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SUNUŞ 

 
 Ülkemizde, öğrenim çağındaki gençlerimizin pek çoğunun eğitimlerini 

sürdürebilecek yeterli gelirlerinin bulunmaması ve  içinde bulundukları değişik 

coğrafi yapılar ve sosyo-ekonomik koşullardan dolayı istedikleri halde eşit ve 

sağlıklı bir eğitim imkanı bulamamaktadırlar. MEB eğitim öğretim çağına 

gelmiş bu durumdaki gençlere arzu ettikleri eğitim imkanını  sağlamak 

amacıyla okul pansiyonları açmıştır. Günümüzde okul pansiyonları giderek 

yaygınlaşmaktadır.   

 
 Okuldaki eğitim dışında öğrencinin dinlenme, ders çalışma, beslenme, 

temizlik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı okul pansiyonlarındaki 

eksikliklerin tespiti için Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün talebi 

üzerine ilgili Genel Müdürlük bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, 

donanımı, fiziki kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına etkisini tespit etmek 

amacıyla Başkanlığımızca Okul Pansiyonlarının Etkililiğinin 

Değerlendirilmesi  araştırması  yapılmıştır. 

 
 Araştırmaya katkıda bulunan okul pansiyonlarında görev yapan 

yönetici ve belleticiler ile bu pansiyonlarda barınan öğrencilerimize, Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü yetkililerine, Dairemiz Başkan yardımcısı 

Ayhan İPLİKCİ’ye, araştırma sorumlusu Ali AYTAŞ’a, araştırmayı yapan 

Çiğdem KAYA’ya ve araştırmanın tamamlanmasında emeği geçen tüm 

personele teşekkür ederim.  

 
 Araştırmanın eğitim sistemine ve öğrencilerimize faydalı olmasını 

dilerim. 

  Mart 2005 
Dr. Ruhi KILIÇ 
Daire Başkanı 
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ÖN SÖZ 
 

Toplumun gelişmesi ve kalkınması devletin bireylerine sağladığı  eğitim 

imkânları ile doğrudan ilişkilidir. Her vatandaş eğitim alma hakkına sahiptir. 

Eğitimin temel ilkelerinden biri de Eğitimde Fırsat Eşitliğidir. Ülkemizin 

coğrafi yapısı, sosyo-ekonomik koşulları, eğitim – öğretimde fırsat eşitliğini 

etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı öğrenim çağındaki 

gençlere eğitim olanağı sağlayabilmek için Bakanlığın Teşkilât ve Görevlerini 

düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname ile de 14.02.1990 tarihinden itibaren 

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi’ni kurmuştur.  
 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Erkek Teknik öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı olarak Türkiye genelinde 63 ilde 142 okul pansiyonu 

bulunmaktadır. Bu pansiyonların bağlı bulunduğu 142 okul müdürü ile bu 

pansiyonlardan sorumlu 142 müdür yardımcısı, parasız ve paralı yatılı olarak 

barınan 18126 öğrenci ve yaklaşık 360 belletici öğretmen bulunmaktadır 
 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mevcut okul 

pansiyonlarının yönetimi, fiziki kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına 

etkisini araştırmak ve elde edilen sonuçlara göre yapılacak iyileştirme 

çalışmalarına ışık tutmak amacıyla bu araştırma yapılmıştır.  
 

Araştırmanın yapılmasını talep eden ve yardımlarını esirgemeyen Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne, anketlerin uygulanmasına katkı sağlayan 

Dairemiz personeline, anketlerin uygulanmasında bizlere yardımcı olan 

örneklem kapsamındaki okulların yönetici, belletici ve öğrencilerine 

teşekkürlerimizi sunar, araştırmanın yurtlardan yararlanan öğrencilere faydalı 

olmasını dileriz. 
 

         EARGED 
              Araştırma Grubu 
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BÖLÜM – 1 
 

GİRİŞ 
 

 Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki okul pansiyonlarında öğrenci akışı, öğrencilerin başarı 

durumu, pansiyonların yönetimi ve pansiyonların iyileştirilmesine, yönelik 

olarak araştırmanın problemi, amaçları, sınırlılıkları ve önemi açıklanmakta, 

kullanılan başlıca terimlerin tanımı yapılmaktadır. 

 
 1.1. PROBLEM 
 
 Tarihin en eski devirlerinden itibaren eğitim müesseselerinin, mabetler 

etrafında teşekkül ettiği, önce dinî eğitime yönelik amacının zaman içerisinde 

bütün ilim şubelerini içine aldığı görülmüştür. 
 
 İslâmiyet’in doğuşuyla camilerde başlayan eğitim ve öğretim 

faaliyetleri zamanla cami dışına çıkmış ve külliyeler topluluğu şeklini alarak 

medreselere dönüşmüştür (KARAL, 1977, c.7, s.194). 
 
