Drawing and Construction program students. In the study, 3 servo motors, arduino micro controller, 3 potentiometers 
and chassis where these equipments are fixed are used. In addition, a clamping mechanism has been designed so 
that the robot arm can hold any material. First, the design was made using Solidworks commercial software and the 
production of the main chassis was accomplished. Then the servo motors and potentiometers are connected to the 
arduino micro controller. The servo motors used are in the range of 4.8 - 6 V. The position control of the servomotors is 
realized by potentiometers. After connecting the servo motor and potentiometer, codes written in C ++ language are 
transferred to arduino micro controller. According to the signal value from the potentiometer, angular position change 
is calculated with the codes transferred to the arduino micro controller, and the position of the robot arm is changed 
by sending signals to the servo motors by the arduino micro controller. With the robot arm it is possible to transfer a 
material to another position. With this application, students have realized a mechanism design and production that can 
be used in mass production.

Keywords:  Automation, Mechanical design, Robot arm
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Özet

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak meslek yüksekokullarının amacı sanayinin ihtiyaç duyduğu 
uygulama kabiliyeti yüksek, disiplinlerarası çalışma becerisine sahip, nitelikli bireyleri yetiştirmektir. Nitelikli bireylerin 
yetiştirilebilmesi için öğrencilerin öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirilmesi, teorik bilgi kadar pratik bilgi ve 
beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimi, disiplinlerarası olarak tanımlanan teknik ürünlerin 
endüstride kullanımları yaygınlaştırmıştır. Bu bakımdan bu çalışmada Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 
Elektrik ve Mekatronik programı öğrencilerinin derslere olan motivasyonlarını artırmak, öğrendikleri teorik bilgileri 
pekiştirmek ve sanayide karşılaşabilecekleri problemlere çözümler üretebilmek için disiplinlerarası öğretime dayalı 
arduino tabanlı lineer asenkron motor kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulama, lineer asenkron motor tasarımı, 
mikrodenetleyici, program yazılımı, elektronik devre tasarımı, sensörler ve sürücü devre konularını içermektedir. Bu 
çalışmayla öğrencilerin eğitim ve iş hayatındaki başarısının artırılması hedeflenmektedir.       

Anahtar Kelimeler:  Disiplinlerarası öğretim, Arduino, Lineer asenkron motor, Kontrol kartı 

Arduino Based Linear Induction Motor Control Based On Interdisciplinary Teaching 

Abstract 

The aim of the vocational schools is to train qualified human power who have interdisciplinary working ability, high 
practical capability for the industry needs paralleling the technological developments.  To train qualified human power, 
it is important that students should have practical ability and experiment as much as theoretical information for 
improving learning and research practice. The rapidly technological development has provoked spread of the technical 
products which described as interdisciplinary in industry. İn this regard, in this study, an Arduino based control of a 
linear induction motor is realised for students who study in Electrical and Mechatronic programs at Sürmene Abdullah 
Kanca Vocational School to improve motivation for courses, making practical experiments based on their theoretical 
background, to produce solutions for problems that they can experience in industry. The designed control system 
includes some topics such as linear induction motor design, microprocessor, program software, electronic circuit 
design, sensors and drive circuits. It is aimed to improve success of the students for their education and practice life. 

Keywords:  Interdisciplinary teaching, Arduino, Linear induction motor, Control board
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Özet

Meslek yüksekokulları sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü karşılamayı amaçlayan ve ülkelerin 
eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan kurumlardır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesiyle 
beraber bu teknolojiyi kullanabilecek teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için meslek yüksekokullarının teknik 
programlarında okuyan öğrencilerin uygulama imkânlarının artırılması, disiplinlerarası çalışma becerisi ve çok yönlü 
düşünme biçimi kazanımları, derslerde öğrenilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan 
bu çalışmada Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Mekatronik programı öğrencilerinin derslere 
olan motivasyonlarını artırmak, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek ve sanayide karşılaşabilecekleri problemlere 
çözümler üretebilmek için arduino tabanlı deney seti tasarlanmıştır. Tasarlanan deney seti ile öğrencilere farklı alanlarda 
uygulama yapabilme olanağı sağlanmıştır. Özellikle deneysel olarak farklı yapılardaki pnömatik sistemlerin kontrollü 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla öğrencilerin eğitim ve iş hayatındaki başarısının artırılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Uygulamalı eğitim, Arduino, Pnömatik sistem, Deney seti

Realization and Design of An Arduino Based Laboratory Experiment Set 
For Practical Training

Abstract 

Vocational schools which have high importance in education systems of many countries are aimed to educate people 
for needs of industry. It is very important to increase practical facility, interdisciplinary working ability and multi-faceted 
thinking capability, consolidate the theoretical studies learned at courses for the students who study at the technical 
programs of the vocational schools. İn this regard, in this study, an Arduino based laboratory experiment set was 
designed for students who study in Electrical and Mechatronic programs at Sürmene Abdullah Kanca Vocational 
School to improve motivation for courses, making practical experiments based on their theoretical background, to 
produce solutions for problems that they can experience in industry. It is provided to make practical applications in 
different areas with this designed laboratory experiment set for the students. Particularly, control of pneumatic systems 
in different constructions is realized practically. It is aimed to improve success of the students for their education and 
practice life. 

Keywords:  Practical training, Arduino, Pneumatic system, Laboratory experiment set
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Özet

Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından belirlenmiş “üç yıllık staj sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olma” 
şartı bulunmaktadır. Staj Giriş Sınavını kazanmış muhasebe meslek mensubu adaylar, meslek stajı boyunca Temel Eğitim 
ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanan eğitim CD’sinde yer alan derslerden sorumlu tutulmaktadır. Başarıları 
staj süresinin sonunda yapılacak test sınavı ile ölçülerek değerlendirilmektedir. Bu çalışmada TESMER tarafından 
belirlenen ve uygulanan sınavlarda sorumlu tutulan eğitim setinde yer alan dersler ve Sakarya Üniversitesinde önlisans 
seviyesinde verilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ders planında yer alan muhasebe dersleri karşılaştırılmıştır. Böylece 
önlisans seviyesindeki mesleki eğitimin meslek mensuplarının bilmesi gereken temel konuları içerip içermediği hakkında 
bir kanaate ulaşılmıştır. Buna göre önlisans düzeyinde verilen zorunlu muhasebe ve finans dersleri ile staj süresinde 
verilen muhasebe ve finans dersleri birbirleri ile örtüşmektedir. Ancak SAÜ Meslek Yüksekokulları Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Programı müfredatında Sermaye Piyasaları ile Finansal Piyasalar derslerinin bulunmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:  Muhasebe meslek mensubu, Muhasebe stajı, Staj sınavı, Eğitim setinde yer alan dersler, Önlians 
seviyesi alınan dersler, Türkiyede SMMM Giriş süreci

The Comparisons Of Compliances Accounting Courses In Sakarya University Associate 
Degree Level Accounting And Taxation Program Course Plans With Syllabus In 

Certified Public Accountants Proficiency Exam Training Set

Abstract 

In order to hold a Certified Public Accountant title in Turkey, there is a requirement that “the successful completion of the 
three year internship period” specified by the Unıon Of Chambers Of Certıfıed Publıc Accountants Turkey (TÜRMOB) 
is required. Candidates who have earned the Internship Entrance Examination are held responsible for the courses on 
the training CD prepared by the Fundamental Education and Training Center (TESMER) throughout the professional 
internship. Their achievements are evaluated by measuring the test score at the end of the internship period. In this 
study, the lessons included in the training set determined by TESMER and held in the exams are compared and the 
accounting syllabus included in the syllabus of the Accounting and Tax Applications given at associate degree level at 
Sakarya University. Thus, the vocational education at associate degree level has reached a consensus that professional 
members should have the basic knowledge they need to know. Accordingly, compulsory accounting and finance 
curriculum at associate degree level and accounting and finance curriculum at internship level coincide with each other. 
However, SAU Vocational Schools Accounting and Tax Practices Program curriculum does not include Capital Markets 
and Financial Markets courses.

Keywords:  Accountant profession, Accounting internship, Internship exam, Courses in the training set, Lessons taken 
at the associate degree level, CPA Entrance Procedures in Turkey
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Özet

Hastane öncesi acil bakım sistemlerindeki köklü değişikler sonucu ilk ve acil yardım teknikerleri önemli ve zorunlu 
elemanlar haline gelmişlerdir. Bu çalışma Türkiye genelinde son beş yıl içinde İlk ve Acil Yardım programı kontenjan 
sayılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Veriler Türkiye’deki özel ve devlet üniversitelerinin İlk ve Acil Yardım 
program kontenjanlarını kapsayan ilgili bilgi paketleri incelenerek elde edilmiştir. Türkiye genelinde özel ve vakıf 
üniversitelerin kontenjanlarının son beş yılı değerlendirildiğinde 2012-2013 yılında toplam 2518 olan kontenjan sayısı 
2013-2014 eğitim öğretim döneminde 3806, 2014-2015 yılında 5780, 2015-2016 yılında 7408, 2016-2017 yılında 8306 
olarak belirlenmiştir. Birçok üniversitede 2012-2013 yılındaki kontenjan sayısı 20 ila 30 arasında değişmekte iken 2016-
2017 eğitim öğretim döneminde bu sayının 50 ila 60 arasında değiştiği belirlenmiştir. Türkiye genelinde İlk ve Acil 
Yardım programı kontenjanlarında beş yıllık bir süreçte 2518 den 8306 ya ulaştığı görülmüştür. Üç katından daha fazla 
olan bu artışın çeşitli problemleri de beraberinde getireceği düşünülmektedir. Uygulamanın eğitimde vazgeçilmez bir 
önemi olan İlk ve Acil Yardım programında daha kalabalık sınıflarda eğitim, öğrenci başına düşen laboratuvar uygulama 
sürelerinin azalmasına ve derslerin etkin bir şekilde işlenememesine neden olabilir. İlk ve Acil Yardım programı 
öğrencilerinin mesleki becerilerini kazanmada alanda uygulama yaptıkları acil servisler ve 112 acil istasyonları büyük 
öneme sahiptir. Ancak kontenjan sayısının fazla, alanda uygulama olanaklarının sınırlı olması öğrencilerin Acil Servisler 
ve 112 Acil İstasyonlarında uygulama imkânı bulamamalarına sebep olabilecektir. Artan öğrenci sayısına oranla yetersiz 
sayıda öğretim görevlisi alanda uygulamada denetim yetersizliğini beraberinde getirebileceği gibi, alanda uygulamanın 
yapılamamasına da sebep olabilir. Tüm bu durumlar hem eğitimin hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde 
etkileyebilir. Ayrıca kontenjan sayısıyla orantılı olarak artan mezunların istihdam edilemeyişi gibi sorunları da beraberinde 
getireceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk ve Acil Yardım programı, Kontenjan, Türkiye

Last Five-Year Quota Status of the Emergency and First Aid Program in Turkey

Abstract

The radical changes in the prehospital emergency care systems have made the resultant emergency and first aid 
technicians important and obligatory. This study was conducted in order to evaluate the quota numbers of the Emergency 
and First Aid program in the last five years in Turkey. The data were obtained by examining the relevant information 
packages covering the quota of emergency and first aid programs of private and public universities in Turkey. When 
the last five years of the quotas of private and foundation universities in Turkey are evaluated, it is determined as 2518 
in 2012-2013, 3806 in 2013-2014, 5780 in 2014-2015, 7408 in 2015-2016 and 8306 in the academic year of 2016-2017. 
In many universities, the number of quotas in 2012-2013 ranged between 20 and 30, while in the 2016-2017 education 
period this number varied between 50 and 60. In the Emergency and First Aid program quota of Turkey, it has reached 
from 2518 to 8306 in a period of five years. This increase of more than three times is thought that this situation will 
bring along various problems. In the Emergency and First Aid program, which is an indispensable part of the practice, 
education in more crowded classrooms, can lead to a decrease in the length of laboratory practice per student and the 
inability of the courses to be processed effectively. Emergency and First Aid program students have a great importance 
on emergency services and 112 emergency stations where they practice on-the-job in acquiring professional skills. 
However, due to the high number of quotas and limited field application possibilities, it may cause students not to 
have the opportunity to practice in Emergency Services and 112 Emergency Stations. Inadequate number of academic 
lecturer compared to the increased number of students may cause insufficiency of supervision in field practice and also 
cause inaccessibility of field practice. All of these situations can affect the quality of both education and health care in 
a negative way. It is also thought that graduates who are increasing in proportion to the number of quotas can bring 
along problems such as not being employed.

Keywords:  Emergency and First Aid program, Quota, Turkey
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Marmara Bölgesi Örneği
Yeliz ŞAPULU ALAKANa 

aÖğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, yelizsapulu@uludag.edu.tr

Özet

Yaşamsal önemi son derece yüksek olan bir alanda çalışan İlk ve Acil Yardım teknikerlerinin ön lisans eğitimi teorik 
dersler, laboratuvar ve alan uygulamaları ile pekiştirilerek mesleki bilgi ve becerinin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma 
devlet ve vakıf üniversitelerindeki İlk ve Acil Yardım programlarında uygulamalı eğitim saatlerinin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır. Verilere Marmara bölgesinden seçilen 9 devlet ve 9 vakıf üniversitesinin ilgili bilgi paketleri taranarak 
ulaşılmıştır.  İlk ve Acil Yardım program ders içeriklerinden teorik, laboratuvar ve uygulama saatleri incelenerek teorik 
eğitim kadar önemli olan laboratuvar ve alanda uygulama eğitimleri saat bazında değerlendirilmiştir. Çalışmada İlk 
ve Acil Yardım programı için temel olan Acil Hasta Bakımı I-II-III-IV, Acil Sağlık Hizmetleri I-II, Travma ve Resusitasyon 
dersleri laboratuvar uygulama saatleri ile İşyeri Eğitimi/Mesleki Uygulama dersinin hastane uygulama saatleri 
incelenmiştir. Laboratuvar uygulama saatlerinin ortalaması devlet ve vakıf üniversiteleri açısından karşılaştırıldığında 
devlet üniversitelerinde 13,3 vakıf üniversitesinde ise 12 saat olarak tespit edilmiştir. Alanda uygulama saat ortalaması 
devlet üniversitelerinde 14,3 vakıf üniversitelerinde ise 14,8 olarak bulunmuştur. Devlet üniversitelerinde laboratuvar 
uygulama saatlerinin vakıf üniversitelerinden fazla olduğu, alanda uygulama saatlerinin ise vakıf üniversitelerinde daha 
fazla olduğu belirlenmiştir. Veriler doğrultusunda 9 vakıf üniversitesinden sadece 3 tanesinin bünyesinde ortak çalıştığı 
bir hastane bulunmaktadır. Buna karşın incelenen devlet üniversitelerinin tamamının bünyesinde eğitim araştırma 
hastanesi olmasına rağmen uygulama saatlerinin vakıf üniversitelerinden daha az olması çarpıcı bir bulgudur. Bunun 
yanı sıra bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde ise derslerin laboratuvar uygulama saatlerinin olmadığı ve alanda 
uygulama eğitimine yer verilmediği görülmüştür. Sonuç olarak aynı nitelikte, yeterli bilgi ve beceriyle donatılmış öğrenci 
yetiştirmeyi hedefleyen programların uygulama saatlerinin standardize edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk ve Acil Yardım programı, Uygulama saatleri, Eğitim

Evaluation of Practice Hours in the Emergency and First Aid Program; 
Marmara Region Example 

Abstract

The associate degree education of Emergency and First Aid technicians working on a field with a very high vital 
importance forms the basis of professional knowledge and skills by being reinforced with theoretical lectures, laboratory 
and field applications. This study was conducted to evaluate the hours of practical training in the Emergency and First 
Aid programs at state and foundation universities. The data was obtained by scanning the relevant information packs of 
9 states and 9 foundation universities selected from the Marmara region. Emergency and First Aid program, theoretical, 
laboratory and practice hours were examined and laboratory and field practice trainings, which are as important as 
theoretical training, were evaluated on an hourly basis. Emergency Patient Care I-II-III-IV, Emergency Health Services 
I-II, Trauma and Resuscitation lesson laboratory practice hours and Workplace Education / Occupational Practice lesson 
hospital practice hours which are the basis for the Emergency and First Aid program in the study were examined. The 
average of laboratory hours is 13.3 hours in state universities and 12 hours in foundation universities when compared 
to state and foundation universities. Practice hour average in the field was found 14.3 in state universities and 14.8 in 
foundation universities. It has been determined that the number of laboratory practice hours in state universities is 
higher than that of foundation universities, while the number of field practice hours is higher in foundation universities. 
In the direction of the data, there is a hospital where only 3 of 9 foundation universities jointly work in the field. On 
the other hand, it is a striking finding that the practice hours are less than the foundation universities, although the 
state universities studied are all educational research hospitals. In addition, in some state and foundation universities, 
there are no laboratory hours for courses and there is no training in field practice. As a result, it is thought that it would 
be beneficial to standardize the practice times of programs aimed at educating students equipped with sufficient 
knowledge and skills.

Keywords:  Emergency and First Aid program, Application hours, Education
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Gemi İnşaatı Mesleki Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme:
Bartın Meslek Yüksekokulu Örneği

Sabri ALKANa

aÖğr. Gör., Bartın Üniversitesi, salkan@bartin.edu.tr

Özet

Öğrenme yöntemleri eğitim faaliyetlerinin amacına ulaşmasındaki en önemli hususlardan biridir. Okullarda doğru 
öğrenme yöntemleriyle edinilen bilgiler daha kalıcı olmakta ve meslek hayatında da aktif bir şekilde kullanılabilmektedir. 
Bu durum uygulamalı eğitim faaliyetlerinin önem arz ettiği mesleki okullar için ayrıca dikkat edilmesi gereken bir 
konudur. Bu kapsamda okulda öğrenilen bilginin öğrenciyi meslek hayatına ne denli hazırladığı doğrudan doğruya 
öğrenme yöntemleriyle ilgilidir.
Bu çalışmanın amacı deneyimsel öğrenme yöntemlerini gemi inşaatı mesleki eğitiminde kullanmaktır. Bu kapsamda 
belli bir kurgu içinde gemi inşaatı ön lisans eğitiminde deneyimsel öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Gemi tasarım 
süreciyle başlayan deneyimsel öğrenme süreci, model gemi yapımı ile sürdürülmüş ve sonrasında öğrencinin gerçek bir 
motor yat projesinde çalışması ile sonlandırılmıştır. Deneyimsel öğrenme sürecini yaşayan ve meslek hayatına başlayan 
mezunlarla yüz yüze görüşülüp fikirleri alınarak geri besleme sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda 
deneyimsel öğrenme yöntemlerinin gemi inşaatı mesleki eğitiminin kalitesine olumlu katkılar yaptığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Gemi inşaatı, Mesleki eğitim, Deneyimsel öğrenme, Bartın Üniversitesi 

Experiential Learning in Shipbuilding Vocational Education: 
A Case Study of Bartın Vocational School

Abstract 

Learning styles are one of the most important points in reaching the purpose of educational activities. The information 
obtained by correct learning methods on schools is more permanent and can also be used actively in professional 
life. This is another issue that should be considered for vocational schools where practical educational activities are 
important. In this context, the information learned at school is directly related to the methods of learning that students 
prepare for their professional life.
The aim of this study is to use experiential learning methods in shipbuilding vocational training. Within this context, 
experiential learning methods have been applied in shipbuilding associate degree education within a specific fiction. The 
experiential learning process that started with the ship designing process was continued with the model shipbuilding 
and then ended with the student working on a real motor yacht project. Feedback has been provided by taking face-to-
face discussions with graduates who have experienced the experiential learning process and started their professional 
life. As a result of the interviews and observations, it has been observed that experiential learning methods have made 
positive contributions to the quality of shipbuilding vocational education.

Keywords:  Shipbuilding, Vocational education, Experiential learning, Bartın University
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Özelleşmiş Mesleki Eğitim Yaklaşımıyla Yat İnşaatı Programının Değerlendirilmesi
Sabri ALKANa

aÖğr. Gör., Bartın Üniversitesi, salkan@bartin.edu.tr

Özet

Gemiler hizmet ettikleri amaca göre kabaca savaş, ticaret ve eğlence amaçlı gemiler (yatlar, gezi tekneleri vb.) olarak 
sınıflandırılabilir. Her ne kadar tüm gemilerin teorisi aynı olsa da yatlar görece olarak küçük boyutları, lüks iç mekanları 
ve ince işçilik gereklerinden dolayı diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu durum gemilerin inşasının ve dolayısıyla da mesleki 
eğitim faaliyetlerinin de özelleşmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de gemi inşaatı ön lisans eğitimi 
veren kurumların mevcut öğretim planlarında yat inşaatı alanı oldukça kısıtlıdır. Bu durum dünya mega yat piyasasında 
ilk sıralarda bulunan Türkiye’nin lider konuma gelmesine engel teşkil eden durumlardan biridir. 
Bu çalışmanın amacı, yat inşaatı eğitimini gemi inşaatı eğitiminden ayrı ele alarak bu konuda Türkiye ve dünyadaki 
mesleki eğitim faaliyetlerini gözden geçirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda önce ülkemizdeki, sonrasında 
ise dünyadaki bazı ülkelerin mesleki eğitim kurumlarının faaliyetleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda yat inşaatıyla ilgili 
olarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin bu konuda uzmanlaşmış eğitim kurumlarına sahip olduğu, Avrupa’da ise 
İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde özelleşmiş mesleki eğitim yaklaşımının uygulandığı gözlemlenmiştir. Bunlara 
ek olarak farklı ülkelerin ders programları incelenerek yeni bir yat inşaatı programı ders planı önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Yat inşaatı, Mesleki eğitim, İhtisaslaşma

Investigation of Yacht Building Program with Specialized Vocational Training Approach

Abstract 

Ships can be roughly classified as warships, merchant ships and recreational vessels (yachts, recreational crafts etc.) 
according to purpose they serve. Although the theory of all ships is the same, but the yachts are separated from others 
due to their small size, luxurious interiors and fine workmanship. This leads to the conclusion that the construction of 
the vessels and therefore the vocational training activities should also be privatized. The yacht construction area is very 
limited in the existing teaching plans of the institutions that providing shipbuilding associate education in Turkey. This 
situation is the one of the obstacles for Turkey which is in the first places in world mega yacht market to become a 
leader position. 
The aim of this study is to examine yacht building education separately from shipbuilding education and to observe 
and make suggestions for vocational training activities in Turkey and the world in this regard. In this context, firstly the 
activities of vocational education institutions in our country have been examined and then some different countries. 
As a result of the study, it has been observed that the United States of America has specialized training institutions 
in relation to the construction of yachts and in Europe some countries have applied specialized vocational training 
approach. In addition, the course programs of different countries were examined and a new yacht construction program 
course plan was proposed.

Keywords:  Yacht building, Vocational education, Specializing
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Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sektörün Beklentileri: 
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Örneği
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Özet

Üniversiteler, yükseköğretim faaliyetlerinin yanı sıra bulundukları bölgenin kalkınmasına katkıda bulunabilecek birçok 
faaliyeti de yürütebilmektedirler. TEKMER ve TEKNOPARK uygulamaları bunların en önemli örnekleridir. Bununla birlikte 
bölgesel kalkınmanın diğer önemli aktörü; organize sanayi bölgeleridir. Bölgesel kalkınma ise, ekonomik anlamda 
üretim odaklı bir anlayışa sahip olunması ile mümkündür. Üretim, faaliyetinin gerçekleştirilmesi için de organize sanayi 
bölgelerinde uygun ortamın yaratılması bölgesel kalkınmada önemli bir etkendir. Bu durumda üniversitelere önemli 
görevler düşmektedir. Çalışmamızda, üniversiteler ile organize sanayi bölgeleri arasındaki işbirliğin sağlanmasında etkili 
olan faktörler incelenirken, sektörün üniversitelerden beklentilerinin neler olduğunu tespit etmeyi ve üniversitelerin bu 
beklentileri karşılamada yürütebileceği faaliyetler hakkında öngörüde bulunmayı amaçlanmıştır. Bu amaçla Yozgat ili 
organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileri ile görüşülüp, üniversiteler ile iş birliği hakkında 
düşünceleri alınmıştır. Bunun için Yozgat ticaret odasına kayıtlı 32 şirketten aktif olan 27 şirket yöneticisinden 25’ine 
ulaşılmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile elde edilen verilerin istatistiki analizleri yapılmıştır. Çalışmamız sonunda üniversite 
ile organize sanayi bölgeleri iş birliği konusunda, üniversitedeki öğretim elemanlarının yeterince ilgi göstermediği 
ve Bozok Üniversitesinin imkânlarının yeterli olmadığı, TEKMER VE TEKNOPARK faaliyetleri konusunda ise işletme 
sahiplerini yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite faaliyetleri, Organize sanayi bölgeleri, TEKMER ve TEKNOPARK

Problems Encountered in University-Industry Cooperation and The Industry’s Expectations:
Example of the Yozgat Organized Industrial Zone

Abstract

Universities may also conduct many activities that can contribute to the development of their region, as well as higher 
education activities. TEKMER and TEKNOPARK applications are the most important examples. Also organized industrial 
zones is another important factor for regional development. Regional development, production-oriented economically 
possible with the presence of an approach. For performing the manufacturing operation; organized industrial zones it 
is necessary to create the appropriate environment. This is an important factor. Therefore, the university should take 
important tasks. It was examined in our study, factors which are effective in organized industrial zones and cooperation 
between universities. Also intended, there are sectors of the university to determine what happened to the expectations 
and projections about the activities can be carried out in universities meet these expectations. For this purpose was 
obtained thoughts about cooperation with universities, Yozgat discussed with representatives of companies operating 
in the province of organized industrial zones. Interviews were conducted, with 25 of the chamber of commerce in 
Yozgat registered 27 company managers. Data statistical analyzes were performed, obtained by face-to-face survey. It 
is understood the results of our work in the organized industrial zone in cooperation with the university, did not show 
enough interest in the teaching staff of the university and the possibility of Bozok University is not sufficient in this 
regard, Technopark activities in TDC and they do not have sufficient knowledge of the business owner.

Keywords: University activities, Organized industrial zones, TEKMER and TEKNOPARK
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj Uygulamalarının 
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Özet

Mesleki eğitim uygulamaları açısından meslek yüksekokullarının önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle mesleki konularda 
yeterli, gerekli donanıma sahip, işletmelerin talep ettiği işgücünün yetiştirilmesi açısından staj uygulamaları ise, işletme-
öğrenci-okul işbirliklerinin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu konunun önemi düşünülerek çalışmamızda 
SBMYO bölümlerinde yapılan staj uygulamalarının, staj yapılan kuruma ve öğrenciye olan katkısı, karşılaşılan sorunlar, 
kurumların ve öğrencilerin beklentileri, kurum yetkililerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılacaktır. Bu 
amaçla Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin 2017 yaz döneminde staj yaptıkları 
yerler belirlenip, stajdan sorumlu olan kişilerle derinlemesine mülakat yapılarak işyerinin beklentileri ve eğitime katkısı 
araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulları, Staj, Staj uygulamaları, Etkililik ve verimlilik

Efficiency and Productivity of Internship Applications in 
Social Sciences Vocational School

Abstract

In terms of vocational education practices, the importance of vocational higher schools is increasing. Internship 
applications in terms of training of the workforce, which are required in professional matters and which have necessary 
equipments and which are required by the enterprises, have great importance in terms of ensuring business-student-
school cooperation. Considering the importance of this matter, we will try to determine the internship applications 
made in social sciences vocational college departments, the contribution of the internship institution and students, the 
problems encountered, the expectations of the institutions and students, in line with the opinions of the institutional 
authorities. For this purpose, Bozok University Social Sciences Vocational School students will determine where they 
have completed their internships in the summer of 2017 and will be interviewed with the persons in charge of the 
internship, so that the workplace’s expectancy and education contribution will be investigated.

Keywords: Vocational schools, Internship, Internship practices, Efficiency and productivity
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Sinan Can ALTUNTAŞa, Gözde KUBATb

aÖğr. Gör., Başkent Üniversitesi, scaltuntas@baskent.edu.tr
bÖğr. Gör., Başkent Üniversitesi, gozer@baskent.edu.tr

Özet
 
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız 2023 senesinde 500 milyar 
dolar mal ihracatı, 150 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için dış ticaret 
şirketlerinin performansı her ne kadar önemli olsa da malların sevkiyatını gerçekleştiren lojistik firmaları da bir o kadar 
önem arz etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen dış ticaret verilerini incelediğimiz takdirde 2016 senesinde 
Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık olarak 142 milyar dolar seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2017 senesi itibari ile 
de ülke olarak yaşadığımız birçok probleme istinaden sosyal ve ticari hayat derinden etkilenmiş ve dünyada yaşanan 
döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar ihracatımızı da düşürme eğilimindedir. Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
2023 ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için tüm vatandaşlarımız omuzlarında bu yükü hissetmeli, üzerilerine düşen 
görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Özellikle ihracat hedefimize ulaşabilmek için iyi eğitim-öğretim görmüş, 
alanında uzmanlaşmış, yabancı dil bilen, kalifiye elemanların kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektör firmalarında 
kilit pozisyonlarda yer alması şarttır. Başkent Üniversitesi, Kazan Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Programı olarak bu 
amaçlara erişmek için adım attığımız bu yolda, sektöre ve piyasaya aşina, kaliteli personel yetiştirebilmek için bizlerde 
üzerimize düşen görev bilinci ile öğrencilerimize ‘’Mesleki Uygulama’’ dersi kapsamında yüksekokulda teorik olarak 
öğrenmiş olduğu bilgileri Ankara Gümrük Müdürlüğü’nde ve Ankara Lojistik Üssü’nde faaliyet gösteren gümrük 
müşavirlik firmalarında pratik uygulamalarla desteklemekteyiz. Bu çalışma ile ortaya çıkartılması düşünülen durum ise; 
iş yerinde ve iş başında pratik uygulamalar yapan öğrencilerin piyasaya çıktıklarında daha çabuk iş hayatına alıştığının 
gösterilmesi, istihdam oranlarını arttırmak ve nihayetinde ülke olarak ekonomik refah seviyemizin ve istihdam oranımızın 
yükseltilmesidir.   

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, Mesleki uygulama, Gümrük, İhracat

Current Situation of Foreign Trade Is In Turkey and Professional Practices Are Applied To Increase 
Qualified Staff In The Foreign Trade Sector

Abstract

We as a Republic of Turkey has an export aim which is to reach 500 billion dollar goods export amount and 150 billion 
dollar services export amount up to 2023 years which is the 100th year of Turkey. This aim can be achieved by Turkish 
private sectors especially foreign trade companies and logistics firms which transports the goods from one country to 
another. If we look at the data of Turkish Statistical Institute, Turkey’s total export value was approximately 142 billion 
dollar in previous year (in 2016) and also Turkish people experienced some undesired happens in Turkey this year (first 
5 months of 2017). Because of these unwanted happens and rapid mobility of exchange rate causes to decrease of 
Turkish trading life. All of Turkish people must work hardly and make to fulfill their responsibility for achieve the aims. 
To achieve of our export aims, students and staffs must have an efficient education, must specialize on their business 
sector, must know to use foreign language for their work and their professional practices in the private sector and the 
wheels of government. Because of these reasons, we are as a teaching staffs who are attendant in Baskent University, 
Kazan Vocational School, we are pursuing ‘’ Professional Practices’’ lessons on Ankara Custom Directorate and Ankara 
Logistics Base for to educate our students who will be employee in trade sector.     

Keywords: Foreign trade, Custom, Export, Professional practices
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Özet

Uluslararası düzeyde rekabet gücünün ve bilgili insan gücünün yetiştirilmesi önemli bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Uygulama ağırlıklı programlar için mesleki beceri ve yeterliliklerin arttırılması gerekmektedir. Programa dahil 
olan öğrencilerimizin uygulama alanları yoğun olarak acil servisler ve 112 noktalarıdır. Hızla artan öğrenci kontenjanımıza 
karşın uygulama sahalarımız gün geçtikçe yetersiz kalmaktadır.
Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin 
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle son 5 yılının değişen kontenjan ve başarı profilinin tanımlanması amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel tarama modeli kullanılarak elde edilmiş olup kesitsel bir çalışmadır. 
Uludağ Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı 2012-2013/2016-2017 eğitim öğretim yılları dahil edilerek son 5 yılın 
verileri kullanılmıştır.2012-2013 yılı eğitim öğretim döneminde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 23, başarı oranı %91’dir, 2013-
2014 yılı eğitim öğretim döneminde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 24, başarı oranı %86’dır, 2014-2015 yılı eğitim öğretim 
döneminde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 29 başarı oranı %81’dir, 2015-2016 yılı eğitim öğretim döneminde toplam kayıtlı 
öğrenci sayısı 55, başarı oranı  %73’tür, 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde toplam kayıtlı öğrenci sayısı 77  başarı 
oranı %52 olarak saptanmıştır. Artan nicelikle beraber başarı oranının doğru orantılı olarak düştüğü belirlenmiştir. İlk 
ve acil yardım programı kontenjanlarının belirlenmesi esnasında; uygulama ve derslik imkânlarının, ilgili programdaki 
öğretim elemanı sayılarının dikkate alınarak belirlenmesinin ve mevcut eğitim programının başarıya etkisi betimlenerek 
sonuçlarının gözden geçirilmesinin başarı oranlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Paramedik, Başarı, Kontenjan 

Uludağ University Health Services Vocational School Evaluation Of Success Rates In 
The First And Emergency Aid Program

Abstract

The challenge of raising competitiveness and knowledgeable human power on an international level emerges as an 
important issue. Professional skills and competences need to be increased for application-oriented programs. The 
application areas of our students, including the programa, are intensively emergency services and 112 points. Despite 
the rapidly increasing student quota, the days of our application domains are becoming insufficien. This study was 
conducted in order to determine the quota and success profile of Uludağ University Health Services Vocational School 
Primary and Emergency Curriculum students for the last 5 years as of 2012-2013 academic year.The obtained data were 
obtained by using descriptive scanning model and it is a cross-sectional study. Uludağ University First and Emergency 
Assistance Program 2012-2013 / 2016-2017 education years have been included and the data of the last 5 years have 
been used.The total number of enrolled students in the academic year 2012-2013 is 23 and the success rate is 91%. 
In 2013-2014 education period, the total number of enrolled students is 24 and the success rate is 86%. In 2014-2015 
education period The number of students enrolled is 29, the success rate is 81%, the total number of enrolled students 
is 55 and the success rate is 73% in the 2015-2016 academic year and the total number of students enrolled in the 
2016-2017 academic year is 77 and the success rate is 52%. It has been determined that the success rate decreases 
in proportion to the increasing quantity.During the determination of the first and emergency aid program quotas; 
Application and classroom facilities by taking into account the number of teaching staff in the relevant program and 
the effect of the current training program on the achievement of the results will be contributed to increase the success 
rates.

Keywords: Paramedic, Success, Quota
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Özet

Ülkemizde bazı ön lisans programları mezunları ilgili sektörlerde beklenenden az istihdam edilmektedir. Peyzaj ve süs 
bitkileri bu ön lisans programlarından biri olup gerek sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve gerekse mezunlarla 
yapılan görüşmeler, bu programların her yıl çok sayıda mezun vermelerine rağmen, sektör tarafından istihdam edilen 
mezun sayısının çok az olduğu yönünde bulgular ortaya koymaktadır. Tekniker unvanı 3795 sayılı kanun ile tanımlanmış 
fakat çoğu meslek için olduğu gibi peyzaj teknikerleri için de yetki ve sorumlulukların belirlendiği yönetmelikler Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından henüz hazırlanamamıştır. Bu yasal boşluğun yanı sıra, mezunların kendi mesleklerini icra 
etmek konusundaki isteksizlikleri, sektörün eksik ya da yanlış ara eleman algısı, iş olanaklarının peyzaj mimarları ile 
paylaşılması ve mesleki yeterlilikler konusundaki eksiklikler peyzaj teknikerlerinin sektörde istihdam edilmesinin önündeki 
engellerdir. Bu çalışmada sektörün peyzaj ve süs bitkileri ön lisans programı mezunlarında aradığı mesleki yeterlilikler 
ele alınmıştır. Bu yeterliliklerin belirlenmesi için, eğitim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan ve uzman görüşlerini 
sistematik bir şekilde elde etmeyi ve bu görüşler arasında uzlaşma sağlamayı hedefleyen Delphi tekniği kullanılmıştır. 
Tekniğin gerektirdiği uzman grubu sektörde faaliyet gösteren işverenler, üniversitelerin ilgili bölüm ve programlarındaki 
akademisyenler ve mezunlardan oluşturulmuştur. Uzlaşma sağlanıncaya ve sektörün mezunlarda aradığı yeterlilikler net 
olarak belirleninceye kadar uzmanlara uygulanan veri toplama turlarına devam edilmiştir. Elde edilen yeterlilikler konu 
hakkında yetkin kişilerin ortak görüşüdür ve meslek yüksekokullarının ilgili ön lisans programlarından mezun olanların 
sektörde daha çok yer bulabilmesi için sahip olması gereken nitelikleri ortaya koymaktadır. Çalışma yönteminin tüm ön 
lisans mezunlarında ilgili sektör tarafından aranan yeterliliklerin belirlenmesinde kullanılması mümkündür. Sonuçların 
Peyzaj ve Süs Bitkileri ön lisans eğitimi için yol gösterici olması beklenmektedir.            

Anahtar Kelimeler:  Mesleki yeterlilik, Peyzaj teknikeri, Delphi tekniği, Peyzaj ve süs bitkileri programı

Determination of the Competences Expected by Sector in the Graduates of Associate Degree by 
Delphi Technique: Case Study of Landscape and Ornamental Plants Program

Abstract 

In our country, graduates of some associate degree programs are employed in the related sectors less than expected. 
Landscape and ornamental plants is one of these programs and the interviews with the company representatives and 
the graduates who are working for the sector reveal that the number of graduates employed by the sector is very 
low despite the fact that these programs graduate many students every year. The title of technician is defined by Law 
no. 3795 but as well as for most professions, also for landscape technicians, the regulations defining authorities and 
responsibilities have not yet been prepared by the Vocational Qualifications Authority. In addition to this legal gap, 
the reluctance of graduates to practice their profession, missing or inaccurate intermediate staff sense of the sector, 
sharing job opportunities with landscape architects and deficiencies in vocational competences are the obstacles to 
the employment of technicians in the sector. In this study, the vocational competences expected by the sector in the 
graduates of landscape and ornamental plants programs were discussed. The Delphi technique, which is widely used 
in educational research, has been used to determine these competences. This technique aims to systematically obtain 
expert opinions and to reconcile these views. The expert group required by the technique is formed by company 
representatives operating in the sector, academicians in related departments and programs of universities and 
graduates. Data collection tours applied to experts continued until reconciliation is achieved and the competences 
expected by the sector are clearly identified. The determined competences were the common opinion of competent 
people and they revealed qualifications that graduates of related associate degree must possess to have more space 
in the sector. It is possible to use the study method in determining the qualifications required by related sectors in all 
associate degree graduates. The results are expected to be a guide for associate degree education of landscape and 
ornamental plants.

Keywords: Vocational competence, Landscape technician, Delphi technique, Landscape and ornamental plants program
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Bilgisayar Programlarının Kullanımı
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Özet

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokullarında okutulan sayısal derslerdeki hesaplamalarda bilgisayar programlarından 
yararlanılması incelenmiştir. Bilindiği üzere, sınavsız geçiş ile kayıt olan Meslek Yüksekokullarındaki öğrenci sayısı  
oldukça yüksektir. Dolayısıyla, genel olarak, Meslek Yüksekokullarında matematik bilgi seviyesinin çok düşük olduğu 
bir öğrenci profili ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, genellikle, öğrencilerin sayısal hesaplamaları içeren derslerde daha 
başarısız olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler, meslek derslerinde karşılaşılan hesaplamalarda, matematik derslerinin 
teorik bilgisini kullanması konusunda zorluk yaşamaktadır. Bilgisayar programlarının daha etkin kullanımı, sayısal 
hesaplamaları kolaylaştıracak ve öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.
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Use of Computer Programs in Numerical Calculations for 
Vocational School Students

Abstract 

In this study, the use of computer programs in calculations in numerical courses taught at Vocational Schools was 
investigated. As is known, the number of students in the Vocational High Schools, which are registered with the transition 
without examination, is quite high. Therefore, in general, there is a student profile in Vocational Schools that the level of 
mathematics knowledge is very low. For this reason, generally, it seems that students are more unsuccessful in courses 
including numerical calculations. These students have difficulty in using the theoretical knowledge of mathematics 
courses in calculations encountered in vocational courses. More effective use of computer programs will facilitate 
numerical calculations and contribute to the success of students.
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Özet

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin iş hayatına hazırlanması açısından ticari matematik dersinin 
önemi üzerinde durulmuştur. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerinde gerekli olan temel ticari matematik bilgilerini 
öğrenmiş olması, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.  Bu nedenle, iş hayatında hangi hesaplama bilgilerinin gerekli 
olacağının öğrenilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, bu hesaplamaların kolayca yapılabilmesi için çeşitli yöntemlerin 
bilinmesi zaman kazandıracak ve öğrencinin iş hayatında bir adım önde olmasına katkıda bulunacaktır. Burada, ek olarak, 
bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yardımıyla, kolay hesaplama yöntemleri üzerinde de durulacaktır.
 
Anahtar Kelimeler:  Ticari matematik, Meslek yüksekokulu, Hesaplama yöntemleri

The Importance of Trading Mathematics at Education of 
Vocational School Students for Business Life

Abstract 

In this study, it is focused on the importance of the Trading Mathematics course in terms of preparing students enrolled 
in Vocational Schools for business life. The fact that Vocational School students have learned the basic commercial 
mathematics knowledge required in their workplaces will contribute to their professional development. For this 
reason, it is important to know what calculation information is required in business life. Moreover, knowing various easy 
methods  for these calculations will save time and will contribute to being a step ahead of student in business life. Here, 
additionally, with the help of the use of computer and communication technologies, easy calculation methods will be 
emphasized.
 
Keywords:  Trading mathematics, Vocational school, Calculation methods
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Özet 

Teknik alandaki derslerin kavranması güç olduğundan, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmesinin yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmaların laboratuvar ile desteklenmiş teknik derslerde başarının arttığı gözlenmektedir. 
Bu amaçla, bu çalışmada; laboratuvar çalışmalarının daha verimli ve faydalı olabilmesi için Başkent Üniversitesi Kazan 
Meslek Yüksekokulda Mekatronik, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ve Otomotiv Teknolojileri 
teknik programlarındaki 116 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ankette laboratuvarın kullanımı ve etkinliği konusunda 
13 ifadeye yer almıştır. Öğrencilerden, yargılara, 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle 
Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir. 13 sorunun ortalaması 4,20; standart sapması 0,41 olarak gerçekleşmiştir. 
En yüksek yargı 4,56 ortalama ile “laboratuvarda öğrendiklerim daha kalıcı oluyor”; en düşük yargı da 3,82 ortalama 
ile “okulun laboratuvar imkânları yeterlidir” ifadesinde gerçekleşmiştir. 13 sorudan 11 inde ortalamalar 4’ün üstünde 
gözlemlenmiştir. Kalan iki ifadenin de ortalaması 4’e çok yakın olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulguları, teknik 
programlarda okuyan öğrencilerin eğitimlerinin laboratuvarla desteklenmesinin başarıda ne derece önemli olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca,   teorik bilgiler laboratuvarlarda daha iyi kavranmak suretiyle dayanıklı hale geldiği ve böylece 
başarıda devamlılık sağlanmakta olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan, laboratuvar kullanımı öğrencilerin beceri, 
merak gibi duygularının geliştirilmesi gibi birçok açıdan yararlı olduğu ve böylece yaratıcı olma şansını arttırdığı kanısına 
varılmıştır.
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Affecting Factors to the Laboratory Use of Vocational Technical Program Students
 

Abstract

Since it is difficult to understanding the lessons in the technical area, it is evaluated that it will be beneficial to be 
supported by laboratory studies. It is observed that the accomplishments in the technical courses supported by the 
laboratory have increased. For this purpose, in this study; 116 student questionnaires were applied at Başkent University 
Kazan Vocational School’s Mechatronics, Electronic Technology, Control and Automation Technology and Automotive 
Technologies technical programs in order to make the laboratory studies more efficient and useful. The questionnaire 
included 13 statements on the use and effectiveness of the laboratory. Students are asked to answer by using the 
5-point Likert Scale (1 = Absolutely not, 5 = Absolutely). Average of 13 questions was 4,20; Standard deviation was 0.41. 
The highest judge with an average of 4.56 “what I have learned in the lab is more permanent”; The lowest judiciary was 
realized with an average of 3.82 and the “ The facilities of the school are sufficient”. An average of 11 from 13 questions 
was observed above 4. In the remaining two statements, the average is calculated very close to 4. Research findings 
reveal how successful the training of the students studying in the technical programs is in supporting the laboratory. 
In addition, it is evaluated that the theoretical knowledge becomes more permanent by better understanding in the 
laboratories and thus continuity is achieved in success. On the other hand, the use of the laboratory is believed to be 
useful in many ways, such as the development of students’ skills, curiosity, and so on, thus increasing their chances of 
being creative.

Keywords: Vocational school, Technical education, Laboratory
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Özet

“Sivil toplum”, “Sivil Toplum Örgütleri (STÖ)” ve “Sivil Toplum Kuruluşları (STK)”  kavramları son 15-20 yıldaki 
gelişmeleri, faaliyetleri ve kalkınma çabalarını anlamak açısından stratejik bir kavram olarak yasama, yürütme, yargı 
ve medyadan sonra “beşinci güç” haline gelmiştir. Günümüzde yürütülen projelerin birçoğunun artık kamu, özel ve 
üçüncü sektör olarak STK’lar tarafından ortaklaşa üstlenildiği görülmektedir. Bu kapsamda üniversitelerle de yapılan/
yapılacak işbirlikleri ile etkinlikleri oldukça artan STK’ların uzman oldukları alanlarda bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin 
paylaşılması ile ortak faaliyetler yürütülerek ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin 
güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini 
düzenleyen herhangi bir yasal mevzuat bulunmadığı için zaten asgari düzeyde olan STK-Üniversite işbirliklerinde 
birbirinden bağımsız inisiyatife dayalı olarak ilişkiler yürütülmeye çalışılmakta ve ortaya çıkan yeni anlayışlar, çözüm 
önerileri ve projelerde ortak bir eş güdüm sağlanamamaktadır. Tüm bunlardan hareketle bildiri içeriğinde sivil toplum 
kuruluşları özelinde üniversite ilişkileri, yeni anlayışlar ve deneyimler örneklerle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Sivil toplum, STÖ, STK, Üniversite

Examination of Non-Governmental Organizations and University Cooperations

Abstract

The concepts of “Civil Society”, “Civil Society Organizations” and “Non-Governmental Organizations” have become 
a “fifth power” after legislative, executive, judicial and media as a strategic concept in terms of understanding 
developments, activities and development efforts over the last 15-20 years. It is observed that many of the projects 
carried out today are now jointly undertaken by civil society organizations as public, private and third sector. İn 
this context, the capacity of universities and non-governmental organizations will be strengthened at national and 
international level by carrying out joint activities by sharing their knowledge and experiences in areas where they are 
specialists. In this context, as there is no legal regulation regulating the relations and cooperations between civil society 
organizations and universities, the non-governmental organizations and university associations at the minimum level 
are trying to carry out relations based on independent initiative, and the emerging new insights, solution proposals 
and common co-ordination in the projects are not provided. Through all these actions, civil society organizations and 
university associations, new understandings and experiences have been examined with examples.

