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ÖZET
Meslek Yüksekokullar n n amaçlar na uygun e itim ve
ö retimin önemli bir parças n endüstride yap lan e itim (staj)
olu turmaktad r. Hem endüstrinin yüksekokullar tan mas , hem de
ö rencilerin meslek yüksekokullar n benimsemesi aç s ndan bu son
derece önemlidir.
Bu çal mada; i letme yöneticilerinin, meslek yüksekokullar
i letme program ö rencilerini stajlar esnas ndaki alg lamalar n n
nas l oldu unun, genel dü ünce ve önerilerinin belirlenmesine
çal lm t r.
ABSTRACT
Internship is an integral part of two-year-technical college
education. This is an important part for the purpose of the education
being done at those schools. The internship programs give an
apportunity to the students and industry to get better understanding of
the two-year-technical college education programs.
In this study, industrial managers were asked their opinion
about the students’ internship programs while the students were at
their plants. The managers’ sugesstions and ideas about the two-yeartechnical college education programs were asked and studied
statistically.
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GR
Türkiye’ de 434 meslek yüksekokulunda yakla k 300 program
bulunmaktad r. Bunlar n içinde i letme program önemli bir yer
tutmaktad r.
Meslek yüksekokullar n n kurulu amac ; meslek alan nda
endüstrinin istedi i bilgi ve beceriye sahip, çal t
i yerlerinde
insanlarla kolay diyalog kurabilen, bir yabanc dili temel seviyede
bilen, bilgisayar kullanabilen, sosyal, kültürel etkinliklere do rudan
ve dolayl katk sa layabilen ara insan gücünün yeti tirilmesidir.
Meslek yüksekokullar mezunlar çal ma alanlar ndaki
görevleri itibariyle üst düzey yönetici ile usta/kalifiye i çi aras nda
bulunan, usta/kalifiye i çiden daha fazla teorik bilgiye sahip, lisans
mezunlar ndan daha çok uygulama becerisine sahip bir meslek ara
eleman d r1.
Bilindi i gibi meslek yüksekokullar uygulama a rl kl e itimö retim yapan, el becerisi ve uygulama yetene i yüksek ara eleman
yeti tiren yüksek okullard r. Bu ba lamda meslek yüksekokullar ndaki
e itimin amac na ula mas için ders programlar nda staj ve
uygulamalara teorik dersler kadar önem verilmesi gerekmektedir2.
Pratik e itimin yararlar ; teorik bilgileri ya ama geçirmek, mesle in
gerektirdi i kültüre kolay adapte olmak, yarat c l k yetene ini
geli tirmek, sektörün gerektirdi i davran özelliklerini kazanmak,
ilgili konuda bilgiyi ve görgüyü art rmak, mezunuyet sonras i için
ba lant lar yapmak, çal acak i alan hakk nda bilgi sahibi olmak,
okul-endüstri ili kilerini geli tirmek eklinde s ralanabilir. 3 Bu tür bir
mesleki e itimde ba ar ; mesleki e itimcilerin, i verenler, yöneticiler
ve di er e itimcilerle i birli ine istekli olmalar na ba l d r4.
Bu ara t rmada i letme yöneticilerinin, meslek yüksekokulu
i letme program ö rencilerini stajlar esnas ndaki alg lamalar
1