 İslam dünyasında medrese teşkilâtının kuruluş ve gelişmesinde en 

büyük pay hiç şüphesiz Büyük Selçuklu Türklerine aittir. Gerçekten 

medreselerin geniş anlamda devlet eliyle kurulması, tahsilinin meccani (parasız-

yatılı) olması ve medrese teşkilâtının en küçük ayrıntılarına kadar tespiti 

Selçukluların eseridir (Baltacı, 1976, s.7). 
 
 Selçukluların geliştirmiş olduğu bu model bütün İslam aleminin ana 

eğitim müessesesi haline gelmiş, teşkilât ve işleyiş bakımından Nizamiyeler 

örnek alınmıştır. 
 

Ülkemizde Tanzimat dönemi öncesinde öğretim kurumları ile benzeri 

kuruluşlar birkaç büyük merkezde (İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri vb.) 

bulunan medreselerde faaliyetlerini sürdürmüş ve bunların dışında kalan 
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merkezlerdeki halkın büyük çoğunluğu çocuklarının öğretimi ile ilgili olarak 

ulaşım, öğretim, barınma, beslenme, kitap ve finansman konularında zorluklarla 

karşılaşmışlardır. 

 
 Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bu sorunlara çareler aranmış, 

gönüllü sivil toplum organizasyonları talebi karşılamak üzere bir takım 

aktiviteler geliştirmişlerdir. Bu bağlamda sosyal birer merkez olan camiler, 

vakıf ve hayır kuruluşları organize edilmiş, bunun sonucu “Külliyeler” 

oluşturulmuştur. Halkın ve öğrencilerin din ve dünya bilimleri alanlarında 

yetişmeleri, becerilerinin desteklenmesi sağlanmış, diğer taraftan medreselere 

devam eden öğrencilerin yatak, yemek, temizlik vb. sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi için imaretler kurulmuş, imaretlere hayatiyet sağlayan 

akaretler, zengin kitaplarla takviye edilmiş külliyeler; birer eğitim ve sosyal 

merkezler haline gelmişlerdir. 

 
 Avrupa’da yaşanan sanayi devriminden sonra kurulan üniversiteler 

bizdeki külliyeleri örnek alarak; yurtları, yemekhaneleri, kitaplık ve diğer sosyal 

tesisleri ile kampüsler oluşturmuşlardır. Batı kültürünün etkileri ile bizde de 

kurulmaya başlanan üniversiteler (darülfünûn) ve diğer yüksek okullar 

medreselerin yerine almaya başlamışlardır. 

 
 Cumhuriyet döneminde ise yeniden yapılanma faaliyetleri başlamış, 

1924 yılında medrese ve imaretler kapatılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

bazı okullar yatılı (leyli) hale getirilmiş ve önceden kurulu olan bir kısım 

medreselerin bölümleri, hücreleri yurt olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
  

Ülkemizde genellikle yüksek öğretim öğrencilerinin yurt ihtiyaçları 

1949 yılından sonra ele alınmaya başlanmıştır. 5375 sayılı Kanun ile “Yüksek 

Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri” Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve 

denetimine bırakılmıştır. 
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 24.03.1950 tarihinde yürürlükte olan ve halen yürürlükte bulunan 5661 

sayılı Kanunla çalışmalara esas olacak bir yönetmelik düzenlenmesi esası 

getirilmiş, yurtlar ve aşevleri, Seferberlik ve Askerlik Öğretim Müdürlüğü’nce 

yönetilmiştir. 
 

Devlet eliyle kurulan ve işletilen yüksek öğretim öğrenci yurtları 

1961’de Yurt-Kur’un sorumluluğuna bırakılmış, devlet yurtlarının dışında, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün orta öğrenimli öğrenci yurtları da bu kuruma 

verilerek Bakanlığın görev alanı dışına çıkartılmıştır. Gerçek ve tüzel kişiler 

eliyle yürütülen yurtların açılış, işleyiş ve denetimini belirleyen esaslar; yüksek 

öğrenim öğrenci yurtları için 1972 yılında, orta öğrenim öğrenci yurtları için ise 

1973 yılında çıkartılan yönetmeliklerle hizmetler sürdürülmeye başlanmıştır. 
 
 25.06.1987’de bu hizmetler; Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nde şube 

düzeyinde yürütülürken daha sonra bu görev Gençlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’ne devredilmiş, Yönetim ve Özel Yurtlar Dairesi oluşturulmuştur. 

1989 yılında 13715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Yönetmelikle yüksek, yaygın ve orta öğretim öğrencilerinin yurtları bir esasa 

bağlanmış olup, halen bu yönetmelikle görevler sürdürülmektedir. 
 
 1989 yılında Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması 

üzerine bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla Orta Öğretim Genel 

Müdürlüğü bünyesinde “Öğrenci Yurtları Dairesi” oluşturulmuş, Bakanlığın 

Teşkilât ve Görevlerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname ile de 

14.02.1990 tarihinden itibaren Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi 

kurulmuştur. 