Keywords: Civil society, Civil society organizations, Non-governmental organizations, NGOs, University
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Özet

Turizm işletmelerinde çalışanların niteliklerini arttırmak, kuruma bağlılıkları ile motivasyonlarını yükseltmek, mesleki 
yaşamlarını düzenlemek için kariyer planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kariyer planlaması; işgücü verimliliği ve 
işgörenlerin devir hızının azaltılması göz önünde bulundurularak işverenlerin desteği ile çalışanların bilgi, beceri ve 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve kariyer hedeflerinin belirlenmesidir. Kısacası kariyer planlaması, bireyin mesleki yaşamının 
planlanması süreci olarak da açıklanabilir. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Önlisans Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencilerinin kariyer planlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Bartın Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu öğrencilerden Turizm ve Otel İşletmeciliği 
programında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket formu ile toplanmış ve öğrenciler 
üzerinde yapılan uygulamada elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.
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Career Plans For Tourism and Hotel Management Program Students: 
Bartın University Sample

Abstract 

Career planning is needed to increase the qualifications of the employees in tourism enterprises, to increase their 
motivation and loyalty to the institution, and to organize their professional lives. Career planning; The development 
of workers ‘knowledge, skills and abilities, and the determination of career goals, with employers’ support taking into 
account labor productivity and reducing the turnover rate of workplaces. In short, career planning can be explained 
as the process of planning an individual’s professional life. In this context, it is aimed to determine career plans of 
Associate Degree Tourism and Hotel Management Program students. The universe of the research is composed of 
Bartın University Vocational School students. The sample of the study is the students who are trained in Tourism 
and Hotel Management program. The research data were collected by questionnaire and the data obtained in the 
application on the students were analyzed with the help of SPSS program.

Keywords: Tourism and hotel management, Career planning, Associate degree, Bartın University
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Verilerin işlenerek hızla bilgiye dönüştürüldüğü ve her geçen yıl teknolojinin ileri düzeyde kullanıldığı iş dünyasında, istihdam 
gücünün sektör uygulamalarını yakalayabilmesi sektörler açısından önemli hale gelmektedir. İş dünyasının beklentilerine 
uygun nitelikli iş gücünün gelişimi yüksekokullarda gerçekleşmektedir. Yüksekokullarda verilen eğitim öğretimin pratik ve 
teorik yönüyle endüstrilerin beklentilerini karşılayabilmeleri için farklı eğitim uygulamaları geliştirilmektedir.
Trimester eğitim sistemi, yükseköğretimde önlisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarında uygulanan eğitim 
modellerinden birisidir. Bu modelde endüstriler eğitim süreci içerisinde yer almaktadır. Üniversite-sanayi ortak eğitim 
geliştirme sürecinde olan trimester eğitim sistemi bir yılda üç dönem olarak uygulanmaktadır. Trimester eğitim modelindeki 
öğrenciler eğitim süreleri boyunca dört dönem teorik eğitim ve iki dönem boyunca (130 işgünü) iş yeri eğitimi alarak toplam 
altı dönem sonunda mezun olabilmektedirler. 
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından hazırlanan mesleki ve teknik yükseköğretimin yeniden düzenlenmesine dair taslakta da 
belirlenen meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması ve eğitimde sömestirden trimestere geçilmesi yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Eğitim sektörü çıktısı olarak, uygulamalı eğitim süresinin uzatılması öğrencilerin günümüz çalışma alanlarındaki 
ileri teknoloji sistemlerini tanımalarını ve sektörün beklentilerine göre nitelikli yetişmelerini sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, trimester eğitim modelinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim hizmetine ilişkin memnuniyet 
düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılacaktır. Trimester eğitim sistemindeki 
öğrencilerin vermiş oldukları cevaplardan elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilecektir. Araştırmanın 
evrenini trimester eğitim sistemiyle pilot uygulamaya geçen ilk yüksekokul olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu 
Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmektedir. Trimester 
eğitim uygulamasında yer alan araştırma grubunun eğitim-öğretim hizmet kalitesine ilişkin memnuniyet düzeylerinin bazı 
değişkenler açısından farklılaşması istatistikî olarak analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Trimester eğitim modeli, Öğrenci memnuniyeti

Determining the Satisfaction Levels of the Education-Instructional Services of the 
Trimester Educational Students

Abstract

In the business world, where the data are processed and rapidly converted to information and the technology is used at an 
advanced level every year, the ability of the employment force to capture sector applications is becoming important in terms 
of sectors. The development of qualified workforce in accordance with the expectations of the business world takes place 
in higher education institutions. Different educational practices have been developed so that higher education students can 
meet the expectations of industry in practice and theoretically.
Trimester education system is one of the training models applied at vocational schools which provide associate degree 
education in higher education. In this model, the industry is involved in the training process. The trimester education system 
within the university-industry common education development process is applied as three terms in a year. Students in the 
trimester education model have four semesters of theoretical education; do their internship in two terms (130 work days) 
throughout their education and can graduate at the end of six semesters with practical workplace training.
In the draft related to rearrangement of higher vocational and technical education prepared by YÖK (Higher Education 
Institute) certain studies are conducting toward restructuring of identified higher vocational schools and switching from 
semester to trimester in education. As a result of the education sector, it is thought that the extension of the practical training 
period will enable the students to use advanced technology systems in today’s work fields and to provide qualified training 
according to the industry expectations.
The purpose of this study is to determine the satisfaction levels of the students who are trained in the trimester education 
model. To collect data a survey method was used in research. The data obtained from the answers given by the students in 
the Trimester education system will be analyzed by the SPSS statistical program. The research group comprised of students 
of Gaziantep University Naci Topçuoğlu Higher Vocational School which is the first vocational high school that passed the 
pilot application with the trimester education system, The goal is to reach the entire universe. The differentiation of the 
satisfaction level of the research group regarding the quality of education and training service in terms of some variables will 
be statistically analyzed.

Keywords: Trimester training model, Student satisfaction
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Özel Sektörün Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile 
Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması

Alişan BALTACIa
aÖğr. Gör., Yüksek İhtisas Üniversitesi, baltacialisan@gmail.com

Özet

Günümüz iktisadi hayatında mesleki eğitimin önemine yapılan vurgu gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda 
giderek artmaktadır. Bu artışın temelinde, mesleki eğitim aracılığı ile yaratılan iktisadi faydanın artacağına dair beklenti 
yatmaktadır. Bu konuda başarılı olabilmek için şüphesiz mesleki eğitimin sektörel beklentileri karşılaması gerekmektedir. 
Bu kapsamda büro yönetimi ve sekreterlik, bütün sanayi dallarında ihtiyaç duyulan bir meslek kolu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada özel sektörün büro yönetimi ve sekreterlik mesleğinde istihdam için aradığı yetkinlik ve 
koşulların MYO’larında verilen eğitim ile ne oranda örtüştüğü ikincil nitel veriler üzerinden tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
Nihayetinde de elde edilen bulgulara göre kısmi bir örtüşme olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar kelimeler: Mesleki eğitim, Büro yönetimi ve sekreterlik, Yetkinlik, Özel sektör beklentileri

Comparison of Course Content of Vocational Schools with Private Sector’s Criterias about 
Grad Students from Secretary and Office Management Department

Abstract

Lately the emphasis on vocational education has been dramatically increases in both national and international areas. 
Essentially the reason behind this increasing interest is the expectation of augmentation of economical utility. Success 
on this field certainly depends on satisfying the expectations of private sector by vocational education. In this context, 
secretary and office management is an occupation which is needed by every single industry branch. The competence 
and conditional expectations of private sector from secretary&office management graduates as employee candidates 
and the course contents of the colleges has been researched in this paper by using quantitative methods. Finally it’s 
possible to say there is a partial harmony between the academic education and the private sector expectations.    

Keywords: Vocational education, Secretary and office management, Competence, Private sector expectations
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Özet

Önlisans öğrencilerinin, öğrenim süreleri içerisinde edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmeleri ve gereksinim duyulan 
alanlarda yüksek nitelikli iş gücü yetiştirme açısından staj çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda staj ve endüstriye 
dayalı öğretim programı kapsamında 40 günlük staj çalışmasını tamamlayan Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencilerinin staj verileri iş yeri yetkililerinin 
değerlendirmeleri ve apriori algoritması kullanılarak analiz edilmiştir. Bu amaçla staj değerlendirme raporlarından elde 
edilen veriler weka yazılıma gönderilmiş ve birliktelik kurallarının çıkarılması sağlanmıştır. Bu sayede staj verilerinden 
anlamlı bilgiler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Staj, İş yeri yetkilileri

Evaluation of Student’s Internship Data Using Apriori Algorithm: 
Bartin University Example

Abstract 

The internship is of great importance in terms of strengthening the theoretical knowledge that the associate degree 
students get during their education period and raising high qualified work force in the required fields. In this context, 
Public Relations and Promotion Program and the Furniture and Decoration Program students’ internship data at the 
Bartin University Vocational School, which have completed the 40-day internship program within the scope of the 
internship and industry-based curriculum, were analyzed using the evaluations of the workplace authorities and the 
apriori algorithm. For this purpose, the data obtained from the appraisal reports were sent to weka and the rules of 
association were provided. In this respect, meaningful information was obtained from the internship data.

Keywords: Students, Internship, Workplace authorities
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Özet

Fakültelerde dersler genel olarak teorik ve uygulaması olan dersler olarak ayrılabilir. Teorik derslerde hiç uygulama 
yapılmazken, uygulamalı derslerde az veya çok uygulama yapılmaktadır. Öğrencilerin derslere ilgisi veya başarısı 
dersin uygulama şekline göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı öğrenciler teorik derslerde daha başarılı olurken, 
bazı öğrenciler ise uygulamalı derslerde daha başarılı olabilmektedir. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin bazı teorik ve 
uygulamalı derslerde aldıkları notlar karşılaştırılmıştır. Notlarının karşılaştırılmasında T testi analizinden faydalanılmıştır. 
Böylece öğrencilerin çoğunluğunun hangi öğretim yönteminde daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teorik ders, Uygulamalı ders, Başarı, Öğrenci 

The Effect of Theoretical and Practical Courses on Students’ Achievement in Courses: 
The Case of Sinop University Faculty of Engineering and Architecture

Abstract 

Courses, which are offered in the faculties, can generally be classified as theoretical and practical courses. Although 
There is no application in theoretical courses, there are a few or many applications in practical courses. Interest or 
achievement of students in courses can indicate change according to method application of course. While some 
students are more successful in theoretical courses, some students can be more successful in practical course. this 
study,  students to their point were compared in theoretical and practical courses. T-test analysis was utilized for the 
comparison of notes.  The majority of students were determined to be more successful which the method of teaching. 

Keywords:  Theoretical course, Practical course, Achievement, Students
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Özet

Bu çalışma, Harita ve Kadastro programı  öğrencilerinin harita ve kadastro programını tercih nedenlerini, program 
seçiminde ki faktörler ve mezun olduktan sonra iş bulma beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  Osmaniye Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Program’ında eğitimine devam 
eden 180 öğrenciye  anket çalışması yapılmıştır. Ankette öğrencilere okudukları programın tercih sırası, program hakkında 
tercih öncesi bilgi alıp almadıkları ve program seçimlerini etkileyen faktörler hakkında sorular yöneltilmiştir. Bulgularda, 
ankete katılan öğrencilerin %67’sinin erkek, %33’ünün bayan öğrencilerden oluştuğu, öğrencilerin meslek tercihi 
sırasında %87’sinin meslek hakkında bilgi alarak tercih yaptığı, %13’ünün ise bilgi almadan tercih yaptığı görülmüştür. 
Ayrıca öğrencilerin tercihleri sırasında mesleğe verdikleri önceliği belirleme amaçlı sorulan soruda  %64’ünün şu an 
öğrenim gördüğü bölümü ilk 3 tercihinin içerisinde yer verdiği ve  %84’nün mezun olduktan sonra iş bulma olanağının 
yüksek olmasından dolayı bu mesleği seçtiklerini gözlemlenmiştir. Anket sonuçları incelendiğinde öğrencilerin büyük 
bir  kısmının erkek olduğu , program seçimi yaparken aile veya çevreden bilgi alarak bilinçli olarak seçimlerini yaptıkları 
ve mezuniyet sonrası iş bulma olanağının yüksek olmasından dolayı okudukları programı tercih ettikleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Harita, Kadastro, Tercih, Öğrenci

Reasons for Osmaniye Vocational Higher School Students’ 
Preferring Map & Cadastre Program

Abstract 

This study has been performed to determine reasons for Map & Cadastre Program students’ preferring Map and 
Cadastre Program, the factors at program selection and their expectations to find job after their graduation. 180 students 
continuing their education at Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye Vocational Higher School, Map & Cadastre 
Program had been applied questionnaire for this purpose. The questions about Preference Order of their continuing 
program, whether they had any information about program before preferring, factors affecting their program selection 
were asked to the students at the questionnaire. It was seen at the findings that 67% of the students attending to the 
questionnaire were male, 33% of them were female students, 87% preferred their program after obtaining information 
about the program during their preferring period, and 13% preferred their program without obtaining any information. 
Also, it was observed at the question to determine provided priority of the profession by the students, 64% of them 
stated that they placed their preference among their first three preferences and 84% of them stated that they had 
high possibility too find job after their graduation so they preferred this profession. When questionnaire results were 
examined, it was found that most of the students were male, they preferred consciously through getting information 
about the program from their family or around and they preferred their program due to high possibility to find job after 
their graduation.

Keywords:  Map, Cadastre, Prefer, Student



30

Meslek Yüksekokullarında Mezun Olan Öğrencilerin Başarı 
Düzeylerinin Belirlenmesi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Behcet DÜNDARa, Celal BIÇAKCIb, Celil ATASEVERc

aYrd.Doç.Dr., Osmaniye Korkut Ata  Üniversitesi, behcetdundar@osmaniye.edu.tr
bÖğr. Gör., Osmaniye Korkut Ata  Üniversitesi, celalbicakci@osmaniye.edu.tr
cÖğr. Gör., Osmaniye Korkut Ata  Üniversitesi, celilatasever@osmaniye.edu.tr

Özet

Bu araştırma, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Osmaniye, Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları 
öğrencilerinin başarı düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokullarında (MYO) 2016-2017 öğretim yıllı bahar döneminde mezun olan öğrencilerin 
öğrenci işlerindeki kayıtlardan elde edilen veriler kullanılmıştır. 2016-2017 Osmaniye MYO, Düziçi MYO, Bahçe MYO 
ve Kadirli MYO, bahar dönemine ait mezun sayıları, programlara göre akademik başarıları, final, bütünleme ve tek 
ders sınavları sonrası mezun sayıları, cinsiyete ve mezun olunan lise türüne göre akademik başarı verileri incelenerek 
karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Akademik başarı göstergesi olarak, yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları sonrasındaki 
mezun olma durumları ile normal öğrenim süresi bitiminde mezun olup olmama durumları incelenmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda; söz konusu MYO’larındaki öğrenci grupları arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark 
olup olmadığı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Başarı, Mezuniyet, Öğrenci

Determining Success Level of Graduated Students Form Vocational Higher School: 
Osmaniye Korkut Ata University Example

Abstract 

This study has been performed to determine success level of Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Kadirli, Bahçe 
and Düziçi Vocational Higher School (VHS) students and to make comparison among them. Data obtained from 
Registrar’s Office on graduated students from Osmaniye Korkut Ata University, Vocational Higher Education School in 
Spring Semester of 2016-2017 Academic Years was used in this study. Number of Spring Semester 2016-2017 academic 
year graduated students from OsmaniyeVHS, Düziçi VHS, Bahçe VHS and Kadirli VHS, their academic success subject 
to their program, graduated students number after Final exams, Make-up exams and single course exams, academic 
success subject to students’ gender and their graduated high school types were examined and they were compared. 
Students graduation situation subject to end year exam, make-up exam and single course exams and graduation after 
normal education period were examined as academic success indicator. At the end of performed analysis, there is no 
significant difference among student groups in mentioned VHS regarding to academic success. 

Keywords:  Success, Graduation, Student
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Elektromekanik supap (EMV) sistemleri supapları krank mili pozisyonundan bağımsız olarak çalıştıracak şekilde 
tasarlanmıştır. Sistem temel olarak bir elektronik kontrol ünitesi, iki bobin, iki yay, bir nüve ve bir supaptan oluşur.  
Bobinden geçen akım,  hareket eden nüve ile sabit duran stator arasında çekim kuvveti üreten bir elektromıknatıs 
oluşturur. Oluşan manyetik kuvvet nüveyi iki bobin arasında hareket ettirir. Nüve ucuna bağlanmış olan supap, nüve 
hareketini takip ederek açma ve kapama olaylarını gerçekleştirir.  
Çekim kuvveti, akımın büyüklüğü, nüvenin hareket mesafesi ve malzeme özelliklerine göre belirlenir. Bununla birlikte 
gerçek manyetik akı akışı karmaşıktır ve akım artsa bile çekirdekte manyetik doyumun etkileri nedeniyle çekim kuvveti 
akım ile orantılı olmayabilir. 
Bu çalışmada, EMV sisteminde kullanılan bir selenoidin değişik elektriksel potansiyellerdeki statik ve dinamik analizinin 
yapılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektromekanik supap, Supap, Kam mili olmayan, Mekatronik, İçten yanmalı motorlar, Selenoid

Performance Analysis at Different Potentials of A Solenoid Used on 
Electromechanical Valve (EMV) Systems

Abstract 

Electromechanical valve systems (EMV) are designed in a way that will operate the valves independently of the 
crankshaft position. The system basically consists of an electronic control unit, two coils, two springs, a core and a valve.
Running current through the coil forms an electromagnet, which generates an electromagnetic attraction force between 
the mover and stator. The electromagnetic force formed moves the core within the distance between two coils. The 
valve at the end of the core performs the duty of opening and closing by following the core motion.
The attraction force is determined from the size of the current, the arrangement of the iron core, and the material 
properties. However, the actual flow of magnetic flux is complex, and even if the current is increased, phenomena may 
occur such as the attractive force not being proportional to the current due to the effects of magnetic saturation in the 
core.
In this study, it was aimed to perform the static and the dynamic analysis of a solenoid used in an EMV system varying 
electrical operating potential.

Keywords:  Electromechanical valve, Valve, Camless, Mechatronics, Internal combustion engines, Solenoid
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Özet

Mesleki eğitimle toplumsal hayatın her alanında ihtiyacı karşılayan ara elemanlar yetiştirilmektedir. Bu nedenle, var 
olan meslek yüksekokulları, yükseköğretim kurumlarının bel kemiğini oluşturan eğitim ve öğretim birimidir. Kalifiyeli 
teknik eleman olarak mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde istihdam edilmektedirler. Bu manada öğrencilerin 
okudukları bölümde ve gelecekte istihdam edilecekleri meslekle ilgili ön bilgi ve yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. 
Mesleki eğitimle birlikte çalışma hayatı kolaylaştıracak donanım sağlanmakta ve dolayısıyla meslek memnuniyeti 
artmaktadır. Mesleki memnuniyet ise toplumların gelişmesine ve uluslararası toplumlar arasında söz sahibi olmasına 
zemin hazırlayacaktır.
Bu kapsamda araştırmanın amacını meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitim memnuniyetinin belirlenmesi ve geleceğe 
yönelik bakış açılarını tespit edilmesi oluşturmaktadır. Araştırmaya Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler 
MYO öğrencilerinden toplam 350 kişi katılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 
bölüm tercihlerinde farkındalık düzeyleri ve öğrencilerin eğitimden memnuniyet dereceleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
sektör beklentilerinin dikkate alınması ve sektörün eğitime dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup bu doğrultuda 
önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Mesleki memnuniyet, Mesleki eğitim, Mesleki farkındalık

Assessment of Working Demands for Vocational School Students’ 
Reading Case Of Hitit University

Abstract 

Intermediate members who meet the needs in all areas of social life are educated with vocational education. For 
this reason, existing vocational colleges are the education and training unit which constitutes the backbone of higher 
education institutions. Students graduated as qualified technical personnel are employed in public and private sectors. 
In this sense, students have to have preliminary knowledge and competences related to the profession they will be 
employed in. With vocational training, equipment is provided to make working life easier, which in turn increases job 
satisfaction. Professional satisfaction will lay the groundwork for the development of societies and for having a say 
among international societies.
Within this scope, the purpose of the research is to determine the educational satisfaction of the vocational school 
students and to determine the perspective of the future. A total of 350 students from Hitit University Social Sciences and 
Technical Sciences Vocational School students participated in the research. The data were collected by questionnaire 
method. As a result of the research, the level of awareness of the students’ preferences and the satisfaction ratings of 
the students were determined. As a result, it has emerged that sector expectations have to be taken into account and 
sector training has to be included and suggestions have been made in this direction.

Keywords:  Occupational satisfaction, Vocational education, Professional awareness



33

Mesleki Eğitimde Belediye-Üniversite İşbirliği: 
Merzifon MYO-Merzifon Belediyesi Örneği

Demet CANSARANa

aYrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, d.cansaran@mynet.com

Özet

Bu çalışmanın amacı; yerel yönetim birimi olan belediyelerin bireylere mesleki eğitim kazandırılmasında üniversitelerle 
işbirliği içerisinde olmalarının önemini ve bu işbirliğinin süreklilik içermesinin gerekliliğini vurgulamaktır. 
Çalışmada ilk olarak mesleki eğitimde belediyelerin ve üniversitelerin var olan ve olması gereken rolleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Daha sonraki aşamada ise; Merzifon belediyesinin ve Merzifon Meslek Yüksekokulunun mesleki eğitimle ilgili 
2015-2017 yılları arasındaki çalışmaları ve birbirleri ile olan işbirliği analiz edilmeye ve belirlenen sorunlarla ilgili çözüm 
önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 
Merzifon Meslek Yüksekokulunun özellikle bilgisayar programcılığı, inşaat yapı denetimi, grafik tasarımı ve büro yönetimi 
bölümlerindeki öğrenciler yıllar itibariyle değişen sayılarda stajlarını Merzifon belediyesinde yapmışlardır.  Staj dışında 
Merzifon halkının ve yüksekokul öğrencilerinin meslek edinebilecekleri ve mesleki tecrübelerini geliştirebilecekleri 
mesleki eğitim kursları Merzifon belediyesince düzenlenmemektedir. 
Yapılan analizde; 2015-2017 yılları arasında Merzifon Belediyesi- Merzifon Meslek Yüksekokulu arasındaki işbirliğinin 
öğrenci stajları üzerine kurulmuş olduğu görülmektedir. Merzifon Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin aynı ilçe sınırları 
içerisinde belediye bünyesinde staj imkânı bulabilmeleri öğrenci zaman ve verimliliği açısından olumlu bir gelişmedir. 
Ancak staj gören öğrencilere belediye bünyesinde iş imkânının sunulabilmesi öğrenci istek ve verimliliğini pekiştirici 
olacaktır. Yine belediye bünyesinde mesleki eğitim kurslarının olmaması bir eksikliktir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Mesleki eğitim, Merzifon

Municipality-University Cooperation in Vocational Education: 
Merzifon Vocational School-Merzifon Municipal Sample

Abstract

The aim of this study is to emphasize the importance of  the municipalities’ cooperating with universities in providing 
vocational training for individuals as local governments, and the necessity of continuity of this cooperation.  
In the study, firstly the roles of municipalities and universities in vocational training were tried to be determined. In 
the later stage, the efforts of the Merzifon Municipality and the Merzifon Vocational School on vocational education 
between 2015 and 2017, and the cooperation with each other were analyzed and solutions for the problems identified 
were tried to be proposed. 
Students of Merzifon Vocational School especially in computer programming, building supervision, graphic design and 
office management departments have made their internships in Merzifon Municipality with varying numbers over the 
years. The Merzifon Municipality does not organize vocational training courses in which Merzifon people and college 
students can become professions and develop their professional experience apart from the internship. 
It is observed that the cooperation between Merzifon Municipality and Merzifon Vocational School between 2015 and 
2017 is based on student internships. Merzifon Vocational School students are able to find internships in the municipality 
within the same district boundaries, which is a positive development in terms of student time and productivity. However, 
the ability to offer job opportunities to the students who are interning in the municipality will reinforce student desire 
and productivity. Again, lacking of vocational training courses in the municipality is a shortcoming.

Keywords: Municipality, Vocational education, Merzifon
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Özet

Mesleki eğitim; insanlara belirli bir mesleği başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilir ve donanımı 
kazandırabilme sürecini içerir. Bu süreç, bireyi çalışma hayatına özgüvenini yükselterek hazırlarken, işletmeleri de işinde 
yeterli bireylerle piyasadaki rekabet ortamında daha başarılı olmalarına olanak tanır. Bu noktada bu çalışmanın amacı; 
halka en yakın kuruluşlar olan yerel yönetimlerin bireylere mesleki eğitimin kazandırılmasındaki önemini vurgulamaktır. 
Çalışmada ilk olarak literatür çalışması yapılarak yerel yönetimlerin mesleki eğitimde üstlendikleri ve üstlenmeleri 
gereken görevleri belirlenmeye çalışılmış, sonrasında ise Amasya belediyesinin 2009-2017 yılları arasındaki mesleki 
eğitim çalışmaları analiz edilerek sorunlar belirlenmeye ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. 
Amasya belediyesi meslek kazanma ve mesleğin geliştirilmesi noktasındaki faaliyetleri  “kültür evleri”  adıyla 
sürdürmektedir. 2009 yılında sayısı 3 olan kültür evleri 2017 yılında 10 olmuştur. Her kültür evinde yaklaşık 50 kişi eğitim 
almaktadır. Kültür evlerinde erkeklerde olmakla beraber çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Kültür evlerinde iğne 
oyası işçiliğinden ahşap oyma ve ahşap yakmaya, İngilizce, Osmanlıca eğitimleri verilmektedir. Bayanlar iğne oyası 
işçiliğini daha çok tercih ederken erkekler ahşap oymayı tercih etmektedir. Kültür evlerindeki faaliyetler halk eğitim 
işbirliği ile sürdürülmektedir. 
Amasya belediyesinin çoğunluğu kadınlara odaklanmış olan” kültür evleri” yapılanması mesleki eğitim kazandırma ve 
geliştirilmesi adına önemlidir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin de yararlandığı yabancı dil kurslarının bu evlerde veriliyor 
olması da dil öğrenmek isteyen öğrenciler için büyük bir hizmettir. Ancak Amasya ili köklü ve araştırılması gereken 
tarihsel bir yapıya sahiptir. Kültür evleri bu görevi de üstlenmelidir. Bu görevin üstlenilmesi farklı mesleklerin ortaya 
çıkarılması ve geliştirebilmesi adına da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Mesleki eğitim, Amasya

The Role of Local Administrations on Vocational Training: 
Amasya Municipality Sample

Abstract

Vocational training includes the process of acquiring the necessary know-how and equipment to enable people to 
successfully perform a particular occupation. While this process prepares the individual by raising his self-confidence in 
the working life, the businesses allow the successful individuals to be more successful in the competition environment 
in the market. At this point, the aim of this study is to emphasize the importance of local governments, which are the 
closest organizations to the public, to provide vocational education for individuals.
In the study, firstly literature studies were carried out to try to determine the duties that local governments have already 
undertaken and the ones they should undertake in vocational education. After that, the vocational education activities 
of Amasya Municipality between the years of 2009 and 2017 were analyzed and problems were tried to be determined 
and solution proposals were tried to be presented. 
The Amasya municipality carries out its activities to gain profession and to develop its profession in the name of “Kültür 
Evleri - Culture Houses”. Culture Houses with a number of 3 in 2009 have been 10 in 2017. Approximately 50 people are 
trained in each culture house. In Culture Houses, women constitute the majority when compared to men. In the Culture 
Houses, trainings from woodcarving and wooden burning to needlework are taught besides English and Ottoman 
education. While ladies prefer needlework, men prefer woodcarving. Activities in the Culture Houses are being carried 
out in cooperation with public education institution. 
The structure of Amasya municipality’s “Culture Houses”, which is mostly focused on women, is important for vocational 
training and development. The fact that foreign language courses that university students also follow are given in these 
houses is also a great opportunity for students who want to learn language. However, the province of Amasya has a 
historical structure that is rooted and that needs to be investigated. Culture Houses should also undertake this task. 
Undertaking this task is also important for the promotion and development of different professions.

Keywords: Local governments, Vocational training, Amasya
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Özet

Ülkemizde, inşaat sektöründe şantiye şefliği uygulamaları ile ilgili önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yaşanılan bu 
sorunlar sebebiyle şantiyelerde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları sıkça meydana gelmektedir. Özellikle yeni 
mezun şantiye şefi mühendis ya da mimarların mevzuatta belirtilen görevleri ve hukuki sorumlulukları hakkında yetersiz 
bilgiye sahip olmaları, kısa yoldan ve yeterince emek vermeden maddi kazanç elde etmek istemeleri, uygulamalar 
sırasında genellikle şantiyelerde bulunmamaları yaşanılan önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, görev 
yapan şantiye şeflerinin önemli bir bölümü yeterli ve nitelikli şantiye şefliği tecrübesine sahip olmadıkları bilinmektedir. 
Müteahhitlerin de sorumluluktan kurtulmak için yükümlülüklerini şantiye şeflerine devretmek istemeleri, maliyet 
gerektiren önlemlerden kaçınmaları yaşanılan diğer önemli bir sorun olmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, inşaat sektöründeki şantiye şefliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları incelemek ve şantiyelerde 
yaşanan bu sorunların giderilebilmesi için çözümler sunmak, şantiye şeflerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili mevzuat 
hakkında bilgiler vermek ve yaşanan iş kazalarını önleyecek önerilerde bulunarak çalışanların can güvenliğini sağlamaktır. 
Ayrıca, yeterli sayıda şantiye şefi olmayan yerleşim bölgelerinde şantiye şeflerine alternatif olmaları açısından nitelikli ve 
deneyimli inşaat teknikerlerinin nasıl değerlendirilebilecekleri de araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üniversitelerin 
inşaat bölümünde görev yapan akademisyenler, kamu ve özel sektörde görev yapan inşaat mühendisi ve mimarlar, 
deneyimli şantiye şefleri ve müteahhitlerin görüş ve önerilerinin alındığı kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. Anket 
sonuçları kapsamında şantiye şefliği uygulamalarında yaşanan sorunların giderilebilmesi için teorik ve pratikte inşaat 
sektörüne uygulanabilecek çözüm önerileri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  İnşaat sektörü, Şantiye şefi, Müteahhit, İş kazaları

Encountered Problems of Construction Site Supervisor Practices in the Construction 
Sector and Solution Suggestions

Abstract 

In our country, many important problems are encountered in the construction sector in terms of construction site 
supervisor practices. Due to these problems, work accidents resulting in death and injures are often occur in the 
worksites. Especially, sufficient knowledge of newly graduated construction site supervisor engineers or architects 
about their duties and legal responsibilities, their desire for obtaining financial gain quickly without sufficient labor, 
and in general, not being in construction sites during construction applications are the mainly experienced problems. 
Additionally, it is well known that a remarkable part of the construction site supervisors do not have adequate and 
qualified experience in terms of construction site supervision. Also, the demand of contactors to assign their duties to 
the supervisors in order to get rid of responsibility and avoid of costs that required for precautions are among other 
important issues.
The purposes of this study are to investigate the encountered problems of construction site supervisor practices in 
the construction industry and to offer solutions for resolving these problems, to give information to the construction 
site supervisors about their duties and responsibilities, and to make recommendations for preventing work accidents 
to ensure the safety of employees. Additionally, an investigation has been conducted for evaluating the qualified and 
experienced construction technicians as an alternate to the construction site supervisors in the areas where there are 
not enough construction site supervisors. According to this, a comprehensive survey study has been performed by 
taking the opinions and suggestions of academicians that working in the civil engineering departments of universities, 
of engineers and architects that working in public and private sectors, of experienced construction supervisors and 
contractors. Within the results of survey, theoretically and practically applicable solution suggestions to the construction 
sector were determined for solving the problems that experienced in construction site supervision practices.

Keywords:  Construction sector, Construction supervisor, Contactor, Work accidents
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Özet

Meslek Yüksekokulları, sanayi ve hizmet sektörüne mesleki ve teknik alanda nitelikli ara teknik eleman yetiştiren eğitim 
ve öğretim kurumlarıdır. Ülkemizde sanayi ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bu doğrultuda, sanayi ve hizmet sektörünün 
Meslek Yüksekokullarından mezun kalifiye ara elemanlara ihtiyaçları vardır. Ancak ülkemizde ön lisans mezunu teknik 
elemanların sanayi ve hizmet sektörüne istihdamlarının istenilen düzeyde olmadığı ve ihtiyacın yüksek olmasına rağmen 
bu sektörlerde yeterince değerlendirilemedikleri görülmektedir. Bu bağlamda, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda istek 
ve taleplerinin net bir şekilde belirlenmesi, üniversitelerin de yeni ve gelişen teknolojiye uygun olarak daha iyi, nitelikli ve 
donanımlı teknik elemanlar yetiştirmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi Programı 
örneği üzerinde; ön lisans mezunu teknik elemanların istihdam durumları ile ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmek; 
bu sorunların giderilmesi için üniversitedeki akademisyenler, sektördeki işverenler ve yerel yönetimlerin tespit ve 
önerilerinden faydalanılarak istihdam imkânlarını arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, üniversite ve sanayi işbirliği ile 
istihdamın artırılabilmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Çorum’da inşaat sektöründe yer alan işverenlere, yerel 
yönetime, Hitit Üniversitesi İnşaat Bölümü öğretim elemanlarına, inşaat bölümü öğrencileri ve mezunlarına uygulanan 
anket 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular tartışılmış ve çözüm 
önerileri sunulmuştur. Bu çalışmanın, ülkemizde ön lisans inşaat bölümünden mezun teknik elemanların istihdamlarının 
artırılmasına yönelik önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, Üniversite-Sanayi işbirliği, İnşaat sektörü, İstihdam, İnşaat teknikeri

Evolvement of Employment Opportunities of Vocational School Graduates by University and Industry 
Cooperation: Hitit University Technical Sciences Vocational School Example

Abstract 

Vocational schools are educational institutions that educating qualified assistant technical personnel in technical and 
vocational fields to the industry and service sectors. Industry and technology are developing rapidly in our country. 
Within this scope, industry and service sectors need qualified assistant personnel that graduated from Vocational 
Schools. However, it is observed that employment of associate degree technical personnel in industry and service 
sector is not at the desired level and they are not assessed sufficiently even though their needs are high in these sectors. 
In this context, demands and requests have to be determined clearly in line with sectoral needs, also, Universities need 
to educate better, qualified and equipped technical personnel in accordance with new and developing technology.
The purpose of this study is to determine the experienced problems of technical personnel about their employment 
situations; to increase their employment opportunities by using the findings and recommendations of the academicians 
at university, sectoral contractors and local governments for the examples of Construction Technology and Construction 
Quality Departments of Hitit University Technical Sciences Vocational School. In accordance with this purpose, a 
survey study has been performed for increasing the employment by university-industry cooperation. Survey form that 
asked to contractors of the construction industry, local government, teaching staff of the Hitit University Construction 
Department, students and graduates of the construction department was prepared was prepared according to Likert 
scale of 5 and statistical analyzes were made. The achieved findings were discussed and solution proposals were 
presented. It is expected that this study will be an important contribution for increasing the employment of technical 
personnel graduated from the undergraduate construction department in our country.

Keywords: Vocational school, University-Industry cooperation, Construction sector, Employment, Construction 
technician.
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Özet
 
Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümü öğrencilerinin iş hayatında daha donanımlı ve aranan nitelikte bireyler olarak 
çalışabilmeleri için 3+1 işbaşı eğitimi programları geliştirilmiştir.
3+1 işbaşı eğitimi modeli son yıllarda meslek yüksekokullarında uygulanmaya başlanmıştır. Muhasebe stajyerleri hem 
teorik bilgilerini uygulamayla birleştirecekleri bir ortamda yer almakta hem de meslek tecrübesi edinecekleri kişilerle 
çalışma fırsatı bulmaktadırlar. İşbaşı eğitimi modeli meslek yüksekokulu muhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe 
meslek mensuplarının yanında yapmış oldukları bir staj olmakla birlikte mesleğe karşı tutumlarını da belirlemektedir.  
Muhasebe mesleğinin gelecekteki temsilcileri olarak görülmesi gereken stajyerlerin, nitelikli bireyler olarak mesleğe 
kazandırılması aşamasında muhasebe meslek mensuplarının ve meslek odalarının da önemli görevleri vardır. Bu 
araştırmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının 3+1 işbaşı eğitimi programına yaklaşımını incelemek, beklentilerini 
ortaya koymak ve bu beklentileri karşılayabilecek çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma Denizli il merkezinde en az 10 
yıl faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına uygulanacak olup veriler SPSS 23 programında analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler: İşbaşı eğitim modeli, Muhasebe, Meslek yüksekokulları

A Field Research in Denizli Province Regarding Approaches of Accounting Professionals 
Towards 3+1 On-The Job-Training Model

Abstract

A 3+1 on-the-job-training has been developed in order to enable students of Accounting Department of Vocational 
Colleges to work as more qualified and expedient individuals in business life.
The 3 + 1 on-the-job training model has been implemented in vocational colleges in recent years. Accounting interns 
both take place in an environment where they can combine their theoretical knowledge with practice, and they also have 
the opportunity to work with people who have professional experience. Although on-the-job training is an internship 
for the students of the vocational college accounting department, taking place with the professional accountants, it 
also sets the model of attitudes of the students towards their occupation
Accounting professionals and occupational chambers also have important duties in the process of recruiting trainees, 
who should be seen as future representatives of the accounting profession, as qualified individuals. The purpose of this 
research is to examine the approach of accounting professional members towards 3 + 1 on-the-job training program and 
set expectations; and propose solutions that can meet these expectations. The research will be applied to professional 
accountants who have been working in Denizli city center for at least 10 years and the data will be analyzed in SPSS 
23 program.

Keywords: On-the-job training model, Accounting, Vocational schools
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Özet

Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin, mesleki eğitimin niteliğini olumsuz etkilediği yönünde görüşler bugüne kadar 
yaygın olarak dile getirilmiştir. 2017 yılı LYS yerleştirmeleri sonucunda önlisans programlarının 163.613’ü boş kaldığı 
görülmektedir. Meslek yüksekokullarında 2016 yılında %91,42 olan doluluk oranı, 2017 yılında %62,55’dir (ek yerleştirme 
henüz yapılmadığı için dikkate alınmamıştır). Bu araştırmanın amacı sınavsız geçiş uygulamasını öğrencinin akademik 
başarısı, 3+1 işbaşı eğitim programları, öğrenimini 4 yılda tamamlayamayan adayların okulla ilişiğinin kesilmesi, meslek 
yüksekokulu sayısı ve akademik personel sayıları ile diğer parametreler açısından değerlendirmektir. Araştırma 
Pamukkale Üniversitesi – Honaz Meslek Yüksekokulu örneğinde yürütülecek bir anket çalışması ve literatürden elde 
edilen diğer bulgularla yürütülerek sonuca ulaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Sınavsız geçiş, Mesleki ve teknik eğitim

Removing the Open Admission to the Vocational Schools Is the Solution to the 
Problems of Vocational and Technical Education or Deepening the Problems? 

Pamukkale University - A Research on Honaz Vocational School

Abstract

The opinions that the transition to the vocational schools open admission is adversely affecting the quality of vocational 
education has been widely expressed to this day. It is seen that 163,613 of associate degree programs are vacant as a 
result of LYS placement in 2017. Occupational colleges have an occupancy rate of 91.42% in 2016 and 62.55% in 2017 
(not considered because additional placement has not been done yet). The purpose of this study is to evaluate the 
open admission in terms of academic success, 3 + 1 on-the-job training programs, interruption of candidates who 
cannot complete their education in 4 years, number of vocational high schools, number of academic staff and other 
parameters. The research will be carried out with the results of a questionnaire study conducted at Pamukkale University 
- Honaz Vocational School and other findings obtained from the literature.

Keywords: Vocational school, Open admission, Vocational and technical training
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Özet

Turizm sektöründeki rekabetin giderek arttığı bu dönemde, rekabette öne geçebilmek ve ülkemizin turizmden aldığı 
payı arttırabilmek için hizmet kalitesi kavramının yeniden tanımlanması şarttır. Kaliteli hizmetin büyük oranda kaliteli 
personel ile sağlandığı ise yadsınamaz bir gerçektir. Turizm alanında kalifiye personel yetiştirmek, ülkemizin önceliği 
durumundadır. Ancak yapılan tüm eğitim yatırımlarına rağmen, pek çok yeni mezun genç; eğitim aldıkları sektörde 
istihdam edilememektedir. Bu durumun tersine çevrilebilmesi ve üniversitelerin, sektörün ihtiyacına uygun personel 
yetiştirebilmesi amacıyla; sektörde faaliyet gösteren işletmelerden görüş alınması ve mevcut müfredatların bu görüşler 
ışığında güncellenmesi şarttır.
Bu çalışma “Turizm alanında eğitim alan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilme oranlarının yükseltilmesi 
amacıyla, otelcilik alanında faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinden görüş almak ve bu yol ile 
üniversite müfredatlarına katkı sağlamak” amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet 
gösteren 37 adet dört ve beş yıldızlı işletme rastgele seçilmiş ve insan kaynakları sorumlularına ulaşılmış, 23 tanesinden 
geri dönüş sağlanmıştır. İnsan kaynakları sorumlularına 7 adet açık uçlu soru içeren soru formu teslim edilmiş ve 
kısıtlanmaksızın, turizm eğitiminin sektöre uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla görüşleri alınmıştır.
Soru formlarının değerlendirilmesinde en çok tekrar eden cevaplar sıralanmış ve sektörün tercih ettiği mezun profili 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki; günümüzde verilen turizm eğitimi müfredatları, sektörün tercihlerine nazaran 
eksiklikler içermektedir. Müfredatların sektörün taleplerine uygun hale getirilmesi için, gerekli çalışmaların yapılması 
elzemdir.
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Sector Based Curriculum Recommendations for Raising Employment 
Rates of Students Who Takes Education of Tourism

Abstract

In this period of increasing competition in the tourism sector, it is necessary to redefine the concept of quality of service 
in order to be able to jump ahead and increase our country’s share of tourism. It is an indisputable fact that quality 
service is provided with quality staff in large scale. Raising qualified personnel in the field of tourism is the priority of 
our country. However, despite all the training investments made, many new graduated young people; They can not be 
employed in the sector they are educating. In order for this situation to be reversed and the universities to be able to 
provide suitable personnel for the sector’s needs, opinions must received from enterprises operating in the sector.
The purpose of this study is to obtain opinions from the human resources managers of hotels operating in accomadation 
business and to contribute to the university curriculum by this way in order to increase the post employment rate of 
the students who are educated in tourism field. In the study, 37 four and five star hotels operating in different regions 
of Turkey were randomly selected and their human resources responsibilities reached and 23 of them were returned. 
Seven open-ended questionnaires were submitted to the human resources managers and their views were taken 
without any restriction to make the tourism education compatible with the sector.
In the evaluation of questionnaires, the most repeated answers were ranked and the graduate profile preferred by the 
industry was tried to be determined..
The results obtained show that; Today’s tourism education curricula contain deficiencies compared to the preferences 
of the industry. In order to make the curriculum fit the needs of the industry, it is essential to carry out the necessary 
studies.

Keywords: Career in tourism sector, Employment, Tourism curriculum
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Özet

Günümüzün küresel rekabet ortamında üretim sürecinde ülkelere üstünlük sağlama konusunda öne çıkan faktör,  ülkelerin 
sahip oldukları kalifiye işgücü varlığıdır. Büyük bir hızla değişen teknolojiye uygun ve işgücü piyasalarının ihtiyacı olan 
ara eleman ya da kalifiye işgücü olarak adlandırılan kesimin yetişmesi ise mesleki eğitime bağlı olarak gerçekleşmektedir. 
Zira, günümüz teknolojik gelişmelerine uygun olarak yetişecek nitelikli işgücü hem işgücü piyasalarında rahatlıkla 
istihdam edilecek hem de yüksek beceri düzeyi sayesinde üretim sürecinde ülkelere önemli bir katma değer yaratacaktır. 
Öte yandan çeşitli uluslararası kuruluşlar sıklıkla dünya nüfusunun neredeyse yarısının ekonomik katma değer yaratma 
potansiyelinden faydalanılamadığını belirtmektedir. Sözü edilen ve potansiyelinden yararlanılamadığı belirtilen kesim 
kadınlardır. Kadınların işgücüne katılma oranlarının düşük olmasının toplumsal ve kültürel diğer nedenleri bir tarafa 
bırakıldığında öne çıkan husus; kadınların sahip oldukları eğitim, beceri ve yetenekler bakımından işgücü piyasasının 
istediği şartları taşımıyor oluşudur. Oysa ekonomik ve toplumsal katma değerin yaratılması, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
tüm bireylere aynı derece ve kalitede eğitim olanağı sunmaktan geçmektedir.
Kadın ile erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği eğitim alanında ve özellikle de mesleki eğitim alanında kendini göstermektedir. 
Ülkemizde son yıllarda yapılmış olan çeşitli akademik çalışmalar da Türkiye’de mesleki eğitim sisteminin toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini pekiştirici sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Gerek bu araştırmaların sonuçları gerekse de 
ilgili bakanlık verileri incelendiğinde, mesleki eğitim kuruluşlarında erkek öğrencilerin sayısal anlamda oldukça fazla 
oldukları görülmektedir. Doğal olarak bu durum mesleki eğitim sürecinin sonrasını da etkilemekte ve kadın meslekleri 
/ erkek meslekleri şeklinde bir sınıflandırmanın kendiliğinden ortaya çıktığına şahit olunmaktadır. Çalışmanın amacı, 
Türkiye’de mesleki eğitim  sisteminin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirici karakterinin arka planında yatan hususları 
tespit etmek,  bu  çerçevede gelişmiş ülke örnekleriyle mukayeseli bir analiz ortaya koymak ve son olarak bu unsurların 
ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. 
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Evaluation of Vocational Education System in Turkey in terms of Gender Inequality

Abstract 

For a country to gain a competitive advantage in the manufacturing process in today’s global competitive environment, 
the key factor is having skilled workforce. To have suitably skilled workforce, whose can be called as intermediate level 
worker or qualified worker, which is adaptable to the rapidly changing technology and meets the labor market’s needs 
could be achieved via vocational education. The workforce trained in accordance with the technological developments 
of today’s, would get a job easily the labor market and owing to having high skills they could create added value to in 
the manufacturing process, for their countries. On the other hand, several international organizations often state that 
almost half of the world’s population is not integrated into the process of creating added value. Here, they mentioned 
about women. When social and cultural other causes are left aside, leading cause of low female labour participation 
is skill shortages of women in terms of not responding the demands of labour markets in the context of educational 
level, qualifications and abilities. However, the creation of economic and social added value can only be achieved by 
providing the equal opportunity to all individuals to access the same educational degree and have education with the 
same quality, without discrimination on the basis of gender.
Gender inequality between men and women manifests itself in the field of education, especially in the field of vocational 
education. In recent years, the various academic studies in Turkey have revealed that Turkey’s vocational education 
system increases gender inequality. When examining the results of these researches, as well as the Ministry’s data, it 
is seen that the male students are more numerous in the vocational education institutions. As a matter of course, this 
also affects after the the vocational training period and per se causes to emergence a classification as female vocations 
/ male vocations. The aim of the study is to identify the underlying features of gender inequality reinforcing character 
of the Turkey’s vocational education system, in this framework to provide a comparative analysis with the examples 
of developed countries, and finally to make suggestions on maintaining the gender equality in vocational education.
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Bu çalışmada, meslek yüksekokullarındaki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının genel bir değerlendirme 
ile mevcut durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 2017 yılı itibariyle ülkemizde 185 üniversite bulunmaktadır. 
Bunlardan 114 tanesi devlet, 65’i vakıf ve 6’sı ise vakıf meslek yüksekokuludur. 862’si devlet üniversitelerinde, 96’sı vakıf 
üniversitelerinde ve 6’sı vakıf meslek yüksekokullarında olmak üzere 964 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.  2017 
Öğrenci Seçme ve Yerleşme Merkezi (ÖSYM) kılavuzuna göre 102 üniversiteye bağlı 245 adet meslek yüksekokulunda, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında muhasebe eğitimi verilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Programlarının 89’unda ise aynı zamanda ikinci öğretimde eğitim verilmektedir. 2017 yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına 
bakıldığında meslek yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarında kontenjanların büyük 
ölçüde boş kaldığı görülmektedir.  Çalışma kapsamında, 2017 yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları programlarına yerleşen öğrenci sayıları program kontenjanları ile karşılaştırılıp doluluk oranları 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin genel bir 
değerlendirmesi yapılarak geleceğe yönelik ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. 
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Status Analysis of Accounting and Tax Application 
Programs in Vocational Schools

Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the present status with a general evaluation of Accounting and Tax Application 
Programs in Vocational School.  As of 2017, there are 185 universities in our country. 114 of them are state, 65 of them 
are foundation and 6 of them are foundation vocational college. There are 964 vocational high schools, of which 862 
are in state universities, 96 are in foundation universities and 6 are in vocational higher schools. According to the 
2017 Measuring, Selection and Placement Center (MSPC) guide, accounting education is given in he Accounting and 
Tax Applications Programs at 245 vocational schools affiliated to 102 universities. 89 of them are also given training 
in evening education. Looking at the results of MSPC placement in 2017, the quotas in the Accounting and Taxation 
Programs of Vocational Schools is seen largely empty. Within the scope of the study, according to the results of the 
placement of MSPC in 2017, the occupancy rates were determined by comparing the number of placing students in the 
Accounting and Tax Applications programs with the program quotas. In this context, with a general evaluation of the 
accounting education given at associate degree level in vocational schools has been tried to obtain clues for the future.