MEB-YÖK Meslek Yüksekokullar Program Geli tirme Projesi, Genel bilgiler,
Ankara, 2002, s. 3.
2
MEB-YÖK, a.g.p., s. 3.
3
B. BASS ve Vaguhn, Training Industry The Management of Learning, Brooks
Cole, 1986, s.88.
4
D. GRIFFIN, “Joint Ventures: A New Agenda for Education” Vocational
Education Journal 64, No: 3, April 1989, s. 24-25.
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ölçülmeye çal lm t r. Ayr ca genel dü ünce ve önerilerinin
aktar lmas sa lanm t r. Stajlar n, nitelikli ara insangücünün
i letmenin ba ar s nda stratejik bir öneme sahip oldu unu daha net
olarak görebilen i letme yöneticilerince yorumlanmas n n daha yararl
olaca kanaatindeyiz.
I. ARA TIRMA I Ö EM VE AMACI
Ara t rma, Mesleki ve Teknik E itim Bölgesi (METEB)
kapsam nda faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulu 1 letme program
ö rencilerinin teorik bilgi ve tecrübeleri hakk nda sektör
temsilcilerinin alg lamalar n
ölçmek ve üniversite- sanayi
yak nla mas n sa lamak aç s ndan önemlidir.
METEB kapsam nda, “1 yerlerindeki E itim, Uygulama ve
Stajlar na 1li kin Esas ve Usuller Hakk ndaki Yönetmelik” Meslek
Yüksek okulu ö rencilerinin daha etkin staj yapmalar n
öngörmektedir. 5
Ara t rman n amac , sektör temsilcilerinin alg lamalar ndan
yola ç karak, e itim kurumlar n n endüstrinin ara insangücünü
kar layacak kaynaklar oldu u dikkate al narak, kaliteli üretim ve
hizmet için endüstrinin ihtiyac olan kalifiye i gücünün yine
endüstrinin istedi i vas flarda yeti tirilebilmesini sa lamakt r.
II. ARA TIRMA I YÖ TEM
Ara t rman n evreni
meslek
yüksekokullar
i letme
programlar
ö rencilerinin stajlar n
yapt klar
i letmelerin
yöneticileri, örnek kütlesi Sand kl ve Muhut Meslek Yüksekokulu
i letme program ö rencilerinin stajlar n yapt klar i letmelerin
yöneticileridir.
2001-2002 ö retim y l nda bu okullar n i letme program
ö renci say s 560’ d r. Bu say içinde staj yapan ö rencilerin,
stajlar n yapt klar i letmelerden gelen cevaplanm anket formu
say s 212’ dir. Veriler anket yoluyla sa lanm t r. Anketler, staj
yapan ö renciler taraf ndan yüzyüze görü me ile elde edilmesi
5

http://van.basbakanlik.gov.tr
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yan lt c olabilece i dü ünüldü ünden, ö renciler taraf ndan elden
verilmesi, de erlendirildikten sonra i letme taraf ndan postayla
gönderilmesi sa lanm t r. Anket 12 sorudan olu maktad r. 1 letme
yöneticilerinin stajlarla ilgili alg lamalar n içeren sorular “üçlü likert
ölçe i” nde de erlendirilmi tir. Ara t rma A ustos 2002’ de ba lam ,
Ekim 2002’ de tamamlanm t r. Ara t rma sonuçlar SPSS
program nda de erlendirilmi tir.
III. BULGULAR VE YORUMLAR
Yap lan çal mada sorulan 12 sorunun 9’ una ait bulgular tablo
yard m yla gösterilmi ve yorumlanm t r. Di er 3 soru i letmelere ait
genel bilgileri içermektedir.
Tablo 1. letme programlar , yöneticiler taraf ndan yeterince
tan nmaktad r.
S kl k

