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ABSTRACT

At the present day rivalry is very important subject and academic and vocational 
education are vital lor the peoples working life. Especially, Vocational High School that give 
inıportance to practices in higher education level, take critical role for the economic development 
o f  the country. For the graduates o f  these sehools, fmding a job  in this competitive environment, 
being success in these jobs. using their academic and vocational knovvledge in tlıeir working life 
are nelated to content and quality o f  the education given to tlıem.

This study is performed to reveal the working life experiment o f  vocational high school 
graduates. The research includes 56 graduates (o f vocational high school) which are \vorking in 
the ceramic factories in the region o f  Bozüyük and Bilecik. The data obtained frorn research is 
analyzed by using SPSS 14.0. This study is in two parts. İn the first part. different analyses are 
applied to find out w hether there is a difference between the participants deınographic 
charactcristics and the variables. In the second part, it is searehes that how elose the 
participant’s education convent and the jo b  that they are doing. And also, apart from the 
vocational training the contribution o f  the education in high vocational sehools to personal 
developm ent is investigated. At the end at this research, the study will elarify the 
contribution
o f  the education take in vocational high school to the graduates w orking life. And it is 
thought that this study will inform the future students,present stııdent and the graduates o f  
vocational high sehools.

Key w ords: Vocational high school, ceram ic graduate, ceram ic sector, \vorking 
experim ent

ÖZET

Rekabetin çok yoğun yaşandığı günüm üzde bireylerin iş yaşam larındaki 
başarılarının tem elinde aldıkları akadem ik ve mesleki eğitim  önemli bir yer tutm aktadır. 
Ö zellikle yüksek öğretim  düzeyinde uygulam aya ağırlık veren meslek yüksekokulları ülke 
ekonom isinin kalkınm ası açısından kritik bir rol üstlenm iştir. Bireylerin bu rekabet
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ortam ında iş bulabilm eleri, buldukları işlerde başarılı olabilm eleri, öğrendikleri akadem ik 
ve mesleki bilgileri iş yaşam ında kullanabilm eleri verilen eğitim in içeriği ve kalitesi ile 
yakından ilişkilidir.

Bu çalışm a, meslek yüksekokulu seram ik program ı m ezunlarının aldıkları mesleki 
eğitim in iş yaşam ına katkılarını ortaya koymak am acıyla yapılm ıştır Bu am aç çerçevesinde 
araştırm a, Bozüyük ve Bilecik çevresinde faaliyet gösteren seramik fabrikalarında çalışan 
M YO seram ik program ı mezun olan 56 kişiye uygulanm ıştır. A raştırm a sonucunda elde 
edilen veriler SPSS 14.0 kullanılarak analiz edilm iştir. Çalışm a iki bölüm den oluşm aktadır. 
Birinci bölüm de katılım cıların dem ografik özellikleri ile değişkenler arasında farklılık olup 
olmadığı ortaya koym ak için çeşitli analizler uygulanm ıştır. İkinci bölüm de ise 
katılım cıların aldıkları eğitim in ( ders içerikleri, teori ve uygulam a ) çalışm a hayatında 
yaptıkları işle ilgi derecesinin ne olduğu araştırılm ıştır. M esleki eğitim in dışında 
M Y O ’larda alınan eğitim in kişisel gelişim e katkısı da sorgulanm ıştır. Bu araştırm anın 
sonucunda M Y O ’scram ik program ından mezun olan öğrencilerin aldıkları eğitim in iş 
yaşam larına katkısının ne olduğu konusuna açıklık getirm ek ve M Y O ’lar da eğitim  almak 
isteyen, eğitim ine devam  eden ve m ezun olan kişilerin bu konularda bilgi sahibi 
olabilecekleri düşünülm üştür.
A n a h ta r  K elim e: M eslek yüksekokulu, seram ik m ezunlan, seram ik sektörü, iş deneyimi

1. GİRİŞ
G ünüm üzde bir ülkenin kalkınm ışlık düzeyini belirlem ede kullanılan en önem li 

ölçülerden biri o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Genel olarak 
bakıldığında, gelişm iş ülkeler, ulusal kalkınm a çabalarının gerektirdiği insan kaynaklarını 
istenen nitelik ve nicelikte yetiştirm iş durum dadır. Buna karşılık, gelişm ekte olan ülkelerin 
çoğu ekonom ilerinin gereksinim  duyduğu insan kaynaklarım  yetiştirm e konusunda ciddi 
bunalım lar yaşam aktadır (TÜSİAD). İslenilen nitelikte ve nicelikte bilgi ve beceriye sahip 
insan kaynağına olan ihtiyaç ortaya çıktıkça eğitim in önemi de ortaya çıkm aktadır. Bu 
bilgi ve tecrübeye sahip insan kaynağını yetiştirm enin en önemli kaynaklarında biri de 
m esleki eğitim dir (Sevim  ve Kubat, 2008).