Keywords: Vocational school, Accounting and tax application program, Status analysis
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Günümüzde dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de işsizliğinin artması, yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkeden ülkeye farklılık olmakla birlikte işsizliğin azaltılmasına yönelik çeşitli istihdam politikaları geliştirilmektedir. Genel 
olarak istihdam politikaları; “pasif istihdam politikaları” ve “aktif istihdam politikaları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Son yıllarda ülkelerin işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikalarına yöneldiği görülmektedir. Çalışmada aktif 
istihdam politikaları kapsamında olan ve mesleki eğitim ile kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan 
“işbaşı eğitim programları” incelenmektedir. Çalışmada mesleki eğitimin bir parçası olarak, mesleki tecrübesi olmayan 
kişilere iş tecrübesi kazandırıp istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen işbaşı eğitim programlarının kapsamı, 
yararlanma koşulları, süresi ve programın istihdama katkısı değerlendirilmektedir. Ayrıca işbaşı eğitim programının 
işgücü piyasasında özellikle ara işgücünü karşılayabilecek potansiyeli ve “istihdam seferberliği” kapsamında işgücü 
piyasasına olası etkilerinin ortaya konulması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
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Evaluation of On-the-Job Training Programs in Terms of Labor Market

Abstract

As in the world today, the increase in unemployment in our country is a structural problem. Various employment 
policies are being developed to reduce unemployment as well as country-to-country variation. In general, employment 
policies are divided into two as “Passive employment policies” and “Active employment policies”.
In recent years, it has been seen that countries tend towards active employment policies in struggle against 
unemployment. In the context of active employment policies in employment, “On-the-Job training programs” aimed 
at increasing the employability of persons with vocational education are examined. As part of vocational training in 
work, the scope, terms of use, time and employment contribution of On-the-Job training programs aiming to increase 
work experience and increase employability of persons without professional experience are evaluated. It also provides 
the basic objective of studying the possible effects of the on-the-job training program on the labor market, in particular 
the potential to meet the intermediate workforce and within the scope of employment mobilization.
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İşgücü piyasasında, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması faaliyetleri içinde istihdam politikaları 
önemli rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda işsizlikle mücadelede aktif istihdam politikalarının ağırlıklı yapısı dikkat 
çekmektedir.  Türkiye’de İŞKUR tarafından uygulanan aktif istihdam politikaları kapsamında iş ve meslek danışmanlığı 
önemli bir uygulama olarak yer bulmuştur. İş ve meslek danışmanlığının genel amacı, işgücü piyasasında etkin bir işçi-
işveren eşleşmesi sağlanması olmakla birlikte bu amacı aşarak işgücü piyasası ile ilgili çeşitli konularda hizmet veren bir 
uygulama haline gelmiştir.   
Çalışmada aktif istihdam politikaları kapsamında iş ve meslek danışmanlığının genel yapısı ve özellikleri vurgulanmıştır. 
Özellikle çalışmada İŞKUR verileri ve iş ve meslek danışmanları ile yapılan görüşme verileri çerçevesinde, uygulamanın 
işgücü piyasası üzerine etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Effectiveness of Job and Occupation Counselling in the 
Context of Active Employment Policies

Abstract 

In the labor market, employment policies play an important role in the protection, development and reduction of 
unemployment. Especially in recent years, the weighted structure of active employment policies in struggle with 
unemployment has attracted attention. In the context of active employment policies implemented by İŞKUR in Turkey, 
job and occupation counseling has been an important application. The general aim of job and occupation counselling 
has been to provide an effective worker-employer pairing in the labor market, and it has become an application that 
serves this purpose in various issues related to the labor market.
The general structure and characteristics of job and occupation counselling are emphasized in the context of active 
employment policies in the study. Especially in the study, it was tried to determine the effectiveness of the applicant 
on the labor market within the framework of the data of İŞKUR data and interview data with job and occupation 
counsellers.  

Keywords: Active employment policy, Job and occupation counselling, Labor market
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Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte mesleki eğitimde kullanılan yöntemlerde de önemli değişiklikler meydana 
gelmektedir. Geleneksel öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin ilgisini azaltması ve derse olan bakış açılarını olumsuz 
etkilemesi, başarısızlığa zemin oluşturmaktadır. Bu etkinin önüne geçmek için kullanılan e-öğrenme yöntemi, 
öğrencilerin kendilerini geliştirmesini ve mevcut performanslarını arttırabilmelerini sağlamasının yanı sıra başarıya da 
ulaştırmaktadır. Bu çalışmada; Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin almakta oldukları Bilgisayar 
Okuryazarlığı dersinin e-öğrenme olarak verilmesine yönelik memnuniyet algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda çalışmada 134 öğrenciye uygulanan ve 23 maddeden oluşan bir anket geliştirilmiştir. Elde edilen 
veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerin %29 ‘unun yüz 
yüze eğitimi, %27’ sinin e-öğrenme ve yüz yüze eğitimin aynı anda verildiği eğitimi, % 44’ ünün ise e-öğrenmeyi tercih 
ettiği tespit edilmiştir. E-öğrenmenin geleneksel yüz yüze eğitimden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. 
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A Research on E-Learning Satisfaction Perception of Vocation School Students 

Abstract 

Significant changes occur in the methods used in vocational education with developing technology today. The fact that 
traditional learning methods reduce the student interest and affect negatively the viewpoint of the lesson that set the 
ground for failure. The e-learning method used to overcome this effect provides success as well as student improve 
themselves and increase their current performance. In this study; it has been aimed to examine Başkent University Kazan 
Vocational School students’ satisfaction perception who have been taking Computer Literacy courses as learning. For 
this purpose, a questionnaire applied to 134 students and consisted of 23 items was improved in the study. The data 
obtained were analyzed with SPSS 20.0 packet program. According to the results of the analysis, it was determined 
that 29% of the students participated in the survey chosed face to face training, 27% favored e-learning and face to face 
training given at the same time, and 44% of the students preferred e-learning. It has been observed that e-learning is 
more effective than traditional face-to-face training.
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda, sanayi ve teknoloji ülkelerin gelişmişliklerinde önemli rol oynamaktadır. Meslek 
yüksekokulları ise bu gelişmeye katkı sunan paydaşlardır. Değişen ekonomik gelişmelerle birlikte ürün ve hizmet üretimi 
kamu yatırımlarından özel yatırımlara doğru yönelmektedir. Ürün ve hizmet üretiminin temel basamağında yer alan 
meslek elemanlarının değişim, yenilik, teknoloji ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yatkınlıkları hem bireysel hem 
de sektörel rekabette önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarından mezun olan 
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu kavramsal olarak incelemektir.
Girişimcilik literatüründe, öğrenciler ve meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Konu 
ile ilgili çalışmalara ulaşmak için Google akademik arama motoru, YÖK veritabanı, Ebscohost, ISI-Web of Konowledge 
ve ProQuest veri tabanları taranmıştır.
Yapılan araştırmalarda, kişilik özellikleri, cinsiyet, aile özellikleri, kültürel özellikler, okunulan bölüm, girişimcilik dersi alıp 
almadıkları sosyoekonomik durum gibi değişkenler ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiler incelendiği görülmüştür.
Araştırma sonuçlarında ülke politikalarının, kültürel özelliklerin ve kişilik özelliklerinin girişimcilik eğiliminde ön plana çıkan 
değişkenler olduğu ve meslek yüksekokulu öğrencilerine girişimcilik derslerinin verilmesinin girişimcilik eğilimlerine 
katkı sağladığı görülmektedir.
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Vocational School Students’ Entrepreneurship Trends: 
A Conceptual Perspective

Abstract

During the century we are in, industry and technology play an important role in the development of countries. Vocational 
colleges are the stakeholders contributing to this development. Along with the changing economic developments, the 
production of goods and services is shifting from public investments to private investments. The knowledge, skills and 
attitudes related to change, innovation, technology and entrepreneurship of the professionals who are in the basic steps 
of product and service production in almost every sector are important both individual and sectoral competition. In this 
context, the purpose of the research is to conceptually examine what are the factors that influence the entrepreneurial 
tendencies of the graduates of vocational schools.
In entrepreneurship literature, researches on students and vocational college students have been examined. The 
related studies will be accessed through electronic databases such as Google academic search engine, YÖK database, 
Ebscohost, ISI-Web of Knowledge and ProQuest.
In the researches, it was observed that the relationships between variables such as personality traits, gender, family 
traits, cultural characteristics, readings, socioeconomic status, and entrepreneurship tendency were examined.
In the results of the research, it is seen that the policies of the country, cultural characteristics and personality 
characteristics are the main variables in the tendency of entrepreneurship and that giving entrepreneurship courses to 
vocational high school students contributes to entrepreneurship tendencies.
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Teknolojik gelişmeler sayesinde sağlık sektöründe de birçok yeni gelişme olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda, 
günümüzde sağlık hizmetlerinde çalışacak nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok üniversitede, işgücü 
ihtiyacını karşılamak için sağlık programları açılmıştır. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara göre açılan meslek 
yüksekokullarında nitelikli ara elemanların yetiştirilebilmesi için öğrencilerin ilgi ve yeteneği önemli bir ölçüt olarak 
kabul edilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu programlarını tercih eden 
öğrencilerin, mesleği tercih etme nedenlerini, meslek ile ilgili görüşlerini ve mesleğin geleceği ile ilgili düşüncelerini 
belirlemektir.
Araştırma tanımlayıcı türde ve kesitseldir. Araştırmanın evreni, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya 
katılmayı kabul eden öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir. Veri toplama araçları, demografik özellikler ve öğrencilerin 
mesleğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi formu literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Veri toplama formları yüz yüze 
görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, bilgisayarda Statistical Packagefor Social 
Science (SPSS) programında yapılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, sıklık ve ki-kare testleri kullanılmıştır.
Öğrencilerin %11,3’ü (n=230) daha önce başka bir üniversiteden mezundur. Tercih nedenlerini ise meslek sahibi olabilmek 
ve boşta kalmamak olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %79,6’sı (n=230)  öğrenim gördüğü programı isteyerek 
seçtiğini ve  %65,7’si (n=230) bölümünü ilk üç tercihi arasında yazdıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 49,6’sı (n=230) 
ise bölümlerini tercih etme nedeni olarak mezuniyet sonrası iş bulma olanağının olması şeklinde ifade etmişlerdir.
Bu araştırmanın sonucunda sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu seçim nedenleri, en fazla mezun olduğunda iş bulma 
imkânının olması ve aile/ arkadaş isteği olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, Meslek yüksekokulu, Sağlık hizmeti

Investigation of Opinions of Students of Higher Vocational School of Health 
Services on Their Professions

Abstract

Technological advancements resulted in various improvements in healthcare. These advancements also made qualified 
healthcare workforce to deliver the services. Programs to educate and train allied health workers have been started in 
most Turkish universities. Students’ interests and abilities are considered as important criteria  when developing qualified 
workfoce for health services based on the needs of the communities. The purpose of this study was to evaluate the 
reasons for higher vocational school of health services students’ to chooose their professions, their opinions on their 
profession, and thoughts on the future of their chosen profession.
The study population of this descriptive, cross-sectional study consisted of all first and second year students at the 
Başkent University Higher Vocational School of Health Services. No sampling was performed in the study and all 
students consented participating were enrolled. Data collection tools, demographic characteristics and forms on 
students’ opinion on professions were prepared in line with the literature findings. Face-to-face interviews were 
performed for data collection. All data was analyzed using SPSS v22 (Chicago, Ill). Percentages and frequency tests 
were used for descriptive statistics and chi-square tests for evaluation differences between groups.
Total of 345 students were enrolled in the study. Of these 11.3% (n=230) were graduates of another degree program and 
they stated their reason for attending healthcare vocational programs as having a profession and relative ease of finding 
jobs in healthcare sector. Majority of the students (79.6%, n=230) stated they have chosen their respective professions 
knowingly, and 65.7% stated they listed their respective profession in top three choices during the university entrance 
exam. Nearly half (49.6%, n=230) of the students put out the reason for choosing their profession as the relative ease 
of finding job upon graduation.
We conclude that the reasons for choosing healthcare professions include relatice ease of finding jobs in healthcare 
sector and family and peer recommendation.

Keywords: Healthcare, Profession selection, Vocational school
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Özet

Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme ortamı ve öğretim elemanları ile ilgili görüşlerinin 
belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 7189 öğrenci (tekniker adayı), 
örneklemini isebu adaylar arasından rastgele seçilen 251 tekniker adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında tekniker 
adaylarından veri toplamak için kullanılan ölçme aracı; Uzal vd.(2007) tarafından geliştirilmiş, Cronbach Alfa iç tutarlılık 
katsayısı  α =0,74 olan ve iki alt boyuttan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe cevap veren tekniker adaylarından 
elde edilen veriler, SPSS paket programından yararlanılarak, betimsel istatistik tekniği ile analiz edilmiştir.Elde edilen 
sonuçlardan bazıları şunlardır: Öğrenme ortamı ile ilgili görüşler alt boyutundaki “Bu okulda meslek lisesindekine göre 
sosyal etkinlikler daha fazladır” görüşüne öğrencilerin kısmen katıldıkları, “Öğrenci kantinimiz yeterlidir”, “Okulumuzda 
spor, müzik, tiyatro vb. etkinlikler yetersizdir”,  “Okulumuzun fiziki ortamı yeterli değildir” görüşlerinde kararsızkaldıkları, 
“Okulumuzda kütüphane ve internet olanakları yetersizdir” görüşüne ise kısmen katılmadıkları görülmektedir.Öğretim 
elemanları ile ilgili görüşler alt boyutundaki “Öğretim elemanlarının çoğu davranış, disiplin ve öğretim yönünden 
yeterlidir”, “Öğretim elemanları hem teorik hem pratik yönden bize yardımcı oluyorlar” görüşlerine kısmen katıldıkları, 
“Öğretim elemanları güncel bilgilerden yoksun olup, yalnızca teorik bilgileri bize sunmaktadırlar” görüşünde kararsız 
kaldıkları, “Öğretim elemanlarının çoğu kendi alanlarında yeterli değildir”, “Öğretim elemanları bildiklerini bize nasıl 
anlatacaklarını bilmemektedirler” görüşlerine kısmen katılmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar çerçevesinde, meslek 
yüksekokullarında öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin ders dışı etkinliklerle sosyalleştirilmesi ve öğretim 
elemanlarının belirlenen standartlara göre yetkinleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Öğrenci (Tekniker adayı), Öğrenme ortamı, Öğretim elemanı, Sosyal ve Kültürel 
etkinlikler 

The Opinions of Vocational School Students About 
The Learning Environment and Teaching Staff

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of Vocational School students about the learning environment and 
teaching staff. The study was carried out in survey model. 7189 students (technician candidates) who are studying in 
the Technical Programs of the Vocational School of Technical Sciences in the 2016-2017 academic year constituted 
the universe of the current research. The sample of the research is composed of 251 technician candidates who were 
randomly selected among these candidates. The measurement tool used to collect data from technician candidates is 
a five-point Likert-type measure, which consists of two sub-dimensions. Developed by Uzal et al. (2007). Cronbach’s 
Alpha internal consistency coefficient of the tool, developed by Uzal et al. (2007), is α = 0.74. The data obtained from 
technician candidates who responded to the scale were analyzed using descriptive statistical technique and SPSS 
package program. Some of the results obtained are as follows: The students partly agree with the opinion of “There are 
more social activities in this school than in the senior vocational highschool”. They do partly not agree with the opinion 
of “At our school the library and internet facilities are inadequate.” Also, the students partly agree with the opinion of 
“Most of the teaching staff are sufficient in terms of behavior, discipline and teaching.” They are indecisive in opinion of 
“The teaching staff are devoid of current information and only provide the theoretical information”. Within the frame 
work of these results, it is recommended that vocational schools improve their learning environments, socialize their 
students with extra curricular activities and teaching staff should be qualified according to the determined standards. 

Keywords: Vocational school, Student (Technician candidate), Learning environment, Teaching staff, Social and cultural 
activities
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Özet

Günümüzde, çalışma alanlarındaki hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleğini gereği gibi yapabilecek kalifiye 
elemanlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Emek yoğun bir meslek olan haritacılığın en temel sorunlarından birisi de nitelikli 
eleman eksikliğidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere haritacılık eğitimi veren farklı düzeylerde programlar mevcuttur. Ancak, 
bilgi ve beceri yüklü olarak mezun olması gereken öğrencilerden bir kısmının, mesleki teknolojik gelişmelere ilgisiz ve 
gelecek perspektiflerinden yoksun olarak meslek hayatına atıldıkları görülmektedir. 
Bu çalışmada, ülkemizdeki diğer mesleki disiplinler arasında önemi giderek artan Harita Teknikerliği eğitimi alan 
öğrencilerin, bu bölümü tercih nedenleri ve memnuniyetleri, mesleki teknolojik gelişmelere olan ilgileri ve gelecek 
planlarına yönelik bakış açıları bir anket çalışması yapılarak araştırılmıştır. Önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin, 
anket sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırmalı olarak irdelenmiş, öğrencilerin çoğunun mesleki teknik gelişmeleri 
yeteri kadar takip etmediği ve gelecek planlarının da tutarlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu alanda emek veren öğretim 
elemanlarının kalifiye teknik eleman yetiştirebilmesine katkı sağlayacak öneriler de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Haritacılık eğitimi, Teknoloji kullanımı, Gelecek planlama

A Study on the Measurement of Occupational Technical Trends and Future 
Projections of the Surveyor Technician Students

Abstract 

Nowadays, there is a growing need for qualified personnel to perform their profession as required, depending on rapid 
technological developments in the workplace. One of the most fundamental problems of mapping, which is a labor 
intensive profession, is the lack of qualified staff. There are programs at different levels that provide mapping training to 
meet this need. However, it is seen that some of the students who are required to graduate with knowledge and skills 
are not interested in professional technological developments and are devoted to their professional lives without their 
future perspectives.
In this study, a survey of the reasons for preference and satisfaction, professional technological developments and 
future plans of the students who received the training of Map Technician, which is increasingly important among 
the other professional disciplines in our country, was investigated by conducting a survey. The answers given to the 
questionnaires of the students studying at the associate degree level were examined comparatively and it was seen 
that most of the students did not follow the vocational technical development ability as much and the future plans 
were not consistent. In addition, there are also presented proposals to contribute to the training of qualified technical 
staff members. 
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Ülkemizde mesleki teknik eğitim, üniversitelerimizin genelinde bulunan meslek yüksekokulları, mühendislik/mimarlık 
ve teknik eğitim fakülteleri gibi eğitim birimlerindeki program ve bölümlerde verilmektedir. Mesleki teknik eğitimin en 
önemli aşamalarından birisi de teknikerlik eğitimidir. Muhtelif üniversitelerdeki meslek yüksekokullarında verilmekte 
olan teknikerlik eğitiminde, ilgili okulların ders programları ve derslerin içerikleri incelendiğinde; aralarında bir standardın 
bulunmadığı ve ara eleman niteliğindeki tekniker adaylarının mühendislerle uyumlu çalışabilmesini sağlayacak çağdaş 
mühendislik formasyonuna uygun olmadığı görülmektedir. Mezun olan teknikerlerin, çalışma alanlarında verimli 
olabilmesi için, aldıkları mesleki eğitiminin incelenmesi ve günümüz ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada, Osmaniye MYO Harita ve Kadastro Programı özelinde, teknikerlik eğitiminde sektör ve yerel yönetimlerle 
işbirliğine uygun müfredatın geliştirilmesi aşamaları incelenmiş, ülkemizde çağdaş harita mühendisliğinin çalışma 
alanları belirtilmiş, muhtelif üniversite meslek yüksekokullarında verilen dersler, bu derslerin içerikleri ile uygulama 
eğitiminde kullanılan ölçü aletleri hakkında bilgiler verilmiştir.  Elde edilen bu bilgiler ve konuyla ilgili önceki çalışmalar 
da değerlendirilerek, mesleki eğitim programlarının sektör ve yerel yönetimlerle işbirliğine uygun hale getirilmesi ve 
çağımız teknolojik gelişmelerine uyumlu bir müfredatın oluşturulması için harita teknikerliği eğitimi özelinde bazı 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Mesleki eğitim, Sektörel işbirliği, Harita teknikerliği

Making Vocational Education Programs Compatible with Sector and Local Governments: 
The Case of Osmaniye Vocational School of Surveying and Cadastre Program

Abstract 

Vocational and technical education in our country, vocational colleges in our universities, engineering / architecture 
and technical education departments are included in these training programs. One of the most important stages of 
vocational technical education is technician education. When examining the contents of the curriculum and courses of 
the relevant schools in the technical training provided at the vocational colleges in various universities seems unsuitable 
that there is no standard between them and that intermediate candidates can work in harmony with the engineers.
In this study, in a special the Osmaniye Vocational School Survey and Cadastre Program, it is given the development stages 
of the curriculum in cooperation with the sector and local authorities in technical, the working areas of contemporary 
surveying engineering are mentioned in our country, lectures given at various university vocational colleges, contents 
of these courses and information about application instruments used in practice education. Some suggestions were 
presented to a special for surveying technician training in order to make vocational education programs compatible 
with sector and local governments and to create a curriculum compatible with our technological developments based 
on this information and previous work on the subject.

Keywords:  Vocational training, Sectoral cooperation, Surveying technician
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Meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinde yetişen mezunların ülke ekonomilerinin kalkınmasında büyük rol oynayan 
endüstri dünyası için vazgeçilmez olduğu kabul edilen bir gerçektir. Üretim kalitesini ve potansiyelini arttırmanın yolu 
sadece mesleğin ve sektörün ihtiyaçlarını analiz edebilmek değil, aynı zamanda sürekli gelişen teknolojiye uyum 
sağlayabilmek adına donanımlı ve teknik altyapısı güçlü bir işgücü yaratmak, sonrasında bu iş gücünü korumakla 
mümkündür. 
Günümüz şartlarında büyük bir ivme ile gelişerek sürekli yenilenen teknolojinin sanayi ve iş dünyası üzerindeki etkileri 
belirgin olarak hissedilmektedir. Bu durum sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliklerinin değişmesine neden 
olmaktadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu bu nitelikler, yapay zeka ve endüstri 4.0 teknolojileri tarafından tetiklenerek 
köklü bir değişime uğramaktadır. Ara eleman ihtiyacının tamamen ortadan kalkmayacağını kabul etmekle birlikte sahip 
olması beklenen niteliklerin sorgulanması gerektiği düşünülmektedir. 
Bu çalışmada farklı meslek yüksekokullarından oluşturulan bir grup öğrenciye uygulanan anket çalışması sonuçları 
değerlendirilmiştir.  Öğrenci profili ve mesleki farkındalıkları analiz edilerek gelişen teknoloji ile uyumlu yetişmeleri 
için gerekli çalışmalar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yaratıcılık eğitimi ve inovasyon becerilerini arttırmak için 
uygulanabilecek modern yöntemler üzerinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Teknik eğitim, Endüstri 4.0, İnovasyon, Yaratıcılık eğitimi

Structuring the Process Of The Students Of Vocational And Technical Higher Eductaion 
Institutions To Adapt The Modern Technologies In Industry

Abstract 

It is a fact that graduates from technical departments of vocational high schools is essential for industries that have a 
big role in development of countries’ economy. The way to improve productioon quality and potential is providing and 
protecting well-equipped, technically well-educated workforce which can not only analyze the needs of industry and 
profession but also can be adapted with booming technology.
The effects of technology on the industrial and business world are clearly felt by the technology that is constantly 
renewed and developed with great acceleration in today’s conditions. This situation results with qualification changes 
of workforce that the industry needs. It is clear that artificial intelligence and industry 4.0 will effect quality of workforce 
significantly. It is necessary to question the qualities that are expected to have while acknowledging that the need for 
intermediate staff will not completely be over.
In this study, a survey that has been conducted on students from different vocational high schools is evaluated. Student 
profile and professional awareness have been analyzed and evaluations have been carried out on the necessary  studies 
for the development of those students in accordance with thriving technology. Disscusions on modern methods to 
improve their innovation ability and creativity education have been made.

Keywords:  Technical education, Industry 4.0, Innovation, Creativity education
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Özet

Günümüzde Meslek Yüksekokulları’na yerleştirilme, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır. 
Öğrencilerin kayıt yapma hakkı ise Meslek Lisesi’nden gelen öğrenciler için sınavsız ve diğer tür liselerden gelenlerde 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ile olmaktadır. Söz konusu yerleşim şekilleri, öğrencinin derslerdeki başarısına etki 
etmektedir. Bu bağlamda da, Eğitim-Öğretim sürecinde kalitenin artırılması adına, pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Mevcut çalışma, Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu’na 2015-2016 yılı kayıt yaptıran öğrencilerin, 
yerleştirilme türlerinden elde edilen veriler ile yapılmış ve ilgili durumun ders başarısına etkisi tartışılmıştır. Sonuç olarak, 
sınavlı geçiş yapanların akademik ortalamasının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Meslek lisesi öğrencilerinin ise başarı 
değerlerinin düşük olmasına rağmen uygulamalı derslerde notlarının diğer öğrencilerin gerisinde kalmadığı dikkat 
çekmiştir.
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The Impact of Placement Types of Vocational School Students on the Success of Lessons: 
The Case of Nallıhan Vocational School

Abstract 

Today, placement at the Vocational Schools is carried out by the Center for Measurement, Selection and Placement. 
Students have the right to register, without examination for the students coming from Vocational High School, and 
by the Higher Education Transition Examination for people coming from other kind of high schools. These forms of 
settlement affect the success of the student in the lessons. In this context, many studies are being carried out in order to 
increase the quality in the Education-Training process. The present study was conducted with the data obtained from 
the placement types of the students enrolled in Ankara University Nallıhan Vocational School between 2015-2016 and 
the effect on the course success was discussed. As a result, it was observed that the academic average of the students 
using Transition without Examination system was higher. Although the achievement values of the vocational high 
school students are low, they note that the grades of the applied courses are not behind other students. 
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success
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Özet

Ülke ekonomisinin, büyüme hızını pozitif yönde etkileyebilecek ve rekabet gücünü artıracak unsurlardan biri, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretilmesidir. Bu hususta ihtiyaç duyulan bilgi düzeyine ulaşılması adına beklenen kaynak, 
eğitilmiş insan gücüdür. Arzu edilen bilgi ve beceriler, çoğunlukla Mesleki Eğitim ile sağlanmaktadır. Mevcut sistemin, 
günümüz koşullarına uygunluğu ve sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesi, gelecek projeksiyonların dikkate alınması 
ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Nallıhan Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencilerin, sektörün beklentilerini 
karşılaması ve teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine de sahip nitelikte elemanlar olarak yetiştirilmeleri için 
gerçekleştirilen projelerin, sektöre ve öğrencilere katkısı incelenmiştir. Çalışmada, proje içeriklerinin belirlenmesi ve 
uygulama biçimi irdelenmiş, öğretim elemanları, öğrenciler ve işletmeler açısından değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Üniversite-Sanayi işbirliği, Mesleki eğitim, Sektör bazlı projeler

Contribution of the Projects towards Sectors to the Vocational School Students: 
Nallıhan Vocational School Example

Abstract 

One of the factors that will affect the growth rate of the country economy positively and increase the competitive 
power of the country’s economy is the production of high value added products. The expected resource in order 
to reach the level of knowledge required in this respect is the trained human power. Desired knowledge and skills 
are mostly provided through Vocational Training. It is ensured that the current system meets today’s conditions and 
responds to the needs of the industry by considering future projections. In this study, the contributions to the projects, 
the sectors and the students, which are carried out to educate the students in Nallıhan Vocational School as qualified 
personnel who have the ability to meet industry expectations and theoretical knowledge as well as the application 
skills, have been examined. In the study, the determination of the content of the project and its application form were 
examined and evaluations were made in terms of academicians, students and businesses.

Keywords: University-Industry Cooperation, Vocational training, Sector based projects
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Özet

Üzüm, asmagiller (Vitaceae) familyasının Vitis cinsinden sarılgan bitkidir ve yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve 
türüdür. Tarihçesi M.Ö. 5000-6000 yılına kadar dayanır ve ilk kültüre alındığı yer Anadolu’dur. Üzüm başlıca sofralık, 
kurutmalık, şaraplık ve şıralık olmak üzere farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Üzümün işlendiği ürünler arasında 
bulunan şarap ise katma değeri en yüksek olan üzüm ürünüdür. 1988 yılından 2014 yılına kadar ülkemizde dikili olan üzüm 
bağı alanı yaklaşık %11 azalarak, 5,9 milyon dekardan 4,7 milyon dekara düşmüştür. Ayrıca 2014 yılında üretilen toplam 
4 milyon ton üzümün %51,8’i sofralık, %37,5’i kurutmalık ve %10,7’si şaraplık olarak değerlendirilmiştir. Üzümden üretilen 
ürünler içerisinde şarabın, katma değeri en yüksek ürün olmasına rağmen üretim yüzdesinin düşük kalması Ülkemizin 
sosyolojik yapısı ve yetişmiş kaliteli eleman yetersizliği ile açıklanabilir. Sektörel boyutta şarap üretim teknolojisinin 
beklentisi yapılan ikili görüşmeler ışığında teorik eğitimin yanında pratik eğitimin ağırlık kazanması yönündedir. 
Ülkemizde Şarap Üretim Programı sadece üç üniversitede bulunmakta olup, günümüz koşullarında verilen eğitim 
genel olarak sektör beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Yasal düzenlemeler nedeniyle üniversite boyutunda öğrenci 
odaklı şarap üretimi yapmakta karşılaşılan zorluklar ve eğitim-öğretim dönemlerinin başlama zamanlarının getirdiği 
sınırlama nedeniyle zorunlu stajların üzüm hasat dönemi yani kampanya zamanının çok kısa bir bölümüne denk gelmesi 
nedeniyle pratik uygulama açısından eğitim kalitesi düşük kalmaktadır. Bu bağlamda ilgili Meslek Yüksekokullarında 
küçük hacimlerde de olsa öğrenci odaklı şarap üretiminin, laboratuar desteği ile birlikte sağlanması ve 3. Yarıyılın staj 
yarıyılı ilan edilerek üzüm hasadından şarabın şişeye girdiği sürece kadar tüm üretim prosesini öğrencinin göreceği 
bir yapılanma ile eğitim kalitesi arttırılarak, sektörün beklentilerini karşılayabilecek nitelikte mezunlar verilebileceği 
düşünülmektedir.            

Anahtar Kelimeler:  Mesleki yeterlilik, Şarap üretim teknolojisi

Expectations from the Associate Graduation in the Sector: 
Example of the Wine Production Technology Program

Abstract 

Grape, is a climbing plant that belongs to genus Vitis of Vitaceae family and is the oldest fruit of earth culture. History 
of grape goes to B.C. 5000-6000 years and the first cultural place is Anatolia. Grape is mainly used in different forms 
such as table, dried, wine and must. Among the products processed with grapes, wine is is the grape product with the 
highest added value. The area of the vineyard planted in our country from 1988 to 2014 decreased by about 11%, from 
4.9 million to 5.7 million. In addition, 51.8% of the total 4 million tons of table grapes produced in 2014 was assessed as 
37.5% to 10.7% for drying and wine. Although, wine have more added-value than other grape products, wine production 
remains at low percentage and that can be explained by sociological structure and lack of qualified personnel trained 
in our country. Wine production techonolgy sector’s expectation in light of bilateral talks is, in addition to theoretical 
education, practical training must be more important. In our country, the Wine Production Program is only available 
in three universities, and the education given today is far from meeting industry expectations in general. Due to legal 
regulations the size of a college student-oriented wine production difficulties and making education and training 
periods begin time due to compulsory limitation of the grape harvest season so a very short section of the campaign 
time to be equivalent in terms of the practical application of the quality of education remains low. In this context, it is 
thought that graduates that are capable of meeting the expectations of the sector can be given in wine production 
technology by increasing the quality of education as  small volume  of wine in student-oriented, providing along with 
laboratory support wine production in vocational schools and declaring 3rd semester as internship semester that will 
allow students to see and learn all wine production process from vineyard to the bottle.

Keywords:  Vocational competence, Wine production technology
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Özet 

Bireylerin,   gelirlerini ve tasarruflarını rasyonel değerlendirmede ve finansal araç seçiminde etkili karar verebilme ve 
doğru bütçe yapma konusunda gerekli bilgi ve beceriyi sağlayan finansal okuryazarlık oldukça önemlidir. Günümüz 
dünyasında her geçen gün nüfusun hızla artması, sınırlı durumda olan doğal kaynakların giderek azalması sonucu 
insanların finansal bilgi düzeylerinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda finansal bilgi sahibi yapılan 
bireylerin tasarruf anlayışları, finansal kararları ve davranışları daha bilinçli ve ekonomik hayata katkıları ise daha etkili 
olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ön lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin finans okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. 
Kolayda örnekleme ile belirlenen 239 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilere frekans analizi 
ve t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; meslek yüksekokullarının teknik ve sosyal programlarında okuyan 
öğrencilerin finansal bilgi düzeyleri öğrenim türlerine göre farklılık olduğu görülmüştür. Sosyal programlarda okuyan 
öğrencilerin temel olarak finansal okuryazarlıklarının teknik programlarda okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca finansal okuryazarlığın sadece öğrenim türlerine göre farklılık göstermediği cinsiyet faktörü 
açısından da farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Finansal okuryazarlık, Finansal eğitim, Finansal bilgi, Finansal tutum ve davranış

Evaluation of Atitude and Behaviour of the University Students in 
Associate Degree Level in Terms of Financial Literacy

Abstract 

Financial literacy, which provides individuals the necessary knowledge and skills to evaluate their income and savings in 
a rational way as well as making effective decisions in financial instrument selection and making correct budgets, is very 
important. In today’s world, increasing people’s financial knowledge level is necessary because the human population 
grows and the limited natural resources decrease every day. In this direction, sense of savings, financial decisions and 
behaviours of the people who possess financial knowledge are more conscious. Moreover their contribution to the 
economic life is more effective.
Theaim of this study is to determine the financial literacy levels of the university students who are taking educatio in 
associate degree level. A survey was applied to 239 students which were selected by convenience sampling method. 
Frequency analysis and t-test were applied to the data gathered through surveys. According to the results it was seen 
that there is a difference between the students who are studying in social and technical programmes of the vocational 
schools in terms of their financial knowledge. It was found that the financial literacy of the students’ students, who are 
studying in the social programmes, is higher than the ones who are studying in technical programmes. Also it was seen 
that the financial literacy does not only differ regarding to the type of learning but also according to gender factor.

Keywords: Financial literacy, Financial education, Financial knowledge, Financial attitude and behaviour
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Özet

Girişimcilik, kişinin doğuştan gelen bir özelliği olabileceği gibi sonradan da çevresel etkilerle kazanılabilecek bir özelliktir. 
Bu özelliğin ortaya çıkartılmasında ve/veya öğrenciye kazandırılabilmesinde öğretim elemanlarının fonksiyonunun 
niteliği üzerinde yeterli düzeyde çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında verilen Girişimcilik dersinin öğretim elemanının ilgisi ve katkısı ile 
öğrencileri girişimci olmaya sevk edip edemeyeceklerini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle Sakarya Meslek Yüksekokulunda 
Girişimcilik dersi veren tüm öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilen derinlemesine mülakat ile öğretim elemanlarının 
öğrencinin girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkartılmasında bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma 
sonucunda, Girişimcilik tecrübesi bulunan veya özel bir kuruluşta çalışmış olan öğretim elemanlarının yalnızca akademik 
çalışma yapanlara göre öğrencilerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmakta daha etkili olduğuna ilişkin bulgulara 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Öğretim elemanı, Öğrenci, Meslek yüksekokulu

Effect Of The Lecturer Of The Entrepreneurship Module On Revealing The Entrepreneurship 
Potential Of The Students: Case of Sakarya Vocational School

Abstract

Entrepreneurship is a characteristic which can exist in a person naturally or can be gained in time with the effects 
of environmental factors. There has not been adequate number of studies conducted in terms of the function of the 
lecturer to reveal and/or help the student gain this characteristic. 
The aim of this study is to reveal if the Entrepreneurship Module, which is being thaught in Vocational Schools, can guide 
the students to become entrepreneurs or not by the concern and contribution of the lecturers who teach this module. 
Therefore, in-depth interviews were held with the lecturers who are teaching the Entrepreneurship module within the 
Sakarya Vocational School in order to find out if the lecturers have an influence on revealing the entrepreneurship 
potential of the students. As a result of this research it was seen that the lecturers who have Entrepreneurship experience 
or who have worked in private institutions have better influence to reveal this potential in students than the lecturers 
who have only done academic researches.  

Keywords: Entrepreneurship,  Lecturer, Student, Vocational school
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Özet

Mesleki ve teknik eğitim öğretimin yapıldığı kurumlarda staj, ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere deneyim ve 
beceri kazandırmanın en önemli yoludur. Ayrıca staj hem öğrencilerin iş ortamını tanıma, teorik ve uygulama bilgilerini 
karşılaştırma, mesleki deneyimlerini artırmak hem de kurum ve kuruluşların nitelikli ara elaman ihtiyaçlarına katkı 
sağlamaktadır.  Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programında öğrenim 
gören öğrencilerinin yaz stajı eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut 
sorunlara,  staj verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyali olarak, 
Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programı öğrencileri arasından rastgele tesadüfü 
örnekleme yöntemi ile 42 tanesi seçilmiştir. Bu öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde öğrencilerin demografik yapı ve staj yeri ile ilgili bilgileri, ikinci bölümde ise stajın önemi ve işleyişi ile 
ilgili Likert tipi sorular bulunmaktadır. Öğrencilerden, soruları cevaplandırırken, her bir bölümde yer alan soruya önem 
derecelerine göre en uygun cevabı vermeleri istenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin staj yapılması hakkında eğilimleri 
ortaya konulmuştur. Öğrencilerin, stajda mesleki becerilerini kullanma imkânı bulduklarını, problemleri görme çözme 
imkânı bulduklarını ve mesleki alanda takım çalışmasına katıldıklarını belirtmişlerdir. Staj yapan öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğunun stajdan olumlu sonuçlar aldığı araştırma sonucunda görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Staj Eğitimi, Meslek yüksekokulu, Tasarım bölümü

Assessment of the Opinions of the Student Interior Design about Summer Internship: 
Usak University Example

Abstract 

In institutions where vocational and technical education is provided, it is the most important way of gaining experience 
and skills for students at undergraduate level. The internship is aimed at defining the business environment of the 
students, comparing the theoretical and practical knowledge, increasing their professional experience and contributing 
to the needs of qualified intermediaries of institutions and organizations. In this study, it was aimed to determine the 
opinions of the students of Usak University Banaz Vocational School Interior Design program on the summer internship 
education and to develop some suggestions for existing problems and increasing internship productivity in the 
framework of the results obtained. As the research material, 42 people were selected randomly from random sampling 
method among the students of Usak University Banaz Vocational School Interior Design program. A questionnaire was 
applied to these students. The questionnaire consists of two parts. The first part deals with the demographic structure 
and the internship place of the students and the second part has the Likert type questions about the importance and 
the function of the internship. When students answer the questions, they are asked to answer the questions in each 
section according to their importance. As a result, the tendencies of the students about the internship were revealed. 
During the internship, students stated that they had the opportunity to apply the theoretical training they had received, 
they could have an idea about directing their future work life, the internships contribution to the development of the 
confidence of theirselves, and they got the opportunaty to participate in the professional field team work. As the result 
of the research; a large majority of students who took internships were found to be received positive results from the 
internship. 

Keywords:  Internship education, Vocational school, Department of design
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Özet

Evrenselleşme sürecinde, bir toplumun gelişmesi; ekonomik, toplumsal, sosyal ve kültürel açıdan ilerlemesi ve yenilikleri 
takip etmesiyle gerçekleşecektir. Çağa ayak uydurabilmek için zamanla üniversiteler de bu döngünün içine girmiştir. 
Böylece üniversiteler, bilim yuvası olmalarının yanı sıra, ülke kalkınmasının da temel taşlarını oluşturmaktadır. Meslek 
Yüksekokulları da üniversitelerin gelişimine katkı sağlayan birimler olarak varlığını sürdürmektedir. Ara eleman 
statüsüne sahip olan ön lisans programlarından mezun öğrenciler “tekniker” unvanı kazanarak, pek çok sektörde yerini 
almaktadır. Ayrıca meslek yüksekokullarında verilen eğitimlerin uygulama ağırlıklı olması da mezun öğrenciler açısından 
çok önemli bir avantajdır. Çünkü meslek yüksekokulları mesleki anlamda ön hazırlık anlamına gelmektedir. Böylece, 
ülke ekonomisi açısından büyük bir yere sahip olan Meslek Yüksekokullarını her yıl yüzlerce mezununu meslek hayatına 
kazandırmaktadır.
Dekorasyon sektörünün başarılı olması kalifiye işgücüyle doğru orantılıdır. Bu noktada, dekorasyon sektöründe çalışacak 
olan bireylerin İç Mekân Tasarımı eğitimi almış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşması oldukça önemlidir. 
Bu hususta, dekorasyon sektörü için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, meslek yüksekokullarının önemi 
yadsınamaz düzeydedir. Meslek yüksekokullarında İç Mekân Tasarımı eğitimi, dekorasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu 
teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir süreci kapsamaktadır. Bu kapsamda; meslek yüksekokullarında mevcut 
sıkıntıların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından oldukça önemli 
görülmektedir.
Bu araştırmada, meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan İç Mekân Tasarımı programlarının mevcut durumları, program 
profilleri, kontenjanları ve öğretim elemanı yapısı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda; 2016 ÖSYS 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve meslek yüksekokullarının internet siteleri incelenerek mevcut 
durum analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda; mevcut sorunlar belirlenerek, bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. 
Yapılan bu çalışmanın bulgu ve sonuçları itibarıyla dekorasyon sektörüne, eğitim kurumlarına, akademisyenlere ve 
öğrencilere katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, İç mekân tasarımı, Mesleki eğitim, Dekorasyon sektörü

Situation Analysis of Interior Design Program in Vocational Schools

Abstract

The development of a society in the process of universalization will take place by pursuing economic, social and cultural 
progress and innovations. Over time, the universities have entered into this turn to be able to keep up with the pace. Thus, 
universities, as well as the lack of science housing are the cornerstone of the development of the country. Vocational 
schools also continue to exist as units that contribute to the development of the university. Students graduate from 
associate degree program with the intermediate member status “technicians” winning the title, takes place in many 
sectors. Furthermore the application of the weighted training in vocational schools is a very important advantage in 
terms of graduate students. Because vocational schools means preparation in professional sense. Thus, vocational 
schools with a great location in terms of the economy bring to life the profession of hundreds of graduates each year.
The success of the decoration industry is directly based on the workforce. So it is important for individuals, who will work 
in the decoration sector, to take interior design education and have enough knowledge and experience. Accordingly, 
vocational schools are important for training skilled labor for the decoration sector. Interior design education in 
vocational schools aims to educate students as intermediate managers. In this context, it is important for educating 
qualified employers to determine the current problems of vocational schools and to offer solutions to these problems. 
In this study, the current situation of the interior design department of vocational schools has been analyzed 
comparatively taking into account the program profiles, quotas and the structure and number of instructors. In this 
context, “2016 ÖSYS Higher Education Programs and Quotas Guide” was examined. In this frame, current problems 
of interior design departments in vocational schools tried to be determined and recommendations were given. It is 
believed that this study’s findings are important for the tourism sector, educational institutions, academicians and 
students.

Keywords: Vocational schools, Interior design program, Vocational training, Decoration sector
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Özet

Matematik bilmek sadece dört işlem yapmak türev integral alıp alan hesaplamak ya da problem çözmeyi bilmek demek 
değildir. Matematik dersinin gerekliliği ve önemi tam kavranmadığı sürece ne sayısal ne de sözel hiçbir alanda tam 
başarı sağlayamayız. En büyük problem matematiğe gerçekte neden ihtiyaç duyulduğu konusunda öğrencilere gerekli 
açıklamanın yapılamamasıdır. Bu nedenledir ki öğrenciler matematik dersine gerekli önemi göstermez sadece dersi 
geçip kurtulmanın derdine düşerler. Bunun sonucunda diğer derslerinde de gerekli başarıyı sağlayamaz ve dersi veren 
eğitmenler de öğrencilerin matematik bilmemesinden yakınırlar. 
Bu araştırmada temelde matematik eğitimi oldukça zayıf olan meslek yüksekokullarına gelen öğrencilerin diğer 
derslerini etkileyecek olan matematik konuları ders bazında incelenmiş ve bu bağlamda Kazan Meslek Yüksekokulu 
Öğretim görevlilerinin görüşleri alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Matematiğin önemi, Matematik konuları, Meslek yüksekokulu

A Reserch on the Importance and the Content of Mathematics: 
Sample of Kazan Meslek Yüksekokulu

Abstract 

Knowing mathematics does not mean that you only have to do four operations to calculate the derivative integral and 
know the problem solving. As long as the mathematics course is not comprehended and its necessity is not understood, 
we cannot achieve any numerical or verbal achievement at all. The biggest problem is that why mathematics is actually 
needed is cannot be explained. For this reason, students do not attach any importance to the mathematics lesson, they 
only want to pass the lesson and get rid of it. As a result, students cannot provide the necessary success in the other 
courses and the instructors who give the lessons complain that the students do not know mathematics.
In this research, the mathematics subjects which affect the other courses of students coming to vocational schools 
whose mathematics education is very weak are examined on the basis of the lessons and opinions of the instructors of 
Kazan Meslek Yüksekokulu are taken in context.

Keywords:  The importance of mathematics, Subjects of mathematics, Vocational schools
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Özet

Meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim veren moda tasarımı önlisans programları, günümüzde büyük ilgi gören ve 
tercih edilen programlar arasında yer almaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki genç jenerasyon için kişisel ifade tarzını 
keşfetme ve kimliklerini ortaya koyma bağlamında hareketlenen moda sektörü; gelecek vaat etmekte ve tasarım 
ofislerinde geniş bir çalışma alanı sağlayarak popüler bir kariyer seçeneği sunmaktadır. Bununla birlikte, globalleşen 
moda tedarik zincirinde rol sahibi olabilmek için tasarım ve üretim eğitimi almanın yanı sıra sosyal hünerlere de sahip 
olma gereksinimi, yurtdışındaki moda okullarında moda pazarlama programı kurularak giderilemeye çalışılmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulması 
önerilen moda pazarlama programında yetiştirilmeleri amaçlanan tasarımcı asistanlarının global tedarik zincirindeki 
rollerinin önemi üzerine nitel bir araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı, Tasarımcı asistanları, Moda pazarlaması, Global tedarik zinciri

Significance and Future of Assistant Designers Employed in Fashion Design 
Offices in Fashion Marketing

Abstract 

Fashion design pre-bachelor programs which give education in vocational schools, take its part among great interested 
and preffered programs. In this sense, fashion sector that moves in context of exploring personal statement style and 
bringing up their identifications for the young generation in our country, promises future and offers a popular carrier 
providing a large working field. In addition, to be able to have role in globalized fashion supply chain,  the necessity 
having social skills besides taking education in design and production, is tried to remove by establishing fashion 
marketing programs in fashion schools abroad. In scope of this study, a qualitative research was made on significance 
of assistant designers’ roles in global supply chain that has been aimed to be grown up at fashion marketing program 
that has been offered to be established within Salihli Vocational School at Manisa Celal Bayar University in Turkey.