Yüzde Oran Kümülatif Yüzde

Kat lm yorum

62

29,2

29,2

Fikrim yok

48

22,6

51,9

Kesinlikle kat l yorum

98

46,2

98,1

Cevaps z

4

1,9

100,0

Toplam

212

100,0

Meslek yüksekokullar n n amaçlar na uygun e itim ve
ö retimin bir bölümünü sektörde yap lan staj çal malar
olu turmaktad r. Hem sektörün yüksekokullar tan mas , hem de
ö rencilerin meslek yüksekokullar n benimsemesi aç s ndan bu
e itim son derece önemlidir. Meslek yüksekokullar ndaki i letme
programlar n n, i letme yöneticileri taraf ndan yeterince tan nmas yla
ilgili olarak program hakk nda bilgisi olmayan, karars z olan ve
cevaplanmayanlar n oran
%53,8 dir. Bu durum, i letme
programlar n n dolay s yla meslek yüksekokullar n n, i letme
yöneticilerine yeterli düzeyde tan t lamad n
anlatmaktad r.
Ülkemizde dörtyüzden fazla meslek yüksekokulunda yakla k üçyüz
program aç lm t r. Geli me için farkl l k ve rekabetin olmas
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önemlidir ancak, bu kadar çok say da farkl l k da sektör aç s ndan
karma kl a neden olmaktad r. 1 letme yöneticilerinin bu kadar çok
say da okul ve program hakk nda bilgi sahibi olmas zordur. Bunun
için müdür, program ba kanlar ve tüm ö retim elemanlar
bölgelerindeki sektör temsilcilerini s k s k ziyaret etmeli, ili kileri
geli tirmeli, okulu, programlar , imkanlar n , yetenek ve hareket
kabiliyetlerini ortaya koymal , problemleri yerinde görmeli ve
mezunlarda aran lan nitelikleri ilk a zdan ö renmelidirler. Staj yapan
ö rencilerin denetlenmesi görevi okula dü mektedir. Denetleme
s ras nda da gerekli tan t m n yap lmas , sektörün beklentilerinin
ö renilmesi sa lanabilir. Bugüne kadar sa l ks z çal an denetim
sistemine METEB uygulamas yla yenilikler getirilmektedir. Bunlar n
ba nda; METEB kapsam nda yer alan meslekyüksekokullar n n ba l
oldu u üniversite bünyesinde, rektör taraf ndan seçilen rektör
yard mc s n n ba kanl nda; ilgili METEB’deki ilgili meslek
yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi i birli i sa lamakla görevli bir
ö retim eleman ndan olu an Üniversite staj ve E itim Uygulama
Kurulu olu turulmas n öngörmektedir. “Bu kurul taraf ndan seçilecek
ö retim elemanlar stajyer ö rencileri staj dönemi boyunca en az bir
defa denetlemekle görevlendirecektir.” 6 Bu yöntemle denetim bir
sistemati e ba lanaca ndan yararl olacakt r.
Tablo 2. Ö rencilerin teorik bilgileri sektör gereksinimlerine uygundur.
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

96

45,3

45,3

Fikrim Yok

40

18,9

64,2

Kesinlikle kat l yorum

76

35,8

100,0

Toplam

212

100,0

Ankete kat lan yöneticilerin %45’ i ö rencilerin teorik
bilgilerinin sektör gereksinimlerine uygunlu unun olmad n
belirtmi lerdir. Yine ankete kat lan yöneticilerin %18,9’ u teorik
bilgilerin sektör ihtiyac na uygunlu u konusunda fikir sahibi de ildir.
6

http://van.basbakanlik.gov.tr
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Al nan sonuçlar kümülatif olarak %64,2’si teorik bilgilerin sektör
ihtiyac n kar lamad
görü ündedir. Sektörün ihtiyaçlar na uygun
e itimin tasarlanmas hem sektörün hem de e itimin etkinli ini
art racakt r. Teorik bilgileri ö renciye aktaran ya da ö rencinin hangi
teorik bilgileri bilmesi gerekti inin çerçevesini çizen ö retim
elemanlar n n, sektör temsilcileriyle temasa geçmelerinin gereklili ine
de i aret eden bu oran ayr ca ö retim elemanlar n n kalitesinin
art r lmas (ö retim görevlilerinin lisansüstü ö renim yapmalar ,
ö retim üyesi say s n n art r lmas , ö retim üyelerinin akademik
çal maya özendirilmesi vb.) gerekti ini de anlatmaktad r.
Tablo 3. Ö rencilerin pratik bilgileri sektör ihtiyaçlar na uygundur.
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

120

56,6

56,6

Fikrim yok

26

12,3

68,9

Kesimlikle kat l yorum

66

31,1

100,0

Toplam

212

100,0

Ö rencilerin pratik bilgilerinin sektör ihtiyaçlar na uygunlu u,
i letme yöneticileri taraf ndan %56,6 oranla olumsuzluk ifade
etmektedir. Bu oran teorik bilgilerin uygunsuzlu undan daha
yüksektir. Bu da pratik bilgilerin teorik bilgilere göre sektöre
uygunluk aç s ndan daha yetersiz oldu unu ortaya ç karmaktad r.
Tablodaki oranlar, bu okullardaki i letme programlar nda uygulamal
e itimin art r lmas gereklili i aç s ndan bir fikir vermektedir.
Tablo 4. Mezunlar sektöre yüksek beklentilerle gelmektedirler.
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S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