M esleki eğitim  bireyin kişisel gelişim ine ve aynı zam anda; bireylerle başlayıp 
toplum un genelini içine alan çok yönlü bir süreçtir. A lman iyi bir eğitim  hayatı, ardından 
kariyer ve sonrasında kişilerin kendi ellerinde şekillenen ‘kişisel gelişim ' çabalarının 
başarısı; bireylerin ve dolayısıyla toplum ların iş yaşantılarını ve yaşam  kalitelerini 
arttırm ada etkili b ir kavramdır. M esleki eğilim , yetiştirdiği becerili ve teknik iş gücünün iş 
hayatındaki başarısı oranında etkili olm aktadır. Gelecek yılların yaratacağı değişim ler ve 
ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar dikkate alındığında, verilen eğitim  içeriği ve bireylere 
katkısı, onların iş yaşam ında gelişm eleri izlem e ve değişikliklere çabuk uyum sağlayarak 
başarılı olabilm elerinde çok önem lidir. Ayrıca bireylere mesleki ve kişisel gelişim  
anlam ında kazandırılan bilgi ve becerilerin mesleki ve teknik eğitim e dinam ik bir yapı 
kazandırılacağı konusunda kuşku bulunm am aktadır (Fer, 2000).

Sektörde hızla değişen koşullara uyum sağlanabilm esi için mesleki ve teknik 
eğitim in geniş bir bilgi ve beceri birikim i ile başlam ası gerekir. G eleceğin nitelikli iş 
gücünü yetiştirm eyi am açlayan mesleki ve teknik eğitim de geniş tabanlı, mesleki 
yeterliklere dayalı, yenilenen ya da değişen m esleklere uygun biçim de, öğrencilerin sürekli 
eğitimi için tem el oluşturulm ası gerekm ektedir. G ünüm üzde m esleklerin bilgi ve iletişim 
teknolojileri sayesinde sürekli değişim  ile karşı karşıya olması ve daha karm aşık bir yapıda 
bulunm aya başlam ası nedeniyle, mesleki yeterliklerin geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve 
tavırlara dayalı olması ve program ların buna göre geliştirilm esi tercih edilm ektedir. 
Ekonom inin çekirdeğini oluşturan işletm eler için kuramsal ve uygulam aya dönük 
bilgilerle donatılm ış üstün nitelik ve yetenekte elem an yetiştirm ede mesleki eğitiın
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kuram larından biıi olan M Y O ’lara büyük bir görev düşm ektedir. İşletm elerin çeşitli 
bölüm lerinde karşılaşılan sorunları çağdaş yönetim  ve yaklaşım ıyla analiz edebilen, bu 
sorunlara rasyonel ve bilimsel çözüm ler getirebilen aynı zam anda kendi işyerini 
kurabilecek bilgilerle donatılm ış işletm ecilik ruhu taşıyan, bilim sel karar verebilen ve 
çağdaş fikirlere ve gelişm elere açık, riske katlanm ayı göze alabilen elem anlar yetiştirm ek, 
M Y O ’ların ülke ekonom isine sağlayabileceği katkılardan en önem lisidir.
M eslek yüksek okulu m ezunlarının aldıkları mesleki eğitim in iş yaşam ına katkılarını ile 
ilgili en sağlıklı veri öncelikle meslek yüksekokullarının önceki yıllardaki m ezunlarından 
alınabilir.

2. YÖNTEM

2.1. A ra ş tırm a  M odeli
İfade edilen araştırm a am açlarına uygun olarak “Tanım layıcı (Betim sel) ve 

Bağıntısal A raştırm a M odeli” kullanılm ıştır. Tanım layıcı araştırm alar, bir konudaki 
herhangi bir durum u saptam ayı hedefleyen araştırm alardır (İftar, 2004). Bu araştırm a 
m odelinde am aç; eldeki problem i, bu problem le ilgili durum ları, değişkenleri ve 
değişkenler arası ilişkileri tanım lam aktır. Böyle bir tanım lam a yapıldıktan sonra bu tanıma 
dayanarak ileriye dönük tahm inler yapm ak m üm kün olacaktır. Tanım layıcı modeli 
kullanan araştırm alar, çeşitli yönelim  sorunlarının çözüm lenm esinde araştırm acıların sık 
sık başvurduğu araştırm alardır (Kurtuluş, 1998: 210). Yapılan araştırm aların büyük bir 
kısmı tanım layıcı araştırm alar olarak düşünülebilir (Churchill, 1999,: 116).
2.2.V erİ T o p lam a Y öntem i