Keywords: Fashion design, Assistant designer, Fashion marketing, Global supply chain
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Özet

Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’nda bulunan 4 farklı programda (Çocuk 
Gelişimi, Orman ve Orman Ürünleri, Bilgisayar Programcılığı ile Muhasebe ve Vergi Uygulmaları) öğrenim gören 
öğrencilerin, çeşitli değişkenler açısından akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, 2016-2017 akademik yılında Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’ndan tesadüfi örneklemle seçilmiş 333 
öğrenciye ait bilgiler yüksekokul öğrenci işlerinden 03.07.2017 tarihinde alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket 
programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde öğrencilerin cinsiyeti, öğretim türü (1.öğretim ve 2.öğretim), mezun 
oldukları lise türü (genel ve meslek) ve okulu kazanma durumuna (sınavlı ve sınavsız) göre incelenmesinde t-testi; 
öğrenim gördükleri programa göre incelenmesinde ise tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 
öğrencilerin akademik başarıları düzeylerinin cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, okulu kazanma durumlarına ve 
öğrenim gördükleri programlara göre anlamlı bazı farklılıklar gösterdiği; öğretim türlerine göre ise anlamlı bir farklılık 
göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, Meslek yüksekokulu öğrencileri, Akademik başarı düzeyi 

Comparison of Academic Achievement Levels of 
Vocational School Students

Abstract 

In this study, it is aimed to compare the academic achievement levels of the students who are studying in 4 different 
programs (Child Development, Forest and Forest Products, Computer Programming, Accounting and Tax Applications) 
in Ondokuz Mayıs University Vezirköprü Vocational School in terms on various variables. In accordance with this 
purpose, at 2016-2017 academic year, information of students who selected by 333 random sampling from Vezirköprü 
Vocational School was received from department vocational school students affairs at 03.07.2017. In the analysis of the 
data, SPSS package program was used. In the analyzes made, t-test was used by examining the students according to 
the gender, the type of education (1st and 2nd grade), the high school type (general and vocational) they graduated and 
the school winning status (exam and no-exam); one-factor analysis of variance was used when the students examined 
according to the program they have study. As a result of research; it was determined the academic achievement levels 
of the students showed some significant differences according to the genders, the high school type they graduated, 
the school winning status and to programs they have studied; the students did not show differences according to the 
type of education.

Keywords:  Vocational school, Vocational school students, Academic achievement level
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Özet

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu’nda bulunan 5 farklı programa (Çocuk 
Gelişimi, Orman ve Orman Ürünleri, Bilgisayar Programcılığı, Mobilya ve Dekorasyon ile Muhasebe ve Vergi Uygulmaları) 
devam eden öğrencilerin, öğrenci profillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, gerekli literatür 
taraması yapılmış ve 2016-2017 akademik yılında OMÜ Vezirköprü MYO’dan tesadüfi örneklemle seçilmiş 290 öğrenciye 
26 sorudan oluşan anket soruları uygulanmıştır. Anket soruları öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik 
durumlarını içermektedir. Anket soruları analizinde SPSS paket programı kullanılmış, yüzde ve frekans dağılımları esas 
alınmıştır. Araştırma sonucunda özetle; öğrencilerin %51’inin kız olduğu, %61’inin 20-22 yaş aralığında olduğu, %73’ünün 
meslek lisesi mezunu olduğu, %55’inin sınavsız geçişle üniversiteyi kazandığı ve %37’sinin aile etkisiyle bu yüksekokulda 
okuduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin %88’inin anneleri ev hanımı, %30’unun babaları ise vasıfsız işçidir. 
Öğrencilerin %62’si ailelerini orta gelir durumuna dahil görürken, öğrencilerin %70’i aylık 300 tl’den daha az harcama 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin %65’i karşılaştıkları problemleri kendi başlarına 
çözmeye çalışmaktadır. Öğrencilerin %76’sı sosyal sorunlarda kendisini duyarlı görmekte iken yine %76’sı bugüne kadar 
hiçbir sosyal projede görev almamıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Öğrenci profili, Öğrenci sosyo-ekonomik durumu, Meslek yüksekokulu 

Ondokuz Mayıs University Vezirköprü Vocational School Student Profile

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the student profiles of the students who are in 5 different programs (Child 
Development, Forest and Forest Products, Computer Programming, Furniture and Decoration, Accounting and Tax 
Applications) in Ondokuz Mayıs University Vezirköprü Vocational School. In order to achieve this aim, necessary 
literature survey was made and 26 survey questions were applied to the students that from Ondokuz Mayis University 
Vezirköprü Vocational School has 290 students selected by chance sampling at 2016-2017 academic year. Survey 
questions include personal characteristics and socio-economic status of students. In the survey questions analysis, 
percentage and frequency distributions were taken as basis by using SPSS package program. As a result of the research; 
Has been achieved as results of the 51% of the students are girls, 61% of students are in the age range of 20-22, 73% 
of the students graduated from vocational school, 55% of the students earned a university with no-exam transfer and 
37% of the students read at this school with family influence. The mothers 88% of the students are housewives and 
the fathers 30% of them are coolie. While 62% of pupils included their families in middle income, 70% of pupils said 
they spend less than 300 TL per month. In addition, 65% of students participating in the study are trying to solve the 
problems they themselves face. While 76% of the students perceive themselves as sensitive to social problems, 76% of 
them do not work in any social projects.

Keywords:  Student profile, Student socio-economical status, Vocational school
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Özet

Araştırma, lojistik alanında istihdam sağlanmasında kritik önemi olan becerilerin ve özelliklerin önemi ile ilgili işverenlerin 
ve öğrencilerin algılamalarında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sorularımızı 
cevaplamak için bir anket geliştirilmiştir. Ankette; 1) genel beceriler, 2) teknik beceriler, 3) kişilik özellikleri olmak üzere üç 
faktör dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında Ankara Lojistik Üssü’nde faaliyet gösteren lojistik işletmeleri ve Kazan 
Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğrencileri olmak üzere iki gruptan veri ve bilgi toplanmıştır. Araştırma sürecinde 
elde edilmiş olan veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirmeye tutulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarının; meslek 
yüksekokulu lojistik programlarında ders müfredatının yeniden yapılandırılması ve lojistik işletmelerinin daha nitelikli iş 
başvuru sahiplerine ulaşması için ilgi çekici ipuçları taşıdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik eğitimi, Genel beceriler, Teknik beceriler

A Research About Evaluation of Vocational Skills of 
Logistics Programme Students

Abstract 

The purpose of this study is to determine whether there is a significant difference between employers and students 
on their perceptions of the importance of skills and traits critical for employment. A survey design for testing 
research questions.  Three factors were of interest in this survey 1) general skills, 2) technical skills, and 3) personality 
characteristics.To address our research hypotheses, we surveyed two groups: (a) logistics company’s employers and 
(b) logistics programme students at Kazan Vocational High School. The respondents were selected from the occupant 
lists of Ankara Logistics Base.IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0 for Windows was 
used for statistical analysis of this study. It is believed that the results of this study provide a foundation for curricula 
reengineering of logistics programme of vocational high schools and ultimately provide the logistics business with 
more qualified applicants.

Keywords:  Logistics education, General skills, Technical skills 
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“Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programının temel amacı; mali müşavirlik bürolarının, muhasebe ve vergi 
konusunda hizmet veren şirketlerin, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerine vasıflı ara 
eleman yetiştirmektir. Şüphesiz mezunların muhasebe derslerindeki yeterlilikleri gibi vergi konularına da vakıf olmaları 
beklenmektedir. Yükseköğretim Kurulu geçmiş yıllarda muhasebe programı ismi muhasebe ve vergi uygulamaları 
programı olarak değiştirilmiş ve 2014 yılı itibariyle söz konusu program muhasebe ve vergi bölümü altına alınmıştır. 
Bölümün ve programın adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin hem muhasebe hem de vergi derslerinde teoriyle 
birlikte uygulamayı da öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın amacı muhasebe ve vergi bölümlerinin program çıktıları ve müfredat arasındaki ilişki bağlamında müfredatın 
vergi alanında yeterliliğini araştırmak ve beklenen çıktıların vergi alanında ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını tartışmaktır.
Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla en yüksek üniversiteye giriş puanına 
sahip 10 devlet üniversitesi ve 10 vakıf üniversitesi Muhasebe ve vergi bölümü müfredatı incelenmiş ve içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Çalışmada ayrıca mali müşavirler ile görüşülecek ve  program yeterlilikleri  araştırılacaktır.
Bulgular: İncelediğimiz muhasebe ve vergi uygulamaları programlarında ortalama olarak 26 adet ders bulunmaktadır. 
Söz konusu derslerin ortalama 3’ünü  vergi dersleri ve 9’unu muhasebe dersleri oluşturmakta ve toplam ders kredilerinin 
%8’ini vergi derslerinin kredileri ve %35’ini de muhasebe derslerinin kredileri oluşturmaktadır. Tüm okullarda muhasebe 
uygulaması ile ilgili dersler bulunurken 20 programın sadece 5’sinde vergi uygulaması ile ilgili ders bulunmaktadır. 
Özellikle vergi ve vergi uygulamaları derslerinin yetersiz olduğu, vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasında 
anlamlı bir fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, Muhasebe ve vergi bölümü, Vergi eğitimi, Mesleki eğitim müfredatı 

Examination of Curriculum in Accounting and Taxation Programs in Vocational Schools

Abstract

The main aim of the The Accounting and Tax Department program is; to train qualified intermediary personnel in the 
accounting and finance departments of public and private sector companies, accounting and tax services companies, 
financial advisory bureaus. Undoubtedly, it is expected that tax subjects such as graduates’ proficiency in accounting 
courses should also be foundations. The Higher Education Council has been changed as the accounting program 
name accounting and tax applications program in the past years and as of 2014 it has been taken under the program 
accounting and tax department. As part of the program and the name of the program, it is intended that students learn 
to apply with theory in both accounting and tax courses.
This paper aims to investigate the adequacy of the curriculum in the field of taxation in the context of the relationship 
between the program outputs and the curriculum of the accounting and taxation departments and to discuss whether 
the expected outputs meet the needs in the field of tax. Besides,  The ineterview will be  done with financial advisor to  
investigate program qualifications.
In the study, one of the qualitative data collection techniques, the document review, 10 government universities and 
10 foundation universities with the highest university entry score, the accounting and tax department curriculum were 
examined and subjected to content analysis.
Results: There are, on average, 26 lessons in our accounting and taxation programs. 3 of these courses constitute tax 
courses and 9 of them constitute accounting courses and 8% of the total course credits are the credits of the tax courses 
and 35% of the accounting courses are the credits of the accounting courses. While there are lessons in accounting 
practice in all schools, only 5 of the 20 programs are related with tax practice. Especially the tax and tax applications 
courses are inadequate and there is no meaningful difference between foundation universities and state universities.

Keywords:  Vocational school, Accounting and tax department, Tax education, Vocational education curriculum
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Özet

Mesleki yükseköğretim nitelikli ara eleman yetiştirmek ve işsizlikle mücadele edebilmek için kısa süre içerisinde etkisini 
gösteren okul türüdür. Ülkelere göre değişmekle beraber 1 ila 3 yıl arasında eğitimini tamamlayan bireyler işgücü 
piyasasına kolaylıkla girmektedir.
Çalışmanın amacı; çeşitli ülkelerle (OECD ülkeleri ve Dünya GSMH’nin önemli bölümünü oluşturan OECD üyesi olmayan 
diğer ülkeler)  ve Türkiye’de mesleki yükseköğrenim ile ilgili bazı göstergeleri (kayıt oranları, öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayıları, öğrencilerin kayıtlı oldukları bilim dallarına göre dağılımları) karşılaştırmaktır. 
Çalışmada OECD eğitim veri tabanındaki istatistiklerden yararlanılmıştır. ISCED 5 düzeyinde 2014 yılı itibariyle Türkiye’de 
MYO’lara kayıt oranı 25 yaşın altındaki yaş grupları dikkate alındığında %30 dur. Söz konusu oranın OECD ortalaması 
%10’dur. Türkiye’de MYO’larda öğretim elemanı başına öğrenci sayısı 55,5 dir. Söz konusu oran Çin Hariç diğer ülkelerden 
yüksektir.
MYO öğrencilerinin kayıtlı oldukları bilim dallarına göre sınıflandırdığımızda, Türkiye’de %41,6 sının Sosyal bilimler, işletme 
ve hukuk alanlarında , %15, 6 sının mühendislik, imalat ve inşaat alanlarında, %12,1’inin ise sağlık ve refah alanlarında kayıtlı 
olduğu görülmektedir. Türkiye’de MYO öğrencilerinin %65’inin sosyal programlarda kayıtlı olduğu, teknik programlar ve 
sağlık programlarındaki öğrenci sayısının OECD ülkelerine göre düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Mesleki yükseköğretim, Meslek yüksekokulları, Dünyada meslek yükseköğretim

General View of Vocational Education in the World and in Turkey

Abstract 

It is a kind of school that is effective in a short period of time in order to educate qualified secondary school graduates 
and to cope with unemployment. Individuals who have completed their education between 1 and 2 years, depending 
on the country, easily enter the labor market.
Purpose of the study; (Enrollment rates, number of students per teaching staff, distribution of students according to 
the science divisions they are enrolled) related to vocational higher education in Turkey and in various countries (OECD 
countries and other OECD countries that constitute important parts of the world’s GDP).
The study utilized statistics from the OECD training database. As of 2014 at the ISCED level 5, the enrollment rate for 
VOCs in Turkey is 30% when age groups below 25 years are considered. The average rate in the OECD is 10%. In Turkey, 
the number of students per teaching staff in Turkey is 55.5 The said rate is higher than other countries except China..
In Turkey, 41.6% are registered in social sciences, business and law, 15.6% are registered in engineering, manufacturing 
and construction fields and 12.1% are registered in health and welfare areas. seen. It has been determined that 65% 
of  Vocational College students in Turkey are enrolled in social programs and that the number of students in technical 
programs and health programs is lower than in OECD countries.

Keywords:  Vocational higher education, Vocational higher education, Vocational higher education in the world
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Özet

Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle işletmeler arası rekabet daha fazla artış göstermiş, dolayısıyla markalar çoğalmış 
ve buna bağlı olarak tüketiciler için karar verme süreçleri daha da zorlaşmıştır. Tüketiciler artık eskiye kıyasla daha bilinçli 
karar vermektedirler. Dolayısıyla da işletmeler rakiplerinden farklılaşma çabalarına girmektedirler. Bu amaçla işletmeler 
piyasaya başarılı bir marka sunabilmek, bu başarıyı koruyabilmek ve markalarını tüketiciler üzerinde tercih edilir konuma 
getirmek için pazarlama karması elemanları aracılığıyla tüketicilerin marka değerlerini etkilemektedirler. 
Bu çalışmada pazarlama karması elemanlarının marka değeri boyutlarını oluşturan algılanan kalite, marka sadakati ve 
marka farkındalığı olarak adlandırılan boyutlara etkisi üniversite öğrencilerinin spor ayakkabı tercihleri doğrultusunda 
incelenmiştir. Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2016-2017 akademik yılında kayıtlı öğrenciler 
üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden toplanan 336 anket verisi SPSS 22 programı aracılığıyla 
analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımları, ortalama, standart sapma gibi çeşitli tanımlayıcı istatistiklerin 
yanı sıra güvenilirlik analizleri, varyans analizi ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.
Analiz sonuçları incelendiğinde spor ayakkabısı ürün tercihlerinde tüketicilerin algıladıkları marka değerini etkileyen 
pazarlama karması elemanları belirlenmiştir. Bu pazarlama karması elemanlarından mağaza görüntüsü ve reklam 
harcamalarının algılanan kalite ve marka farkındalığı üzerinde etkisi olduğu belirlenirken; fiyat indirimlerinin ise bu 
örneklem çerçevesinde bir etkisi görülmemiştir. Reklam harcamalarının marka sadakati yaratmadaki etkisi incelendiğinde 
ise reklam harcamalarının marka sadakati üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Marka değerini oluşturan boyutlardan 
algılanan kalite ve marka farkındalığı ile marka sadakatinin marka değerine etkisi incelendiğinde ise tüm boyutların 
marka değerini etkilediği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama karması elemanları, Marka, Marka değeri

The Effect Of Marketing Mix Elements On Brand Equity

Abstract

In recent years, with the effect of globalization the competition between businesses has increased more, therefore 
the brands have multiplied and accordingly the decision making process for consumers has become more difficult. 
Consumers now make more informed decisions than the old ones. Therefore, enterprises are trying to differentiate 
from competitors. For this purpose, businesses affect their brand equity through their marketing mix elements to 
release a successful brand to market, keep this success and to make their brand preferable for consumers. 
In this study, the effects of marketing mix elements on brand equity dimensions (perceived quality, brand loyalty, 
and brand awareness) were examined in terms of sport shoe preferences of university students. A questionnaire was 
applied to the students enrolled in the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Çağ University in the 2016-
2017 academic year. 336 questionnaire data collected from the students were analyzed with the SPSS 22 program. 
In the data analysis, besides various descriptive statistics like frequency distribution, mean, and standard deviation, 
reliability analysis, analysis of variance, and multiple regression analysis were used.
When analysis results are analyzed, marketing mix elements affecting the brand equity that consumers perceive in 
sport shoe product preferences are determined. It was observed from the marketing mix elements that store image 
and advertising spending have an impact on perceived quality-brand awareness; price deals were found ineffective. 
When the effect on creating brand loyalty of the advertising spending were examined, it was observed that advertising 
spending have an effect on brand loyalty. When the effect on brand equity of the brand equity dimensions that 
perceived quality-brand awareness and brand loyalty were examined, it was seen that all dimensions have an effect on 
brand equity. 

Keywords: Marketing mix elements, Brand, Brand equity 
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Özet 

Mesleki ve teknik eğitim; yeni becerilerin kazandırılması, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi ile meslekler 
arasında geçiş aşamasında uyum yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla; meslek eğitiminin uluslararası 
standartlar ve kriterlere uygun olarak planlanması, işgücü piyasalarında arz ile talebin nicel ve nitel olarak uyuşması 
açısından önemlidir. Türkiye’de eğitim; serbest öğrenme, yaygın eğitim ve örgün eğitim olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yükseköğretimi kapsamaktadır. Bu 
çalışmada ülkemizdeki tarımsal mesleki ve teknik eğitimin durumu incelenmiştir. Buna göre ülkemizde ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde özel bir tarımsal eğitim bulunmamaktadır. Ortaokulu bitiren öğrencilerden akademik başarısı yüksek olanlar 
çoğunlukla genel ortaöğretim okullarını tercih ederken orta ya da düşük akademik başarı gösterenler mesleki ve teknik 
eğitim okul ve kurumlarını tercih etmektedir. Ülkemizde tarım eğitimi, Kız Meslek Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerinin 
Tarım alanları ile Tarım Meslek Liselerinde verilmekte, bu şekilde eğitim veren toplam 50 Lise bulunmaktadır. Bu Liselerin 
taban puanları incelendiğinde 33,461-324,125 arasında değiştiği görülmüştür. Lise sonrası tarım eğitimi ya sınavsız/sınavlı 
(2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren) geçişle Meslek Yüksekokullarında (MYO) ya da Lisans Yerleştirme Sınavı 
(LYS) ile Ziraat Fakültelerinde devam etmektedir. Ülkemizdeki tarım eğitim veren Lise sayısı MYO sayısından çok daha az 
olduğundan, liselerin “ Aile ve Tüketici Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım 
Hizmetleri” gibi alanlarından Tarım programlarına sınavsız/sınavlı olarak geçilebilmektedir. Tarımsal MYO’nu bitiren 
öğrenciler ise dikey geçiş sınavı (DGS) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilmektedir. Ancak ülkemizdeki mevcut eğitim 
ile Tarımsal MYO’lardan DGS ile Ziraat Fakülteleri’ne geçen öğrenci sayısı son derece azdır. Dolayısıyla ülkemizde Tarım 
Liseleri-Tarımsal MYO-Ziraat Fakültesi sistemi işlememektedir. Bu nedenlerle Tarımsal Mesleki ve Teknik Eğitimin kaliteli 
bir şekilde sürdürülebilmesi için Tarım Liselerinin sayısının arttırılması, bu okulların taban puanlarının yükseltilerek, başarılı 
öğrencilerin de bu okulları tercih etmelerinin sağlanması, ayrıca istihdam imkanlarının da arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Lise, MYO, Mesleki eğitim

Agricultural Vocational and Technical Education System in Turkey

Abstract

Vocational and technical training ensures that new skills are acquired, creativity, innovation and entrepreneurship are 
promoted, and the ability to adapt in the transition phase between professions. Therefore; planning of vocational 
training in accordance with international standards and criteria is important in terms of quantitative and qualitative 
matching of supply and demand in the labor market. Education in Turkey consists of three main parts: free learning, 
non-formal education and formal education. Formal education includes pre-school education, primary education, 
secondary education, high school and higher education. In this study, the situation of agricultural vocational and 
technical education in our country has been examined. Accordingly, there is no special agricultural education in 
primary and secondary schools in our country. Those students who have completed secondary school and have high 
academic success tend to prefer general secondary schools, while those of them have moderate or low academic 
achievement prefer vocational and technical education schools and institutions. In our country, agriculture education 
is given in agriculture fields of vocational high schools (VHS) of girls, VHS of industrial, and also agriculture VHS, and 
there are totally 50 high schools providing education in this way. When the base scores of these high school were 
examined, it was found that it changed between 33,461-324,125. Post-secondary agricultural education has continue  
either at the  Agricultural Vocational School (VS) that through pass  with or without examination, or at the Faculty 
of Agriculture through Undergraduate Placement Exam (LYS). Since the number of high schools giving agricultural 
education in our country is much less than that of Agriclultural VS, it can be passed with / without examination to 
the agricultural programs from the fields of “Family and Consumer Services, Food and Beverage Technology, Plastic 
Technology, Beauty and Hair Care Services”. Students who graduate from Agricultural VS can pass to the Faculty of 
Agriculture through the vertical transfer examination (DGS). However, with the current education in our country, the 
number of students passing through DGS from Agricultural VS and Agricultural Faculty is extremely low. Therefore, 
the Agricultural High Schools-Agricultural VS-Agricultural Faculty system in our country does not process. For these 
reasons, it is necessary to increase the number of Agricultural High Schools, to increase the base scores of these 
schools, to ensure that successful students prefer these schools, and to increase their employment opportunities in 
order to sustain Agricultural Vocational and Technical Education with high quality.

Keywords: Agriculture, High school, VS, Vocational education
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Özet

Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarının “Gıda” ve “Tarım” programlarında eğitim gören öğrencilerin genel profillerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Tarımsal Ürünler Muhafaza 
ve Depolama Teknolojileri Programı; Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ve Gıda 
Teknolojisi Programı’nda eğitim gören toplam 247 öğrenciye 31 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete katılan 
öğrencilerin %74’ü kız, %26’sı erkek öğrencilerden oluşmuştur. Bu öğrencilerin ağırlıklı olarak 19-21 yaş aralığında olduğu, 
%3’ünün ise 25 yaşının üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin anne (%48) ve babalarının (%39) 
büyük oranda ilkokuldan mezun olduğu ve genel olarak düşük gelir düzeyine (750-1500 TL/ay ) sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu Kocaeli ilinden gelmiş (%48) ve bunu İstanbul (%33), Sakarya (%9) ve ülkemizin diğer 
illeri (%5) takip etmiştir. Anket uygulanan öğrencilerin %77’si meslek liselerinden, %12’si düz liselerden, %11’i Anadolu 
liselerinden mezun olmuştur. Ayrıca öğrencilerin %44’ünün diploma notlarının 5’lik not sisteminde 2,51-3,50 arasında, 
%43’ünün ise 3,51-4,50 arasında olduğu tespit edilmiş; %57’si okuduğu programa sınavsız olarak gelmiş, %43’ü ise sınavla 
yerleşmiştir. Okuduğu programı bilerek tercih eden öğrencilerin oranı %59 iken, hiç bilgisi olmadan tercih edenlerin 
oranı %41olarak bulunmuş ve okuduğu programı ilk beş tercihi arasına yazanların oranı ise %74 olmuştur. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin %69’u okudukları programı “bir mesleğe sahip olmak” için tercih ederken; %30’u “bir üniversite 
diplomasına sahip olmak” için tercih etmiştir. Çalışma ayrıca, öğrencilerin internet kullanımı konusunda oldukça hevesli 
(%72) olduklarını, sanatsal ve kültürel alanlarda ise daha isteksiz davrandıklarını göstermiştir. Örneğin, son üç ayda en 
fazla 5 kitap okuyanların oranı %62 iken hiç kitap okumayanların oranı %30 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde, en 
son bir hafta önce sinema veya tiyatroya gidenlerin oranı %20, en son bir ay önce gidenlerin oranı %57, en son bir yıl 
önce gidenlerin oranı %19’dur. Öğrencilerin %4’ünün ise hiç sinema veya tiyatroya gitmediği tespit edilmiştir. Kısaca, 
Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin aile yapıları ve gelir düzeyleri onların tercihleri, beklentileri ve sosyal 
yaşamları üzerine önemli etki yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Gıda, Meslek, Öğrenci profili, Tarım

General Profiles of Students Educated in Agriculture and Food Professions
Abstract

In this study, it was aimed to determine the general profiles of students who are trained in “Food” and “Agriculture” 
programs of Vocational Schools. For this purpose, a questionnaire consisted of 31 questions applied to total 247 
students educated in Agricultural Products Storage and Storage Technologies Program in Arslanbey Vocational School 
and Medicinal and Aromatic Plants and Food Technology Programs in Vocational School of Food and Agriculture at 
Kocaeli University. The students participated in the survey consisted of 74% female and %26 male. It was determined 
that these students were predominantly in the age range of 19-21 years and 3% of them were older than 25 years old.  
It was defined that mothers (48%) or fathers (39%) of the students took part in the study were mainly graduated from 
primary school and they have a low income level (TL 750-1500 per month) in general. The majority of the students 
came from Kocaeli province (48%) and it was followed by Istanbul (33%), Sakarya (9%), and other provinces (5%) of 
our country. 77% of the surveyed students came from vocational high school, 12% came from high school, and 11% came 
from Anatolian high school. Moreover, 44% of the students had a diploma grades between 2.51-3.50 and 3.51-4.50 in 
the fifth note system; 57% of them came to their program without exam and 43% of them were placed with the exam 
score. While 59% of the students preferred their program willingly, 41% of them preferred it without any knowledge 
and the rate of those who wrote their program among their top five preferences was 74%. The 69% of the students 
who participated in this study preferred their program for “having a profession” whereas 30% preferred it for “having 
a university degree”. The study also showed that the students were very enthusiastic about using the internet (72%), 
but they were also reluctant in artistic and cultural areas. For example, the ratio of those who read at most 5 books in 
the last three months was 62%, while the ratio of those who have never read books is 30%. Similarly, the rate of the 
students who went to the cinema or theater in the last one week was 20%, the rate of those who went in the last one 
month was 57%, and the rate of those who went in the last one year was 19%. The 4% of the students have never gone 
to cinema or theater. Briefly, family structures and income levels of the students trained in Vocational Schools have a 
significant impact on the preferences, expectations and social lives of them.
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Özet

Üniversite döner sermaye işletmesi müdürlükleri üniversitelerin farklı birimlerince açılan kurslar, eğitimler ve bilimsel 
etkinlikler ile çeşitli sektörlere hitap etmek için kurulan test laboratuvarları ve uygulama atölyeleri aracılığı ile yapılan 
işlemlerin faturalandırılmasını yapar. Döner sermaye işletmesinin alt birimlerinden bir tanesi de Mobilya ve Dekorasyon 
uygulama atölyeleridir. Üniversitenin ve dış piyasanın ihtiyaçlarını karşılayan bu uygulama atölyelerinde öğrenciler hem 
eğitim görmekte hem de uygulama yaparak deneyim sahibi olmaktadırlar. 
Çalışmanın amacı, Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyet gösteren Mobilya ve Dekorasyon 
atölyesinde yapılan işleri ve öğrencilerin kazandıkları deneyimleri ortaya koymaktır. Sonuç olarak da öğrenciler yapmış 
oldukları farklı mobilyalar sayesinde deneyim sahibi olarak mezun olmakta ve piyasada daha rahat iş bulabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler:  Döner sermaye, Mobilya ve dekorasyon, MYO

The Contributions of the Students of Furniture and Decoration Programme to the 
Circulating Capital Center of the University: The Case of Bartın

Abstract 

The directorates of circulating capital centers of the universities invoice the courses which are opened by different 
departments, scientific activities, test laboratories and workshops which adress various sectors. One of the sub-units 
of circulating capital center is the Furniture and Decoration workshops. Students are trained and gain experience by 
making practice in these workshops which meet the needs of both the university and outside market.
The purpose of this study is to introduce the experience of the students and the work done in the workshops of Furniture 
and Decoration as a part of the circulating capital center of Bartın University. Eventually, students are graduated with 
experience due to the different furnitures they practice and they find job in the market easier.

Keywords:  Circulating capital, Furniture and decoration, Vocational school
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Özet

Mesleki ve teknik eğitimin temelinde uygulayarak öğrenme yatar, bilgisayar destekli imalat dersleri birçok mesleki eğitim 
kurumunda laboratuar ve altyapı yetersizliği nedeni ile halen tahta ve bilgisayar başında, teorik ve simülasyon yöntemi 
ile anlatılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kendi olanakları ile 
atölye ve laboratuarlarında eğitim materyali olarak kullanılabilecek teknik özelliklerde CNC dik işleme tezgahının 
geliştirilmesidir. 
Bu konuda daha önce yapılmış bir çok çalışma mevcuttur fakat geliştirilen tezgahlar masaüstü, genellikle zayıf 
gövdeli ve güçleri sınırlı step motorlar ile imal edilmiş, işleyebildikleri parçalar sınırlı ve işleme hızları düşük, yetersiz 
makineler oldukları görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, sadece ahşap ve plastik malzemelerin değil metal ve çelik 
malzemelerinde işlenebileceği, servo motor kontrollü üç eksenli dik işleme tezgahının geliştirilmesi ve prototipinin imal 
edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda; az alan kaplayacak fakat sanayi tipi CNC’ lerin işlevini görebilecek, servo motor kontrollü, 
hava ve sıvı soğutmalı, çelik gibi sert malzemeleri de işleyebilen bir CNC tezgahı tasarımı ve imalatı çalışılmıştır. Yapılan 
ön incelemeler ve çalışmalar doğrultusunda ana gövde ve eksen parçalarının malzemeleri seçilmiştir. Sonuç olarak 
750x500x150 mm (X,Y,Z) işleme alanına sahip, hava ve ispirto soğutmalı, servo motor kontrollü 3 eksenli CNC tasarımı 
ve imalatı başarıyla yapılmıştır. Başta çelik olmak üzere alüminyum ve çeşitli kompozit malzemeler sorunsuz şekilde 
işlenmiştir. Tezgâhın teorik hassasiyeti ve standart sapması hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler:  CNC, Eğitim amaçlı CNC, Servo motor kontrol

Design and Prototype Of CNC Vertical Machining Counter With
Three Axis Servo Motor Control

Abstract 

On the basis of vocational and technical education, applied learning and computer assisted manufacturing courses 
are being taught in many vocational education institutions by means of theoretical and simulation methods on the 
basis of laboratories and inadequacy of infrastructure and still on board and computer. The main purpose of this study 
is to develop the CNC vertical machining center in technical specifications that can be used as training material in 
workshops and laboratories with their own possibilities of vocational and technical education institutions.
A lot of work has been done in this regard, but the developed machines are seen as desktops, usually with weak body 
and stepped motors with limited power, with limited parts that they can process and with low processing speeds and 
inadequate machines. In the scope of this study, it is aimed to develop and prototype three axis vertical machining 
center with servo motor control which can be processed not only in wood and plastic materials but also in metal and 
steel materials.
In accordance with this purpose; A CNC workbench which can cover a small area but can also function as an industrial type 
CNC, servo motor controlled, air and liquid cooled, steel, and other hard materials can be designed and manufactured. 
Preliminary examinations made and material of the main body and axis parts in the direction of the works have been 
selected. As a result, 3 axis CNC designed and manufactured with servo and motor control with 750x500x150 mm 
(X, Y, Z) machining area and air cooled with alcohol have been successfully manufactured. Aluminum and various 
composite materials, especially steel, are processed without problems. The theoretical precision and standard deviation 
of the loom are calculated.

Keywords:  CNC, Training CNC, Servo motor control
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Özet

Meslek yüksekokullarının amaçları arasında, sektöre nitelikli eleman kazandırmak yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 
programlarda öğrenim gören öğrencilerin, meslekleriyle ilişkili işyerlerinde staj yapmaları sağlanmaktadır. Staj 
uygulamalarından beklenen düzeyde verimin elde edilmediğine yönelik çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, 
bazı sorunların buna engel olduğu düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin staj uygulamalarında yaşadıkları 
sorunların ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Ayrıca belirlenecek sorunların; okul, program başkanlığı, öğrenci, işletme 
ve mevzuat boyutları da incelenecektir. Bu sayede, sorunların hangi boyutlarda yoğunlaştığı ve ne tür sorunların, 
öğrencilerin işyeri tecrübesini olumsuz etkilediği belirlenecektir. Çalışmada nitel teknikler kullanılmıştır. Örnek olay 
deseniyle yapılmış çalışmada, katılımcılardan yapılandırılmış görüşme formu üzerinden veriler toplanmıştır. Çalışmaya 
İstanbul’daki bir devlet üniversitesinde bulunan Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Elektronik ile Kontrol ve Otomasyon 
Teknolojisi Programı stajyerleri dahil edilmiştir. Çalışmada 428 stajyerin gönüllü olarak paylaştığı veriler kullanılmıştır. 
Çalışmada verileri kullanılacak katılımcılardan örtük onay alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Çalışmanın bulgularına bakıldığında, staj süreçlerinde çok sayıda sorunun yaşandığı tespit edilmiştir. Bu sorunlar 
başlıca; öğrencinin uygulama deneyiminin düşük olması, işyerinin stajyere gereken rolü vermemesi, iş ortamına ve işe 
uyum süreci, deneyim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ve sahada yaşanan sorunlar şeklindedir. Çalışmanın önerileri 
arasında, yaşanan sorunların çözülmemesi, stajlardan beklenen niteliğin elde edilmesinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu 
nedenle, yaşanan sorunların çözülmesi ve bu süreçte Meslek yüksekokulu ve işyerlerinin etkileşimli bir şekilde iletişim 
halinde olmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulu, Staj uygulaması, Staj sorunları, İşyeri deneyimi 

Assessment of Faced Problems of Vocational Schools Students at Internships

Abstract

One of the aims of the vocational schools is to provide qualified staff in the sector. For this purpose, students who 
are training in the vocational programs are provided with internships at firms related to their professions. Considering 
the studies on the lack of efficiency for expected level of internship practice for students, it can be considered that 
some problems prevent this. The purpose of this study is assessment of the problems that students experience in their 
internship practice. In addition, for determined problems; dimensions such as school, programme, student, firm and 
regulations were examined. Thus, it has been determined in which dimensions the problems are concentrated and 
what kind of problems negatively affect the workplace experience of the students. Qualitative techniques were used in 
the study. Study designed as a case study. Data were gathered from the participants through the structured interview 
form. Interns of the Electronic and Control-Automation Technology Programmes within the Vocational School at a 
state university in Istanbul have been included in the study. The study included 428 voluntarily interns. Passive consent 
was obtained from participants. The collected data were subjected to content analysis. In the findings of the study, 
many problems have been experienced during the internship process. These problems grouped such as; low practical 
experience, lack of giving the required role to interns, adaptation process to the workplace field and problems faced at 
field. The faced problems have negative effects on the quality of expected from the internships. For this reason, solving 
of the problems should be the priority. In addition, it should be ensured that the vocational colleges and workplaces are 
interacting with each other in this process. 

Keywords: Vocational education, Vocational school, Internship practice, Internship problems, Workplace experiences
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Özet

Mesleki eğitime yönelik yatırım, günümüzde pek çok devlet tarafından artan bir oranda desteklenmektedir. Mesleki 
eğitimin verildiği yükseköğretim kademesindeki kurumlardan birisi de meslek yüksekokullarıdır. Meslek yüksekokulları 
bünyesinde çok sayıda program yer almaktadır. Bu programların belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilmesinin 
sağlanması, programların hâlihazırdaki durumunun ortaya çıkarılması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, Kontrol ve Otomasyon teknolojileri programına yönelik, farklı boyutları kapsayacak şekilde program değerlendirme 
ölçütlerini belirlemektir. Bu sayede, programa yönelik değerlendirme boyutlarının neler olduğu ve değerlendirme 
süreçlerinde hangi ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ortaya çıkacaktır. Ayrıca belirlenecek ölçütlerden yola 
çıkılarak farklı programlar için de ölçüt geliştirilmesi sağlanabilir. Çalışmada karma desenle yürütülmüştür. Çalışmanın 
birinci aşamasında delphi tekniği, ikinci aşamasında ise nicel teknikler kullanılmıştır. 2016-ÖSYS Yükseköğretim 
programları ve kontenjanları kılavuzuna göre, en yüksek puana sahip farklı ilk 10 program uzmanına ulaşılmıştır. Program 
uzmanlarının potansiyel ölçütleri değerlendirmeleri talep edilmiştir. Uzmanların çalışmaya katılmalarını onaylamasının 
ardından, uzmanlara internet ortamında toplam 156 potansiyel ölçüt gönderilmiştir. Bir ölçütün geçerli olması için %90 
ve üzeri uygunluk aranmıştır. Uzman değerlendirmeleri sonucunda sekiz boyutlu 142 ölçüt program için değerlendirme 
ölçütü olarak uygun görülmüştür. Uzmanlar tarafından yüksek bir orandaki fikir birliği sonrasında belirlenen ölçütler için 
aynı zamanda program mezunlarının da görüşleri alınmıştır. Bu aşamada kartopu örneklemle 130 katılımcıya ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak, uzmanlar 142 ölçüt için yüksek bir oranda fikir birliği ifade etmişlerdir. Aynı zamanda mezunlar da yüksek 
bir oranda ölçütleri uygun bulmuşlardır. Bazı boyutlardaki uygunluk düzeyleri mezunlar ve uzmanlar arasında değişse 
de, genel itibariyle ölçütlerin kullanım için uygun olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Program değerlendirme, Meslek yüksekokulu, Kontrol ve Otomasyon teknolojisi 

Program Evaluation in Vocational Education: Determination of Program Evaluation Criteria for 
Control and Automation Technology 

Abstract

Investment in vocational training is supported by an increasing rate in many states. One of the higher education institutions 
that provide vocational education is vocational schools. There are many vocational programs within the vocational 
schools. Ensuring that these programs are evaluated according to the criteria to be determined, is important in terms 
of revealing the current situation of the programs. The purpose of this study is to determine the program evaluation 
criteria for the Control and Automation technology program in different dimensions. Thus, evaluation dimensions and 
criteria should be taken into consideration during the program evaluation process will be revealed. Also, it is possible 
to determine the criteria for different programs by going out from the criteria to be determined. The study was carried 
out with mixed pattern. In study delphi and quantitative techniques were used. According to 2016-OSYS, different top 
10 program experts with the highest score were reached. Program experts have been asked to assessment potential 
criteria. After approving experts to participate in the study, a total of 156 potential criteria were sent to the experts via 
the internet. For a criteria to be valid, 90% and above conformity is sought. As a result of the expert evaluations, 142 
criteria with eight dimensions were considered as evaluation criteria for the program. At the same time, opinions of 
the program graduates were taken for the determined criteria, after a high opinion by the experts. At this stage, with 
snowball sampling has reached 130 voluntary participants. As a result, the experts considered the 142 criteria to be 
appropriate in a high-minded consensus. Similarly, graduates appropriate high-minded consensus for criteria. In some 
dimensions, eligibility ratings vary little between graduates and specialists, but generally it is thought that the criteria 
are appropriate for use.

Keywords: Vocational education, Program evaluation, Vocational school, Control and Automation technologies
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Özet

Doğal kaynakların sınırlı olması, gün geçtikçe azalıyor olması ve sanayileşmenin de getirdiği çevresel sorunlar nedeniyle 
mevcut kaynakların verimli ve etkin kullanılması çok önemli bir hale gelmiştir. Tedarik zinciri uygulamalarına yönelen 
KOBİ’ler zamanla artan ters lojistik faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamışlardır. Geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme/
kullanım ters lojistiğin temel unsurlar arasında yer almaktadır. Etkin tedarik zinciri kullanımıyla elde edilen atık maddeler, 
ters lojistik ile üreticiye hammadde olarak geri gelmekte ve yeniden üretime kazandırılmaktadır. Bu çalışmada, Çukurova 
bölgesinde faaliyet gösteren 80 üretim işletmesi kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
anket uygulanan işletmelerin %33’ü ters lojistik faaliyetlerini uyguladıklarını, %59’u kısmen uyguladıklarını ve %8’i hiç 
uygulamadıklarını ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ters lojistik, Yeniden değerlendirme, Geri dönüşüm

Understanding of Reverse Logistics in Turkey’s: 
Case of SMEs operating in Çukurova District

Abstract
        
Using the existing resources efficiently and effectively has become very important because of limited natural resources, 
day by day decrease in the natural resources, environmental problems brought by industrialisation. SMEs, which direct 
toward to supply chain practices has started to focus on increasing reverse logistic activities. Recycling and reevaluation/
use are the among the basic elements of the reverse logistic. Waste materials, which are obtained through effective 
supply chain management come back to producers as raw materials by reverse logistic and have been brought back 
to production. In this study, the 80 production companies, operating in the Çukurova district are selected through 
convanience sampling method. Based on the findings obtained, while 33% of companies has implemented the reverse 
logistic activities, 59% of them implement partially and 8% has never used it.
        
Keywords: Reverse logistics, Reevaluation, Recyclying
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Özet

Son zamanlarda hızla büyüyen spor ekonomisi, şike, teşvik primi, etik ve hukuki açıdan yasaklanan diğer fiili davranışları 
da beraberinde getirmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasıyla, dünyada ve ülkemizde birçok şike soruşturması yapılmış 
ve federasyonlar yeni düzenlemeler yapmaya adeta zorlanmıştır. Araştırmanın amacı, 3 Temmuz 2011’de ülkemizde 
yaşanan şike soruşturması kapsamında Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören üç büyük futbol kulübünün (Beşiktaş 
(BJK), Fenerbahçe (FB), Galatasaray (GS)) taraftar ruhuna ve mali tablolarına etkisini ölçümlemek olarak planlanmıştır. 
Çalışmada taraftarların takımlarına olan bağlılıklarını ölçmek için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak takım 
ruhunu ve takıma bağlılıklarını ölçümleyen ölçekler oluşturularak, şike soruşturmasının takımların mali tablolarına 
etkisi de finansal durum tabloları (bilanço) ile kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının karşılaştırılmaları ile 
değerlendirilecektir. Karşılaştırmada kullanılacak olan mali tablolar; Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) elde 
edilerek, şike olayının yaşandığı yıl olan 2011 yılından bir önceki dönem (2010), şikenin yaşandığı yıl (2011), ve şikenin 
yaşandığından bir sonraki dönem olan 2012 yıllarının verilerinden oluşacaktır. Bu zamana kadar yapılan yerli ve yabancı 
yazındaki araştırmaların ya hisse senedi getirileri, ya ulusal endeks ya da tek bir takım üzerinden yapıldığı, hiç birinin 
mali tablolara olan etkisini incelemediği ve hatta çalışmaların taraftar odaklı olmadığı görülmüştür. Bu eksiklik dikkate 
alındığında bu çalışmada sadece şike olaylarının finansal boyutu değil taraftarlarında bu olaylar ile ilgili neler hissettiğinin 
tespit edilecek olması bu araştırmanın özgünlüğünü oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şike, Şike soruşturması, Mali tablolar, Taraftar ruhu, Üç büyükler

The Effect of the Match-fixing Probe on Supporter Spirit of Three Major Teams Traded in 
Bist (Istanbul Stock Exchange) and on Their Financial Statements

Abstract

The sports economy, which is rapidly growing lately, has brought along match-fixing, incentives, ethics and other 
actual behaviors which are banned legally. Therefore, in our country and in the world, a lot of match-fixing probe has 
been carried out and the federation is almost forced to make new arrangements. The purpose of the study is planned 
to measure the effect of 3 major football clubs (Beşiktaş (BJK), Fenerbahçe (FB), Galatasaray (GS)) traded in Istanbul 
Stock Exchange within the match-fixing probe on 3 July 2011 on supporter spirit and on their financial statements. In 
the study, qualitative research methods are used to measure the commitment of the fans to the team and the scales are 
created to measure the team spirit and team commitment. The effect of match-fixing probe on financial statements of 
teams is examined with the comparison of the statement of profit or loss and other comprehensive income statements 
and statements of financial position (financial statement). The financial statements, which are used in comparison, are 
taken from the Public Disclosure Platform and they include the data belonging to year before the match-fixing took 
place (2010), to year in which the match-fixing event took place (2011) and to the year after the match-fixing took place 
(2012). It is seen that the research in national and foreign literature has been related with share earnings, national index 
or one single team only up to now and none of them seems to focus a supporter-oriented work or its effect on financial 
statements. When considered this, this study has tried to determine how supporters felt about the match-fixing, not 
just its financial position and this creates the study’s originality.

Keywords: Match-fixing, Match-fixing probe, Financial statements, Supporter spirit, 3 Major teams
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Özet

Meslek yüksekokulları, ülkemizde sanayinin ara eleman gereksinimini karşılayan önemli kaynaklardan birisidir. Birçok farklı 
programda eğitim veren ve sanayinin ihtiyacı olan, alanında donanımlı ara teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bu 
okullarda ana amaç uygulayarak öğrenmeyi ön planda tutmaktır. Özellikle meslek yüksekokullarının teknik programlarında 
öğrenim gören öğrenciler, teorik derslerde aldıkları temel bilgileri uygulama dersleri ile pekiştirmektedirler. Öğrenciler 
bu derslerde uygulama yaparak hem öğrenmekte hem de uygulama becerisi kazanmaktadırlar. Meslek alanlarında 
kullanacakları ekipmanların neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını deneyerek öğrenirler. 
Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Mobilya ve Dekorasyon ile Peyzaj ve Süs Bitkileri programı öğrencileri, 
uygulamalı derslerde ortak çalışmalar yapmaktadır. Farklı meslek disiplinleri ile ortak uygulama çalışmaları yapmak 
öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmakta ve onlara ekiple çalışma becerisi aşılamaktadır. Bu çalışmada, Mobilya 
ve Dekorasyon ile Peyzaj ve Süs Bitkileri programları öğrencileri Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Ulus 
yerleşkesinin iç mekân peyzaj uygulamalarını ortak yapmışlar ve öğrencilerin ortak uygulama çalışmalarında edindikleri 
deneyimler ile yapılan ortak çalışmalara ait örneklere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  İç mekân, Peyzaj tasarımı, Peyzaj ve süs bitkileri, Mobilya ve dekorasyon

Common Interior Landscape Design and Practices of Furniture Decoration And Landscape And 
Ornamental Plants Programs In Vocational Schools: The Case Of Bartın University

Abstract

Vocational Schools in our country is one of the important sources that meet the intermediate personnel of industry.  
The main purpose is to keep learning by applying in the forefront in these colleges providing education in many 
different programs and aiming to train equipped intermediate personnel meeting the needs of the industry. Especially, 
the students studying in technical programs of Vocatıonal Schools consolidate the basic information they take in 
theoretical courses with practice courses. The students learn by practising as well as gaining practical skills in these 
application courses. They learn by practising what the equipments they will use in their professional fields are and how 
they are used.
The students of Furniture Design with Landscape and Ornamental Plants Program in Bartın University Vocatıonal 
Schools are making common practices. Making common practices with different professional disciplines provides 
students different perspectives and inspire them team working skills. 
The students of Furniture and Decoration and Landscape and Ornamental Plants programs worked together in the 
implementations of interior design of Bartın University Ulus Campus. In this study, the samples of common practice 
work in Ulus Campus and the experience students had are given.