28

13,2

13,2

Fikrim yok

44

20,8

34,0

Kesinlikle kat l yorum

140

66,0

100,0

Toplam

212

100,0
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Ankete kat lan yöneticilerden her üç ki iden ikisi (%66),
mezunlar n sektöre yüksek beklentilerle geldiklerini beyan etmektedir.
Bu yüksek bir orand r. Bugün her mezun kolayca i bulamamaktad r.
Bu nedenle ö rencilerin tahsilin yan nda, sektörün arad
di er
özellikleri ve donan mlar da edinmelerinde yard mc olunmas
gerekmektedir. Bu nedenle ö rencilerin farkl kültür ve anlay taki
insanlarla iyi ileti im kurabilme becerileri, tak m halinde çal ma
becerileri, inceleme ve ara t rma becerileri, gözlem yetenekleri ve
karar verme becerileri art r lmal d r. Mesleki alan yla ilgili dergi,
kitap, fuar, seminer, bilgisayar programlar , internet kaynaklar
hakk nda sürekli bilgilendirilmelidir. Sektör temsilcilerinden
konu mac lar davet edilerek seminer veya konferans program
sa lanmal d r. Böylece ö renciler i verenlerin beklentilerini arac s z
olarak ö renme imkan na kavu acaklard r ve yüksek beklentilerinin
daha gerçekçi beklentilere dönü mesi sa lanabilecektir.
Tablo 5.

letme program mezunlar n verimli olarak çal t rabiliyoruz.
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

42

19,8

19,8

Fikrim yok

44

20,8

40,6

Kesinlikle kat l yorum

124

58,5

99,1

Cevaps z

2

,9

100,0

Toplam

212

100,0

1 letme program mezunlar n n yöneticiler taraf ndan verimli
olarak çal t r lmas yönünde kümülatif olarak %40,6 oran nda (fikrim
yok diyenlerler birlikte) verimli çal t rabildiklerine kat lmad klar n
belirtmi lerdir. Verimli çal t rabildi ini dü ünenler ise %58,5. Bu
sonuçlardan stajyerlerin i letme yöneticileri taraf ndan verimli olarak
çal t r labildiklerinin yan nda, ö rencilerin sektöre daha gerçekçi
olarak haz rlanmas gerekti i sonucuna var labilmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IV,S.2, 2002)

25

Tablo 6. Stajyerlerin i i ö renme istekleri yeterli düzeydedir.
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

32

15,1

15,1

Fikrim yok

22

10,4

25,5

Kesinlikle kat l yorum

156

73,6

99,1

Cevaps z

2

,9

100,0

Toplam

212

100,0

Stajyerlerin i i ö renme istekleri yeterli düzeydedir eklindeki
yakla mdan ankete kat lan yöneticilerin kümülatif olarak %25,5’ i
kat lm yorum ve fikrim yok, yan t n vermi lerdir. Staj yapan
ö rencilerin, i letmelerdeki i ö renme isteklerini, %73,6 oran nda
yeterli gören i letme yöneticileri, stajyerlerin, stajla ve daha sonraki i
hayatlar yla ilgili yeterli motivasyona sahip oldu u konusundaki
dü ünceleri art rmaktad rlar.
Tablo 7. Di er personelin stajyerlere kar

tutumu olumludur.