A raştırm a m odelinin betim sel ve bağıntısal olm ası ve gerekli verilerin tarafsız ve 
istatistiksel analize uygun olarak toplanm ası bakım ından anket yöntem i kullanılm ıştır. 
Anket, kişisel görüşm e aracılığı ile gerçekleştirilm iştir.
2 .3 .V erile rin  A nalizi

Verilerin analizi bilgisayar ortam ında SPSS (Statististical Package For Social 
Sciences) 14.0 paket program ında yapılm ıştır. Tanım layıcı veri analizinde; frekans ve 
yüzde, analizlerinden yararlanılm ıştır.
2.4. A na K ütle  Ç erçevesi ve Ö rn ek lem e

A raştırm a seram ik sektörünün yoğun olduğu Bozüyük ve Bilecik çevresinde 
faaliyet gösteren seram ik fabrikalarında çalışan meslek yüksekokulu seram ik programı 
m ezunlarına uygulanm ıştır. Araştırm anın ana kütlesini bu bölgede bulunan seramik 
sektöründe çalışan seram ik programı m ezunlardan oluşturm aktadır. Bölgede bulunan 15 
seramik fabrikasından 1 l 'in e  ulaşılm ıştır ve 11 fabrikada çalışan M YO seram ik programı 
m ezunları araştırm am ızın örncklem ini oluşturm aktadır. Yapılan çalışm aya toplam  56 
seramik program ı mezun katılm ıştır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırına bu lgulan ın ız iki bölüm den oluşm aktadır. Birinci bölüm de katılım cıların 
dem ografik özellikleri ile değişkenler arasında farklılık olup olm adığı ortaya koymak için 
çeşitli analizler uygulanm ıştır. İkinci bölüm de ise katılım cıların aldıkları eğitim in (ders 
içerikleri, teori ve uygulam a ) çalışm a hayatında yaptıkları işle ilgi derecesinin ne olduğu 
araştırılm ıştır. M esleki eğitim in dışında M Y O 'larda alınan eğitim in kişisel gelişim e katkısı 
da sorgulanm ıştır.
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ortalam a 550 TL vc altında, % 34’sı 551-750  TL, % 25’sı 751-1000  TL aylık, % 14’u 
1001-1250 TL v e % ! 6 ’sı ise 1251 TL ve üzerinde aylık gelir elde etm ektedirler.

Şekil 4. Staj Yapm anın G ereklilik Derecesi

M Y O 'larda eğitim  gören öğrencilerin stajları büyük bir önem  taşım aktadır. Sektör, 
stajyer öğrencileri staj sırasında bünyesinde tutarak eğitim lerine katkı sağlam aktadır. 
Ö ğrenciler stajları sırasında gelişen teknolojiyi, uygulam a ile çalışm a hayatının kendisinin 
ne olduğunu görebilm ekte vc kendisini gelecek için gösterm e şansına da sahip 
olabilm ektcdir(G üneş, 2008). M esleki alanda verilen eğitim  sürecinde m eslekle ilgili 
uygulam a çalışm aları (temel kavram lara yönelik deneyler, temel süreç ve uygulam alar ile 
kullanılacak mesleki ölçm e yöntem leri) m utlaka meslek yüksekokullarındaki atölye ve 
laboratuarlarda planlanm alıdır. Stajlar, gezi ve ziyaretler ise mesleki teknik eğitim  sürecini 
destekleyici faaliyetler olarak düşünülm elidir (Küçük, 2007). Kahveci ve arkadaşları 
(2007) tarafından M Y O ’larda okuyan öğrencilere yapılan bir çalışm ada, katılım cıların 
yarısına yakım stajları önem sem ediğini belirtm iştir. Çalışm am ızda M Y O ’lu seram ik 
program ı eğitim i alan m ezunlara, sektörü ve meslekle ilgili uygulam aları en iyi tanım a 
fırsatı sağlayan stajın gerekliliğini ölçm ek için sorulan sorunun yanıtları Şekil 4 ’de 
görülm ektedir. Katılım cıların % 86’sı staj yapm anın iş yaşam ına hazırlık için gerekli 
olduğunu, %  I4 ’ü ise stajın bu katkıda gerekli olm adığını ifade etm işlerdir. Katılımcıların 
nerdeyse tam am ının stajın gerekli olduğunu ifade etm eleri , çalışm a yaşam ından önce 
özellikle sektörlere ara elem an yetiştiren M Y O ’larda büyük bir önem e sahip olduğunu 
ortaya çıkartm aktadır. Daha önce staj süreleri ile ilgili yapılm ış çalışm alar vc elimizdeki 
verilerin sonuçlan, Y ök’ün hazırladığı “ Eğitim Bölgesi İçindeki M eslek Y üksekokulu 
Ö ğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim , Uygulam a ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller 
H akkında Y önetm elik” nin 17. m addesinde yer alan “Staj süresi, program ın niteliğine göre 
30 işgününden (240 saat)’den az, 60 işgününden (480 saat)’den çok olam az.”m addesine 
göre her okul kendi bölüm bazında staj sürelerini değerlendirerek uygun süreyi seçmeleri 
gerekliliğini ortaya koym aktadır. /  http://w w w.yok.gov.tr/contcntA 'iew /485/183/lang,tr/)
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bakıldığında ortaya çıkan soruna bir öneri olarak M Y O ’lara hazırlık sınıfının konması veya 
daha çok mesleki yabancı dilin konulm ası m ezunlara çalışm a yaşam ında olum lu katkı 
sağlayabilecektir.