Keywords:  Urban furniture, Landscape design, Furniture and decoration
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Özet 

Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan Peyzaj ve Süs Bitkileri Programlarında, dört dönemi kapsayacak şekilde iki 
yıl eğitim verilmektedir. Mezun olan öğrenciler “Peyzaj Teknikeri” ünvanı adını almaktadır. Eğitim süresince dersler teorik 
ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğrenciler Peyzaj Uygulama derslerinde yapısal ve bitkisel malzemeyi tanıma ve 
uygulama tekniklerine yönelik öğrendikleri teorik bilgileri uygulama şansı bulmaktadır. Ayrıca peyzaj tasarım projelerini 
okuma ve bu projelerin alana aplikasyonu gibi faaliyetler de yapılmaktadır.
Bu çalışmada; donanımlı ve nitelikli Peyzaj Teknikeri yetiştirmek için,  Peyzaj Uygulama derslerinin işlenişi sırasında 
karşılaşılan eksiklikler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Bu bağlamda sorunların çözümü için Kamu kurum ve 
kuruluşları ile üretim, bakım, uygulama yapan özel sektör temsilcilerinin uygulama derslerine olan katkılarının nasıl 
olacağı irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Bartın Meslek Yüksekokulu, Peyzaj teknikerliği eğitimi, Peyzaj uygulama dersi

Problems Encountered During the Processing of Landscape Application Courses and Suggestions for 
Solution: Example of Bartın University Vocational School

Abstract

The Landscape and Ornamental Plants programs within Vocational Schools provide two years of education covering 
four periods. Graduated students are named “Landscape Technicians” title. During the training courses are taught both 
theoretically and practically. Students are able to apply the theoretical knowledge they learn about the recognition and 
application techniques of structural and herbal materials in Landscape Practice courses. In addition, activities such as 
reading landscape design projects and applying these projects to the field are also carried out.
In this study; In order to train qualified and qualified Landscape Technicians, deficiencies encountered during the 
processing of Landscape Practice courses, problems and suggestions for solution are discussed. In this context, it is 
discussed how public sector institutions and private sector representatives who make production, maintenance and 
application with their contribution to implementation courses will be discussed.

Keywords: Bartın Vocational School, Landscape technician training, Landscape practice course
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Özet

Sürekli gelişen teknolojiye bağlı olarak her geçen gün enerji tüketiminde artış yaşanmaktadır. Petrol, kömür, doğalgaz 
gibi enerji kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle de yenilenebilir enerji sistemlerinin önemi gün geçtikçe daha da 
artmaktadır. Yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde kullanımı en yaygın olan alanlardan bir tanesi de güneş panelleri 
ile elektrik üretimidir. Uygulamalarda genellikle güneş panelleri sabit olarak kullanılmaktadır. Güneşin gün içerisinde 
zamana bağlı olarak panellere geliş açısının değişmesi nedeni ile sabit panel kullanımlarında verimlilik düşük olmaktadır. 
Bu çalışmada Makine Resim ve Konstrüksiyon öğrencileri tarafından güneş paneli, güneş ışınlarının geliş açısına göre 
yön değiştiren bir sistem üzerine yerleştirilmiştir. Yapılan çalışmada 2 adet servo motor, 5.5V güneş paneli, ldr (ışığa 
bağımlı direnç), arduino mikro denetleyici ve ekipmanların sabitlendiği şaseler kullanılmıştır. Sistem yatay ve dikey 
pozisyonlarda hareket edebilmektedir. C++ yazılımı kullanılarak 4 adet ldr ile yatay ve dikey pozisyonlarda ölçülen 
değerlerin ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada daha yüksek değere sahip olan bölgeler belirlenerek servo 
motorlar ile sistemin yatay ve dikey pozisyonlarda hareket ettirilmesi sağlanmıştır. Ldr değer ortalamaları birbirine yakın 
oluncaya kadar servo motorlara hareket sinyalleri gönderilmiştir. Servo motorların konumları sabitlendiğinde, güneş 
paneli en uygun doğrultuda güneşe doğru çevrilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma neticesinde, hem güneş panellerinin daha 
verimli çalışabilmesi sağlanmış hem de Makine resim ve konstrüksiyon öğrencileri tasarım, üretim, yenilenebilir enerji 
sistemleri, otomasyon ve yazılım konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Hareketli güneş paneli, Mekanik tasarım, Otomasyon

A Study on the Design of Movable Solar Panels 

Abstract 

It is experiencing an increase in today’s energy consumption due to constantly evolving technology. The importance of 
renewable energy systems is increasing day by day due to limited energy sources such as oil, coal, natural gas. One of 
the most common areas for use in renewable energy systems is electricity generation through solar panels. In practice, 
solar panels are usually used as stationary. The efficiency of the use of fixed panels is low due to the change of the 
angle of arrival of the sun to the panels depending on the time during the day. In this study, the solar panel is placed 
on a system that changes direction according to the angle of incidence of the sun rays by the students in Machinery 
Painting and Construction. 2 servo motors, 5.5V solar panel, ldr (light dependent resistor), arduino micro controller and 
chassis to fix the equipment are used in this study. The system can move in horizontal and vertical positions. Using 
C ++ software, it was compared the average of the measured values in the horizontal and vertical positions with four 
ldrs. In this comparison, regions with higher values were determined and the servo motors were used to move the 
system in horizontal and vertical positions. Motion signals are sent to servo motors until the average of the ldr values 
are close to each other. When the positions of the servomotors are fixed, it is ensured that the solar panel is turned 
in the most suitable direction towards the sun. As a result of this work, both the solar panels have been able to work 
more efficiently and the Machine Drawing and Construction students have had knowledge about design, production, 
renewable energy systems, automation and software.
 
Keywords:  Automation, Mechanical design, Movable solar panel
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Özet

Bu çalışma Makine programında yer alan öğrencilerin mesleki gelişimi için yapılmıştır. Çalışmada Computer Numerical 
Control (CNC) kodları kullanılarak hedeflenen profil bir materyal üzerine işlenmektedir. Öğrenciler ile birlikte bilgisayarda 
çizilen bir profili kâğıda aktaran bir mini CNC çizici tasarlanmıştır. CNC teknolojisi kullanımı ile, endüstriyel uygulamalarda 
hem üretim süresi kısaltılmakta hem de oluşabilecek geometrik hatalar azaltılmaktadır. Mini cnc plotter yapımı için; 
2 step motor, 1 servo motor, arduino mikro denetleyici , arduino motor modülü ve ekipmanların sabitlendiği şaseler 
kullanılmıştır. Mini Cnc Çizici 3 eksende hareket edebilmektedir. Hareketlerin gerçekleşmesi “X” ve “Y” eksenlerinde 
step motorlar, “Z” ekseninde ise servo motor tarafından sağlanmıştır İlk olarak step ve servo motorların bağlantıları 
yapılıp, C++ dilinde oluşturulan yazılım arduino mikro denetleyiciye yönlendirilmiştir. Daha sonra kağıt üzerine çizilecek 
profilin G kodları oluşturularak başka bir ticari yazılıma aktarılmıştır. Bu yazılım G kodlarının tanınması ve motorlara bu 
komutların uygulanma sinyallerinin iletilmesini sağlamaktadır. Çizimler, kağıt üst yüzeyi Z=0 mm olarak tanımlanan 
16 cm lik bir alanda yapılmıştır. Step motorlar için uygulanan her bir adım 0,01 mm olup, servo motor ise çizim yapan 
kalemi “0-30” mm arasında hareket ettirebilmektedir. Uygulama tamamlandıktan sonra 40-500 satırlık G kodları ile 
sistem test edilmiştir. Bu çalışma ile öğrencilerin hem tasarım ve üretim kabiliyetleri geliştirilmiş hem de otomasyon 
konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
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A Sample Design Study For Mini CNC Plotter 

Abstract 

This study was done for the professional development of the students in the Machine program. In the study, the target 
profile is processed on a material using Computer Numerical Control (CNC) codes. A mini CNC plotter which transfers 
a profile drawn on a computer to a paper is designed with students. With the use of CNC technology, in industrial 
applications both production time is shortened and geometrical faults that can occur can be reduced. For making mini 
cnc plotter; 2 step motor, 1 servo motor, arduino micro controller, arduino motor module and chassis where equipment 
is fixed were used. The Mini Cnc Plotter can move up to 3 axes. Actuation of the movements is provided by stepper 
motors in the “X” and “Y” axes and by the servo motor in the “Z” axis. First, the connections between step and servo 
motors are made and the software created in C ++ language is directed to arduino micro controller. Then, G codes of 
the profile to be drawn on paper were created and transferred to another commercial writing. This software allows 
recognition of G codes and transmission of the execution signals of these commands to the motors. The drawings were 
made in a 16 cm area with the top surface of the paper defined as Z = 0 mm. Each step applied to the step motors is 
0.01 mm and the servo motor can move the drawing pen between 0-30 mm. After the application was completed, the 
system was tested with 40-500 lines of G codes. With this study, both students’ design and production capabilities 
have been improved and they have to have knowledge about automation.
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Türkiye’de Mesleki Eğitimde Meslek Yüksekokulları, Öğretim Elemanları ve Öğrenciler
Selim KORKMAZa

aÖğr. Gör., Hitit Üniversitesi, selimkorkmaz@hitit.edu.tr

Özet

Mesleki eğitimdeki yetersizliğimizden haberi olmayan yok, ancak sorunun cılız seslerle dillendirilmesinin dışında da 
yapılan ciddi bir iyileştirmeye ve gelişmeye rastlamıyoruz. Birçok kurum ve kuruluş kalifiye çalışana ihtiyaç duyarken, 
ülkemizde bu kadar genç işsizin bulunması sorunun büyüklüğü hakkında en önemli göstergedir. 
Türkiye’de meslek denilince toplumun ilk aklına gelen yükseköğretim olmaktadır, çünkü birçoklarına göre iyi bir 
yaşam ve kariyerin elde edilmesi için kişilerin üniversitelerden mezun olması şarttır. Eskiden mesleki eğitim yükünün 
bir kısmını karşılayan meslek liseleri önemini kaybedince, üniversiteler meslek eğitiminin en büyük muhatabı haline 
gelmiştir. Üniversitelerin bir parçası olan meslek yüksekokulları ise ihtiyaç duyulan ara elemanlara meslek kazandırma 
görevindedir. O halde sorun genel üniversite sorunu olmasına rağmen, meslek yüksekokulları özellikle ele alınmalıdır.
Üniversiteye daha özelde de meslek yüksekokuluna doğru düzgün bir seçme kıstasından geçmeden gelen, Türkçe 
matematik ve fen gibi temel dersleri öğrenememiş, ders notlarını, kitaplarını veya internet ortamındaki bilgileri 
ezberlemekle derslerini geçmeye, diploma almaya odaklanmış öğrenci, dersi geçtiği için öğrendiğini düşünmemeli, 
öğrendiği dersi geçmelidir. Bugün okulda başarılı öğrencilerin bir kısmının iş hayatında ki başarısızlığı bu yüzdendir.
Öğretim elemanları özellikle meslek yüksekokullarında kalabalık sınıflarda, tembel ve ilgisiz olarak nitelendirdiği, temel 
eğitimini beğenmediği öğrencilerine, kendi ezberci, uygulaması zayıf ve piyasa gerçeklerinden uzak ders notlarını 
anlatmak çabası içindedir. Öğretim elemanı dersi niye anlattığını, nerde kullanılacağını, mesleki çalışmada ne işe 
yarayacağını bilmeli, bilimsel gelişmeleri ve değişen piyasa şartlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Bu çalışmada mesleki eğitim, meslek yüksekokulları, öğrenci ve öğretim elemanı çerçevesi içinde çeşitli tecrübe ve 
anketlerle değerlendirilecek ve mevcut sorunlara çözümler önerilecektir.
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Vocational Schools, Teaching Staff and Students in Vocational Education in Turkey

Abstract

Everybody knows about lack of in vocational education in our country but there is no development or recovery except 
talking on it. While many institutions and organizations need qualified workers, to be finding many young unemployed 
people in our country is the most important indicator of the magnitude of the problem.
When the subject is a profession in Turkey, the universities come to mind first, because many people think that to 
graduate a university is necessary to achieve a good life and career. The vocational high schools that meet some of the 
vocational training load were lost their importance in the past, and the universities have the most important place in 
to have a profession now. The vocational schools, which are part of the universities, are in charge of recruiting needed 
intermediate staff for this reason the vocational schools should be addressed in particular, although the problem is the 
general university problem. 
Students who come to university or rather vocational schools only focused about to pass the courses and to get a 
diploma, whereas learning is different from to pass the courses. These students think that it is necessary memorizing 
course notes, books or information on the internet to learn something. This is the reason why some of the successful 
students in school today failed in business life.
Teaching staff especially in the vocational schools wants to teach information which away from practice, non-market 
and depend on their own memorization to the students in crowded classes and these students without basic knowledge 
are irrelevant, and lazy for the teaching staff. The instructor should know what the lesson tells, where to use it, what it 
will do for professional work, scientific developments and changing market conditions.
In this study vocational education will be evaluated with various experiences and questionnaires in terms of vocational 
schools, students and teaching staff and solutions to existing problems will be offered.
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Özet

Bilgisayar ve bilgisayar programlarının gelişimi bilimin her dalını ilgilendiren ve genel olarak iyileştiren bir etkiye 
sahiptir. İnşaat eğitiminde mimari, statik projeler ve hakediş gibi önemli konularda bilgisayar programları yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Uzun süren mimari proje çizimini kolaylaştırmak, deprem bölgesinde yer alan ülkemiz için çok önemli 
ve karmaşık olan statik tasarım ve proje hesaplamalarını kolay, hızlı ve doğru yapabilmek ve zor maliyet hesaplarının 
içinden rahatlıkla çıkabilmek için bilgisayar programlarının kullanımı bir zorunluluk halini almıştır.
Yapının gerek mimari çizimi ve gerek taşıyıcı sisteminin hesabı için öğrenilmesi gerekli bazı bilgisayar programları, alt 
yapısı sağlam teknik insanlar için çok büyük kolaylıklar sağlarken, alt yapısı olmayan insanlar için teknik adamlığın yerini 
almış durumdadır, çünkü alınan eğitimler bir kenara bırakılmakta sadece program kullanılmasına odaklanılmaktadır. 
Bilgisayar programlarının kullanımı ancak yapı eğitimini tam olarak almış, imar kanunlarını, çizim tekniklerini, bina 
bilgisini, yönetmelik ve standartları bilen, taşıyıcı sistem hesabını ve mimari tasarımı elle yapabilecek yetenekte ki teknik 
adamların işidir. Bilgisayar programının kullanımı, inşaat teknik adamı için başlangıç noktası değildir, yapı eğitimini 
hakkıyla almış insanların kullandığı bir yardımcı unsurdur. Bu çalışmada genel olarak yapı mimarisi ve yapı taşıyıcı 
sistemlerinin hesabı için kullanılan çizim ve statik programlar, bu programların alt yapısı için öğrenilmesi gerekli bilgiler 
üzerinde durulacak, program kullanımının fayda ve sakıncaları anlatılmaya çalışılacaktır. Program kullanımı derslerini 
alan öğrencilerin durumları, programı öğreten eğitmenlerin tecrübeleri ve piyasada proje üreten teknik insanların 
gözlemlenen bazı hatalarından yararlanılarak bilgisayar programlarına olan bakışı normalleştirmek ve toplumun daha 
sağlıklı ve konforlu yapılarda hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
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Positive and Negative Effects of Computer Programs Used for Construction Department

Abstract

The development of computer and computer programs has an influence that affects and generally improves every 
branch of science. In construction science, computer programs are widely used in important issues such as architecture, 
static projects and building cost calculations. The use of computer programs has become a necessity in order to 
facilitate the drawing of the long architectural project and to make the static design and project calculations which are 
very important and complicated for our country located in the earthquake zone to be easy, fast and accurate and to 
make difficult cost calculations.
The computer programs that need to be learned for both the architectural drawing and the calculations of the load 
bearing system provide a great deal of convenience for the technical people with solid infrastructure, but using these 
programs for people with inadequate training is to be technical person itself. The technical people, who have enough 
building education, can use these programs properly because they will be able to draw architectural project and 
resolve the load bearing system account manually and they know the zoning laws, drawing techniques, regulations 
and standards. The use of the computer program is not the starting point for a construction technical person, it is a 
helpful element used by people who have building education. In this study, drawing and static programs which are used 
for the account of building architecture and building systems in general and the necessary information to be learned 
for the substructure of these programs will be discussed and its benefits and deficiencies will be tried to be explained. 
This work was needed to normalize the view of computer programs due to the situations of the students who took 
program courses, the experiences of the educators who teach these courses, and some of the errors observed by the 
technical people who produced the project on the market, and to ensure that the community continues its life in safer 
and more comfortable structures.
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Özet

Sağlık hizmetleri günümüzde; hekimler, hemşireler ve diğer çalışanlarının kapsamlı ve koordineli olarak üstlendikleri bir 
ekip hizmetidir. Tıbbi sekreterler ise bu sağlık ekibinin bir parçası olarak hastanın hastaneye başvurusundan taburcu 
işlemlerinin yapılmasına kadar olan süreçte birçok farklı görevi üstenmiştir.  
Ülkemizde kullanılan tıbbi sekreter kavramının; literatürde ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda, birden çok kavramla 
ifade edildiği görülmektedir. Bunlar tıbbi kayıt görevlisi, tıbbi transkripsiyonist, tıp sekreteri, yönetici tıbbi asistan, 
kodlayıcı, hasta kabul görevlisi,  resepsiyonist, tıbbi kayıt teknisyeni ve sağlık bilgi teknisyeni olarak tanımlanmaktadır.
Tıbbi sekreterliğin gelişimi, tıbbın gelişimine ve tıbbi kayıtların kullanımına paralel bir gelişim göstermiştir. Zaman 
içerisinde toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, tıbbi sekreterlikte değişme ve gelişmeler kaydedilmiştir. 
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tıbbi sekreterlere duyulan ihtiyaç giderek artmış,  çalıştıkları ortamlara ve birimlere 
göre sorumlulukları farklılaşmıştır. Tıbbi sekreterler sadece kayıtları tutan, daktilo yazan, not tutan ve çeşitli büro işlerini 
yapan bir eleman olmaktan çıkarak;  iletişim becerileri ile donatılmış, tıbbi ve idari verilerin ve bilgilerin bilimsel ilkelere 
göre toplanması, düzenlenmesi ve bilginin kullanımında uzmanlık isteyen önemli görevler üstlenmiştir. Meslek genel 
olarak, bir kimsenin geçimini sağlamak üzere,  profesyonel olarak sürekli yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir 
iş ya da uğraşın meslek sayılabilmesi için, o iş ya da uğraşın en azından belli bir tekniği ve kurumsallaşmış değerleri olması 
gerekmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin çoğunluğunda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programları olmasına 
rağmen tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik konusunda akademik olarak yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmektedir.
Günümüzde tıbbi sekreterlik mesleğinin gereği ve önemi tartışılmamakla birlikte, görev sınırlarının çizilmesinde farklı 
uygulamalara ve görüşlere rastlanılmaktadır.  Bu anlamda tıbbi dokümantasyon ve sekreterliğin yasal olarak net bir 
görev tanımı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir takım istihdam ve çalışma koşuları ile ilgili problemler bulunmaktadır. 
Bu çalışmada tıbbi dokümantasyon ve sekreterliğin eğitimi, istihdam imkânları ve yukarda belirtilen kriterlere göre 
meslek olup olmadığı ve meslekleşme süreci incelenmiş ve gerekli önerilerde bulunulmuştur. 
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Investigation on The Procedure of Medical Secretary Profession in Health Services         
  

Abstract

Health services are nowadays; A team of doctors, nurses and other employees undertake comprehensive and 
coordinated service. Medical secretaries, as part of this health team, have undertaken many different tasks in the 
process from the time the patient entered the hospital to the discharge.
The concept of medical secretary used in our country; In the literature and in the applications in the developed 
countries, it is seen to be expressed by more than one concept. These are defined as medical records officer, medical 
transcriptionist, medical secretary, executive medical assistant, coder, patient advisor, receptionist, medical record 
technician and health information. The development of medical secretariat has evolved parallel to the development of 
medicine and the use of medical records. Over time, in line with social and technological developments, changes and 
developments in medical secretariat have been recorded. With the advancement of technology, the need for medical 
secretaries has increased steadily, and responsibilities have changed according to the environments and units in which 
they operate. Medical secretaries are not only those who keep records, write typewriters, take notes and do various 
office work; Equipped with communication skills, medical and administrative data, and has undertaken important tasks 
that require expertise in the collection, organization and use of information according to scientific principles.
In general, a profession is defined as a professionally professionally run business to ensure the livelihood of a person. In 
order for any job or occupation to be considered a profession, it must have at least a certain technique and institutionalized 
values. Despite the fact that most of the universities in Turkey have medical documentation and secretarial programs, 
it seems that academic studies have not been done on medical documentation and secretarial studies.
Today, medical secretarial profession does not discuss the importance of the profession and its boundaries are drawn, 
and different practices and opinions are encountered. In this sense, medical documentation and secretariat do not have 
a legally clear job description. Therefore, there are some problems related to employment and working conditions.
In this study, the education of the medical documentation and secretariat, the possibilities of employment and whether 
it is a profession according to the criteria mentioned above and the professionalization process were examined and 
necessary proposals were made.
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Özet

Akademisyenlerin çalışmaları ve gerçekleştirdikleri faaliyetler; kaliteli eğitim, nitelikli insan yetiştirme ve bilimde ilerleme 
konularında önemli katkılar sağlamaktadır. Daha kaliteli eğitim verilerek öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin 
yükselmesi, ülke ekonomisine nitelikli işgücünün kazandırılması ve bilim ve teknik düzeyinde daha ileri noktalara 
ulaşılabilmesi için akademisyenlerin iş memnuniyeti düzeylerinin yüksek olması oldukça önemlidir. İş memnuniyeti 
düzeyi yüksek olan akademisyenler, daha üretken olacaklar ve böylelikle ülkeye kazandırdıkları eğitim, insan ve bilim 
çıktıları da çok daha nitelikli olacaktır. Bu doğrultuda, akademisyenlerin iş memnuniyetini belirleyen faktörlerin tespit 
edilebilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı: Kırklareli Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik personelin 
iş memnuniyetini oluşturan faktörleri tespit edebilmektir. Veriler, Kırklareli Üniversitesi’nin farklı birimlerinde görev yapan 
235 öğretim elemanından, kolayda örnekleme ve yüzyüze anket yöntemleri ile toplanmıştır. Elde edilen veriler faktör 
analizi ve güvenilirlik analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; “yönetimsel ve örgütsel yapı”, “kurumsal 
ve akademik faaliyetler”, “sosyal, kültürel, sağlık hizmetleri”, “fiziki ve teknik şartlar”, “eğitim faaliyetleri” ve “kurum 
içi iletişim” olarak isimlendirilen altı boyutun, akademisyenlerin iş memnuniyetini etkileyen faktörler oldukları tespit 
edilmiştir. Bu altı faktörün güvenilirlik analizi sonucu elde edilen güvenilirlik katsayısı (cronbach alfa) değerleri, 0.688-
0.908 aralığında değişen kabul edilebilir değerlere sahiptirler.
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Factors Affecting Job Satisfaction of Academicians: The Case of Kırklareli University

Abstract 

The studies carried out by academicians provide important contributions to quality education, raising qualified people 
and progress in science. It is important that academicians have high levels of job satisfaction in order to increase the 
academic achievement levels of the students by providing better quality education, to gain qualified workforce for the 
country’s economy and to reach further points in science and technical level. Academicians with a high level of job 
satisfaction will be more productive and in this manner the education, human and scientific outputs which they give to 
the country will be much more qualified. In this respect, it is important to determine the factors affecting job satisifaction 
of academicians. The aim of the study is to identify the factors contribute job satisifaction to academicians in Kırklareli 
University. The data collected via convenience sampling and face-to-face survey methods. 235 academicians from 
different units of Kırklareli University answered the survey. Data analyzed by factor analysis and reliability analysis. As 
a result; six underlying dimensions, namely “administrative and organizational structure”, “institutional and academic 
activities”, “social, cultural, health services” , “physical and technical conditions”, “education activities” and “internal 
communication” were found as the factors affecting job satisifaction of academicians. The reliability coefficient 
(cronbach alpha) values obtained from the reliability analysis of these six factors have acceptable values ranging from 
0.688 to 0.908.
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Özet

Meslek Yüksekokullarına gelen öğrencilerin geçmiş deneyimleri incelendiğinde çoğu öğrencinin ciddi bir bilgisayar 
programlama dersi almadığı, bazı öğrencilerin alanlarına yönelik olarak bu dersi aldıkları, bir kısmının ise bu dersi 
almadığı görülmektedir.
Dünyada ve ülkemizde Meslek Yüksekokullarını genel olarak Teknik ve Sosyal bölümler olarak iki alana ayırmak 
mümkündür.  Sosyal alanda bilgisayarda programlama dersleri genel olarak uygulama yazılımı geliştirme becerilerinin 
artırılmasına yönelik olarak verilmekte,  Teknik alanda ise gömülü yazılımların geliştirilmesi ve idamesine yönelik olarak 
verilmektedir.
Farklı geçmiş birikimlerden gelen öğrencilerin bu alanda başarılı bir eğitim alması için izlenmesi gereken yöntem, 
ders ortamı ve hangi programlama dilinin anlatılacağı genel olarak karşılaşılan sorunları oluşturmaktadır. Bu alanda 
dünyada ve ülkemizde yapılan uygulamalara bakılmış, öğrencilere uygulanan anketler ile öğrenci görüşleri alınmış ve 
bu bilgiler şahsi tecrübeler ile birleştirilerek hangi programlama dilinin öğretileceği, nasıl bir ders ortamı, yapılacak mini 
sınav sayıları, proje içerikleri, laboratuvar uygulamaları, öğrencinin derse devamının sağlanması ve ara sınav ile final 
sınavının nasıl yapılması gerektiği konuları incelenmiştir. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilerek “Bilgisayarda 
Programlama” derslerinde izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Bilgisayarda programlama, Meslek yüksekokulları, Ders içerikleri, İzlenecek yöntemler

Determination of the Necessary Methods Being Monitored on 
“Computer Programming” Course in Vocational Schools 

Abstract 

When the past experiences of the students coming to the Vocational Schools are examined, it is seen that most students 
do not take a serious computer programming course, some students take this course for their field and some of them 
do not take this course.
Vocational schools in the world and in our country can be divided into two main areas as technical and social 
departments in general. In the social area, programming lessons on the computer are mainly aimed at increasing the 
skills of application software development, in the technical area programming lessons on the computer are mainly 
given for the development and maintenance of embedded software.
For students from different backgrounds, the method to be followed, course environment and the programming 
language being trained are the general problems in order to receive a successful education in this area. Looked at the 
practices in this field in our country and the world, students’ opinions were taken with the questionnaires applied to 
the students, and these knowledge are combined with the personal experience to learn which programming language 
should be taught, how to prepare the course, how to make mini exams, project contents, laboratory applications, 
how the midterm exam and the final exam should be done. The collected data were analyzed by SPSS program and 
suggestions about the methods to be followed in “Computer Programming” courses were made.

Keywords:  Computer programming, Vocational schools, Course contents, Methods to be followed



83

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ve Endüstri Stajları İle İlgili Görüşleri
Hasan METEa, Aytekin ERDEMb, Gürcan UZALc, Duygu HÜYÜKd

aYrd. Doç.Dr., Namık Kemal Üniversitesi, hmete@nku.edu.tr
bYrd. Doç.Dr., Namık Kemal Üniversitesi, aerdem@nku.edu.tr

cYrd. Doç.Dr., Namık Kemal Üniversitesi, guzal@nku.edu.tr
dÖğr.Gör., Namık Kemal Üniversitesi, dhuyuk@nku.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslekleri, mesleki gelecekleri ve endüstri stajları ile ilgili 
görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 7189 öğrenci (tekniker 
adayı), araştırmanın örneklemini ise, bu adaylar arasından rastgele seçilen 251 tekniker adayı oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamında tekniker adaylarından veri toplamak için kullanılan ölçme aracı; Uzal vd.(2007) tarafından geliştirilmiş, 
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı  α=0,74 olan ve iki alt boyuttan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Veriler, SPSS paket 
programından yararlanılarak, betimsel istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: 
“Meslek sahibi olacağım için kendimi şanslı olarak görüyorum”, “Meslek yüksekokulunu bitirdiğimde mesleğimi 
daha iyi yapabileceğime inanıyorum” ve “Meslek yüksekokulunda aldığım bilgiler mesleğimi daha iyi tanımama ve 
sevmeme neden oldu” görüşlerine öğrencilerin kısmen katıldıkları, “Gelecekte meslek yüksekokulunda edindiğim 
bilgilerle mesleğimi iyi yapabileceğime inanmıyorum” ve “Meslek yüksekokulunu bitirsem de iyi bir iş bulamam” 
görüşlerinde kararsız kaldıkları, “Mesleğimin kişiliğime ve yeteneklerime uygun olduğunu düşünmüyorum” görüşüne 
ise kısmen katılmadıkları görülmüştür. Ayrıca “Stajım sırasında iş ortamında nasıl davranmam ve çalışmam gerektiğini 
öğrendim”, “Stajım, iş ortamını tanımamı ve insanlarla iletişim kurmayı öğrenmemi sağladı”, “Stajımda pratik bilgiler 
edindim” görüşlerine kısmen katıldıkları görülmüştür. “Staj sırasında amirlerimiz ve diğer çalışanlar beni gereksiz işlerde 
çalıştırdılar” ve ”Staj sırasında yeterli mesleki bilgi verilmemektedir” görüşlerinde ise kararsız kaldıkları anlaşılmıştır. Bu 
sonuçlar doğrultusunda şu öneride bulunulabilir: Öğrencilerin mesleki gelecekleri ve stajları ile ilgili olumsuz görüşlerini 
gidermek için tedbirler alınmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Meslek yüksekokulu, Öğrenci (Tekniker adayı), Mesleki gelecek, Staj

The Opinions of the Vocational School Students Regarding Their Professions, 
Their Professional Futures and Industry Internships

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of vocational school students about the learning environment and 
teaching staff. The study was carried out in survey model. 7189 students (technician candidates) who are studying at 
Namık Kemal University Vocational School of Technical Sciences constitute the universe of the research. The sample 
of the research is composed of 251 technician candidates who were randomly selected among these candidates in 
the academic year of 2016-2017. The measurement tool used to collect data from technician candidates is a five-
point Likert-type scale consisting of two sub-dimensions. Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient of the tool, 
developed by Uzal et al. (2007), is α = 0.74. The data obtained from technician candidates who responded to the scale 
were analyzed using descriptive statistical technique and SPSS package program. Some of the results obtained are as 
follows: It has been determined that students partly agree with the opinions of; “I believe that I can do my job beter 
when I finish the vocational high school ” and “ The information I have received in the vocational school is the reason 
why I know my profession beter and love it more”; they are indecisive in opinions of; “I do not believe that I can do my 
job well in the future with the information I get from vocational school”. It was also observed that they partly agree 
with the opinions of; “I learned how to be have and work in the work environment during my internship”, “My internship 
enabled me to get to know the work environment beter and to learn to communicate with people”, “I got practical 
information at my internship”. In the light of these results, the following suggestions can be made: Measures should be 
taken to remove the negative opinions about the students’ Professional future and internships.

Keywords: Vocational school, Student (Technician candidate), Professional future, Internship
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Özet

Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklar, kamu kurumları, işçi-işveren örgütleri, 
sendikalar, birlikler gibi Sivil Toplum Kuruluşları uzun yıllardır, mesleki ve teknik eğitimin ülkemizde ciddi bir sorun 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu doğrultuda pek araştırma raporu, çalıştay, proje vb. yürütülmüştür. Kalkınma planlarında, 
milli eğitim politikalarında, hukuki düzenlemelerde sıklıkla yer verilen “mesleki ve teknik eğitim”in geliştirilmesi hedefi 
bir tülü geliştirilememektedir. Tüm çabalara rağmen gelişmiş ülkelerle yapılan kıyaslamalar mesleki eğitimin nitelik 
ve niceliksel olarak çok ciddi ölçüde eksiklikler olduğunu göstermektedir. Bunun sosyal sebeplerinin de araştırılması 
önemlidir ve son yıllarda bu konuda farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma dört aşamalı olarak yapılması planlanan 
bir dizi çalışmanın ilk aşamasıdır. Bu aşamalarda üniversiteli gençler, liseli gençler, aileler ve iş dünyasının meslek 
lisesi öğrencilerine ilişkin algıları tespit edilemeye çalışılacaktır. Bu ilk aşamada, farklı liselerden gelen üniversite 
öğrencilerinin mesleki eğitim algısı üzerinde durulmuştur. Mesleki eğitimi tercih etmeme nedenleri araştırılmıştır. Meslek 
liseli öğrencilerin nasıl algılandığı, mesleki lisesi öğrencilerine dair etiketleme ve önyargılar araştırılmıştır. Özellikle TV 
şovlarında yaratılan “meslek liseli” tiplemelerinin olumsuz etkisi bulunmaya çalışılmıştır. Böylelikle meslek lisesi imajının 
düzeltilmeden başarılı ve becerili öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin zorluğu ispatlanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket üniversitede eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Mesleki eğitim algısı

A Witch Fairy Tale: Vocational Educational Perception

Abstract

Ministries such as Ministry of National Education, Ministry of Labor and Social Security; Civil Society Organizations such 
as public institutions, labor-employer organizations, trade unions and unions have for many years emphasized that 
vocational and technical education is a serious problem in our country. 
In this direction, many research reports, workshops and projects have been carried out. The development of vocational 
and technical education, which is frequently mentioned in development plans, national education policies and legal 
rules, can not be developed. The whole struggle is available, nationalization, benchmarking, qualifications of vocational 
education and quantitatively very serious shortcomings. This has been the subject of different studies in recent years. 
This is the first step in a series of studies. At this stage, university students, high school graduates, parents and business 
world vocational high school students will be tried to detect the legislative perceptions. In this first stage, the perception 
of vocational education of university students from different high schools is emphasized. Vocational training has been 
explored for reasons of preference. How the vocational high school students are perceived, the labeling and prejudices 
of the vocational high school students are researched. Especially the “vocational high school” typologies created in 
TV shows have been tried to have a negative effect. Thus, vocational education teacher tried to prove the difficulty of 
directing successful and skillful students to vocational education. A survey developed by the researcher in the study will 
have approximately 200 students studying at the university.

Keywords: Vocational education, Perceptions of vocational education
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Özet

İş hayatında örgütsel davranış bilgileri oldukça önemlidir. Bu nedenle Meslek Yüksekokulları Programlarında mesleki 
bilgilerin yanısıra grup çalışması, sorun çözme teknikleri, çatışma, iletişim, motivasyon vb. konuların da yer almasında 
fayda vardır. Bu çalışmanın amacı; Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı ikinci 
sınıf öğrencileri için birinci yılda teorik olarak aldıkları mesleki bilgileri kullanarak, çalışma hayatında hangi sorunlarla 
karşılaşabilecekleri ve bu sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle İşletmelerde Proje 
Uygulamaları dersi kapsamında, grup çalışması ağırlıklı Probleme Dayalı Öğrenme Tekniği kullanılmıştır. Probleme 
Dayalı Öğrenme Tekniği, öğretim elemanı tarafından geliştirilen senaryolar aracılığıyla öğrencilerin araştırma yapmaları, 
problemin ne olduğunu bularak çözümler önermeleri ile öğrencilerin aktif olduğu bir yöntemdir. Bu çalışmada ders 
kapsamındaki uygulama örnekleri bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşletme eğitimi, Probleme dayalı öğrenme tekniği

Problem Based Learning Technique Applications

Abstract 

Organizational behavior knowledge is very important in business life. For this reason,  group work, problem solving 
techniques, conflict, communication, motivation etc. are beneficial the topics  besides vocational knowledge in 
Vocational School Programs. The purpose of this study is; the second year students of Business Administration Program 
of Kazan Vocational School of Başkent University is aiming to learn the problems in working life and how to deal with 
these problems by using the professional information theoretically obtained in the first year. For this reason, within 
the scope of Project Practices in enterprises, Problem Based Learning Technique, which is based on group work, is 
used. The Problem Based Learning Technique is a method in which students conduct research through the scenarios 
developed by the teaching staff and find out what the problem is and how the students are active with solutions. In this 
study, there are examples of applications covered in the course.

Keywords: Business administration education, Problem based learning technique
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Özet

İş makineleri inşaat sektöründe ve madencilik endüstrisinde kullanılarak bir ülkenin kalkınmasına ve ekonomik 
gelişmesine önemli katlılar sağlar. Türkiye’de sanayi üretimin artması ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, inşaat ve 
madencilik alanında kullanılan iş makineleri sayısında artış görülmekte ve dolayısıyla bu makinelerin kullanım, bakım, 
onarım, satış, servis vb. işlerde nitelikli teknik personele duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan 
bu teknik personelin mesleki olarak eğitilmesine olanak sağlayan İş Makineleri Operatörlüğü Programı’nın birtakım 
sorunları bulunmaktadır. Sunulan bu çalışmada, İş Makineleri Operatörlüğü Programı’nın sorunlarına değinilmiş ve bu 
sorunların çözümüne dair öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  İş makineleri, İş makineleri operatörlüğü programı, İş makineleri operatörlüğü eğitimi

Problems and Solution Proposals for Heavy Equipment 
Operator Program in Turkey

Abstract 

Heavy equipment vehicles used in the construction sector and mining industry which contributes to the country’s 
financial development and economic growth. In Turkey, by the increase of industrial production trend and widespread 
use of technology, there is an increase in the number of heavy equipment vehicles used in those areas and hence, 
there is growing the need for qualified staff who  works for usage, maintenance, repair, sales and after sales service of 
these heavy equipment vehicles. There are some problems associated with Heavy Equipment Operator Program which 
allows for the professional training of these staff in our country. In this study, problems in Heavy Equipment Operator 
Program have been referred and tried to offer suggestions about the overcoming these problems.

Keywords:  Heavy equipment vehicles, Heavy equipment operator program, Heavy equipment operator training
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İş makineleri; özellikle inşaat, maden, petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan ağır hizmet tipi kendinden tahrikli 
araçlardır. İş makinelerinin kullanımı operatörler tarafından gerçekleştirilmektedir ve operatörlerin nitelikli, bilgili ve 
yetenekli olarak eğitilmesi durumunda zaman ve enerji tasarruf sağlanabileceği aynı zamanda iş kazalarında azalmanın 
meydana gelebileceği bilinmektedir. Simülatörler, işlemi sanal gerçeklikle elde etmeye yarayan cihazlardır ve tıp, 
havacılık, otomotiv, enerji, robotik gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sunulan bu çalışmada iş makinesi 
operatörlerin eğitiminde kullanılan ve etkileşimli öğrenme ortamı sağlayan iş makinesi simülatörlerin yapısı incelenmiş 
ve bu simülatörlerin operatör eğitimindeki önemine değinilerek, avantaj ve dezavantajları vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler:  İş makineleri, Operatör eğitimi, Simülatör

Heavy Equipment Simulators for Operator Training

Abstract 

Heavy equipment defined as heavy-duty self-propelled vehicles used widely in the construction, mining, oil and natural 
gas sectors.  The operation of heavy equipment is carried out by operators and it could be saving time and energy and 
also decreasing accident at work thanks to operators who are educated as qualified and knowledgeable. A simulator is 
a machine designed to provide a realistic imitation of the controls and operation of a vehicle used for training purposes. 
Therefore it used in any areas such as medicine, aerospace automotive, energy, and robotics. In this presented study, 
the structure of the simulators used in the education of operators is examined and the importance of operator training 
simulators has been pointed out, the advantages and disadvantages have been investigated.

Keywords:  Heavy equipment, Operator training, Simulator
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Devletleri devlet yapan temel unsurlardan birisi de hiç şüphesiz başkentlerinin belirlenmesidir.  Çünkü başkent bir 
devletin beyni ve kalbi durumundadır. Atatürk,  27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldiğinde bu şehir; keçisi, kedisi ve 
armudundan başka bir şeyi olmayan tozlu yolları ve sıtma hastalığı ile anılan bir bozkır kasabasıdır. Ancak Büyük Millet 
Meclisi’nin açılmasıyla Ankara, resmen olmasa da fiilen Kurtuluşun beyni ve kalbi işlevini görmeye başlamıştır. 
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra sıra Cumhuriyet’i kurmaya geldiğinde en önemli tartışma 
konularından birisi de başkent sorunu olmuştur. Çünkü bin yıldan fazla Bizans’a ve beş yüz yıl kadar da Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapmış olan İstanbul, gösterişli ve görkemli bir “imparatorluklar başkenti”dir. Ankara ise sönük bir 
kasabadır ve şanlı İstanbul’u başkentlik tahtından indirmesi, zor görünmektedir.
Başkent belirleme sürecinde Kurtuluş Savaşı’na karşı olan iç ve dış cephe yeniden bir araya gelerek TBMM üzerinde 
baskı oluşturmaya başlar. İstanbul’un başkent olmasını savunan muhalefete en büyük desteği Türkiye ile Musul 
sorununu çözememiş olan İngiltere vermiştir. Türkiye’nin kurucu lideri ise Kurtuluşun kalbi ve beyni yani karargâhı olan 
ve coğrafi olarak ülkenin tam orta noktasında bulunan Ankara’nın başkent olması konusunda ısrar edecektir. Ancak 
1924 yılında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın, Musul konusunun görüşüldüğü bir süreçte, programına 
başkentin Ankara’dan İstanbul’a taşınmasını alması ve İngiltere’nin diğer devletlerle birlikte bu öneriyi destekleyerek 
büyükelçiliklerini Ankara’ya taşımaması yeniden sıkıntıya neden olacaktır.
Atatürk’ün izlediği bir taktikle önce İngiltere yalnızlaştırılarak diğer devletlerin 1925 yılında büyükelçiliklerini Ankara’ya 
taşımaları sağlanmış ve nihayet İngiltere’nin büyükelçiliği de 1931 yılında İstanbul’dan taşınabilmiştir. Bu bildiride 
Ankara’nın başkent olması ve büyükelçiliklerin Ankara’ya taşınması süreci hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Başkent, Ankara, Atatürk, İngiltere.

The Birth of Capital City

Abstract
 
One of the basic elements what makes the states state is, with no doubt, the determination of their capitals. Because 
the capital is the brain and heart of a state.When Ataturk came to Ankara on 27 December 1919, this city; was a steppe 
town with dusty roads and malaria disease that had nothing but goats, cats and pears.However, with the opening of 
the Grand National Assembly of Turkey, Ankara has begun to function as the brain and heart of Independence despite 
it was not declared officialy.
 After victory of the Turkish War of Independence, when it was time to establish the Republic, one of the most important 
discussion became the determination of the capital city. Because İstanbul, which had been the capital of the both 
Ottoman Empire for more than thousand years and Byzantium Empire for five hundred years, was a magnificent and 
splendid “capital of empires”. On the other hand, Ankara was a dull town and it seemed difficult to decrown glorious 
İstanbul from the throne of capitals.During the determination of the capital city, the internal and external fronts against 
the War of Independence came together again and began to put pressure on the Grand National Assembly of Turkey. 
The greatest support to the opposition, who advocates Istanbul as the capital, was given by England who had not 
resolved the Mosul problem with Turkey. Turkey’s founding leader would insist that Ankara, the heart and brain of 
Independence i.e. military headquarters, which is geographically located at the very center of the country, would be 
the capital city. However, during the discussion of Mosul issue; Progressive Republican Party’s (which was established 
in 1924) addition of movement of the capital city from Ankara to İstanbul to its program and England’s support to this 
proposal along with the other states by not moving their ambessies to Ankara would cause problems again.
 By the isolation of England with the strategy followed by Atatürk, other states first get moved their ambessies to 
Ankara in 1925 and finally the British Embassy was moved from Istanbul to Ankara in 1931. In this paper, information 
regarding Ankara being the capital city and the embassies being moved to Ankara will be provided.
 
Keywords: Capital city, Ankara, Atatürk, England.
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Türk ordularının başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi; akıl ve 
bilim temelinde çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak ve aşmaktır. Bu hedefe varabilmek için öncelikle toplumsal 
potansiyel gücümüzün yarısı olan kadınlarımızı toplum hayatına kazandırmak gerekirdi. Çünkü toplumun yarısı toplumsal 
hayattan dışlanarak çağdaşlaşma hedefi yakalanamazdı. Kaldı ki, kadınlarımız Türk Kurtuluş Savaşı’nda hem cephe 
gerisinde kalan nüfusun geçimini ve barınmasını sağlamış hem de cepheye olağan üstü destek vermiştir. Türk kadının 
bu fedakârlıklarından etkilenen Atatürk,  zaferden hemen sonra bu konudaki duygularını; “dünyanın hiçbir kadını ben 
vatanımı kurtarmak için Türk kadınından daha fazla çalıştım diyemez” sözleriyle ifade etmiştir.
Ülkenin Kurtuluşundan sonra Kuruluş aşamasında Atatürk, Türk kadınının asıl haklarını vermek suretiyle, çağdaş 
medeniyet seviyesi hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Medeni Kanun ile kadınların özellikle evlilik ve mirasları hukuki 
güvenceye alınmış ve kızların erkeklerle birlikte karma eğitim almalarının yolu açılmıştır. Bu hukuki gelişmelerin ardından 
Türk kadınına önce belediye seçimlerine sonra da milletvekilliği seçimlerine katılma ve seçilme hakları verilmiştir. Bu 
kapsamda, 1935 yılı seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne  giren on sekiz kadın milletvekilinden birisi de Kazan 
Köyü Muhtarı olan Satı Kadın olmuştur. Satı Kadın, eşi Kurtuluş Savaşı gazisi olan ve babasından kalan mirasa (mal-
mülk) sahip çıkarak, Kazan’a muhtar seçilen bir kişidir. Mücadeleci kişiliği ile Kazan bölgesinde “Kadın Ağa” unvanı almış 
ve Atatürk ile tanışması sonucu köylü kadınlarının temsilcisi ve simgesi olarak milletvekili seçilmiştir.
Satı Kadının milletvekili olması Türk Köylü kadınlarını onurlandırmıştır. Çünkü Atatürk’ün gözünde her köylü Türk kadını 
artık birer milletvekili adayıdır. Unutulmamalıdır ki 1930’lu yıllar Avrupa’nın ve dünyanın faşizme kaydığı yıllardır ve Türk 
kadını Avrupa ülkelerinden pek çoğundan çok daha önce bu hakka kavuşmuştur. Bu durum hem Türk kadınına olan 
güvenin bir ifadesidir hem de başlangıçta belirlenen çağdaş medeniyet hedefine uygundur.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Satı Kadın, Kadın milletvekili, Çağdaşlaşma

The First Peasant Woman Deputy Satı Kadın from Kazan

Abstract 

As the commander of the Turkish armies and the founder of the Republic of Turkey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s 
target is to capture the level of modern civilization on the basis of reason and science and go beyond it. In order to 
achieve this goal, first of all, it is necessary to bring women, who are the half of our social potential, into society’s lives. 
Because modernization could not be achieved without the half of the society. Besides, our women have provided both 
the livelihood and shelter of the rest and the extraordinary support to army during the Turkish War of Independence. 
Being influenced by these sacrifices of the Turkish woman, Atatürk said that “No woman in the world can say that I 
work more than Turkish women to save my motherland.”
Following the liberation of the country, Atatürk stepped closer to the goal of modern civilization by giving the real rights 
to the Turkish woman. With the Civil Code, especially the marriage and heritage of women were legally guaranteed and 
mixed-sex education became an issue. Following these legal developments, Turkish women were first given the right 
to vote in municipal elections and then in parliamentary elections. In this context, one of the eighteen women deputies 
who entered the Grand National Assembly of Turkey in the 1935 elections was Satı Kadın, the local authority of Kazan. 
Satı Kadın whose husband was veteran soldier in the Independence War was elected as the local authority(mukhtar) 
to Kazan by protecting the inheritance from her father. She received the title of “Woman Ağa” in Kazan thanks to her 
struggle personality and after she met Atatürk, she was elected as a deputy as a representative and symbol of the 
peasant women.
This success honored the Turkish peasant women. Because every Turkish peasant woman was now a candidate for 
parliament as to Atatürk. It should not be forgotten that in 1930’s fascism appeared in Europe and the world, and 
Turkish women have had this right much earlier than many European countries. This situation was an expression of 
confidence to Turkish women and was suitable for the goal of contemporary civilization which was initially determined.