S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

10

4,7

4,7

Fikrim yok

31

14,6

19,3

Kesinlikle kat l yorum

169

79,8

99,1

Cevaps z

2

,9

100,0

Toplam

212

100,0

Di er personelin stajyerlere kar tutumu olumludur eklindeki
önermeye, ankete kat lan yöneticilerin %79,8’ i kat ld
görülmektedir. Buradan ç kan sonuçta, stajyerlerin di er personelle
uyumu konusunda ciddi sorunlar gözlenmemektedir. Ancak
stajyerlerin di er personel taraf ndan k skan lmas ve geli meleri için
bilgilerin çok rahat verilmemesi de zaman zaman ya anmaktad r. Bu
gibi s k nt lar n gündeme gelmemesi için stajyerlerin örgütsel uyuma
ve örgüt kültürüne uygun tutum ve davran lar sergilemeleri
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gerekmektedir. Bu yolla pratik bilgileri almada ve be eri ili kileri
geli tirmede stajyerlere sorumluluk dü mektedir.
Tablo 8.

letme program mezunlar n n mesleki kariyer yapma
olas l klar yüksektir.
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

42

19,8

19,8

Fikrim yok

56

26,4

46,2

Kesinlikle kat l yorum

114

53,8

100,0

Toplam

212

100,0

1 letme program mezunlar n n mesleki kariyer yapma
olas l klar yüksektir eklindeki önermeye; ankete kat lanlar n %19,8
kat lm yorum, %26,4’ ü fikrim yok derken, mezunlar n mesleki
kariyer yapma olas l klar na kat lan %53,8’ dir. Tablo 1’ de belirtildi i
gibi yöneticilerin %51,9’ u program n yeterince tan nmad n
belirtmektedirler. Bu ba lamda program n sektöre iyi tan t lmas
gere i ortaya ç kmaktad r. Ankete kat lanlar n %53,8’ i mezunlar n
mesleki kariyer yapma olas l klar na kat lmas bu yöndeki pozitif
dü ünceleri ortaya koymaktad r. Bu dü ünceler program aç s ndan
olumlu olarak de erlendirilebilir.
Tablo 9. letme program mezunlar n n kimlik problemleri vard r.(Hangi
pozisyon için e itim ald klar n ne ö renciler ne de yöneticiler net olarak
bilmektedir).
S kl k

Yüzde oran

Kümülatif yüzde

Kat lm yorum

70

33,0

33,0

Fikrim yok

66

31,1

64,2

Kesinlikle kat l yorum

76

35,8

100,0

Toplam

212

100,0

1 letme program mezunlar n n kimlik problemleri oldu uyla
ilgili olarak ortaya ç kan oranlar anlaml d r. Ö rencilerin hangi
pozisyon için e itim ald klar n kendilerinin yan nda yöneticilrinde net
bilgiye sahip olmad klar na kat lanlar, karars zlar ve kat lmayanlar
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birbirine yak n oranlarda bulunmaktad r. Bu durum i letme
yöneticilerinin kendilerinin bu konuda bir bilgi eksikli inin
bulundu unun kabulünde zorland klar anlam n da ç karabilir.
Mevcut duruma bak ld nda meslek yüksekokullar mezunlar n n
hangi i kademeleri için yeti tirildiklerinin ve hangi niteliklerle
donat ld klar n n i alanlar taraf ndan bilinmedi i, bu nedenle lise
mezunlar ndan farkl görülmedikleri, yapt klar i ve ald klar
ücretlerin de, ald klar e itime uygun olmad
görülmektedir. Bu
nedenle mezunlar n istihdam zorluklar n n nedenlerinin ara t r lmas
gerekmektedir.
IV. Ö ER LER
Meslek yüksekokullar n n hizmetiçi e itim alan ndaki ba ar s ,
kendi ö retim elemanlar n yeti tirmesine ba l d r. Bir kurumun
ö retebilmesi için ö renmesi gerekir, kurumun ö renmesi ise,
organizasyonel ö renme kültürünü kendi yap s na yerle tirmesiyle
mümkün olabilir7.
Ö retim elemanlar n n dersleri uygulamal olarak verebilecek
donan ma sahip olmas sa lanmal d r. Ö rencilerini sektöre haz rlayan
ö retim elemanlar öncelikle kendilerinin sektörü iyi tan malar
gerekir. Bu konuda sektör temsilcilerinden uygulamaya yönelik
olarak ö retim elemanlar na e itim vermeleri ya da ücretli ö retim
görevlili i yapmas sa lanmal d r.
Müfradat programlar nda uygulamal derslere verilen a rl n
art r lmas sa lanmal ( %50 uygulama %50 teorik). Teorik olarak
verilen dersler de sektörün bekletilerinin gerisinde kalmamal d r.
Meslek yüksekokullar ndan mezun olanlar n hangi düzeyde
i ler için yeti tirildikleri ö retim elemanlar , ö renciler ve sektör
temsilcileri taraf ndan aç kl kla bilinmelidir.
Staj yönetmeli i iyi takip edilmeli, aksayan yönleri tekrar
düzenlenmelidir.