Tablo 1. Çalışına H ayatında ile Bölüm de Görülen 
Eğitimin İlgi Derecesi

Ç ok ilgili O ldukça İlgili Pek İlgili Değil Hiç ilgili Değil Toplam
Ders içerikleri 7 12 33 I 53

% I3  % 2I % 62 %2 % I00
T eori 10 20 24 I 55

% I8  %36 % 43 %2 % 100
Uygulama İ0 8 31 5 54

% I8  % I4  % 57 %9 % I00

Tablo l ’de katılım cıların eğitim  hayatları boyunca aldıkları dersler ve uygulam aların, 
çalıştıkları işleri ile olan ilgi derecelerinin oranlan  görülm ektedir. Katılım cıların 33 ’ü 
(% 62) ders içeriklerinin çalışm a yaşam ında yapılan işlerle pek ilgili olm adığını ifade 
etm işlerdir. Tablo incelendiğinde, anketi cevaplandıran katılım cılardan 2 4 ’ü (% 43) eğitim  
hayatlarında aldıkları teorik bilginin, çalışm a hayatı ile pek ilgili olm adığını söylem işlerdir. 
Sektörde çalışan 31 (% 57) seram ik m ezunu ise okulda yapılan uygulama eğitimi ile iş 
hayatında karşılaştıkları uygulam aların birbiri ile pek ilgili olm adıklarını ifade etm işlerdir. 
Tablodaki sonuçlar incelendiğinde, M YO seram ik program larında verilen teorik ve 
uygulam a ders içeriklerinin sektöründe görüşleri alınarak, seram ik sektörünün 
çalıştıracakları ara elem anlardan beklentileri doğrultusunda revize edilm esi gerekliliğini 
ortaya koym aktadır.

Tablo 2. M ezunların Kişisel G elişim lerine Okul Eğitiminin Katkısı İle İlgili
Düşünceleri