Keywords: Atatürk, Satı Kadın, Woman deputy, Modernization
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Mezun Olduğu Lise Türüne Göre Tespiti: Yozgat Örneği 

Nigar ÖZÇETİNa, Neşegül PARLAKb

aÖğr.Gör.Dr., Bozok Üniversitesi, nigar.ozcetin@bozok.edu.tr
bÖğr.Gör., Ordu Üniversitesi, parlaknesegul@gmail.com

Özet

Türkiye’de meslek yüksekokullarından mezun olup iş bulma sorunu ile karşı karşıya kalarak istihdam edilmeyi bekleyen 
elamanlar olmasına rağmen, ihtiyaç duydukları yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli eleman temini konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşayan işverenlerde bulunmaktadır. İşletmelerin muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi, beceri 
ve teknikler muhasebe eğitimi ile sağlanmaktadır. Meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarı 
düzeyleri çeşitli sektörlerde istihdam edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Bu araştırmanın amacı,  meslek yüksekokullarında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına yerleşen öğrencilerin 
meslek derslerindeki başarı düzeylerinin mezun oldukları lise türüne göre değişiklik gösterip göstermediğinin tespit 
edilmesidir. Araştırmada, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına kayıt yaptıran ve bir yıl eğitim alan öğrencilerin 
mezun oldukları lise türlerine göre yılsonunda meslek derslerinde gösterdikleri başarı düzeyleri tespit edilmeye 
çalışılacaktır. Bu amaçla Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Bölümünde 2016-2017 döneminde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerinin başarı düzeylerine bakılacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Muhasebe, Başarı düzeyi, Sınavsız geçiş, Mesleki eğitim

Determination of The Level of Achievement of Vocational High School Students in 
Vocational Courses According to The Graduated High School: Yozgat Sample 

Abstract

Despite the fact that they have graduated of vocational schools in Turkey and are faced with the problem of finding 
employment those are waiting to be employed, and also there are employers who are experiencing serious difficulties 
In terms of the qualified staff with sufficient knowledge and skills that they need. In order for the accounting operations 
of the enterprises to be carried out, necessary knowledge, skills and techniques are provided with accounting training. 
Level of achievement of accounting training students in vocational high schools are facilitating employment in various 
sectors.
The objective of this study is to determine whether the achievement levels of vocational college students in vocational 
colleges get into the Accounting and Tax Practices program vary according to the high school they graduated from. 
In the study, the students who enrolled in the Accounting and Tax Practices program and studied for one year will 
try to determine their level of achievement in vocational courses at the end of the year according to the high school 
graduation they graduate. In accordance with this purpose, will be looked at the achievement level of first-year students 
in the Department of Accounting and Tax Practices of Bozok University Social Sciences Vocational School within the 
semester of 2016-2017.

Keywords:  Accounting, Achievement level, Open admission, Vocational training
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Denizcilik Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Değerlendirilmesi: 
Yalova Meslek Yüksekokulunda Bir Araştırma
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Özet

Denizcilik sektörü küresel anlamda sürekli gelişen alanların başında gelmektedir. Bu sektörde istihdam sağlamak üzere 
faaliyet gösteren meslek yüksekokulları denizcilik programlarının, denizcilik sektörüne insan gücü yetiştirilmesine 
olan katkısı yadsınamaz. Bu çalışma, Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu denizcilik programında okuyan 
öğrencilerin mezun olduktan sonra kariyer beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma da 
öğrencilerin okudukları bölümü seçme nedenleri, eğitimlerini tamamladıktan sonraki kariyer hedefleri ve meslek 
yüksekokulunda aldıkları eğitimin kariyer planlarına katkısı belirlenerek, geleceğe yönelik mesleki beklentilerinin ortaya 
konulması 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Gelecek beklentisi, Denizcilik programları

A Research on Measuring of The Future Expectations in Yalova 
Vocational School of Maritime Programs

Abstract 

The maritime industry is one of the constantly evolving field of global significance. The vocational schools’ maritime 
programs that provide employment in this sector and the students who study in this program can not be denied the 
contribution in educating human power in this sector. The aim of this study is after graduation students studying 
at maritime program of Yalova University Yalova Vocational School’s is designed to assess the career prospects. In 
the research, reasons why students choose the department they read, after completing their education career goals 
and the contribution to the career plans of the education they receive in the vocational college is aimed to reveal 
occupational expectations for the future.

Keywords: Career, Expectation for future, Maritime programns
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Özet

Sosyal farkındalık, kişilerin çevresine, diğer canlılara ve bireylere olan davranışlarını toplumların faydaları doğrultusunda 
düzenlenmesini sağlayan bir kavramdır. Yüksekokullarda eğitim ve öğretim sürecinde öğrenilerin sadece akademik ya 
da mesleki kazanımları değil, öğrencilerin sosyal ve duyuşsal farkındalıklarının da kazandırılması yönünde amaçların da 
olduğu bilinmektedir.  Sosyal farkındalık algısını belirlemek için, öğrencilerin umutsuzluğu ve kötümserliği doğa ve çevre 
algılarının yetersizliği izlenirken okudukları okulların bu yönden onları nasıl etkilediği değerlendirmeye çalışılmaktadır. 
Bu çalışma, yüksekokul seviyesindeki öğrencilerin demografik özellikleri ile yaşadıkları sosyal çevreyle olan ilişkilerinin 
irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma amacına yönelik olarak, Yalova Meslek Yüksekokulunun değişik programlarda 
okuyan öğrencilere 24 sorudan oluşan anket uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal farkındalık, Öğrenci profili, Meslek yüksekokulları

A Research on Measuring of The Future Expectations in Yalova 
Vocational School of Maritime Programs

Abstract 

Social awareness is a concept that enables people to organize their behaviour towards other living things and individuals 
in the interests of their communities. It is known that in higher education the students in the education and training 
process are aiming not only for their academic or vocational education but also for their social and affective awareness. 
To determine the perception of social awareness, the desperation and pessimism of the students, and the inadequacy 
of the perceptions of nature and the environment, the schools that they read are trying to evaluate how they affect 
them. The present study attempts to explore the demographic characteristics of the students at the vocational school 
level and their relations with the social environment they live in. In the study conducted, a questionnaire consisting of 
24 questions was applied to the Yalova Vocational School students who study in different programs. 

Keywords: Social awereness, Student profiles, Vocatıonal schools
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Özet

Bu çalışma Tarım ve Gıda eğitimi veren Meslek Yüksekokullarındaki öğrencilerin kariyerleri ile ilgili düşüncelerini ve 
gelecek planlarını tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojileri 
Programı, Gıda Teknolojisi Programı ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nda eğitim gören 237 öğrenciye 38 sorudan 
oluşan anket uygulanmıştır. Anket soruları ile öğrencilerin okudukları programı tercih nedenleri, bu programda aldıkları 
eğitimin yeterliliği, mezuniyet sonrası yapmak istedikleri ve bu konudaki beklentileri ile ilgili görüşleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %75’ini erkek, %25’ini kız öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin %65’i 
okudukları programı ilk üç tercihlerine, %35’i ise 4. ve sonraki tercihlerine yazmıştır. Bu öğrencilerden %90’ı programı 
kendisi tercih ederken, %10’unun program tercihinde ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve aldıkları puan etkili olmuştur. 
Öğrencilerin %44’ü kariyerleri konusunda okullarının cesaretlendirici olduğunu ifade ederken, %56’sı okullarının bu 
konuda etkili olmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %52’si okudukları programın akademik anlamda 
yeterli donanımı sağladığını ifade etmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin %66’sı bir kariyer danışmanına ihtiyaç 
duyduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %45’i mezun olduktan sonra bir lisans programına devam etmeyi, %41’i alan 
içi veya alan dışı çalışmak istediğini bildirmiş, %13’ü ise mezun olduktan sonra tam olarak ne yapacağını bilmediğini 
söylemiştir. Araştırmada yer alan öğrencilerden %52’si tarımsal üretim, %30’u tarımsal pazarlama, %18’i ise depolama 
alanlarında yapmak istediklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %77’si mezuniyet sonrası kaygıları olduğunu belirtmiştir. 
Bu kaygılarını ise iş bulamama (%69), ekonomik nedenlerle eğitime devam edememe (%9), ailesini geçindirememe 
(%8) şeklinde sıralamıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin okudukları programı bilinçli olarak, kendi istekleri ile tercih ettikleri, 
mezun olduktan sonra lisans programına devam etmek istedikleri ve genel olarak da okudukları programla ilgili işlerde 
çalışmak istedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulamama ile ilgili önemli oranda kaygılara 
sahip oldukları bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Gıda, Öğrenci, Kariyer, Meslek 

Do Students in Vocational School of Agricultural and Food Plan Their Careers?

Abstract

This study was conducted in order to determine the future plans and the thoughts about the careers of the students 
in the Vocational Schools of Agriculture and Food Education. In the study; a questionnaire consisting of 38 questions 
was implemented to total 237 students who were educated in the programs of Agricultural Product Preservation and 
Storage Technology, Food Technology and Medicinal and Aromatic Plants. With the survey questions it was tried 
to determine the reasons why students choose the program they read, their education received in this program, 
their wants to do after graduating from the program, and their views on this subject. The 75% of the students who 
participated in the survey were male, 25% were female students. While 65% of the students wrote their program in the 
top three preferences, 35% of them wrote in their 4th and later choices. The 90% of these students prefer the program 
themselves, whereas in the program preferences of 10% of them their family, friends, teachers, and points they received 
were effective. While 44% of the students stated that their schools were encouraging about their careers, 56% of them 
said their schools were not effective in this regard. The 52% of the students who participated in the study stated that 
the program they are educated was providing sufficient academic requisite means. However, 66% of the students 
stated that they needed a career counselor. The 45% of students said that they want to attend a degree program after 
graduation, 41% wanted to work inside or outside the field, and 13% did not know exactly what to do after graduating. 
The 52% of students in the survey stated that they want to do agricultural production, 30% to agricultural marketing, and 
18% to do storage business. The 77% of students stated that they have concern for post-graduation; these concerns; to 
not find job (69%), (9%) to not continue education due to economic reasons, to not provide livelihood for his/her family 
(8%). As a result, it has been determined that the students preferred their program willingly, they wanted to continue 
to the undergraduate program after graduation, and in general they wanted to work in fields related to their program. 
It has also been found that students have considerable concerns about not being able to find a job after graduation.

Keywords: Agriculture, Food, Student, Career, Job 
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Meslek Yüksekokullarının (MYO) temel misyonu istihdam edilebilir ve tercih edilebilir nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu, rastlantısal 
bir durum değil, ancak bilimsel, sistematik ve eşgüdümlü kalite çabaları ve arayışlarının bir sonucudur. Meslek yüksekokullarında 
kalite kaygısı herkes tarafından dile getirilmekte ve savunulmaktadır ve bu okulların kalite süreçlerini gündeme alma zamanı artık 
gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 2016 yılı Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi olan Gemlik Asım Kocabıyık 
MYO (GAKMYO)’nun kalite sitemini nasıl tasarlayıp mükemmellik ödülüne nasıl taşıdığının örnek olay yöntemiyle derinlemesine 
incelenmesidir. Sekiz yıldır (2009 yılından beri), kalite çalışmaları olduğu bilinen ve Mükemmellik Büyük Ödülünü alan ilk ve tek MYO 
olan GAKMYO amaçlı olarak seçilmiştir ve sınıfında iyi uygulama örneği olarak incelenmektedir. 
Çalışma, açıklayıcı ve keşfedici bir örnek olay incelemesi olup, veriler literatüre dayanarak önceden hazırlanan açık uçlu soru formu ile 
yarı yapılandırılmış görüşmelerle sağlanmaktadır. Veri analizinde betimsel ve içerik analizi benimsenen bu nitel araştırmanın bulgu 
ve sonuçlarının diğer MYO’ların kalite arayışı ve/veya kalite geliştirme süreçlerine katkı yapabilecek uygulanabilir bulgu ve sonuçlar 
olabileceğini söylemek mümkündür. Veri toplamaya yol gösteren araştırma soruları aşağıda verilmiştir ve araştırma bulguları bu 
sorular altında açıklanıp tartışılacaktır:  
•	 GAKMYO’nun kalite yolculuğunun başında ana stratejisi ne olmuştur ve bu strateji çerçevesinde temel ve destek süreçleri nasıl 

tasarlanmış ve uygulanmıştır?
•	 Kalite yolculuğuna 2009 yılında başlayan MYO’ da özdeğerlendirme, karşılaştırma ve kıyaslama süreçleri nasıl gerçekleşmiştir?
•	 Kalite geliştirme plan ve projeleri nasıl hazırlanmış, nasıl uygulanmış ve paydaşlarla nasıl paylaşılmıştır?
•	 Sürekli iyileştirme yaklaşım ve kalite yayılımı nasıl sağlanmış, kalite ve mükemmellik kurum kültürünün bir parçası haline nasıl 

gelmiştir?
•	 Okulun bundan sonraki hedefi kalite konusunda en prestijli ödüllerden biri olan EFQM Mükemmellik Ödülünü almaktır ve kalite 

arayışı devam etmektedir. Buradan hareketle, MYO’nun sekiz yıllık kalite yolculuğunun; öğrencilere/müfredata, akademik ve 
idari personele, sektör işbirliklerine, altyapıya/imkanlara ve MYO yönetimine nasıl somut katkıları olmuştur?  

Veri toplama sürecine aktif olarak katılan yazar, katılımcılarla derinlemesine görüşerek ve tümevarımcı bir yaklaşımla ayrıntıları 
yakalamaya çalışarak araştırma bulgularını bu yaklaşımla yorumlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kalite arayışı, Meslek yüksekokulu, Gemlik Asım Kocabıyık MYO

Quality Seeking in Vocational Higher Schools: Gemlik Asım Kocabıyık Vocational School Case

Abstract

The basic mission of vocational higher schools (VHS) is to train employable and preferable qualified graduates. This is not an 
accidental situation, but this is a result of scientific, systematic and coordinated efforts and seeking for quality. Quality concern 
in VHSs has always been expressed and advocated by everyone, therefore the time has come to get quality processes of these 
schools on the agenda. In this context, the purpose of this study is to investigate in depth how Gemlik Asım Kocabıyık Vocational 
School (GAKVS) has design its quality system and how moved it to the National Quality Award through case study method.  For 
this purpose, GAKVS which is the one that got 2016 Turkey Excellence Grand Award, has been chosen by intent sampling and has 
been examined as a best in class practice. The study is a descriptive and exploratory case study and the data has been provided 
through semi-structured interviews using an open-ended questioannaire prepared based on quality literature. It is possible to 
say that the applicable findings and results of this qualitative study with descriptive and content analysis, could contribute to the 
quality seeking and/or quality improvement processes of other vocational higher schools. Research questions guiding the the data 
collection are given below and the research findings will be explained and discussed under these questions:
•	 What is the main strategy GAKVS has adopted at the beginning of its quality journey? and how basic and support processes 

have been designed and implemented within the framework of this strategy?
•	 How self-assessment, comparison and benchmarking processes have been carried out since 2009?
•	 How the quality enhancement plans and projects have been prepared, implemented and shared with stakeholders?
•	 How the quality improvement approach and quality deployment has been provided? and how to quality and excellence has 

become a part of the institutional culture?
•	 The next objective of the GAKVS is to get the EFQM Excellence Award which is one of the most prestigious quality award. 

So, GAKVS’s quality seeking continues. From this, how the eight-year quality efforts contribute to the students/curriculum, 
academic and administrative staff, sector partnerships, infrastructure/facilities and management of the school?

The author actively involved in the data collection process making face-to-face in depth interviews with participants, will interpret 
the research findings via an inductive approach trying to capture all details of the case institution.  

Keywords: Quality seeking, Vocational higher school, Gemlik Asım Kocabıyık Vocational School
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Özet
Amaç:
Bu bildirinin amacı, öğrenciler, eğiticiler ve program koordinatörlerinin deneyimlerine dayanarak tıp eğitiminde uygulanan probleme 
dayalı öğrenme (PDÖ) uygulamalarını incelemektir. 
Yöntem:
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (MÜTF) PDÖ uygulamaları 2001’de hazırlanan Tıp Eğitimi Raporu sonrası başlatılmıştır. Bu 
rapor sonrası tıp eğitimi programına PDÖ dersleri yerleştirilerek temel ve klinik konular arasında bütünlüklü program oluşturuldu. Bu 
çalışma, PDÖ uygulamalarının öğrenci, öğretim üyesi ve program koordinatörlerinin deneyimlerini geribildirimler, yarı yapılandırılmış 
görüşmeler ve PDÖ odaklı tartışma toplantılarında elde edilen verilerinin analizi yoluyla incelemektedir.   
Bulgular:
Öğrenci geribildirimleri incelendiğinde; PDÖ yöntemi ile ilgili en temel avantajın temel tıp bilimleri bilgisinin öğrenilmesine sağladığı 
katkı olduğu görülmüştür. PDÖ oturumlarında öğrenciler tarafından paylaşılan bilginin kanıt değeri konusunda zaman zaman 
tereddütler ortaya çıkmaktadır. Her PDÖ uygulaması için sınıf çok sayıda öğrenci grubu ve eğitici ile çalışmak durumunda kaldığı 
için eğiticilerin yöntemi doğru ve etkili uygulaması konusunda da önemli farklılıklar olmaktadır. Öğretim üyesi geribildirimleri 
incelendiğinde; eğiticilerin klasik büyük sınıflardaki ders anlatma rollerindeki farklılık yöntemle ilgili en zor uyum sağlanan durum 
olarak görülmektedir. Eğiticiler PDÖ oturumları sırasında kendilerini pasif ve etkisiz hissetmekte, öğrencilerin kendi kendilerine 
öğrenme süreçleriyle kazandıkları bilginin yeterli olduğunu düşünmemektedirler. Eğiticiler PDÖ konu ve senaryolarına disipliner 
bakış açısıyla yaklaştıkları için konu ile ilgili uzmanlık alanı dışından eğiticilerin görevlendirilmesini dezavantaj olarak yorumlamaktadır. 
Program koordinatörlerinin görüşleri incelendiğinde; en temel problemlerden birinin PDÖ oturumları öncesi senaryo ve eğitim 
rehberlerinin güncellenmesindeki yetersizlik olduğu görülmektedir. Diğer bir sorun ise eğiticilerin oturumlar sonrası değerlendirme 
toplantılarına katılmak konusundaki devamsızlıklarıdır. Bunların yanı sıra her yeni yıl başında yapılan PDÖ uyum eğitimlerine 
eğiticilerin ilgi göstermemesi ve yöntemin benimsenmesi konusunda direncin yüksek olması aktif öğrenme yöntemlerine yönelik 
kültürel değişimin sancılı yaşanmasına neden olmuştur.   
Sonuç:
PDÖ, eğitici merkezli eğitim yöntemlerinin ağırlıklı olduğu eğitim programlarında öğrenci ve eğiticiler tarafından kabulü zor bir 
öğrenme yöntemi olmakla birlikte bağımsız  ve işbirliğine dayalı öğrenme ve öğretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. 
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Problem-Based Learning: The Experience of Marmara University School of Medicine

Abstract 
Aim:
The purpose of this study is to examine the application of PBL in medical training, through the experience of students, teachers 
and program coordinators. 
Method:
Marmara University School of Medicine (MUSM) initiated the PBL method in 2001. Basic and clinical medical disciplines were able 
to be integrated through developing PBL programs on account of the Medical Education Report. This study examines the PBL 
applications, depending on the feedback of students, instructors and data analysis of views of program coordinators.
Results:
Through the examination of students’ feedback, it’s been found that PBL method’s best advantage is the contribution to the 
learning of the basic medical knowledge. At times, there appear doubts about the evidence-based information shared by the 
students. Furthermore, in each PBL session, numerous students groups and teacher must work together and this creates differences 
between instructors with regard to the effectiveness of the method. Through the examination of teachers’ feedback; it is observed 
that the most difficult aspect is the variation among teachers’ different teaching styles. As a result, instructors feel passive and 
ineffective through these sessions, believing that self-learning isn’t sufficient by itself. As they are inclined to approach the PBL 
subjects from a disciplinary perspective, they see the commisioning of instructors from different expertise as a disadvantage.  
Through the examination of program coordinators’ views; the most essential problem is the insufficient update of the learning and 
scenario guides. Another problem is the unattendance to instructor orientation and evaluation meetings. Instructors’ lack of interest 
towards the PBL trainings and the resistance in adoption of the method, cause a discrepancy within the cultural transformation that 
can be achieved through active learning methods. 
Conclusion:
Although PBL is considered to be a difficult learning method for predominantly teacher-centered programs, its contribution to 
independent and collaborative learning shouldn’t be disclaimed.

Keywords:  Problem-based learning, Student-centered learning, Integration, Medical education, Role of instructors 
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Özet

Nitril ve nitril türevleri endüstri ve koordinasyon kimyası alanında geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu nedenle çalışılan 
molekül hem teorik hem de deneysel uygulamalar açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, 2-metil-5-nitrobenzonitril 
molekülünün teorik (hesaplanmış-gaz fazında) ve deneysel titreşim frekansları (katı fazda) çalışılmıştır. Deneysel FT-
IR (Furier Transform Infrared) spectrumu (400-4000 cm-1) AIST’den: Organik bileşikler için spektrum verileri-alındı. 
Teorik titreşim frekansları ve optimize geometrik yapı parametreleri (bağ uzunlukları ve bağ açıları) kuantum mekaniksel 
hesaplama metodu (DFT/B3LYP) kullanılarak 6-311++G(d,p) baz seti ile Gaussian 03 yazılımında hesaplandı. İlave olarak, 
tüm teorik spekturum atamaları VEDA4 yazılımı kullanılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Frekans, Titreşim, Spektrum

2-Methyl-5-nitrobenzonitrile: Spektroscopic Analysis and DFT Calculations

Abstract 

Nitrile and nitrile derivaltives have a wide application area in the field of industrial and coordination chemistry. For this 
reson the studied molecule is very important both in terms of theoretical and experimental applications. In present 
work, the theoretical (calculated-in gas phase) and experimental vibrational frequencies (in solid phase) of 2-methyl-
5-nitrobenzonitrile molecule were studied. The experimental FT-IR (Fourier Transform InfraRed ) spectrum (400-4000 
cm-1) were taken from AIST: Spectral data for organic compounds. The theoretical vibrational frequencies and the 
optimized geometric structure parameters (bond lenghts and bond angles) were calculated by using density functional 
theory (DFT/B3LYP) quantum chemical method with the 6-311++G(d,p) basis set within Gaussian 03 software. 
Additionally, all theoretical spectrum assignments were interpreted by using VEDA4 software. 

Keywords:  Frequency, Vibration, Spectrum
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Özet

Bu çalışmada, 4-(Prop-2-yn-1-yloxy) benzaldehit’in taban durumda optimize yapının teorik enerji değeri, en dolu 
işgal edilmiş moleküler orbital (HOMO) ve en düşük işgal edilmemiş moleküler orbital (LUMO) analizleri ve diğer 
ilişkili parametreleri Gaussian 03 yazılımı kullanılarak araştırıldı. Tüm hesaplamalarda yoğunluk fonksiyon teorisi (DFT/
B3LYP) ve 6-311++G(d,p) baz seti kullanıldı. HOMO ve LUMO terimleri bir molekülün aktivitesinin tanımlanmasında çok 
önemlidir, çünkü bir molekülün diğer moleküllerle etkileşimini bu yollarla belirleriz. HOMO elektron vermeye yatkındır, 
diğer taraftan LUMO orbitali elektron almaya yatkındır. HOMO ve LUMO arasındaki enerji farkı bant boşluğu olarak 
isimlendirilir. Bu yapının kararlılığı için önemli bir parametredir. Hesaplanmış fazda, pozitif faz kırmızı renkle ve negatif faz 
yeşil renkle temsil edilir.  4-(Prop-2-yn-1-yloxy) benzaldehit molekülünün LUMO ve HOMO enerjileri sırasıyla −0.03638 
a.u. (atomik birim) ve −0.25244 a.u olarak hesaplandı ve bileşiğin hesaplanmış enerisi −536.384 a.u. olarak bulundu.
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4-(Prop-2-yn-1-yloxy) benzaldehyde: Energy and HOMO-LUMO Analysis

Abstract 

In this study, theoretical energy value of optimized stucture in ground state , highest occupied molecular orbital (HOMO) 
and lowest un-occupied molecular orbital (LUMO) analysis and other related parameters of 4-(Prop-2-yn-1-yloxy) 
benzaldehyde were investigated by using Gaussian 03 software. All calculations were used with density functional 
theory (DFT/B3LYP) and 6-311++G(d,p) basis set. The terms HOMO and LUMO are very important in describing the 
activity of a molecule, because we determine the interaction of one molecule with other molecules in these ways. 
HOMO tends to give electrons, on the other hand, the orbital LUMO is prone to take electrons. The energy difference 
between HOMO and LUMO is called energy band gap. It is an important parameter for the stability of the structure. In 
calculated phase, the positive phase is represented in red color, and the negative phase in green color. The LUMO and 
HOMO energies for 4-(Prop-2-yn-1-yloxy) benzaldehyde molecule were calculated as −0.03638 a.u. (atomic unit) and 
−0.25244 a.u., respectively and the calculated energy for title compound was found as −536.384 a.u.

Keywords:  Molecular orbital, Energy, HOMO-LUMO
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Özet

Meslek yüksekokulları akademik birimlerden enstitü ve fakültelerin altında faaliyet gösteren birimlerdir. Öncelikli olarak 
ara eleman yetiştirme misyonu ve amacı bulunan meslek yüksekokullarının, kuruldukları alanlarda ekonomik, sosyo 
– kültürel ve toplumsal yapıda olumlu değişimler sağlaması gibi hedefleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda bölgesel 
kalkınmada çok bileşenli ve entegre bir proje olan, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) merkezi niteliğindeki Şanlıurfa 
ilinde, Harran Üniversitesi’ne bağlı teknik ve sosyal olmak üzere toplam 11 adet meslek yüksekokulu faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bu meslek yüksekokullarının 8 tanesi ilçede, 3 tanesi ise merkezde kurulmuştur.
Bu çalışmada; Harran Üniversitesi’ne bağlı olan meslek yüksekokullarının temel sorunları, bu sorunları ortaya çıkaran temel 
etkenler ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Çalışmada meslek yüksekokullarında görev yapan idari, akademik personeller 
ile öğrenim gören öğrencilerden, odak grup görüşmeleri yöntemi ile birincil veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. 
Özellikle merkez dışındaki meslek yüksekokullarındaki bireylerin kendilerini akademik hayattan dışlanmış hissettikleri ve 
ciddi bir memnuniyetsizlikle karşı karşıya kaldıkları tespit edilmiştir. Bu duyguların ortaya çıkmasında; taşrada kurulan 
meslek yüksekokullarının akademik, fiziki, sosyal ve kültürel altyapı yetersizliklerinin ciddi bir payı bulunmaktadır. 
Çalışma temelde bölgesel nitelik taşımakla beraber, Harran Üniversitesi meslek yüksekokullarında yaşanan sorunların 
Türkiye’de ki diğer taşra meslek yüksekokullarına genellemesinin yapılması yanlış olmayacaktır.
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There Is a VHS Far From Here

Abstract

Vocational high schools are units operating under institutes and faculties among the academic units. With priority of 
having the mission and purpose of raising intermediate staff, vocational high schoolsare also aiming to make positive 
changes in the economic, socio - cultural and social structure in the fields where they are established.In this context, a 
total of 11 vocational high schools including technical and social, affiliated to Harran University, continue their activitiesin 
the province of Şanlıurfa that has the characteristic of being the central component of the Southeastern Anatolia 
Project (GAP) which is a multi-component and integrated project in regional development. 8 of these high schools have 
been established in the districts and 3 of them are in the city center. 
Basic problems of vocational high schools affiliated to Harran University, the main factors that brought about these 
problems and solution proposal have been investigatedin this study. The primary data have been obtained and 
interpreted from the administrative, academic staff and students studying at vocational higher schoolsusing the 
focus group interview method in the study.Particularly, it has been found that the individuals in vocational higher 
schools outside the city center have felt themselves excluded from the academic life and face serious dissatisfaction.
The inadequacy of academic, physical, social and cultural infrastructures of vocational high schools established in the 
provincial cities has a serious share in the emergence of these feelings.Although the study is mainly of regional nature, 
it is not wrong to generalize the problems experienced in Harran University vocational schools to other provincial 
vocational high schools in Turkey.

Keywords: Vocational high school, GAP, Regional development
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What is the role of the Vocational college in their academic and career success?
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Abstract 

This presentation will share the results of a two-year case study carried out at a foundation university in Istanbul. 
The purpose of this study was to gain insight into the experiences of students who had transferred From vocational 
colleges across Turkey to this particular university. Through survey and interview/focus group data, the author has 
learned about DGS student profiles – including motivational/aspirational information.
DGS students are a unique population. For a variety of reasons, they begin their higher education at a Vocational 
college, but they are of a small population that chooses to continue it at a university. In general, they are a group 
characterized by many of the non-cognitive abilities that psychologists and educators spell success in school and 
career: they are highly motivated, self-directed, persistent, resilient, and, because of their circumstances, more mature 
than most of their peers when they arrive at the university. These abilities give this group a significant advantage 
when they arrive on campus at the university. At the same time, they do face challenges. Primarily, the social stigma or 
prejudice against them for being DGS students.
This research, through a single case study, examines the experiences of DGS students at a foundation university. This 
session will discuss the successes and challenges that the students have encountered. This session will also discuss the 
structural supports at the university-level that have assisted the students and helped them persist in their studies (i.e. 
not drop out). Specifically, this session will examine the role Of the university Intensive English Preparation (hazirlik) 
program as a First Year Experience (FYE) program. FYEs have been studied extensively in the US, and their value in 
supporting student retention is well-documented.
Crucially, this  session will discuss the role of the Vocational school in providing frontend support to the potential DGS 
students. What would an FYE look like at the Vocational school? How can it be structured? What would be the goals 
and outcomes of an FYE?
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Abstract 

Schools and employers have always sought better ways to motivate and evaluate current and prospective students/
employees. Greater demands for demonstrated competence and deeper learning are driving changes in the way that 
learning is being delivered and assessed. Micro-Credentials and Digital Badges play a central role in this movement. The 
micro-credential is a focused, short-form of delivery that is competency-based. Learners acquire “deep” knowledge 
on a specific topic and demonstrate application of that knowledge. The digital badge provides a way to display the 
evidence that demonstrates competency. Delivery can be effectively accomplished through online, blended, and 
traditional methods.
Traditionally, evidence of achievement for students has been the transcript. Likewise, for employees, it has Been the 
paper certificate from some form of training. Neither approach reveals much about what was learned, or about the ability 
to apply the learning. Micro-credentials break extended learning periods (e.g. The semester) into shorter, concentrated 
pieces; majör learning outcomes can each be a micro-credential. This format may be especially powerful for vocational 
students who may time constraints as well as lower Motivational levels. Students may earn micro-credentials when 
demonstrating a specific skill they have Acquired (e.g. a specific accounting practice) or a “soft skill” (e.g. leadership, 
mentoring, peer tutoring).  
An additional distinguishing factor for this system is the way that credentials are awarded and displayed. Once a micro-
credential is awarded, the learner also receives a digital badge that can be pinned to a LinkedIn or Facebook page, 
or other digital platform. In contrast to the paper certificate, underlying the digital badge is a description of how the 
credential was earned (the criteria), along with the evidence of learning, which may range from a description of work 
completed to a rich assortment of media including, for example, a video of a presentation, a link to a website created, 
and so on. 
After students have completed their vocational education, they are not done learning. They need to maintain currency 
with the field, or make themselves competitive for employment opportunities. Today, This generally means enrolling 
in a post-graduate program, but that approach includes risks and challenges, such as the all-or-nothing diploma, rigid 
structures (of curriculum and course length) and Lack of transparency (learning is not clear from the transcript). In 
contrast, a micro-credential program allows learners to design a career pathway that results in a portfolio of specific, 
applicable skills.
This session will describe the concepts of Micro-Credentials and Digital Badges and provide examples of
How they will help motivate vocational students as well as make them competitive for today’s workforce needs.
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Özet

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’na bağlı üniversitelerde ders başarısının belirlenmesinde Mutlak Değerlendirme 
Sistemi (MDS) ve Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak ders başarısının 
belirlenmesi amacıyla ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Ayrıca yarıyıl sonu sınavında 
başarılı olamayan öğrenciler, bütünleme sınavlarına girebilmektedirler.  Bu çalışmada Hitit Üniversitesi’ne bağlı lisans ve 
önlisans düzeyindeki eğitim birimlerinde kayıtlı öğrencilerin, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına bağlı olarak dersten 
başarılı olma durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda, ders başarı performansının belirlenmesinde BDS kullanımının 
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla Hitit Üniversitesi öğrenci bilgi 
sistemindeki ilişkisel veri modeli (RDM) prensibine dayalı güncel veritabanı kayıtları esas alınmıştır. Veritabanında gerekli 
istatistiksel incelemelerin yapılması amacıyla, yapısal sorgulama dili (SQL) cümlelerinden yararlanılmıştır. Araştırmada 
2012-2017 Eğitim-Öğretim yıllarını kapsayan son 5 yıl içerisindeki yaklaşık 27 bin civarında öğrenciye ait 925 bin ders 
kaydı ve başarı durumunu içeren veritabanı kayıtları incelenmiştir. Elde edilen istatistiksel araştırma sonuçlarına göre; 
Hitit Üniversitesi’nde bütünleme sınavlarında alınan başarı puanlarının BDS’ye göre harf notu karşılıklarının yarıyıl sonu 
sınavlarına göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu durum öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve derecelerin 
belirlenmesinde, dersten yarıyıl sonunda başarılı olan öğrenciler için dezavantajlı durum ortaya çıkarmaktadır. Bu 
sebeple, öğrenci ders başarısının objektif olarak belirlenmesi açısından bütünleme sınavlarında yarıyıl sonu sınavı BDS 
harf notu aralıklarının geçerli olması veya bütünleme sınavlarının değerlendirilmesinde MDS kullanılması gibi çeşitli 
çözümlerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması son derece önemlidir. 
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Impact of Relative Evaluation System on Determination of Course Success Performance 
for Semester Final and Makeup Exams

Abstract

The Absolute Evaluation System (AES) and the Relative Evaluation System (RES) are widely used for determination 
of course success performance in universities affiliated to Higher Education Institution (YÖK) in Turkey. Generally, 
midterm, semester final and makeup exams are performed in order to determine course success. In addition, students 
who are not successfull in the semester final exam can also take makeup exams. In this study,  students who are 
enrolled at the undergraduate and associate degree programs of Hitit University were investigated for their course 
success performances in semester final and makeup exams. In this context, an evaluation was made in terms of the 
semester final and the makeup exams of the use of RES in determining the success performance of the courses. For 
this purpose, current database records based on Relational Data Model (RDM) principle in Hitit University. Information 
System (HUBİS) are taken as basis. It was used from Structured Query Language (SQL) in order to make necessary 
statistical examinations in database. In the study, database records containing about 925 thousand course enrollment 
and achievement status of about 27 thousand students in last 5 years covering the 2012-2017 academic years were 
examined. According to the statistical research results obtained; it has been understood that letter grade intervals of 
the scores obtained in makeup exams where RES is used are higher than semester final exams where RES is used. 
This is a disadvantage for students, who successful at the semester final exams, in assessment of the student success 
performance and determining the degrees. For this reason, it is very important to developed and implement various 
solutions such as the use of the RES letter grade intervals obtained with semester final exams for makeup exams 
and the use of AES in evaluation of makeup exams in order to determine the student’s course success performance 
objectively.
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Özet

Üniversite, Endüstri ve Yerel Yönetimlerin Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki Rollerini ve aralarındaki ilişkileri araştırmak; 
optisyenlik programlarının eğitim sürecinde ve mezuniyet sonrasındaki sorunlarını ve çözümlerini incelemek. 
Optik sektörü ve Optisyenlik okulları verileri değerlendirildi. Yurtiçi ve  yurt dışı Optik sektör ile ilgili eğitim ve ticari 
faaliyetler incelendi. Mesleki örgütler ile görüşüldü. Optisyenlik işletmelerinde çalışanların sorunları ve yeterlilikleri 
değerlendirildi. Optisyenlik okullarının eğitim programları ve içerikleri incelendi. Teorik ve pratik uygulama farklılıkları 
gözden geçirildi. 
Optisyenlik okullarının eğitimi temelde bir standart konulamamasından kaynaklanan sorunlar yüzünden istenen düzeye 
gelememiştir. Bununla birlikte,  öğretici kadroların eksikliği de eğitimde aksamalara yol açmaktadır. Uygulamalı derslerin 
alt yapı yetersizliğine rağmen üniversite kontenjanlarının gereğinden yüksek tutulması sorunların katlanmasına neden 
olmaktadır.
Optisyenlik kanunu 2004 yılında kabul edildi. Bu tarih optisyenlik de dönüm noktasıdır. Optisyenlik sağlık hizmeti 
ile doğrudan ilişkili bir meslek dalıdır. Optisyenlik ön lisans eğitim süresi iki yıldır. Bu kısa süre içerisinde öğrencilerin 
eğitiminin teorik ve pratik olarak planlanması çok önem arz etmektedir. Kısa bir sürede çok sayıda optisyenlik programı 
kuruldu ve öğrenci alındı. Yeni bir bölüm olması, bu bölüme talepleri de artırdı. Eğitimin istenilen düzeyde olmasının 
sağlanmasında en önemli bir hedef haline geldi. Çalışmamız “Üniversite, Sektör ve Yerel Yönetimlerin Mesleki Eğitim ve 
Öğretimdeki Rolü ve İş Birlikleri” ve optisyenlik programlarının eğitim sürecinde ve mezuniyet sonrasındaki sorunları ve 
çözümleri üzerinedir.

Anahtar Kelimeler: Optisyenlik, Optisyenlik eğitimi, Göz sağlığı, Gözlük

The Importance of Improving University and Industrial 
Collaboration in Opticianry Education

Abstract
 
To research the roles and relationships of Universities, Industry and Local Governments in Vocational Opticianry 
Education and Training; investigate the Problems and offer Solutions to sectoral companies and Opticianry Programs 
during Education and After Graduation. 
Optics sector and Opticianry schools were evaluated. The commercial activities of Domestic and foreign Optics 
sector was examined. Professional associations were interviewed. The problems and competencies of the employees 
employed in the opticianry companies were evaluated. The curriculum and contents of the opticianry schools were re-
evaluated. Differences between theoretical and practical applications were realized. 
The opticianry schools has not been able to reach the desired level of education due to the problems stemming mainly 
from the failure to set a gold standard. However, the lack of teaching  leads to disruption in education. Despite the 
insufficient infrastructure of the applied courses, keeping the annual quota of students to enrol the department  higher 
than necessary, causes the problems to duplicate. 
Opticianry law was adopted in 2004. This date is the turning point in optics. Optician is a profession related directly 
to health care. An associate degree  of opticianry requires an obligatory training of 2 years. It is very important that 
students should be given the theoretical and practical planning of their education. In Turkey, opticianry programs were 
established in a short period of time and students were enrolled without taking any orientation program beforehand. 
However, today, demand to enrol the opticianry programmes is increased by and education ihas reached the desired 
level. 
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Özet

Muhasebe alanında, yardımcı muhasebe elemanı ile ilgili ulusal meslek standardı yayınlanmıştır. Standart yardımcı 
muhasebe elemanının sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler belirlemektedir. Bu bilgi ve becerilere sahip olanların 
yardımcı muhasebe elemanı olarak istihdam edilebilecektir. Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında verilen muhasebe 
eğitimi, yardımcı muhasebe elemanı ulusal meslek standardı açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Muhasebe, Meslek standardı

An Evaluation Related With National Vocational Standart For Assistant Accounting Staffs

Abstract 

In thr field of the accounting, a national vocational stantard for assisstant accounting staffs has been issued. The standart 
clarifies the basic knowledgw and skills the assistant accounting staffs should have. Those having these knoeledge 
and skills will be able to be employed as an assistant accounting staff. In this study, the accounting  education given 
vocational schoolswas evaluated from the respect of the national vocational stantard.

Keywords:  Vocational educational, Accounting, Vocational education
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Özet

Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısında hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışa bağlı olarak, özellikle mesleki 
eğitim açısından kaynakların kullanımında, planlama, gereksinimler ve yeterlilik tartışmaları göze çarpmaktadır. Bu 
çalışma, bahsedilen ilkeler doğrultusunda, kamu kaynaklarının yatırama dönüştürülmesinde rasyonel tutumlar eşliğinde 
meslek yüksekokulları kurulması ve yeni program açılmasını incelemektedir. İncelemede, yerel olanaklar ve insan 
kaynaklarının doğru kullanım zorunluluğu ile bazen popülist davranışlar ya da siyasi baskılar sonucu yanlış yatırımların da 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yöntemin ardından ise bir uygulama örneği olarak Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nin sahip 
olduğu zengin jeotermal kaynaklar ile açılan Fizyo Terapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu örneği değerlendirilmektedir. 
Üniversite ve yerel yönetimler arasında bu süreçte ortaya koyulan işbirliği ve sivil toplum kuruluşlarının sürece katkıları 
ile somut bir sürecin detayları ile incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Mesleki eğitim, Yerel kaynaklar, Yerel işbirliği 

The Case of Yozgat Ili Sarıkaya District in terms of Evaluation of Local Resources in the 
Opening of a New Program in Vocational Schools and Colleges

Abstract 

In Turkey, a rapid increase in the number of universities has been observed in recent years. Due to this increase, the 
discussions on planning, requirements and sufficiency are inevitable especially in the use of resources in terms of 
vocational education. This study examines the establishment of vocational colleges and the opening of new programs 
in the context of the aforementioned principles in the context of rational attitudes in the transformation of public 
resources into tranquility. In the review, the need for proper use of local and human resources and sometimes the 
misappropriation of populist behaviors or political pressures must be assessed. Following this method, a sample of the 
School of Physiotherapy and Rehabilitation opened by the rich geothermal resources owned by Sarıkaya District of 
Yozgat is evaluated as an application example. It is aimed to examine the cooperation between the university and the 
local governments in this process and the contribution of civil society organizations to the process and the details of a 
concrete process.

Keywords:  Local cooperation, Vocational training, Local resources 
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Özet

Bu çalışmanın amacı teknik programlarda okuyan ön lisans öğrencilerinin demografik özellikleri ile kariyer değerleri 
arasında istatistiksel olarak bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma kapsamında Hitit Üniversitesi Osmancık 
Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu teknik programlarında okuyan 188 öğrenciye 28 sorudan oluşan Schein’in 
kariyer değerleri ölçeğini içeren anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda ön lisans öğrencilerinin kariyer değerleri ile 
demografik özellikleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre öğrencilerin okudukları bölüm, okudukları bölüme 
kayıt hakkını elde etme şekli ve ebeveynlerinin en yüksek eğitim seviyesi değişkenleri açısından kariyer değerleri 
farklılıklar göstermektedir. Çalışma sonucunda öğrencilerin bilinçli planlanmamış bir kariyer planının içinde oldukları 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ön lisans, Kariyer, Kariyer değerleri

A Study on The Relationship Between Career Anchors and 
Demographic Characteristics

Abstract

The purpose of this study is to determine whether there is a statically relationship between demographic characteristics 
and career anchors of associate students who read in the technical programs. Within the scope of the study, a 28-
item questionnaire with the scale of career anchors of Schein was applied to 188 students of technical program of 
Hitit University Osmancık Omer Derindere Vocational School. As a result of the analyzes, it was seen that there is a 
relationship between associate students career anchors and their demographic characteristics. According to this, in 
terms of the programme in which the students read, the way they get the right to register and their parents’ highest 
education level variables, career anchors show differences. It was determined that the students were consciously 
involved in an unplanned career plan. 
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Abstract

Well, as a first guiding principle there should be aged-appropriate learning. Chomsky argued that we can learn principles 
of science much more effectively in our early years than at any other time. So what are we waiting for? Leave reading, 
writing and arithmetic till later. Early education should consist of dealing with sand and glue, but in three deferent 
languages. We can distinguish two ways of approaching education; one is skills-based education attempts to provide 
a range of tools so that, when the time comes, problems can be solved. Problem-based. Skills-based education starts 
with a puzzle of some sort, and skills are introduced in a practical context. Many educationists know that pupils are 
more likely to acquire knowledge if they can immediately put it to use; otherwise they may just not see the point. 
School children have to leave their seats and, talk to each other during lessons.  Perhaps more teachers would be 
needed, but why not return to a system in which older children help younger ones? And testing would be necessary to 
ensure that the shy and retiring are not falling behind.
In this study, as teachers or instructors, we are facing the question which may occupy our mind.  The education system 
should be revised throughout especially for foundation knowledge. If we look up the subjects whom have been taught 
in foreign country we can see the science topics occupy the majority of scientific programme like math, physics and 
foreign language.
Finally, the curriculum is significant to be able to get the technology in higher educational schools according to the 
necessity of interpret and apply the principles of science in privet sector.  It is clear that the lack of knowledge in 
principles of science would be inevitable in this era nevertheless the level of student in general, in secondary schools is 
not acceptable. So to be able to choice and incorporate several researches which were found in previous investigation 
of literature should be taken in account. The more practice we apply, the more experience we get. Additional to theory, 
the applicable process would be unforgotten. Finally, the age is very important; however the professional career should 
be start as soon as possible in early ages to carry out the targets which we are responsible for. The young educated 
generation would be the columns of future progressive and welfare.

Keywords:  Approaching education, Educationist, Principle of science
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Abstract

Globalization can be best defined as a process of integration and integration among people, companies and governments 
of different nations as well as tendency of the word economy to work as a unit. The process is driven by international 
trade and investment and aided by information technology. This substantial issue has impacts on the environment, on 
culture, on political systems,   on economic enhancement and welfare and on physical, moral, and fiscal well-being in 
societies around the world. The act of globalization is the assimilation and incorporation of the people of the word into 
one single global- village. There have been numerous disputes about globalization and this issue yields fervent debates 
among the ones contemplating on it. Despite the fact that some people assert that globalization is necessary for the 
word with respect to education. The proponents of globalization argue that this enables us to communicate with each 
other easily via information technology. A good example is that an individual living in Turkey is able to communicate 
with a person living in China. The distance is removed. Thereby, this enables which widens their horizon on the life and 
makes them closer. Besides the people who are in favour of this concept incessantly advocate that globalization creates 
a perfect environmental for international trade between nations. This allows for goods and services  to be produced 
in not just one part of the word, but all over and make them more accessible to more diverse amount of people. For 
instance, television was invented in 1900s and started to be used in 1930s in Europe and America; but this machine 
came to Turkey 10 years later which means in 1970s. This shows that before globalization, it was quite difficult to know 
about a product or service which is used in another part of the word. Another brief example is that when mobile 
phones were invented, humans had no idea about them, but today when a mobile phone producer launches a new 
one; it is known and used by plenty of people living in Turkey and other part of the word. These examples display that 
globalization has countless advantageous effects on people’s lives especially in the field of education without changing 
the culture. 
In this study, the research has been focused of the role of education in globalization and the importance of education in 
using the technology which has would be essential factor in economy of the country and inevitable as well. Suggestions 
and results have been given.
As a conclusion; the globalization is most important for the country to be able to put forward that the globalization is 
best opportunity to make the people to integrate with others from different cultures and to communicate with different 
level of usage of the technology which would be necessary for providing new area for utilizing to get strong economy 
and high prosperity.