7

H.B. BANATHY-C.L. JENKS, The Transformation of Education: By Desing,
International Journal of Educational Research, Vol 19, No: 2, 1993, s. 105.
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Staj s ras nda ö renciye ödenecek ücret, asgari ücrete ba l
olarak belirlenmelidir. Bu konu yönetmelik kapsam na al nmal d r.
Bunun için staj yap lacak i letmelerdeki yöneticilerle görü ülmelidir.
Ö renci %50 oran nda üretime katk , %50 oran nda inceleme ve
gözlem yapmal d r.
Bu okullarda aç lan programlar ve müfredatlar sektör
temsilcilerinin görü leri al narak ve mezunlar n istihdam dü ünülerek
belirlenmeli ve aç lan programlar sonradan ihtiyaç kalmazsa
kapat labilmelidir.
Ülke genelinde meslek yüksekokulu-endüstri ili kilerini
düzenleyen bir birim olu turulmal d r. Burada, ihtiyaç duyulan i gücü,
staj yerlerinin özelliklerinin bilinmesi sa lanabilir. Bilgisayar destekli
bir a olu turulup tüm yüksekokullara ula labilir. Böylece mezuniyet
sonras
staj yap lan yerde istihdam n sa lanmas
daha
yayg nla t r labilir.
Bu okullar n kurulu ve i leyi leriyle ilgili olarak, endüstriyel
kurulu lar n yan s ra, sanayi-ticaret odalar , gönüllü e itim
kurulu lar , uluslararas e itim kurulu lar (Minnesota Üniversite ve
Kolejler Birli i ve 1ngiltere’ den British Council vb.) meslek
yüksekokulu mezunlar ve meslek lisesi ö retmenleriyle i birli i
yap lmal d r.
YÖK-Dünya Bankas Endüstriyel E itim Projesi ile endüstri
e itimine bir standart getirilmeye çal lm t r. Bu okullardaki ö retim
elemanlar ö rencileri denetlemekte ve staj yapt klar yerleri ziyaret
etmektedirler. Mümkün olan azami say da meslek yükseokulu bu
projeye dahil edilmelidir.
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SO UÇ
Bugün itibar yla meslek yüksekokullar -endüstri i birli i
ili kileri arzu edilen düzeyin çok alt ndad r. Bu ili kiyi düzenleyecek
kurumlar daha fazla çaba göstermelidirler.
Staj programlar için, meslek yüksekokullar bulunduklar
bölgelerdeki i letmelerle ortak bir planlama yapamamaktad rlar.
Meslek yüksekokullar makina ve teçhizat aç s ndan meslek ve
ticaret liselerinden daha ilerde de illerdir. Sanayinin ihtiyaç duydu u
pratik beceriye sahip ara eleman yeti tirmede de zay f kalmaktad rlar.
Sektör temsilcileri de meslek yüksekokullar hakk nda yeterli
bilgiye sahip de illerdir. Meslek yüksekokullar n (amaçlar n ,
i leyi lerini, imkanlar n ve yeteneklerini vb.) yeterli düzeyde
tan mamaktad rlar.
Sektördeki rekabetin, teknolojik geli melerin ve bunlara ba l
yan etkenlerin ileride ne tür beceriler gerektirece ini, ne tür insangücü
talep edilece ini bugünden görmek insan kaynaklar ve e itim
planc lar için büyük güçlükler yaratmaktad r. Bunun için çok yönlü
insangücü yeti tirilmesi zorunlulu unun bilincinde olarak e itim
kurumlar n n sektör temsilcileriyle yak n ili kiler içinde bulunmalar
kaç n lmazd r.
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