Ç ok Fazla Ne Ç ok Az Hiç Toplam
Kazla Ne az

Sözlü ve Yazılı İletişim 9
% I6

14
%26

23
% 42

7
% I3

2
%3

55
%IOO

Bağımsız Çalışm a 14
%27

13
%25

16
%31

4
%8

5
% I0

52
%100

G ru p  Çalışm ası 19 17 15 2 2 55
% 34 %3I %27 %4 %4 %100

Yaratıcılık 15 10 18 6 5 54
%28 % I9 % 33 % ll %9 %100

Kendini Yenileme 12 11 24 5 2 54
%22 %20 % 44 % I0 %4 % I00

G irişkenlik 15 12 21 4 3 55
%27 %22 % 38 %7 %6 %100

Tablo 2 ’de katılım cıların M Y O ’da aldıkları eğitim in, kişisel gelişim lerine katkı 
oranları görülm ektedir. Bu sorunun sorulm a am acı, mesleki eğitim in kişisel gelişim e ne 
kadar katkı sağladığı ile ilgili düşüncelerin ortaya çıkm asıdır. Seram ik m ezunlarının; 
% 42’si (23 kişi) sözlü ve yazılı iletişim kurm a becerisini ne az ne de çok etkilediğini orta 
düzeyde bir katkı sağladığım  ifade etm işlerdir. Aynı şekilde bağım sız çalışm a (% 31), 
yaratıcılık (% 33), kendini yenilem e (% 44) ve girişkenlik(% 38) becerilerinde de orta 
düzeyli bir katkı sağladığı görülm ektedir. M esleki eğitim in grup çalışına becerisine katkı 
oranının ise % 34 'lük  bir payla çok fazla olduğu görülm ektedir.
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M Y O ’lardan m ezun olan kişilerin grup çalışm a becerilerinin yüksek olması, 
sektörde çalıştıkları alandaki iş zenginleştirm e, çalışanlarla işleri arasındaki ilişkinin 
gelişm esini sağlayacak bir beceridir. G rup çalışm ası, grup içinde herkesin birbirinden 
işleriyle ilgili bir şeyler öğrenm esi ve öğretm esi becerisidir. G rup çalışm ası işletm elerdeki 
beşeri ilişkilerin gelişm esini de sağlam aktadır. G rup çalışm asına önem  verildiği gibi kilit 
adam kavramı da ortadan kalkm aktadır. (Kahıııi, 1997; 95).

4.SONUÇLAR

G ünüm üzde, gerekli bilgi ve beceri sahibi olm ayan ve belli bir alanda çalışm ak 
üzere eğitim  alm am ış kişilerin istihdam ları oldukça zor bir hale gelm iştir. Bu problem in 
çözüm ü özellikle sektörlere ara elem an yetiştiren mesleki eğitim  kurum larından 
geçm ektedir. Bu da mesleki eğitim  kurum larına olan ilginin artm asına neden olm uştur. 
Bilgiye en kısa zam anda ulaşabilen, ulaşm ış olduğu bilgiyi üretim e yansıtabilen, değişen 
koşullara adaptasyon sağlayabilen, bilinm eyeni bulup; bunu dünya insanlarının 
ihtiyaçlarına sunabilen kişiler iş dünyası tarafından tercih edilir konum a gelm iştir.

Çalışm am ızda sektörde çalışan M YO seram ik programı mezunu kişilerin 
öğrendikleri akadem ik ve mesleki bilgilerin iş yaşam ında yeterlilikleri ve onlara olan 
katkısı ve çıkan sonuçlardan da eksiklik duyulan yönler tespit edilm eye çalışılm ıştır.

Çalışm am ızda, seram ik sektöründe çalışan M YO seram ik programı m ezunlarının 
tam am ına yakını staj yapm anın iş yaşam ını tanım ada ve mesleki gelişim  içiıı önemli ve 
gerekli olduğunu ifade etm işlerdir. M ezunların büyük çoğunluğu, okulda alm ış oldukları 
yabancı dil eğitim inin yetersiz olduğunu ve çalışm a yaşam ında gelişebilm ede ise yabancı 
dilin çok önem li olduğunu belirtm işlerdir. Bu da eğitim  ve öğretim  program ları yeniden 
gözden geçirilerek özellikle yabancı dil eğitimi konusunda gerekli düzenlem elerin 
yapılm ası gerekliliğini ortaya koym aktadır. Kişilerin iş yaşam ında başarılı olm alarının 
anahtarı m esleklerinde oluşan yenilikleri takip etm e ve onları uygulayabilm e becerilerine 
bağlı olduğu unutulm am alıdır..

M YO seram ik program ı m ezunlarının eğitim  hayatları boyunca aldıkları dersler ve 
uygulam aların, çalıştıkları işleri ile pek ilgili olmadığı sonucun ortaya çıkm ıştır. Bu soruna 
sunulan çözüm  önerisi ise seram ik eğitim i veren M Y O ’ların seram ik sektöründe faaliyet 
gösteren işletm elerin önerileri dikkate alarak; uygulayacakları ortak bir program 
geliştirilm esi ve verilecek mesleki eğitim de belli standartların oluşturulm asıdır. Böylece 
verilen eğitim de belli b ir birliktelik yakalanm ası sağlanabilir.

Yapılan araştırm ada elde edilen bulgular doğrultusunda.bu çalışm anın daha fazla 
ve farklı mesleki M YO program larından mezunu kapsayacak şekilde yapılm ası sektörde 
faaliyet gösteren işletm eler katkı sağlayıcı nitelikte olabilecektir. Ayrıca bu bilgiler 
M Y O ’ların seram ik program larında okum ak isteyen, okuyan ve mezun olan kişilere sektör 
hakkında fikir sahibi olm asını sağlayabileceği düşünülm üştür.
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