Keywords: Culture, Education, Strong economy, Technology information
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Osmanlı Devleti döneminde mesleki ve teknik eğitim alanında da bazı çalışmalar yapılmış ancak bu çalışmalar 
yetersiz kalmıştır. Cumhuriyet ile birlikte Atatürk’ün önderliğinde ulusal, laik ve çağdaş bir eğitim politikası ve felsefesi 
oluşturulmuştur. Eğitim- Öğretim de sağlanan birlikten ve eğitim işlerinin tamamen devletin denetimi altına alınmasından 
sonra çıkarılan yeni kanun ve yönetmeliklerle yeni bir ulusal eğitim-öğretim sistemi oluşturulmuştur.
Atatürk döneminde mesleki ve teknik eğitim alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. 1920’li ve 1930’lu yıllar mesleki ve 
teknik eğitimin, bir devlet politikasına bağlanması, tüm eğitim sistemi içerisinde örgütlenmesi, temel kavram ve ilkelerin 
oluşturulması çabaları ile geçmiştir. 1927 yılında 1052 sayılı yasa ile teknik okulların program, araç-gereç, öğretmen 
yetiştirme ve istihdam sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. 1052 sayılı yasa ile o sırada faaliyet gösteren okul 
müdürleri ve öğretmenlerinin de görüşleri alınarak öğretim sürelerinin 3–4 yıldan, ilk iki yılı hazırlayıcı sınıflar, son üç yılı 
teknik olmak üzere 5 yıla çıkarılmasına karar verilmiştir. Aynı yıl meslek okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 
133 öğrenci çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmiştir
Mesleki ve teknik eğitimin ilk müsteşarı olan Mehmet Rüştü Uzel döneminde Atatürk’ün de yardımlarıyla meslek okulları 
Yüksek Öğretim Dairesine, Erkek Sanat Okulları da Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı 
meslek ve teknik okullarla ilgili reform çalışmalarını başlatmıştır. Bu okullarda kültür dersleri arttırılırken yeni meslek 
dersleri konulmuştur. Yurtdışından da öğretmen ve uzman getirterek bu okullardaki öğretmen açığını gidermeye ve 
eğitim-öğretimin kalitesini arttırmaya çalışmışlardır. 1927-1933 yılları arasında 5 yeni sanat okulu açılmıştır. Mesleki ve 
Teknik Okulların sayısı 1923-1924 ders yılında 44 iken, bu okulların gerek öğretmen gerekse öğrenci sayısı 1936-1937 ders 
yılına gelindiğinde sırasıyla %245 ve %162 oranında bir artış kaydetmiştir.
Sonuç olarak, konu ile ilgili bildiride esas teşkil “Atatürk Döneminde Mesleki ve Teknik Okullar” konusunda Mustafa Kemal 
Atatürk döneminde mesleki ve teknik eğitim alanlarında yapılan önemli çalışmalar içeriğe yansıtılacaktır. Arşiv belgeleri 
ışığında; konuyla ilgili kitaplara ve istatistiki bilgiler yer verilecek yapılan faaliyetler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Mesleki ve teknik eğitim, Mesleki ve teknik okullar

Vocational and Technical Schools in Atatürk Period
Abstract

Some studies have been made in the field of vocational and technical education in the Ottoman period but these studies 
have been inadequate. A national, secular and contemporary education policy and philosophy has been established 
under the leadership of Atatürk together with the Republic. A new national education and training system has been 
established with the new laws and regulations issued after the training provided in the education-training and the 
education works are completely under the control of the state.
Important studies were carried out in the fields of vocational and technical education during the period of Ataturk. The 
1920s and 1930s were spent with vocational and technical education, the attachment to a state policy, the organization 
within the whole education system, the creation of basic concepts and principles. In 1927, with the Law No. 1052, the 
responsibilities of the technical schools for the programs, equipments, teacher training and employment were given 
to the Ministry of National Education. With the law numbered 1052, it was decided to increase the teaching period to 
3-5 years, the first two years to the preparatory classes and the last three years to be 5 years, taking the opinions of 
the school principals and teachers who were active at that time. In the same year, 133 students were sent to various 
European countries in order to meet the teacher requirement of vocational schools.
During the period of Mehmet Rüştü Uzel who was the first undersecretary of vocational and technical education, 
vocational schools were attached to the Higher Education Council and Male Art Schools were attached to the Ministry 
of National Education with the help of Atatürk. Thus, the Ministry of Education initiated reforms related to vocational 
and technical schools. In these schools new lessons were put on while culture lessons were being increased. Between 
1927 and 1933, 5 new art schools were opened. Part of the work that plays an important role in the development 
of vocational and technical education is the foreign education experts brought in the country and the reports they 
prepared. While the number of vocational and technical schools was 44 in the 1923-1924 school year, the number of 
these schools increased by 245% and 162%, respectively, when the number of students per teacher reached 1936-1937 
school year.
As a result, important work on the vocational and technical education areas in Mustafa Kemal Ataturk period will be 
reflected on the subject “Atatürk Vocational and Technical Schools”. In the light of archive documents; Related books 
and statistical information will be tried to be put into action.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Vocational and technical education, Vocational and technical schools
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Özet

Türkiye’de özellikle teknik alanlarda Meslek Yüksekokulu mezunu kadınların işgücüne katılımları konusunda ciddi 
sorunlar ve engeller bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan durumun tespiti konusunda gerek literatürde gerekse pratikte 
sayıca az ve kapsam olarak kısıtlı çalışma karşımıza çıkar. Bu nedenle alanın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlara 
çözüm önerileri getirilmesineyönelik çalışmalar önem arz etmektedir. Buradan yola çıkılarak 2017 yılında İstanbul’da 
düzenlenen bir çalıştayda; 10 farklı ilden-üniversiteden gelen teknik alan ön lisans programları öğretim elemanlarından, 
öğrencilerinden, mezunlarından, STK, özel sektör ve kamu görevlilerinden oluşan 60 kişi tarafından teknik alan mezunu 
kadınlarla ilgili tablo ortaya koyulmuştur. “Meslek Yüksekokulu Teknik Alan Mezunu Kadınların Eğitim ve İş Gücüne 
Katılımı Çalıştayı”’nda 5 ayrı konu başlığı altında teknik alanlardaki kadınlar tartışılmıştır. Bu başlıklar; Mesleki Eğitime 
Kadınların Katılımı, Teknik Programlarda Kadın Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Kadın Teknik Elemanların İstihdamda 
Karşılaştığı Sorunlar, İş yerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Kadın Girişimciliği olarak belirlenmiştir. Konuların çalışıldığı her 
masada, kayıt tutulmuş, ardından tartışmalarda çözümleme ile vurgulanan ve ortak olarak dile getirilen konular içerik 
analizi yapılarak tespit edilmiştir.
Ayrı ayrı incelendiğinde; “Mesleki Eğitime Kadınların Katılımı” konusundaki temel sorunların başında; cinsiyet ayrımcılığı, 
toplumsal cinsiyet algısı ve fırsat eşitsizliği olmak üzere toplam 16 sorun tespit edilmiştir. Çözüm önerileri olarak da 
rol model oluşturmak, başarıya yönelik performans odaklı burslar vermek vb. olmak üzere 43 farklı çözüm önerisi 
üretilmiştir. “Teknik Programlarda Kadın Öğrencilerin Eğitimi” başlığı altında, sorunlar tespit edilmiş ve bölgeye uygun 
mesleki ihtiyacın belirlenerek kadınlara yönelik programların da geliştirilmesine benzer çözümler ve öneriler üretilmiştir. 
“Kadın Teknik Elemanlarının İstihdamda Karşılaştığı Sorunlar” ile ilgili olarak, kadının istihdamda yaşadıkları sorunların 
başında öncelikle aileden başlayan kadın erkek ayrımcılığının geldiği belirtilmiş, teknik bölümleri kadınların talep 
etmeleri için bir teşviğin olmadığı üzerinde durulmuştur. “Kadın Teknik Elemanların İş Yerinde Yaşadıkları Sorunlar”ın 
başında kadınların iş yerinde değer görmemesi, işlere cinsiyet yüklenmesi, üst yönetimin cinsiyetçi ayrımcılığı, çalışanlar 
arası ve yöneticilerin mobbingi ve tacizi gelmektedir. “Teknik Alanda Kadın Girişimciliği” ile ilgili tartışmada, erken yaşta 
başlayan uygulamalı eğitimlerin başta tüm çalışanlar olmak üzere özellikle deneyime önem veren kadın çalışanların 
yeni iş geliştirme konusunda eğitimleri ile deneyimlerini ileriki yaşlarda daha rahat birleştirerek iş kurabildikleri tespit 
edilmiştir.
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Turkish Perspective of Women’s Barriers in Vocational Technical 
Education and Labor Force Participation

Abstract 

In Turkey, there are serious problems and obstacles in terms of the participation of women graduated from vocational 
schools in labor force, especially in technical fields. However, there is a limited number of studies in the literature 
regarding the detection of the situation. For this reason, it is important to determine the needs of the area and to 
propose solutions to the problems. In this context, a workshop organized at the Istanbul Gedik University. It was tried 
to determine the frame about the women graduated from technical fields by associates, students, graduates from 
60 different technical programs coming from 10 different vocational schools. The problems in technical areas are 
discussed under five separate topics. At every workshop table where the subjects were studied, records were kept and 
then the topics that were emphasized by the analysis in the discussions and which were expressed in common were 
determined by analyzing the content. In the notes held in the workshop tables, content analysis was conducted and the 
most emphasized and common issues and solution proposals were determined statistically. In this study, the analyzed 
results of this workshop are shared according to the degree of importance after the related literature is summarized, 
and the suggestions put forward in the discussion section. 

Keywords:  Women’s employment, Technical education, Women entrepreneurship, Organizational problems
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Girişimcilik, tüm toplumlarda ekonomik büyümeyi ve istihdam olanaklarını artırmak için gerekli bir bileşen olarak 
görülmektedir. Girişimcilik faaliyetler, sadece işsizliğin azaltılması, yoksullukla mücadele, üretimin teşvik edilmesi 
ve tüketimin artırılmasından değil aynı zamanda verimlilik artışında, toplumsal cinsiyet eşitliğinde, vatandaşların 
güçlenmesinde, sosyal ve kültürel reformların gerçekleştirilmesinde de etkili bir aracı rol oynamaktadır. Ülkemizde 
küçük işletme sahibi girişimcilerin çoğunlukla erkek olduğu görülmektedir. Ancak ekonomik olarak kalkınmış ülkelerin 
iktisadi yapılanmaları ve istihdam politikaları incelendiğinde, kadınların işgücüne ve ekonomiye kazandırılmasının 
ülkenin iktisadi gelişiminin sürdürülebilir olmasında temel bir koşul olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, kadınların yeni 
iş kurma yoluyla ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamakta olduğu da yaygın olarak kabul gören bir düşüncedir. 
Bu nedenle özellikle kadın girişimciliği kadın istihdam politikası altında ele alınması gereken önemli ayaklardan bir 
tanesidir. Bu çalışma, Türkiye’deki kadınların girişimcilik konusundaki tutumlarını incelemekte, kadınların girişimcilik 
faaliyetleri sırasında motivasyonlarını, maruz kaldıkları engelleri ve mesleki ihtiyaçlarını araştırmaktadır. Bu araştırmanın 
amacı; Türkiye’de iş sahibi kadınların mesleki ve sosyo-ekonomik profillerini belirlemek ve kullandıkları girişimcilik 
modellerini tespit etmektir. Sonuçlar, Türkiye’de sürdürülebilir bütünsel bir kadın istihdam modeli, güçlü kadın birlikleri 
ve destekleyici toplum kuruluşlarının olmamasından dolayı, mevcut kadın girişimcilerin genellikle münferit olarak kendi 
iş deneyimlerimden yola çıkarak, aile desteği ile geleneksel işlere yöneldiklerini göstermektedir. Karşılaştıkları ortak 
engeller dışında, özellikle teknik konularda mesleki ihtiyaç ve sorunlarının da dağınık olduğunu ortaya koymaktadır. 
Öneri olarak, oluşturulacak bütüncül bir kadın istihdamı politikası çerçevesinde teknik eğitimler düzenlenerek mesleki 
nitelikleri açısından kadınların güçlendirilmesinin, öz-yeterliliklerini artırarak kendi işlerini kurmalarında etkili olacağı 
tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın girişimciliği, Motivasyon, Örgütsel sorunlar, Mesleki ihtiyaçlar

Determination of Socio-Economic Characteristics and Vocational Training Needs of Women 
Entrepreneurs and Employers in the Marmara Region

Abstract 

Entrepreneurship is seen as a necessary component for economic growth and employment opportunities in all modern 
societies. Entrepreneurial activities play an effective instrument not only in reducing unemployment, fighting poverty, 
encouraging production and increasing consumption, but also in raising productivity, gender equality, empowerment 
of citizens, and social and cultural reforms. On the other hand, small business owners in Turkey are mostly male. 
However, when economic structures and employment policies of economically developed countries are examined, 
it is understood that gaining women’s work power and economy is a basic condition for the sustainable economic 
development of the country. In this context, it is also widely accepted that women play an important role in economic 
development through new business creation. For this reason, especially women entrepreneurship is one of the 
important legs that should be addressed under the women’s employment policy. This study examines the attitudes of 
women in Turkey to entrepreneurship and explores women’s motivations during their entrepreneurial activities, their 
hurdles and their professional needs. The purpose of this research is to determine the occupational and socio-economic 
profiles of women in business in Turkey and to identify the models of entrepreneurship they employ. The results show 
that current female entrepreneurs tend to go from traditional work experience to traditional work with family support 
because of the lack of a sustainable holistic female employment model and women’s unions in Turkey. Apart from the 
common obstacle, especially in technical matters, women’s professional needs and problems are also scattered. It has 
been argued that the empowerment of women in terms of their professional qualifications by organizing technical 
trainings, within the framework of a holistic women’s employment policy, will be effective in establishing their own 
work by increasing their self-efficacy.

Keywords: Women entrepreneurship, Motivation, Organizational problems, Professional needs
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Özet

Mesleki ve teknik eğitimdeki dersler teorik derslerin yanı sıra, teorik kavramların görsel ve pratik yönlerini kavramalarına 
yardımcı olan uygulamalı dersleri de içermektedir. Uygulamalı eğitim, bireyleri eğitim sonrası hayata hazırlamasındaki 
potansiyeli bakımından da önemlidir.  Teknik bilimler meslek yüksekokullarında, uygulamalı dersleri laboratuvarlarda 
işlenen farklı türde dersler mevcuttur. Ancak Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BCT) gibi bazı alanlarda uygulamalı dersler 
laboratuvar yerine, doğrudan sahada klinik veya hastane ortamında gerçekleşen teknik geziler gerektirmektedir. Bu 
gezilerin faydalı olabilmesi için cihazların öğrencilerce yakından, olduğu yerde görülmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda 
öğrencilerin MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve ultrason gibi belirli cihazları incelemeleri hasta yoğunluğundan 
dolayı mümkün olmayabilmektedir. Ayrıca anjiyografi gibi bazı cihazların bulunduğu ortamlara katı sterilizasyon 
kurallarından dolayı girişe izin verilmemekte ve bazı cihazların kontrol odaları da yetersiz alan nedeniyle öğrencilerin 
ziyaretlerine elverişli olmamaktadır. Erişilebilirlik problemlerini aşmak için ve öğrencilere bu cihazları sanki gerçek cihaz 
ortamındaymışçasına gözlemleme imkânı vermek için, uygulamalı derslerde Sanal Gerçeklik (SG) teknolojisinden 
kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, uygulamalı derslerde karşılaşılan problemleri aşabilen ve öğrencilere etkin deneyimler 
sağlayabilen SG teknolojisinden yararlanarak, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mesleki eğitimine alternatif bir yaklaşımın 
uygulanmasını çalışmaktır. Bu amaca yönelik BCT’de Tıbbi Görüntüleme Cihazları dersi için bir durum çalışmasına 
odaklanılmış ve SG tabanlı bir ders içeriği hazırlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Biyomedikal cihaz teknolojisi, Tıbbi görüntüleme cihazları, Sanal gerçeklik, Sanal gerçeklik tabanlı 
ders içeriği, Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulu

The Potential of Virtual Reality (VR) Technology in Vocational Education: 
A Case Study for Biomedical Equipment Technology

Abstract 

The courses in vocational and technical education consist not only theoretical classes but also practical classes which 
can help students to grasp visual and practical aspects of the corresponding theoretical concepts. Practical education 
is also important due to its high potential in preparing individuals to the post-educational life. There are various types 
of courses in vocational schools of technical sciences whose practical classes are held in laboratories. However in some 
fields such as Biomedical Equipment Technology (BET) rather than laboratories practical classes require technical visits 
which takes place directly in the field such as clinic or hospital environment. In order to make visits beneficial, multiple 
medical devices and control rooms are needed to be seen by students closely on the very spot. However, in some 
situations, it might not be possible for the students to examine the certain devices such as MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) and ultrasonography due to the patient occupancy. Moreover entrance to the rooms including some devices 
such as angiography are not permitted due to the strict sterilization rules and control rooms of some devices are not 
available for visits due the lack the necessary space for students. In order to overcome the accessibility problem and 
let students to observe these devices as they were in the real device environment, Virtual Reality (VR) technology can 
be used in practical classes. The purpose of this paper is to study application of an alternative approach to vocational 
education in Biomedical Equipment Technology by utilizing VR technology that can overcome the problems faced in 
practical classes and provide the students efficient experiences. For this purpose we focus on a case study for Medical 
Imaging Devices course in BET and prepare a VR based course content.

Keywords: Biomedical equipment technology, Medical imaging devices, Virtual reality, Virtual reality based course 
content, Vocational education, Vocational school
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Özet

Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda verilen “Sayısal Mantık Tasarımı”  dersi notlarının istatistiksel 
analizi yapılarak, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Sayısal Mantık Tasarımı dersi,  elektronik, bilişim, kontrol ve 
otomasyon teknolojilerinin temelini oluşturur ve son 50 yıldır elektronik mühendisliği ve bağlı disiplinlerdeki eğitiminin 
temel taşlarından birisidir. Veri seti, dersi 2016-2017 Güz yarıyılında alan ve not verilen 75 öğrenciye ait notlardan 
oluşmaktadır. Alınan örneği okulumuz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Bilgisayar Programlama programlarında 
öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen veri setinin istatistiksel analizi yapılarak elde edilen 
sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin başarısını artırmak için bazı iyileştirme önerileri sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Sayısal mantık tasarımı, Sayısal elektronik, İstatistiksel analiz, Mesleki ve teknik eğitim, Öğrenci not 
analizi

A Study on Statistical Analysis of the Grades 
Given in Digital Logic Design Course

Abstract

In this study, the grades of “Digital Logic Design” course given in Vocational School of Başkent University are analyzed 
statistically and the obtained results are evaluated. Digital Logic Design course is the basis of electronic, information, 
control & automation technologies etc. and is one of the cornerstones of electronic engineering and related disciplines 
education for the last 50 years. The dataset consists of grades from 75 students enrolled and graded in the fall semester 
2016-2017. The sample is composed of the first year students who are enrolled in the School of Biomedical Device 
Technology and Computer Programming programs. The data set is analyzed statistically and the obtained results are 
interpreted. In addition, some improvement recommendations are presented to increase the success of the students.

Keywords: Digital logic design, Digital electronics, Statistical analysis, Vocational and technical education, Student 
grade analysis
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Özet

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Uygulamalı Mühendislik 
Eğitimi (UME) uygulamasına başlanmıştır. UME uygulaması lisans öğreniminde verilen teorik ve pratik bilgilerin ilgili 
mühendislik çalışma sahalarında uygulamaya geçirilmesi esasına dayanmaktadır. Ayrıca UME uygulaması ile üniversite 
sanayi arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırıp hızlandırarak sürdürülebilir teknolojik bir ilerleyiş hedeflenmiştir. 
Türkiye’de teknoloji ve eğitimdeki ilerleyiş son yıllarda büyük ivme kazanmıştır. Eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme 
hedefi kapsamında uygulanan UME modeli sürekli olarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirmelerin ışığında gerekli 
düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son yıllardaki eğitim ve teknolojideki bu hızlı gelişmelerde dikkate alınarak UME 
uygulamasının mevcut durumunun iyi analiz edilebilmesi yapılacak olan revizyonların sağlıklı ve hedefe yönelik olmasını 
sağlayacaktır. Bu süreçte, kurum, kuruluş ve mezun adayı UME öğrencilerinin görüşleri önemli girdiler oluşturmaktadır. 
Bu amaçla, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hedefleri temel alınarak UME ile ilgili genel sorulardan oluşan 
anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışmasının sonuçları istatistiki olarak değerlendirilerek, sorunlara çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uygulamalı mühendislik eğitimi, UME,  Adıyaman Üniversitesi, Eğitim, Öğrenci, Anket

Applied Engineering Education: Adıyaman University Example

Abstract 

Applied Engineering Education (AEE) has been started to be implemented in Adıyaman University Engineering 
Faculty since 2015-2016 academic year. The application of AEE is based on the application of theoretical and practical 
knowledge given in undergraduate study to relevant engineering study fields. It is also aimed at achieving a sustainable 
technological progress by increasing and accelerating the exchange of knowledge and experience between UME 
application and the university industry. It has also targeted at achieving a sustainable technological progress by 
increasing and accelerating the exchange of knowledge and experience between the university and industry with AEE 
application. The progress in technology and education in Turkey has gained great momentum in recent years. The AEE 
model applied within the scope of the goal of continuous improvement in quality in education is evaluated continuously 
and necessary regulations are made in the light of these evaluations. Taking into account these rapid developments in 
education and technology, especially in recent years, a good analysis of the current situation of AEE implementation 
will ensure that the revisions to be made are healthy and targeted. In this process, the views of institution, organization, 
and graduate student AEE students are important inputs. For this purpose, based on the objectives of the Faculty 
of Engineering of Adıyaman University, a questionnaire consisting of general questions about AEE was applied. The 
results of the questionnaire were evaluated statistically and tried to suggest solutions for the problems.

Keywords: Applied engineering education, AEE, Adıyaman University, Education, Student, Questionnaire
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Özet

Dünya üzerinde nüfusun hızlı artışı ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber üretim ve tüketim artmıştır. Hem üretim hem 
de tüketim esnasında doğal kaynaklar yani çevre kullanılmaktadır. Eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınmazsa insanlığı 
yaşanılmaz bir dünyanın beklediği bilinmektedir. Küresel manada çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakılabilmesi, insanlığın üzerinde ciddiyetle durduğu konuların başında gelmektedir. Yaşanabilir bir dünya 
için çevre eğitiminin doğumdan ölüme kadar gerekli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte eğitimin en önemli 
kademelerinden biri olan üniversite eğitiminde çevre konusunun üzerinde daha fazla durulması sürdürülebilir çevre 
yönetimi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada çevre eğitiminin yükseköğretim kurumlarındaki durumu incelenip 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile beraber çevre eğitiminin önemi vurgulanarak çevre bilincinin arttırılması 
hususunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, Yükseköğretim, Çevre koruma, Çevre bilinci

The Place and Priority of Environmental Education in Higher Education

Abstract 

Production and consumption have increased with rapid population growth and technological progress. Natural resources 
(environment) are used both during production and consumption. If necessary precautions and measures are not 
taken, it is known that humanity does not expect a livable world. The protection of the environment and the giving of 
a livable environment to future generations is one of the issues that people seriously ponder on humanity in the global 
sense. For a livable world, environmental education is thought to be necessary from birth to death. Moreover, university 
education, one of the most important stages of education, is quite important in terms of sustainable environmental 
management. In this study, the situation of environmental education in higher education institutions was examined 
and evaluated. Together with this evaluation, the importance of environmental education has been emphasized and 
suggestions have been made to increase the environmental awareness.

Keywords: Environmental education, Higher education, Environmental protection, Environmental consciousness
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Özet 

İnsanlar yaşamlarına yön vermek için hayata dair birçok seçimler yaparlar. Bu seçimler hayatlarına birbirinden farklı 
yönlerde ve farklı derecede etkide bulunur. Sözkonusu seçimler içinde meslek seçiminin diğer seçimlere göre ayrıcalıklı 
bir önemi olduğu ifade edilebilir.  Meslek seçimi güncelliğini yitirmeyen, kişinin yaşam biçimi, çevre ve eş seçimini etkileyen 
çok önemli bir konudur. İnsanlar yapacakları iş ya da sahip olacakları mesleği bir yaşam biçimine dönüştürmelidirler. 
Bu durumda kendileri için en doğru mesleğe ulaşabilmenin yolu daha da büyük önem arz etmektedir. Kişi; yetenek, 
ilgi ve istekleri doğrultusunda bir meslek seçimi yaparsa başarılı, verimli ve mutlu olur. Aksi halde, tüm yaşamını 
etkileyen olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilir. Meslek seçimi; hem insanın seçimleriyle biçimlenen hem de özellikleri 
ile kişiyi ve ailesini etkileyen bir husustur. Bu çalışmada; Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulunun Teknik 
programlarında okuyan 116 öğrenciye uygulanan anketle meslek seçimine etki eden faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Veriler SPSS 22 programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre meslek seçimine etki eden en önemli faktörlerin; 
öğrenci yeteneklerine uygunluk, iş bulma imkanlarının fazla olması, bireysel özellikler, eğitim kadrosunun yetkinliği ve 
ders içeriklerinin etkili oldukları gözlemlenmiştir. Aile, çevre, gelir seviyesi gibi faktörlerin de meslek seçiminde baskın 
olmadıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda ankete katılan öğrencilerin %78’inin okuduğu programdan memnun olduğu, 
%72’sinin çevresine programını tavsiye edeceği, %87’sinin dikey geçiş sınavıyla lisans eğitimine devam etmek istedikleri 
ve %76’sının da eğitimini aldıkları mesleğe devam etmek istedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  MYO, Meslek, Meslek seçimi 

Factors and Career Ideals Which are Effective in the Choices of Profession of 
Students at Vocational Schools

Abstract 

People make many choices to shape their lives. These choices affect their lives in different directions and at different 
times. It can be stated that the choice of profession has a privileged place among these choices. The choice of profession 
is a very important issue that does not lose its currency and affects one’s life style and the choice of environment and 
partner. People must regard what they will do or their professions as a life-style. For this reason, the way to choose the 
right job for them is even more important. When people choose a profession in accordance with their skills, interests and 
wishes, it will be inevitable that they are successful, productive and happy. Otherwise, they may face some problems 
that affect their whole life. The choice of profession is a feature that is shaped by the choices of people and also 
affects themselves and their families. In this study; the questionnaire was applied to 116 students studying at Technical 
Programs of Başkent University Kazan Vocational School and it aimed to determine the factors affecting the choice of 
profession. The data were analyzed with the SPSS 22 program. According to the analysis results, it has been observed 
that the most important factors affecting the choice of profession were the convenience to students’ competence, more 
business opportunities, the individual characteristics, the competence of the education staff and the course contents. 
It has been also confirmed that factors such as family, environment and income level are not dominant in the choice of 
profession. At the same time, it has been determined that 78% of the students were satisfied with the program they 
study, 72% recommended the program to their environment, 87% wanted to continue their undergraduate education 
by the vertical transfer examination and 76% wanted to continue their professions which they got training.

Keywords: Vocational schools, Profession, The choice of profession 
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Özet

Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarına yeni program açma ölçütleri ortaya konularak, bu ölçütler çerçevesinde bölgesel 
ihtiyaçların karşılanması ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacı ile Başkent Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokuluna iki yeni program açılması hazırlıkları incelenmiştir. Ülkemiz ve Ankara ilinin işgücü piyasası ihtiyaçlarına 
yönelik yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak ve başkent üniversitesi kaynakları da gözetilerek, 
yeni program olarak Bilgisayar Programcılığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programları öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Teknik eğitim, Meslek yüksekokulu, Program Açma, Nitelikli Eleman

A Study on the Criteria of Opening New Programs in Vocational High Schools

Abstract

In this study, the criteria of opening new programs to Vocational Schools were investigated and the preparation of two 
new programs for Başkent University, Technical Sciences Vocational College were examined with the aim of meeting 
the regional needs and educating qualified intermediate staffs within these criteria. As a result of the researches on 
the needs of the labor market of our country and Ankara and taking into account the resources of Başkent University, 
Computer Programming and Health Information Systems Technician Programs were envisaged as new programs.

Keywords: Vocational education, Technical education, Vocational high school, Program opening, Qualified employee
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Özet

Bu çalışmada, Meslek Yüksekokulumuzda “Sayısal Mantık Tasarımı” adı altında verilen ve sayısal elektronik teknolojisinin 
kuramsal temelleri ve güncel teknolojik uygulamaları anlatıldığı Sayısal Elektronik dersi ile ilgili olarak düşünce ve 
ders başarısı üzerinde etkin olan etmenlerin öğrenci görüşlerinden yararlanarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 
Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve veriler anket 
yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma uzayı, bu dersi 2016-2017 güz yarıyılında alan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma 
grubu okulumuz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Bilgisayar Programlama programlarında öğrenim gören 
birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Anket Sayısal Mantık Tasarımı dersini alan ve ankete katılan 65 öğrenciye 
uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin ortalamalarının analizi yapılarak çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sayısal mantık tasarımı, Sayısal elektronik, Öğrenci görüşleri, Mesleki ve teknik eğitim, Ders başarısı

A Study on the Factors Affecting the Thought and the Lesson Success in the Digital 
Logic Design Course of the Technical Vocational School of 

Higher Education according to Student Opinions

Abstract

In this study, it was aimed to determine the factors which are effective on thought and course success related to Digital 
Electronics course which is given under the name of “Digital Logic Design” in Vocational High School and in which the 
theoretical foundations of digital electronic technology and current technological applications are explained. The study 
was carried out with the participation of the students of Başkent University Vocational School of Technical Sciences 
and the dataset were obtained by questionnaire method.  Working space, this course is made up of students who 
take the fall semester 2016-2017. The study group is composed of first year students who are enrolled in the School 
of Biomedical Device Technology and Computer Programming programs. Questionnaire was applied.to 65 student 
who took Digital Logic Design course. The data averages obtained from the survey results were analyzed and solution 
proposals were introduced.

Keywords: Digital logic design, Digital electronics, Student views, Vocational and technical education, Course success
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Özet

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli 
insan gücünün rolü son derece önemlidir. Türkiye’de yükseköğretim sisteminin önemli bir boyutunu, akademik 
öğretimin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı fakülte ve yüksekokulların yanı sıra mesleki eğitimin verildiği iki yıllık meslek 
yüksekokulları oluşturmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde 
istihdam edilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin sistemli olarak verildiği 
eğitim türüdür. Ama ülkemizin geçerli mesleki ve teknik eğitim yapısına bakıldığında, meslek yüksekokullarında bulunan 
birçok program alanında değişen teknolojik, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. dinamikler doğrultusunda esnek bir 
sistemin varlığından bahsetmenin güç olduğu söylenebilmektedir. Küreselleşen ekonomilerde yükseköğretime artan 
taleple birlikte, meslek yüksekokulları ile iş dünyası arasındaki ilişkinin önemi artmakta; rekabet, eğitimde kaliteyi ve 
değişimi gerekli kılmaktadır. Günümüzde birçok ülke, kendi yükseköğretim sistemlerini karşılaştırmak, yaşanılan benzer 
sorunlara ortak çözümler üretmek üzere bölgesel işbirlikleri oluşturmaya başlamışlardır. Bunlardan en kapsamlısı, 
Avrupa bölgesinde ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci’dir. Üye 
ülkelerde karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci, 
ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin verildiği meslek yüksekokulları bakımından sürekli geliştirilen ve dinamik bir nitelik 
taşıyan önemli bir revizyonu ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulları, Bologna süreci

Restructuring of Vocational Education in the Bologna Process in our Country

Abstract 

In the development and development of countries, the role of qualified human power with the knowledge, skills and 
competencies that are the basic elements of industrialization is of utmost importance. In Turkey, an important aspect of 
the higher education system is the two-year vocational colleges where vocational training is provided as well as faculties 
and vocational schools where academic and scientific studies are carried out. Vocational and technical education is the 
type of education in which necessary knowledge, skills and competencies are systematically provided in order to train 
qualified human power to be employed in the professions needed in all fields of social life. However, when we look 
at the current vocational and technical education structure of our country, we can see that in many program areas in 
vocational higher schools, technological, social, cultural, It can be said that it is difficult to mention the existence of a 
flexible system in the direction of dynamics. With increasing demand for tertiary education in globalizing economies, 
the importance of the relationship between vocational schools and the business world is increasing; Competition, 
quality and change in education. Today, many countries have begun to establish regional collaborations to compare 
their higher education systems and to produce common solutions to similar problems. The most comprehensive of 
these is the Bologna Process, initiated to create a common European Higher Education Area (EHEA) in the European 
region. he Bologna Process, which emerged with the aim of creating a comparable, competitive and transparent higher 
education field in the member countries, represents an important revision which is constantly developed and dynamic 
in terms of vocational colleges where vocational and technical education is provided in our country.

Keywords:  Vocational training, Vocational school, Bologna process
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Mesleki Eğitimde Araç Olarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Alanla İlgili 
Meslek Etiği, Sanatı ve Felsefesinin (STEM-EAP) Aktarımında Kullanılması
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Özet

Türkiye’de özellikle mesleki öğrenime yönelik lise ve ön lisans programlarının içerik ve materyalinin kullananlar 
açısından yeterli olmadığı görülmektedir. Üstelik farklı eğitim programlarında farklı kabiliyetlere yönelik yapı ve içerik 
tasarımına ihtiyaç vardır. Bu alternatif eğitim tasarımları arasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 
alanların yaratıcılık ve alanın felsefesi ile birleştirilerek bütünsel bir içerik tasarlanması, merkezi yönetim ve eğitmen 
hâkim eğitim-öğretim yerine, yerinden yönetilen ve öğrencilerin başlangıçtan itibaren son sınıfa kadar danışmanlar 
gözetiminde koçluk sistemiyle gelişmelerini içeren yöntemleri de kapsamaktadır. Bu yaklaşım yerinden kendi kendini 
yöneten okulları ve eğitim süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede eğitim yönetimi ile ilgili ileriye yönelik 
planlar kurgulamadan önce, eğitim sektörünün altyapısının analiz edilmesi ve yerinden yönetime uygun bir sistem 
oluşturulması gerekmektedir. Eğitimde çağdaş yaklaşımlarla beraber merkezi eğitim yönetimi yerini, öğrenci ve öğretim 
elemanı hareketliliğini, insan kaynakları ve kariyer yönetimini, koçluk ve danışmanlık yöntemlerini, kararlara katılımı, 
yetki göçerimini ve dağıtımını, mikro bütçelemeyi, kaynak yaratımını, demokratik okul örgütlenmesini ve kurumu 
sahiplenmeyi destekleyen yerinden yönetim anlayışına bırakmaktadır. Okullarda yerinden yönetim, merkezi yapıdan 
belli bir düzeyde özerk olarak, tüm paydaşların (idareciler, eğitmenler, öğrenciler ve veliler) katılımıyla kurumdaki 
eğitim-öğretimin geliştirilmesine ve sorunların çözülmesine yönelik bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda paydaşlar 
arasındaki bağlayıcılık rolünü ve önemli sorumlulukları da eğitmenler üstlenmektedir. Bu çalışma bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik (STEM) gibi alanların mesleki etik, sanat ve alanın felsefesi (EAP) ile birleştirilerek bütünsel 
bir içerik yürütmeye eğitmenlerin ne kadar kaynakları ve imkânları olduğunu nitel görüşmeler yaparak tespit etmeye 
çalışmaktadır. Bulgular, eğitmenlerin gerek ders materyali ve kaynağı, gerekse öz-yeterlilik açısından yeterli imkânının 
olmadığını ortaya koymaktadır. Sonuçta, enformasyon döneminden bilgi toplumuna evrilebilmek için özellikle bireyleri, 
eğitmenleri ve öğrencileri güçlendirecek bir altyapı kurmanın şart olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Öğretim yöntemleri, STEM, Yaratıcılık, Öz-Yeterlilik

The Use Of Science, Technology, Engineering And Mathematics (STEM) As An Instrument In 
Vocational Education With Innovative Methods For Transferring Ethics, Art And 

Philosophy (EAP) Related To The Field

Abstract 

In Turkey, it seems that the content and materials of high school and undergraduate programs especially for vocational 
education are not sufficient in terms of users. Moreover, there is a need for designing content for different capabilities 
in various training programs. These alternative educational designs include the integration of areas such as science, 
technology, engineering and mathematics (STEM) with ethics, art and philosophy (EAP) of the field, to design a holistic 
content, managed by the local place of education and teaching instead of centrally managed. This approach brings 
together self-governing schools and educational processes. Before establishing forward-looking plans for education 
management in this framework, it is necessary to analyze the infrastructure of the education sector and establish a 
system that is governed by its location. Instead of centralized education management, contemporary approaches 
include student and teaching staff motivation and participation, human resources and career management, coaching 
and counseling methods, participation in decisions, authority distribution, micro budgeting, local resource creation, 
democratic school organization and institutionalization. In schools, local government is a management approach to 
improving education and solving problems in the institution with the participation of all stakeholders (administrators, 
trainers, students and parents) autonomously at a certain level from the central structure. Trainers are also responsible 
for the binding role and important responsibilities among stakeholders in this approach. This study tries to identify the 
resources and possibilities of teachers in carrying out holistic content by combining qualitative fields such as science, 
technology, engineering and mathematics with the professional ethics, art and philosophy of field by making qualitative 
interviews. Findings show that the trainers do not have sufficient teaching materials and resources, and that they feel 
weak in terms of self-efficacy. It is understood that establishing an infrastructure to strengthen individuals, trainers and 
students to evolve from the information age to the knowledge society is essential.

Keywords: Vocational education, Teaching methods, STEM, Creativity, Self-Efficacy
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Enformasyon Ekonomisi Çerçevesinde İş Yaşamı 4.0 (Work 4.0) Hangi Tip Çalışanlara ve 
Mesleki Eğitime İhtiyaç Duyuyor?
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Özet

Enformasyon ekonomisi ve dijitaleşmeyle beraber değişen iş yapma biçimleri, endüstriyel ilişkileri ve kurumlardaki 
yönetim yaklaşımlarını etkilemektedir. Günümüzde işletmelerde hiyerarşik kademeler yerlerini heterarşik ilişkilere 
bırakırken, aynı zamanda kademeler arasındaki çift yönlü iletişim de artmaktadır. Örgütler, çevik yönetim ve yalın 
iç girişimcilik ile enformasyon kaynaklarını artırmaya ve daha hızlı hareket etmeye çalışmaktadır. Enformasyon 
ekonomisinin dinamikleriyle birlikte değişen iş eko-sistemleri ve gelişen yenilikçilik (inovasyon) yaklaşımı son yıllarda 
kendi yönetim ve bütüncül model ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Örgütler müşterilerini ve tedarikçilerini de 
kendi yönetim sistemlerine dâhil etmeye çalışmaktadır. Bu topyekûn değişim, dördüncü endüstri devrimiyle birlikte yeni 
kurumsal yapıları ortaya çıkardığı gibi, işyerlerinde iş görenlerin örgütsel uygulamalar aracılığıyla olumlu davranışlar 
geliştirmelerine de ihtiyaç duymaktadır. Çalışanlarla yöneticiler arasındaki iletişim ve etkileşimin yoğunlaşması sayesinde, 
kurumsal süreçlere çalışanlar daha fazla katılabilmekte esnek çalışma koşulları, yetki göçerimi, iş zenginleştirme ve proje 
temelli çalışma aracılığıyla yönetim süreçlerinin parçası haline gelmektedir. Yöneticiler de, sonuç yerine süreçleri yöneten 
koçlara ve direktörlere dönüşmektedir. Araştırmalar, organik örgüt yapıları, demokratik yönetim ve işbirliğine yönelik 
liderlik özellikleriyle yaratıcılığın yakın ilişkili olduğu bulunmuştur. Özellikle çalışan yaratıcılığının artmasında, iş görenlerin 
his, duygu ve düşüncelerini anlamaya dönük yönetici davranışlarının yakın ilişkili içinde olduğu bulunmuştur. Değişen 
iş yaşamı günümüzde “Work 4.0” benzeri yeni kavramlarla kategorize edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma, İstanbul ve 
Ankara’da bilgi yoğun hizmet sektörlerinde çalışanların bir envanter aracılığıyla iş yapma biçimlerini ve mesleki eğitim 
ihtiyaçlarını sorgulamaktadır. Sonuçlar, çalışanların teknik ve mesleki yetkinliklerinin üzerine, öz yetkinliklerinin ve pozitif 
psikolojilerinin güçlenmesinin yeni iş yapma biçimlerinde ve örgüt verimliliği üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Yaşamı 4.0, Enformasyon ekonomisi, Yaratıcılık, Çalışan güçlendirme, Mesleki ihtiyaçlar

How Does Work 4.0 Need Occupational Training and Way of Doing Business on the 
Information Economy Framework?

Abstract 

The changing ways of doing business, along with the information economy and digitalization, influence industrial 
relations and management approaches in institutions. At present, the hierarchical levels of enterprises leave their 
places to heteratical associations, while at the same time the bi-directional communication between the stages is also 
increasing. Organizations are trying to increase their information resources and move faster through agile management 
and lean intrapreneurship. Along with the dynamics of the information economy, changing business eco-systems and 
evolving innovation approach have brought along their self management and holistic modeling needs in recent years. 
Organizations are also trying to include their customers and suppliers in their management systems. This total change, 
as well as the emergence of new institutional structures along with the fourth industrial revolution, requires workers at 
workplaces to develop positive behaviors through organizational practices. Due to the concentration of communication 
and interaction between employees and managers, employees in corporate processes are becoming more involved 
and part of the management process. Managers are also turning into coaches and directors who manage processes 
rather than outcomes. Creativity has been found to be closely related to research, organic organizational structures, 
democratic management and leadership co-operation. Especially in the increase of working creativity, the feelings and 
feelings of the employees are found to be closely related to the meaningful managerial behaviors. Today, changing 
work life is being tried to be categorized with new concepts like “Work 4.0”. This study investigates the way in which 
workers in information-intensive service sectors in Istanbul and Ankara work through an inventory and their vocational 
training needs. The results show that on the technical and professional competencies of employees, the strengthening 
of self-efficacy and positive psychology of employees is necessary for organizational productivity.

Keywords: Work 4.0, Information Economy, Creativity, Employee Empowerment, Professional Needs
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Programlarının Açılmasında Göz önünde 
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Özet

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, sağlık alanındaki hızlı gelişmeler teknik insan gücünün yetiştirilmesinin 
önemli ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının açılmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 
Türkiye’de gerek Kamu ve gerekse Vakıf Üniversitelerin en çok açtığı birimlerin sağlıkla ilgili kurumlar olduğu, bunlar 
arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının bünyesindeki programların da yerini aldığı görülmektedir. 
Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının kaliteli eğitim veren kurumlar ve mezunlarının aranan ana 
eleman olması amaçlanmaktadır.   
Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mevcut olan on yedi Programın açılışı ve öğrenci kabul 
kriterleri paydaşların önerileri doğrultusunda yapıldı. Geri bildirimler ile de sonuçlar değerlendirildi.
Geri bildirimler, yapılan eğitimin kalitesinin yüksek olduğunu mezunların iş bulmada fazla zorlanmadığı belirledi.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri MYO, Program açma, Kriter

Opening Of The Health Services Vocational School And Program Required 
Criteri Take Into Consideration

Abstract

Parallel to the developments in science and technology, the rapid development of the cultivation of important technical 
manpower in the field of health and health services has revealed the fact that the inevitable opening of vocational 
schools.Public and Private Universities in Turkey need both of which unit is the most open of health-related institutions, 
including the program of on-site Health Services Vocational School is seen that replaces.
In this study, Health Services sought- quality educational institutions and graduates of the Vocational School is intended 
to be the main element
Atatürk University Health Services Program is available at the opening of the seventeen colleges and students were in 
line with the recommendations of the stakeholder acceptance criteria. We evaluated the results and feedback.
The feedback has determined that the quality of education is high and that made employment of graduates in more 
difficulty.

Keywords: Health Services Vocational School, Opening program, Criteria
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Özet

Bu çalışmanın amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim ile 
ilgili görüşlerinin on yıl sonraki değişikliğinin ortaya konulmasıdır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. 2006-
2007 öğretim yılındaki araştırmanın evrenini Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Teknik 
Programları ile İktisadi ve İdari Programlarında öğrenim gören tekniker ve meslek elemanı adayları (2251), örneklemi 
207 tekniker adayı ve 2016-2017 öğretim yılındaki araştırmanın evrenini, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören 7189 öğrenci (tekniker adayı), araştırmanın örneklemini bu adaylar arasından rastgele 
seçilen 207 tekniker adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında tekniker adaylarından veri toplamak için kullanılan 
ölçme aracı; Uzal vd. (2007) tarafından geliştirilmiş, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı  α=0,74 olan yedisi olumlu beşi 
olumsuz olmak üzere 12 sorudan oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğe cevap veren tekniker adaylarından elde edilen 
veriler, SPSS paket programından yararlanılarak, betimsel ve yordamalı istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
2006-2007 ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılındaki eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemek için kullanılan ölçekten elde 
edilen ortalama puanları arasındaki farkın anlamlılığı için t-Testi yapılmıştır. Öğrencilerin 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılındaki görüş puanlarının ortalaması  1=41.95 iken, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise   2=45.65’e yükselmiştir. Bu 
bulgu, öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerinde olumlu yönde bir artış olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Meslek yüksekokulu, Öğrenci (Tekniker Adayı), Öğretim elemanı, Atölye, Laboratuvar

Comparison of Vocational School Students’ Opinions about Education -Training in 
2007 and 2017: Tekirdağ Vocational School Example

Abstract

The purpose of this study is to show the changes of the opinions of the students of Vocational School of Technical 
Sciences of Namık Kemal University about education after 10 years. The study was carried out in survey model. 2251 
technician and professional staff candidates who were studying in the Technical Programs of the Vocational School 
of Technical Sciences and the Financial and Administrative Programs of Namık Kemal University in the 2006-2007 
academic year constituted the universe of the former research. The sample of the research was composed of 207 
technicians. 7189 students (technician candidates) who are studying in the Technical Programs of the Vocational School 
of Technical Sciences in the 2016-2017 academic year constituted the universe of the current research. The sample of 
the research is composed of 207 technician candidates who were randomly selected among these candidates. The 
measurement tool used to collect data from technician candidates is a five-point Likert-type measure developed by 
Uzal et al. (2007). Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient of the tool, which consists totally 12 questions 
(seven positive and five negative), is α= 0.74. The data obtained from technician candidates who responded to the 
scale were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques and SPSS package program. A t-test was 
conducted to determine the significance of the difference between the mean scores obtained from the scale used to 
determine students’ views on education in the 2006-2007 and 2016-2017 academic years. The average of the Technical 
Programs of the Vocational School of Technical Sciences students’ opinion scores in the 2006-2007 academic year was           
1=41.95. It increased to  2=45.65 in the 2016-2017 academic year. This finding has shown that there is an increase in the 
positive direction in students’ views on education.

Keywords: Vocational school, Student (Technician Candidate), Teaching staff, Workshop, Laboratory
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Özet

“Muasır medeniyetler seviyesi “ olarak belirlenmiş olan milli hedefimize giden yegâne yol üretimden ve verimliliğin 
artmasından geçmektedir. Üretim ve verimlilik  için ise olmazsa olmazların başında, genç, dinamik ve yaratıcı fikirler ile 
dolu gençler yani “Genç Girişimcileri” gelmektedir. Bir fikir ile başlayan sonrasında başarılı bir işletme ile devam eden ve 
son olarak da küresel firmalar haline gelen işletmeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahiptirler. Bu 
çalışma, üniversite öğrencilerinin nasıl ve neden “Genç Girişimci” olmak isteyebileceklerine ilişkin sorulara cevap bulmak 
amacıyla Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yapılan bir bilimsel araştırmadır. 
Araştırmada yöntem olarak 7’li likert ölçeği kullanılmıştır. Toplamda 74 sorudan oluşan 150 üniversite öğrencisine bire 
bir anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistikî analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, Genç girişimcilik, Girişimcilik eğilimleri

An Investigation on Personality, Sociodemographic Characteristics of 
Environmentality of University Students

Abstract 

The only way to our national goal, designated as “level of contemporary civilization “, is through increased productivity 
and productivity. At the forefront of production and productivity is the “young entrepreneurs” who are young, dynamic 
and filled with creative ideas. After starting with an idea, businesses that continue with a successful business and finally 
become global corporations have vital prospects for developed and developing countries. This study is a scientific 
research aimed at students of Bozok University Social Sciences Vocational School in order to answer questions about 
how and why university students want to be “Young Entrepreneurs”. 7 point likert scale was used in the research. An 
individual questionnaire was applied to 150 university students consisting of 74 questions in total. The obtained data 
were evaluated by statistical analysis methods.

Keywords:  Entrepreneurship, Young entrepreneurship, Entrepreneurial trends
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Özet

Günümüz koşullarında meslek yüksekokullarının önemi giderek artmakta, verilen eğitimin sektör ihtiyaçlarını ne 
derecede karşıladığı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimini konu 
alan makaleler incelenerek, bu makalelerin meslek yüksekokullarındaki muhasebe eğitimindeki gelişmeler kapsamında 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, meslek yüksekokullarındaki muhasebe eğitimi literatürü kapsamında, 
makaleler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenecek ve bulguların değerlendirilmesi yapılacaktır.  Söz konusu 
makaleler türlerine, konularına, kullanılan modellere, veri toplama yöntemlerine, yazar sayılarına ve yazarların çalıştığı 
kurumların coğrafi yerlerine göre sınıflandırılacaktır. Buradan hareketle, yapılan çalışmaların yoğunluk alanı tespit 
edilerek, hangi konularda daha fazla çalışma yapıldığı, hangi konularda eksikliklerin olduğu ve yapılan çalışmaların 
meslek yüksekokullarındaki muhasebe eğitimine olan katkısı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, Muhasebe eğitimi, Literatür taraması, İçerik analizi

Literature Examination and Evaluation for Accounting 
Education in Vocational High School

Abstract

In today’s conditions, the importance of vocational school is increasing and it is very important that the education 
provided meets the sector needs. In this study, it was aimed to examine the articles about accounting education 
in vocational schools and to evaluate these articles within the scope of developments in accounting education in 
vocational schools. In the study, within the scope of the accounting education literature in vocational schools, the 
articles will be examined using the content analysis method and the findings will be evaluated. Such articles will be 
categorized by type, subject, models used, data collection methods, author numbers, and the geographical locations 
of the institutions where the authors work.

Keywords: Vocational school, Accounting education, Literature review, Content analysis
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Özet

Bu çalışma ile bireylerin kararlarını etkileyen önemli faktörlerden olduğu belirtilen, mevsimlere göre değişen hava 
durumlarının, Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören 26 sektörün hisse senedi getirilerini sistematik olarak etkileyip 
etkilemediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile hangi sektörlerin getirisinin yaz, sonbahar, kış, 
ilkbahar mevsimlerinde diğer sektörlerden yüksek olduğu ve her sektörün getirisinin kendi içinde, hangi mevsimde 
diğer mevsimlere göre daha yüksek olduğu tespit edilebilecektir. Çalışmada 01.01.2015 -31.12.2017 dönemini kapsayan 
3 yıllık dönemde Borsa İstanbul (BİST)`da işlem gören 26 ayrı sektör endeksinin açılış fiyatları temel alınacaktır. 
Çalışmada kullanılacak İstanbul iline ait hava durumu değişkeni verileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü`nden temin edilecektir. Elde edilen verilere göre SPSS programıyla her sektör için mevsimsel 
3 aylık getirilerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanacaktır. Hava durumunun hisse senetleri üzerine etkisini incelemek 
amacıyla da bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında sebep - sonuç ilişkisinin tespiti ve şiddetini belirlemek 
için regresyon analizi yapılacaktır. Bugüne kadar yapılan yerli ve yabancı yazındaki araştırmaların ya genel endeks 
değişimleri ile ilgili olduğu ya da birkaç sektör seçilerek yapıldığı, ayrıca mevsimler temel alınarak bir araştırmanın 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu eksiklik dikkate alınarak; 26 sektör ayrı ayrı incelenecek ve mevsimler temel alınarak 
yapılacak olan çalışmamızla ilgili yazına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Bunun yanı sıra bu çalışma ile yatırımcıların, 
yatırım kararlarında yararlanabilecekleri bir veri elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimler, Hava durumu, BİST sektör endeksleri, Davranışsal finans

Was Bist Ruined By This Weather?
A Study About The Effects Of Seasons On Sector Indexes 

Abstract

The purpose of this study is to determine whether the weather conditions, which change according to the seasons, are 
one of the essential factors that have an influence on individual’s decision effect systematically the share earnings of 
26 sectors’ trading stocks at İstanbul Stock Exchange. Furthermore, thanks to this study, which sectors’ yield is higher 
than other sectors in four seasons and by which seasons the yield of each sector in itself has the highest rate will be 
shown. This study is based on 26 different operand sectors’ index opening prices including 3-year period between the 
dates of 01.01.2015 and 31.12.2017. The data of weather condition variables belong to İstanbul province will be provided 
from Ministry of Forest and Water Affairs General Directorate of Meteorology. According to the data obtained, seasonal 
3 month yield will be calculated by descriptive statistics for each sector with the help of SPSS program. In order to 
examine the impact of weather condition on stocks, the detection of cause and effect relation between dependent 
and independent variables and to determine its severity regression analyses will be used. National and international 
researches done so far are related to overall index changes or done by selecting a few sector. Also, it has been detected 
that studies based on seasons have not been analyzed. Considering this gap, 26 sectors will be analyzed separately and 
studying seasons could be said to be bringing a gap in the literature. In addition to this, with this study, the investors 
will obtain a data which will help their investment decisions. 

Keywords: Seasons, Weather condition, BİST sector indexes, Behavioral finance
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Özet

Bir ülke ekonomisinin kalkınmasında girişimciliğin rolü son derece önemlidir. Temel girişimcilik ve işletmecilik bilgileri 
ile finansman yollarını öğreten, girişimcilik yeteneklerini geliştiren girişimcilik eğitimleri ile girişimcilerin sayısının 
artması sağlanmaktadır. Ülkemizde bu eğitimi gerçekleştiren kurumlardan biri mesleki eğitim veren MYO`larıdır. 
Araştırmamızda girişimcilik eğitimi veren MYO`larının İşletme Yönetimi, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği, Dış Ticaret 
ve Lojistik Programlarındaki girişimcilik dersleri ve eğitimleri, mülakat ve belge inceleme yöntemleri kullanılarak 
tespit edilmiştir. Araştırma İşletme Yönetimi programı bulunan MYO`larında gerçekleştirilmiştir. 183 İşletme Yönetimi 
Programının 162 `sinde, 41 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının 23`ünde, 32 Lojistik Programının 20`sinde ve 
43 Dış Ticaret Programının 23`ünde girişimcilik dersinin bulunduğu tespit edilmiştir. Değişik isimlerle müfredatta 
yer alan girişimcilik derslerinin içerikleri incelendiğinde eğitimin çoğunlukla teorik ve bilgilendirmeye yönelik olduğu 
görülmüştür. MYO`larda girişimcilik derslerinin yanı sıra KOSGEB ve İŞKUR uzmanları tarafından verilen pratik 
girişimcilik ve KOSGEB destek kursları düzenlenmektedir. Ayrıca girişimcilik, iş geliştirme, yenilik ve liderlik konularında 
konferanslar ve seminerler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini artırabilmek amacı ile de KOSGEB 
destekli ve para ödüllü iş planı yarışmaları düzenlenmektedir. Araştırma sonuçları MYO`larının girişimcilik eğitimine 
önem verdiğini ortaya koymaktadır. Ancak MYO`larının, programlarındaki girişimcilik derslerinin sayısını artırarak ve 
öğrencilerine eğitimlerinde daha çok uygulama yapma imkânları sağlayarak, girişimciliğin artmasına daha da büyük 
katkılar sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle MYO`larında girişimcilik derslerinde simülasyon yöntemleri ve 
girişimcilik oyunu yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulu

Role of Vocational Education in Increasing Entrepreneurship:
A Research on Entrepreneurship Courses in Vocational Schools

Abstract 

The role of entrepreneurship in the development of a country’s economy is crucial. Entrepreneurship education, 
which teaches basic entrepreneurship and business knowledge and ways of financing, enhances entrepreneurial 
skills and increases the number of entrepreneurs. One type of institution that provides this education in our country 
is vocational schools. In our research, we determined the courses content for Business Management, Tourism and 
Hospitality Management, Foreign Trade, and Logistics programs at vocational schools giving entrepreneurship training, 
using interview and document review methods. Research was carried out in vocational schools which have Business 
Management program. It was determined that on the 162 of the 183 Business Management Program, 23 of the 41 
Tourism and Hotel Management Programs, 20 of the 32 Logistics Programs and 23 of the 43 Foreign Trade Programs 
were entrepreneurship courses. When the contents of the entrepreneurship courses in the curriculum with different 
names are examined, it has been seen that education is mainly oriented to theoretical and informative. In addition to 
the courses at vocational schools, practical entrepreneurship and KOSGEB support courses are being organized by the 
experts of KOSGEB and İŞKUR. Furthermore, conferences and seminars on entrepreneurship, business development, 
innovation and leadership are carried out. Awarded business plan competitions are organized under the sponsorship 
of KOSGEB to increase students’ entrepreneurial tendencies. The results of the research reveal that vocational schools 
attach importance to entrepreneurship education. However, we would suggest that vocational schools would make 
even greater contributions to the growth of entrepreneurship by increasing the number of entrepreneurship courses in 
their programs and by giving their students more opportunities for practical training in their education. For this reason, 
it is recommended that vocational schools should use methods of simulation and entrepreneurial game methods in 
entrepreneurship courses.

Keywords:  Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Vocational education, Vocational school
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Özet

Küreselleşmeyle birlikte işletmelerin yanı sıra ülkeler arasında da yaşanan yoğun rekabet girişimciliğin önemini artırmıştır. 
Ancak artan girişimler, bir yandan ekonomiyi canlandırmak ve istihdama katkıda bulunarak işsizlik oranlarının düşmesine 
neden olurken diğer taraftan doğal çevreye birtakım zararlar vererek çevre sorunlarının daha da artmasına neden 
olabilmektedirler. Dünyada hem girişimler hem de diğer faktörlerin sebep olduğu çevre sorunlarıyla baş edebilmek 
adına 1970’lerden günümüze kadar dünyada çevre duyarlılığı konusunda bir eğilim oluşmuş olup çeşitli çözüm yolları 
geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu çözüm yollarından biri de çevre konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek 
olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla çevre konusunda yetiştirilen bilinçli bireylerin olası ekonomik faaliyetlerinde çevreye 
karşı daha duyarlı olmaları, eko-girişimcilik eğilimlerinin de önemli göstergelerinden birini oluşturduğu ifade edilmektedir. 
Bu düşünceden hareketle Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO’da okumakta olan öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının 
eko-girişimcilik eğilimleri üzerine etkisini ölçmek amacıyla bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplam 467 öğrencinin 
dâhil edildiği çalışmada, öğrencilerin çevresel duyarlılık ve eko-girişimcilik eğilimlerinin tanımlayıcı bilgilerine göre 
farklılıklar gösterdiği ve öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının, eko-girişimcilik eğilimlerini 0,630 birim etkilediği tespit 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre duyarlılığı, Eko-girişimcilik, Safranbolu MYO

The Impact of Environmental Sensitivity of Students on Eco-Entrepreneurial Tendencies

Abstract

Along with globalization, intense competition among countries as well as businesses has increased the importance 
of entrepreneurship. However, the increased attempts, one hand, can cause the unemployment rates to decrease by 
stimulating the economy and contributing to employment on the other hand they can cause some damage to the 
natural environment and cause further environmental problems. From the 1970s to the present day, there has been a 
tendency towards environmental sensitivity in the world and various solutions have been developed and continue to be 
developed  in order to cope with the environmental problems caused by both attempts and other factors in the World. 
Therefore, it is stated that conscious individuals who are raised in the environment are more sensitive to the environment 
in their possible economic activities, and eco-entrepreneurial tendencies are also important indicators. With this in 
mind, an area study was carried out in order to measure the effect of environmental sensitivities of the students, who 
were studying at Karabük University Safranbolu vocational school, on the eco-entrepreneurship tendencies. In a study 
involving a total of 467 students, it was determined that the students showed differences according to the descriptive 
information of environmental sensitivity and eco-entrepreneurial tendencies and that the environmental sensitivities of 
the students affected the eco-entrepreneurial tendencies by 0,630 units.

Keywords: Environment, Environmental sensitivity, Eco-entrepreneurship, Safranbolu Vocational School
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Özet

Ön lisans mesleki eğitim, bireysel ve toplumsal hayat için ihtiyaç olan ve mesleğin gerektirdiği teorik ve pratik uygulama 
yeteneklerini kazandırarak, bireyi; mesleki ve kişisel yönleriyle geliştirme sürecidir. Ön lisans mesleki eğitim üniversitelerin 
bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında verilmektedir. Meslek yüksekokullarında üretim ve tasarıma yönelik 
farklı programlarda eğitim verilmektedir. Bu programlardan birisi de Geleneksel El Sanatları programıdır. Geleneksel El 
sanatları programı, geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştıran, saptayan, yeni tasarımlar oluşturabilen 
ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyen, el sanatlarının geleneksel boyutuyla 
teknolojiyi bir arada kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslek yüksekokullarından her yıl yüzlerce mezun 
“tekniker” unvanı kazanarak meslek hayatına başlamaktadır. Mezun öğrencilerin mevcut talebi karşılayacak seviyede 
yetiştirilmiş, iş sahasına adaptasyonu daha kolay ve hızlı şekilde sağlanması ancak nitelikli eğitimle mümkündür. Bu 
kapsamda; meslek yüksekokullarının Geleneksel El Sanatları programının mevcut sıkıntıların belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin sunulması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmada, 
Türkiye’deki meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan Geleneksel El Sanatları programlarının mevcut durumları, 
program profilleri, kontenjanları ve öğretim elemanı yapısı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda; 
2016-2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve meslek yüksekokullarının internet siteleri 
incelenerek mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durumun araştırılması, analizi ve değerlendirilmiş ve sonrasında 
mevcut çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonuçları; Geleneksel El Sanatları, El sanatları 
sektörüne, akademisyenlere ve öğrencilere katkı sağlaması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.
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Situation Analysis of Traditional Handicrafts Program 

Abstract

Associate degree vocational education is a vocational education and training program that provides the theoretical 
and practical application skills required for the individual and social life, Professional and personal aspects of the 
development process. Associate degrees are offered at vocational colleges within the vocational education universities. 
Vocational schools offer training in different programs for production and design. One of these programs is the 
Traditional Handicrafts program. The Traditional Handicrafts program aims to educate individuals who are able to 
create new designs and investigate handicrafts that are traditional and artistic values and thus aim to bring forward 
the handicrafts of our material culture and to use the traditional dimensions of handicrafts together with technology. 
Every year hundreds of graduates from vocational schools start their profession by earning the title of “technician”. 
It is possible to provide adaptation to the workplace more easily and quickly, but only with qualified training, if the 
graduates are trained in the current demand level. Within this scope; The identification of the current problems of 
the Traditional Handicrafts program of vocational colleges and the presentation of proposals for solutions are very 
important in terms of training qualified labor force. In this research, the current situation of the Traditional Handicrafts 
programs in the vocational colleges in Turkey, the program profiles, the quotas and the teaching staff structure are 
presented comparatively. Within this scope; 2016-2017 ÖSYS Higher Education Curriculum and Quotas Guide and 
Vocational Schools websites were analyzed and the current situation was analyzed. The current situation has been 
investigated, analyzed and evaluated, and then an attempt has been made to present existing solution proposals. The 
results of this study; Traditional Handicrafts, Handicrafts sector, academicians and students.

Keywords: Vocational school, Handcrafts, Vocational education
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Özet

Güvenlik iklimi, güvenlik performansının en önemli unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik ikliminin; 
bu önemine bağlı olarak yönetilebilmesi, kontrol edilebilmesi ve diğer değişkenlerle ilişkilerinin ortaya konulabilmesi 
için ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulunun 7 farklı 
örgün programının, birinci ve ikinci sınıfında öğrenim gören birinci öğretim öğrencilerinin güvenlik iklimi algılarının 
belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada Choudhry, Fang ve Lingard (2009) tarafından geliştirilen güvenlik 
iklimi (Gİ) ölçeğinin, Türen vd. (2014) tarafından Türkçeye uyarlanarak, güvenilirlik ve geçerlilik testlerinin yapıldığı 
ölçek kullanılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için kullanılan anket formu iki ayrı bölümden oluşturulmuştur. Birinci 
bölümde, katılımcıların özelliklerinin belirlenmesine yönelik tanımlayıcı istatistiklere ilişkin sorular; ikinci bölümde ise, 
14 sorudan oluşan iş güvenliği iklimi ölçeği yer almaktadır. Hazırlanan anket formları, öğrencilerle yüz yüze görüşmeler 
yapılarak doldurtulmuştur. Anket formları doldurtulduktan sonra kodlanmış, bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 
paket programında gerekli analizler yapılmıştır. Elde edilen anket verilerinin sonuçları, basit frekans tabloları şeklinde 
sunulmuştur. Teknik ve sosyal programlarda öğrenim gören öğrencilerin iş güvenliği iklimi algılarının hangi alanlarda 
değişkenlik gösterdiği belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin iş güvenliği iklimi 
algılarının, sosyal programlarda öğrenim gören öğrencilere oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu 
belirlenmiştir (p<.05). Araştırmada, cinsiyet ve sınıf düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, İş güvenliği, Güvenlik iklimi

An Evaluation on The Work Safety Climate Perceptions of the Students of 
Vocational High School of Ondokuz Mayıs University

Abstract

The safety climate is among the most important safety parameters. In order to be manageable and controllable, as well 
as to reveal its relationship against other variables, the safety climate must be measurable. This study has been carried 
out to determine the safety climate perception of the students from seven seperate education programs at Vocational 
High School of Ondokuz Mayıs University. Originally developed by Choudhry, Fangand Lingard (2009), the scale of 
safety climate considered in this study was the one adapted to Turkish and tested for reliability and validity by Türen 
et al., 2014. The questionnaire form used in the study was composed of two sections. In the first section, there were 
definitive statistical questions to determine respondents’ properties, whereas these condsection was dedicated to the 
scale of work safety climate measurement, consisting of 14 questions. The questionarries were filled in face-to-face 
with the respondents. The questionarries were then coded, moved to the digital medium and finally examined through 
SPSS software. The results derived were presented as frequency tables. The areas of variation of the safety climate 
perception between the students studying at technical and social programs was  determined and evaluated. The safety 
climate perception of the students from technical programs was statistically  and significantly found to be higher than 
the  ones studying social sciences (p<.05). In the research, there was no statistically significant difference at the class 
level and gender.

Keywords: Vocational school, Safety climate, Work safety
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Özet 

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amacıyla faaliyet gösteren meslek yüksekokullarında birbirinden farklı uygulamalı 
eğitim modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerden biri, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında 2011 yılından beri 
uygulanan 3+1 eğitim modelidir. Modelin öğrenci, öğrencinin ailesi, işletme sahibi ve öğretim elemanlarını etkileyen 
boyutları bulunmaktadır. En önemli boyutu ise, tüm eğitim-öğretim kurumlarının odak noktasında yer alan öğrencilerle 
ilgili olanıdır. 
Bu çalışmanın amacı, 3+1 eğitim modelinin öğrencilerin özyetkinliklerine ve özsaygılarına bir etkisi olup olmadığının 
ölçümlenmesidir. Araştırma Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden kolayda örnekleme yoluyla seçilen 243 kişiye 
anket uygulaması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama eğitimi alan ve almayan öğrencilerin özyetkinlik ve özsaygılarını 
ölçmek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 3+1 modeli kapsamında işyerinde uygulama eğitimi alan 
öğrencilerin henüz bu eğitimi almamış öğrencilere göre hem özyetkinlik hem de özsaygı düzeyleri açısından önemli 
derecede farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında cinsiyet ve sosyal-teknik bölüm kırılımlarında farklılık olup 
olmadığı ölçümlenmiştir. Kız öğrencilerin özyetkinliklerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu, özsaygı boyutunda 
ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha önde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal – teknik bölümlere göre ise 
özyetkinlik ve özsaygı düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, 3+1 Modeli, Öğrenci, Özyetkinlik, Özsaygı

Effect of 3+1 Model to Students’ Self-Efficacy and Self-Esteem: 
Sakarya Vocational School Case

Abstract 

Several different types of applied training models are being used in vocational schools, which are operating in order 
to provide qualified work force. One of these models is the 3+1 education model, which is being applied at Sakarya 
University Sakarya Vocational Schools since 2011. The model has dimensions that has influence on the student, student’s 
family, employer and lecturer. The most important of them all is the one related to the student, which is the main focus 
of all of the educational institutions.
The purpose of this study is to measure if the 3+1 education model has any influence on the students’ self-efficacy and 
self-esteem. The research was conducted by applying a survey implementation to 243 students of Sakarya Vocational 
School, which were selected by convenience sampling method. T-test was applied to the gathered data in order to 
measure the difference of self-efficacy and self-esteem levels between the students who have taken applied education 
and who have not. According the analysis results it was seen that there is a significant level of difference between 
these two groups in terms of their self-efficacy and self-esteem. In addition to these, it was measured if there is any 
difference according to the students’ programmes being social or technical as well as gender. Regarding to the results, 
female students have higher levels of self-efficacy than male students where male students have higher levels of self-
esteem than female students. No difference was found between social and technical programme students in terms of 
self-efficacy and self-esteem.
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Özet 

Türkiye’de nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokullarında çok farklı uygulamalı eğitim modelleri 
uygulanmaktadır.  Bunlardan bazıları Seçmeli ders kapsamında işyeri eğitim modeli, İşyeri Beceri Eğitimi Modeli, 
Trimester Modeli, 3+1 Eğitim Modeli’dir. Son yıllarda uygulanabilirliği ile öne çıkan ve çok sayıda meslek yüksekokulu 
tarafından tercih edilen ise 3+1 eğitim modelidir. Bu modellerin hepsinde de öğrenciler, toplum ve işyerleri açısından, 
fayda sağlayacak en büyük etken, öğrencilerin işletmelere yerleştirilmesi sürecidir. 
Bu çalışmada 2011 yılından beri uygulanan 3+1 eğitim modeli ile kamu ve özel kuruluşlara yerleştirilen öğrencilerin 
fayda durumları incelenmiş olup, özel kuruluşlara yerleştirilen öğrencilerin iş bulma ve beceri kazanımlarında kamu 
kurumlarına yerleştirilen öğrencilere göre daha etkili oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:  Meslek yüksekokulu, Uygulamalı eğitim, İşyeri eğitimi

Placement of Students to Businesses in Practical Training Models

Abstract 

Many different practical training models are applied in vocational schools which aim to raise qualified manpower in 
Turkey. Elective courses within the scope of workplace training model, Workplace Skills Training Model, Trimester 
Model, 3 + 1 training model are some of the practical training model. It is the 3 + 1 training model which is preferred by 
many vocational schools is the one that stands out with its applicability in recent years. In all of these models, the most 
important factor that will benefit from the point of view of students, society and workplaces, is the period  which the 
students are placed in businesses. 
In this study, the beneficiary status of the students placed in public and private institutions were examined under the 
3+1 education model which has been applied since 2011 and it was seen that the students placed in private institutions 
are more effective than those placed in public institutions in finding employment and gaining skills.

Keywords:  Vocational school, Practical training, Workplace training
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Özet

Meslek Yüksekokullarının (MYO) amacı, meslek eğitimindeki ara elamanları yetiştirmektir. Özellikle de hastane 
laboratuvarlarında çalışanların büyük bir bölümünü, meslek yüksek okullarında eğitim almış kişiler olup, hasta ile doktor 
arasında köprü vazifesi görmektedir. Laboratuvarlarda bulunan cihazların kullanımı, kalibrasyon ve kontrolünün düzenli 
olarak yapılması, ortaya çıkan aksaklıklar durumunda mantık yürütülerek müdahale edebilme becerisi ve laboratuvar 
sonuçlarının en doğru şekilde doktorlara ulaştırılması bu kişilerin almış oldukları mesleki eğitimleri ile yakından ilgilidir. 
MYO’lara yerleşen laboratuvar teknolojisi öğrencileri için uygun laboratuvar ortamının ve malzemelerinin olması, teorik 
olarak öğrenilenlerin pratik olarak uygulanması, bu öğrencilerin iş hayatlarına adaptasyonda önem kazanmaktadır. 
Ancak uygun laboratuvar ortamlarının olmaması ve maddi olarak yaşanılan olumsuzluklar iyi bir laboratuvar kurulmasına 
engel olmaktadır. Üniversite desteği ile yapılacak alt yapı projeleri ile kurulacak laboratuvarlarla birçok olumsuzluk 
ortadan kalkmaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan Ulubey Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran Laboratuvar Teknolojisi 
öğrencilerin laboratuvar derslerinde yaşadıkları sıkıntılara değinilerek, çözüm yolları üretmektir.

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Proje, Çözüm

Laboratory Classes in Vocational High Schools and Proposed Solutıons to Problems Encountered: 
Example of Laboratory Technology Department in ODU Vocational High School 

Abstract

Vocational high schools (VHS) produce intermediary personnel in professional education. A large proportion of 
personnel in hospital laboratories in particular were educated in vocational high schools, and serve as conduits between 
patient and physician. The use, calibration and regular checking of equipment in laboratories, the ability to use logical 
analysis to intervene in the event of difficulties and the transmission of laboratory results to the physician in the most 
accurate manner are closely related to the professional training received by such individuals. 
The presence of an appropriate laboratory environment and equipment and the practical application of theoretical 
learning for students of laboratory technology enrolled in vocational high schools are important to their adaptation to 
working life. However, the lack of appropriate laboratory environments and financial difficulties prevent the emergence 
of a good laboratory. Many difficulties can be eliminated with laboratories established with infrastructure projects with 
university backing. The aim of this study is to produce solutions through discussing problems experienced in laboratory 
classes by students enrolling at the Ulubey Vocational High School.

Keywords:  Laboratory, Project, Solution
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Özet

Meslek Yüksekokullarının (MYO) asıl amacı mesleki yeterliliğe sahip ara elamanları yetiştirmektir. Genelde MYO’lara kayıt 
yaptıran öğrencilerin maddi durumları yetersiz olmakta ve tamamına yakını burslara ihtiyaç duymaktadırlar.   Gelişmiş 
ülkelerdeki üniversitelerin bazıları gelişmekte olan ülkelerden nitelikli öğrenci çekebilmek için bu ülkelere gidip tanıtım 
toplantıları yapıp, nitelikli öğrencileri burs veya üniversitelerin kendi imkânlarıyla, üniversitelerinde dil,  ön lisans, lisans 
ve lisansüstü eğitime çekmektedirler. Bazı üniversiteler ise ülkemizdeki bazı kurumları kendilerine temsilci seçip öğrenci 
çekmek için yarış içine girmektedir. Ayrıca devletin verdiği burslar ve krediler ile okumaya çalışmaktadırlar. 
Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerin maddi durumlarının burs ihtiyaçlarını etkilemesi araştırılmıştır. Ulubey 
Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programına kayıt yaptıran öğrencilerin kardeş sayıları, evli kardeş sayısı, 
kardeşlerin öğrenim durumları ve aile reisinin aylık gelirleri dikkate alınarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Burs, Meslek yüksekokulu, Maddi durum

Determination of Scholarship Needs of the Students Enrolling in Ulubey Vocational High School: 
Example of Laboratory Technology Department in ODU Ulubey Vocational High School 

Abstract 

Vocational High Schools (VHS) are the main aim to train intermediate staff with vocational qualifications. In general, 
the financial situation of the students who register to VHS is inadequate and they need scholarships close to them. 
Some of the universities in the developed countries go to these countries in order to attract qualified students from 
the developing countries and make promotional meetings, and the qualified students are trained by scholarship or by 
the possibilities of the universities, language, associate degree, undergraduate and graduate education at universities. 
Some universities are racing to attract students from some of the institutions in our country to represent them. In 
addition, they are trying to study with scholarships and loans granted by the government.
It has been researched that the financial status of the students enrolled in Vocational High School affect the scholarship 
needs. This study was carried out by taking into consideration the number of siblings, married siblings, education 
status of siblings and monthly income of the family head of the students enrolled in the Ulubey Vocational High School 
Technology Laboratory Program.

Keywords:  Scholarship, Vocational high school, Financial situation
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Özet

Bu çalışmayla amaçlanan Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programındaki öğrencilerin demografik 
özelliklerinin (anne ve baba sağ/ölü, boşanmış ve aile eğitim durumları) öğrenci başarısına etkisinin incelenmesidir. Anne 
ya da babadan birinin veya her ikisinin hayatta olmaması, boşanmış olmaları genellikle 18 yaş altı gençlerin eğitim ve 
sosyal yaşamlarını etkilediği düşünülmektedir. Ailelerin eğitim durumu da öğrencinin eğitim alanında yönlendirilmesinde 
ve başarısında oldukça etkilidir. Bu çalışmanın verileri Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 
Programına 2014 yılında kayıt yaptıran öğrencilerden elde edilen bilgilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, 
‘Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu ve Mezuniyet genel ortalama’ verileri kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Gıda teknolojisi, Başarı, Aile, Öğrenci

Impact of  Students’ Demographics Characteristics on Student Success in Vocational High Schools: 
Example of Food Technology Department in ODU Ulubey Vocational High School

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect on student success of the demographic characteristics (mother 
and father right / dead, divorced and family education status) of the students in the Food Technology Department of 
Ulubey Vocational High School. It is thought that one or both of the mother or father does not survive or are divorced, 
usually affects the education and social life of young people under the age of 18. The educational status of the parents 
is also very influential in the orientation and success of the student in their educational life. The data of this study consist 
of information obtained from students enrolled in Food Technology Department in Ordu University Ulubey Vocational 
High School Program in 2014. In the collection of data, ‘Student Presentation and Registration Form and Graduation 
General Average’ data were used.

Keywords: Food technology, Success, Family, Student
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Özet

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında 
eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut araştırma, Uludağ Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerinin 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılı itibariyle son 5 yılının değişen kontenjan ve başarı profilinin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 
betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Örneklem grubu, alan içi 152, alan dışı 43 öğrenci 
içinden çekilmiştir. Örneklemin oluşturulduğu yıllar, 2012-2013/2016-2017 eğitim-öğretim yıllarını kapsamaktadır. 2012-
2013 döneminde alan içi kayıt yaptıran öğrenci sayısı 34, başarı oranı %55; 2013-2014 döneminde alan içi kayıt yaptıran 
öğrenci sayısı 35, başarı oranı %51; 2014-2015 döneminde alan içi kayıt yaptıran öğrenci sayısı 34, başarı oranı %60; 
2015-2016 döneminde alan içi ve alan dışı kayıt yaptıran öğrenci sayısı ve başarı oranları sırasıyla 25 ve 17; %76 ve %94; 
2016-2017 döneminde alan içi ve alan dışı kayıt yaptıran öğrenci sayısı ve başarı oranları sırasıyla 24 ve 26; %62 ve %59’ 
dur. Araştırmanın bulguları, alan dışı kayıt yaptıran öğrenci sayısının ileriki yıllarda artışıyla birlikte başarı oranlarının 
düşeceğini ortaya koymaktadır. Örneklem sayısının artışıyla daha kapsamlı çalışmaların planlanması hedeflenmektedir.
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Evaluation of the Success Status of Medical Laboratory Techniques Program Students at 
Uludağ University Vocational School of Health Services

                                                       

Abstract

In developing countries such as Turkey, there is a need to improve the quality of education in vocational high schools 
and vocational higher schools in order to train qualified workforce. The present research has been carried out in order 
to define the quota and success profile of Uludağ University Health Services Vocational School Medical Laboratory 
Techniques Program students for the last 5 years as of 2012-2013 academic year. The research is a cross-sectional study 
using descriptive scanning model. The sample group was withdrawn from 152 students in the field and 43 students 
from the field. The years in which the sample was created include the academic years of 2012-2013/2016-2017. The 
number of students enrolling in the field in 2012-2013 is 34, the success rate is 55%; the number of registered students in 
the field is 35, the success rate is 51% in the period of 2013-2014; the number of registered students in the field is 34, the 
success rate is 60% in the period of 2014-2015; the number of students enrolled in and out of the field during the period 
of 2015-2016 and successes were 25 and 17 respectively; 76% and 94%, the number of students enrolled in and out of 
field in the period of 2016-2017 and the achievement statuses were 24 and 26 respectively; 62% and 59%. Findings of 
the study reveal that the success rate will decrease with the increase of the number of students enrolled outside the 
field in the future years. It is aimed to plan more comprehensive studies by increasing the number of samples.

Keywords: SHMYO, Medical laboratory techniques Program, Student, Success
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Özet

Türkiye’ de yükseköğretime dâhil olan uluslararası öğrenciler, ülkemizin akademik birikimine önemli katkı sağlamaktadır. 
Bunun yanında doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sağladığı faydalar da bulunmaktadır. 
Ancak bu öğrencilerin genel başarı düzeyleri oldukça düşük seyretmektedir. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin 2014-2015 
eğitim-öğretim yılı itibariyle son 3 yılının değişen kontenjan ve başarı profilinin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma, betimsel analiz ile elde edilen veriler kullanılarak yapılmış bir ön çalışmadır. Araştırma grubu, 8 kız ve 9 
erkek olmak üzere toplam 17 öğrenci içinden çekilmiştir. Grubun oluşturulduğu yıllar, 2014-2015/2015-2016/2016-2017 
dönemlerini kapsamaktadır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5, başarı oranı %60; 2015-
2016 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 3, başarı oranı %50; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt 
yaptıran öğrenci sayısı 9, başarı oranı %42’ dir. Başarı oranları, GANO 2.00 ve üzeri olacak şekilde hesaba katılmıştır. 
Eldeki mevcut veriler, yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışına paralel olarak başarı oranlarında bir düşüş görüldüğünü 
ortaya koymaktadır. Öğrencilerin başarı düzeylerini artırmak, eğitim politikalarının öğrenci üzerindeki etkisini görmek, 
eğitim sistemini daha işlevsel hale getirebilmek ve eğitim kalitesini yükseltmek için ileriye yönelik uzun soluklu çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: SHMYO, Tıbbi laboratuvar teknikleri, Yabancı uyruklu öğrenci, Başarı

Investigation of Success Status of Foreign Students Who Are Enrolled to Uludag University 
Vocational School of Health Services Medical Laboratory Technical Program

         
                                               
Abstract

International students, including higher education in Turkey, make a significant contribution to the academic background 
of our country. In addition, there are benefits directly or indirectly provided in economic, social and cultural fields. 
However, the overall level of success of these students is very low. The study was conducted in order to determine 
the quota and success profile of the foreign students enrolled in the Uludağ University Health Services Vocational 
School Medical Laboratory Techniques Program for the last 3 years of the academic year 2014-2015. The research is a 
preliminary study using data obtained by descriptive analysis. The research group was drawn from 17 students (8 girls 
and 9 boys). The years in which the Group is formed include the periods 2014-2015/2015-2016/2016-2017. The number 
of students enrolling in the field in 2014-2015 is 5, the success rate is 60%,  the number of students enrolling in the field 
in 2015-2016 is 5, the success rate is 60%,  the number of students enrolling in the field in 2016-2017 is 9, the success rate 
is 42%. Success rates have been added to GANO 2.00 and above. Current available data show that there is a decrease 
in the success rates parallel to the increase in the number of foreign students. Prospective long-term studies are needed 
to increase the success levels of students, to see the effects of education policies on students, to make the education 
system more functional and to improve the quality of education.
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Özet

Meslek Yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulan yükseköğretim kurumlarıdır. 
Türkiye’de laboratuvar sektöründe duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Meslek Yüksekokullarında 
Laboratuvar Teknolojisi programı yer almaktadır. Laboratuvar Teknolojisi programı, laboratuvar tekniklerini bilen, 
su, toprak, hava, atık, gıda, endüstriyel hammadde gibi çeşitli numunelerde fiziksel, kimyasal, biyokimyasal analizleri 
yapabilen ve laboratuvarlarda bulunan her türlü cihazın bakım ve kullanımını bilen ara elemanlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Ülkemizde Meslek Yüksekokullarında program öğrencilerine teorik bilgi alan akademik personelleri 
tarafından yeterli düzeyde verilmektedir. Ancak üniversitelerimizde program öğrencilerinin uygulama yapabilecekleri 
laboratuvar cihazları yetersiz olduğu için laboratuvar cihazlarının bakımı ve kullanımı becerisi yeterince verilememektedir. 
Öğrenciler laboratuvar cihazlarının bir kısmını ilk kez staj yaptıkları yerlerde görüp, çoğu cihazı tanımadan mezun 
olmaktadırlar. Bu da Laboratuvar Teknolojisi programının amacına ulaşamadığını gösterir. Bu çalışmada, laboratuvar 
sektöründe sık kullanılan cihazlar ile Türkiye’deki üniversitelerde Laboratuvar Teknolojisi Programı öğrencilerine 
uygulama yapabilmeleri için imkân verilen laboratuvar cihazlarını kıyaslamak amaçlanmıştır. Böylece bu programını 
içeren üniversitelere, öğrencilerine daha kaliteli eğitim vermeleri için eksikliklerini görme fırsatı doğacaktır. Bu çalışma 
ayrıca Laboratuvar Teknolojisi Programını ilk kez açmayı düşünen üniversitelere de çalışmalarında yol gösterici olacaktır.
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Evaluation of the Feasibilities of Application with Laboratory 
Instruments in the Laboratory Technology Program

Abstract 
 
Vocational Highers Schools are higher education institutions established to educate qualified people for certain 
professions. Laboratory Technology program is present in Vocational Schools in order to meet the need of technical 
personnel in the laboratory sector in Turkey. Laboratory Technology program aims at training intermediate personnel 
who are familiar with laboratory techniques, capable of performing physical, chemical and biochemical analyzes in 
various samples such as water, soil, air, waste, food, industrial raw materials and familiar with the maintenance and use 
of any kind of equipment in the laboratories. Theoretical knowledge is provided to program students at Vocational 
Higher Schools in our country by academic staff from related field of science at a sufficient level. However, since the 
laboratory equipment that the program students can apply is insufficient in our universities, the maintenance and 
usage ability of laboratory equipment is not adequately provided. Students see a portion of their laboratory equipment 
in the places where they are practicing in their interships for the first time and graduate without knowing most devices. 
This indicates that Laboratory Technology program can not reach its goal. In this study, it was aimed to compare 
the laboratory equipments which are used in the laboratory sector and the laboratory equipments which are made 
available to the students of Laboratory Technology program in the universities in Turkey. Therefore, the opportunity to 
see their deficiencies in order to give their students a better education will be given to the universities that include this 
program. This study will also provide guidance to the universities that are considering opening Laboratory Technology 
Program for the first time.
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Özet

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel 
nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal 
kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin temel görevlerine bakıldığında; bu birimlerin, halkın gereksinimlerini etkin ve verimli 
olarak karşılamak üzere yerel halk tarafından, kendi bünyesinden seçilen vatandaşlarca yönetilen siyasal, toplumsal 
ve yönetsel kuruluşlar olduğu görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yerelleşme politikaları, diğer 
sektörlerde olduğu gibi eğitim alanında da gittikçe artan bir yoğunlukta uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de yerel 
yönetimler (belediyeler ve il özel idareleri) bütçeleri oranında, sorumlu olduğu sınırlar içerisinde eğitim hizmetlerine ilişkin 
okul binalarının bakım ve onarımını, tesislerin yapılmasını, binaların okullara tahsisini, okul yapılacak alanlara arsaların 
tahsisini gerçekleştirmektedirler. Ordu ili bünyesinde de 19 ilçe mevcuttur. Ordu Üniversitesi ise Altınordu ilçesinde 
Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları gibi iki adet, ve Mesudiye, Fatsa, Ünye, Ulubey, Akkuş ve İkizce 
ilçelerinde de birer adet meslek yüksekokulu ile beraber toplamda 8 adet meslek yüksekokuluna sahiptir. Bu meslek 
yüksekokullarına çok çeşitli alanlarda yerel yönetimlerce katkı sağlanmaktadır. Kimi meslek yüksekokulu tamamıyla 
yerel yönetimlerce tahsis edilmekteyken, kimi kurulduktan sonra altyapı, vs. desteği görmekte, kimi ise beklenen 
desteği hiç bulamamaktadır. Bu çalışmada, Ordu ili yerel yönetimlerinin Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına olan 
katkıları emsalleriyle kıyaslanarak değerlendirilmesi amaçlamıştır. Bu sayede, Ordu ili bünyesindeki yerel yönetimlerin 
meslek yüksekokullarına olan katkıları göz önüne çıkarılacak, eksiklikler belirlenecek ve üzerlerine düşen eğitime destek 
sorumluluğu konusunda bütçe planlamalarını güncelleme açısından tavsiye niteliğine olacaktır. 
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Evaluation of Supports to Vocational Higher Schools of Ordu University by 
Local Governments in Ordu Province

Abstract 

Local governments are constitutional organizations which are established in legal order to meet the requirements of 
common and local qualities of people living in communities of different sizes within the national borders. When we look 
at the basic tasks of local governments; it is seen that these units are political, social and administrative organizations 
managed by the local people, citizens selected from within their own bodies, to meet the needs of the people 
effectively and efficiently. Localization policies in developed and developing countries have begun to be implemented 
at an increasingly high level in education as well as in other sectors. In Turkey, local administrations (municipalities and 
special provincial administrations) are responsible for the maintenance and repair of school buildings, the allocation 
of buildings to schools, the allocation of households to the areas to be built, in relation to educational services within 
the boundaries where they are responsible. There are 19 districts in Ordu province. Ordu University has a total of 8 
vocational higher school: two of them in Altınordu as Technical Sciences and Social Sciences Vocational Higher Schools, 
and Mesudiye, Fatsa, Ünye, Ulubey, Akkuş and İkizce Vocational Higher Schools. Local governments contribute to these 
vocational higher schoolsin a wide range of fields. While some vocational higher schools are being fully allocated to 
local administrations, some take the infrastructure support after establishmentsand some find no support at all. In this 
study, it was aimed to evaluate supports of Ordu provincial local governments to Ordu University Vocational Higher 
Schools in comparison with their peers. At this point, the contribution of the local administrations in the province 
of Ordu to the vocational schools will be taken into consideration, the deficiencies will be determined and it will be 
advised to update the budget plans on the educational support obligation.
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Özet

Bilişim ve otomasyon dünyasındaki gelişen teknolojiye bağlı olarak çocuk aktivite ve eğitim konseptine olan yaklaşımlar 
değişmektedir. Erken yaşta ve İlköğretim çağındaki çocuklarda oyun, çok özel bir öneme sahiptir ve öğrenme amacıyla 
kullanılabilir. Bu çalışmada bir manipülatör robot tasarlanarak, çocuk aktiviteleri ve öğrenme amacıyla kullanımı 
gerçekleştirilmiş ve buna bağlı olarak öğrenme etkinliğindeki verimlilikleri değerlendirilmiştir. Bunun için bir prototip 
eğitim Robotu ( Pick And Place ) üretimi tasarlanmış, katı modelleme yazılımı ile modelleri çıkarılmış ve 3-D yazıcıda 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Robot kolunun hareketleri bu prototip üzerinden uygulanmış ve yazılımı için Microsoft Robotics 
Developer Studio ve Robo-Pro Software kullanılmıştır. Robot Lego yapısında üretilebilecek olup, belli bazı eklemeler ile 
farklı amaçlar için kullanılabilen bir yazılım data base’de olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle robot bütünüyle veya 
kısmen farklı oyun ve eğitim çalışmaları içerisinde kullanılabilir olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında 
farklı parçalar kullanarak oluşturulan model üzerinde motorların test edilmesi mümkün olmuştur. Öğrenciler üzerinde 
yapılan çalışmalarda özellikle grafik arayüz kullanımının öğrenmeyi hızlandırdığı ve ilgiyi arttırdığı görülmüştür. Ayrıca 
yapılan bu çalışmalar kullanım kolaylığı olan modüler sistemlerin öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini 
de göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Modüler oyuncak, Mekatronik aktivite, Modüler uygulama seti, Visual Studio, Arduino

Design of Configurable Robotic System for Children’s Mechatronic Training Activity 

Abstract

Approaches to children’s activities and education concepts begin to vary with the developing technology in today’s 
information and automation world.  For children in early age period and those in primary school, playtime has a very 
special place in their lives and it can be used for learning. In this study, a manipulator robot was designed and utilized 
for children’s activities and learning and the efficiency in their learning activity in correlation with this was evaluated. 
For this purpose, a prototype education robot production (Pick And Place) was set up, models were fleshed out with 
solid modeling software and production was realized in 3-D printer. The movements of the robot arm were applied 
on this prototype and on the software side, Microsoft Robotics Developer Studio and Robo-Pro software were used. 
Robot resembles Lego in structure and was designed so that its database includes a software that allows certain other 
attachments to be installed to enable robot to be used for different purposes. Therefore, the robot was constructed to 
be used, partially or entirely, in different playtime activities and education studies. In the applied stages of the study, 
the robot was constructed by using different parts so it became possible to test the motors on the model. In the study 
conducted on the students, it was especially observed that this process greatly benefited learning to use graphical 
interface and boosted interest. Also having great ease of use, it was seen that the configurable system had a positive 
influence on the students’ motivation.

Keywords: Configurable toy, Mechatronics activity, Configurable application set, Visual Studio, Arduino 
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Özet

Meslek yüksekokulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin okul süresince 30 iş günü süren bir staj yapma 
zorunlulukları vardır. Öğrencilerin staj uygulama başarıları mesleki yaşamdaki başarıları ile doğru orantılı olduğu 
düşünülmektedir. Öğrencilerin gerçek uygulamaları görmesinin en büyük yararı çalışmaya başladıklarında iş hayatında 
göstereceği uyumun daha kısa sürede gerçekleşmesidir. Öğrencilerimizin çalışma hayatına hazırlık yönünde yaptıkları 
stajlardan başarılı olup olmadıklarını değerlendirmek üzere her bölüm kendi akademik personeliyle öğrencilerini sınava 
tabii tutmaktadır.
Ulubey Meslek Yüksekokulu’muzda gerçekleştirilen bu çalışma Gıda İşleme, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve 
Veterinerlik Bölümlerinde kayıtlanıp staj uygulamasına katılan öğrencilerin başarılı ve başarısızlık durumlarının 
değerlendirilmesi üzerinedir. Sonuçlar için 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim dönemlerinde öğrencilerin 
staj uygulama başarıları yıllara göre karşılaştırılmıştır.
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Comparisons of Internship Achievement Situations According to Years of Graduation of Students Who 
Have Learned at Vocational High Schools: Example of ODU Ulubey Vocational High School

 
Abstract 

Our students who are studying at vocational high schools are obliged to do an internship which lasts 30 working days 
during their school. It is thought that the success of the internship practice of the students is directly proportional to 
the achievements in the professional life. The greatest benefit for students to see real applications is the shorter time 
it takes to work in business life when they start working. In order to assess whether our students are successful in their 
internship preparation for their working life, each department examines their students with their own academic staff.
This study, which was held in Ulubey Vocational High School, is about evaluation of successful and failed cases of 
students who are enrolled in Food Processing, Accounting and Tax Applications and Veterinary Departments and 
participated in the internship application. The results for the 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016 educational periods 
were compared according to years of internship practice of students.
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