 
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonlara öğrenciler parasız yatılı ve 

paralı yatılı olmak üzere iki şekilde yerleştirilir. Okulların parasız yatılı ve 

bursluluk kontenjanı her öğretim yılından önce Millî Eğitim Bakanlığınca tespit 
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olunur. kontenjanlarının tespiti 08.12.1983 tarih ve 18245 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ilköğretim, lise ve dengi 

okullarda burs, parasız yatılılık ve sosyal yardımlar yönetmeliği”ne uygun 

olarak yapılır  
 

Belirlenen kontenjanların % 15’i, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun kapsamına giren çocuklara; % 30’u, 

oturdukları yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanlara öncelik 

tanınmak kaydıyla illerin gelişmişlik göstergesi dikkate alınarak maddî 

imkânlardan yoksun ve başarılı çocuklara; % 25’i öğretmen çocuklarına ve ‘ 

30’u, diğer öğrencilere ayrılır (Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ilköğretim, lise 

ve dengi okullarda burs, parasız yatılılık ve sosyal yardımlar yönetmeliği 

Madde 8 ). 
 

Parasız yatılı olarak alınan öğrencilerin kitap, eğitim araç-gereçleri, 

barınma ve yiyeceklerinin yanında elbise, pardösü, gömlek, iç çamaşır, çorap, 

ayakkabı, kravat, havlu, eşofman, pijama, terlik gibi ihtiyaçları da kullanma 

süresine göre 1 ile 3 yılda bir olmak üzere sosyal yardımlarda yapılır. 

Pansiyonlarda kalan öğrencilerin hangi hallerde yatılılığının sona ermesine 

ilişkin hükümlerin ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde sıralanmıştır.  
 

Paralı yatılı kontenjanı da yine Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir. 

Şayet paralı yatılı okumak isteyen öğrencilerin sayısı pansiyona ait kontenjanı 

aştığı takdirde bu öğrencilerin kabullerinde okul pansiyonları yönetmeliğinin 6. 

Maddesindeki sıraya uyulur: 
 

a.  Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları; 

b.  Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul 

bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler; 
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c.  Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde  ve türde 

okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler; 

 
d.  Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak 

kimseleri bulunmayan öğrenciler, 

 
 Pansiyonlarda paralı yatılı olarak kalma koşulları, pansiyon ücretlerinin 

tespiti, ücretlerin ödenmesi ile ilgili hükümler 13.08.1982 tarih ve 17781 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul 

Pansiyonları Kanunu ile belirlenmiştir. 

 
Kurum Binalarında Fizikî Şartlar 
 
 Kurum binalarının kagir, prefabrik veya betonarme olmalı, giriş ve 

servis kapıları bulunmalı, binanın tamamı veya yeterli bir kısmı kuruma tahsis 

edilmiş olmalıdır(Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, 

denetlenmesi hakkında Yönetmelik madde 14). Yine  bina içinde bulunması 

gereken odalar (yönetici, görevli, ziyaretçi, hizmetli, etüt, çalışma vb.), her 

öğrenci için etüt odasının en az ne kadar olacağı, her öğrenci için yemekhanede 

en az ne kadar alanın bulunacağı, kaç öğrenci için en az bir wc, banyo, 

lavabonun bulunacağı, bir öğrenci için en az kaç metre karelik yatakhane 

olacağı, vb. bulunması gereken özellikler yönetmeliğin aynı maddesinde 

belirtilmiştir.  
 
Yönetim 
  

Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, kanun tüzük, yönetmelik ve 

emirler çerçevesinde pansiyonun yönetim, eğitim ve diğer hizmetlerini 

yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısı 

görevlendirir. Müdür yardımcısının en büyük yardımcısı belleticilerdir. Bunlar 

öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, etüd çalışmaları ve benzeri 
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hizmetlerin yürütülmesinde  görevlendirilir. Belleticilerin sayısı öğrenci sayıları 

dikkâte alınarak belirlenir. Bunun için “50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye 

kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenciler için 3 belletici” görevlendirilir (Millî 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi 

28.11.1983/2152 sayı). Pansiyonlarda Müdür ve belleticiden başka; sağlık 

görevlileri (doktor,hemşire veya sağlık memuru, hasta bakıcı), sayman 

mutemedi, ambar memuru, aşçı, aşçı yardımcısı ve diğer yardımcı hizmetler 

personeli bulunur. Tüm bu personelin yapacağı iş ve görevler okul pansiyonları 

yönetmeliğinde belirtilmiştir. 

 
Disiplin İşleri 
 
 Resmi Gazetenin 17.03.1989 tarih ve 20111 sayısında yayımlanan 

“Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik”te öğrencilerin uyacağı kurallar belirlenmiştir. 

Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara uymayan, kurum içinde 

ve dışında öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere 

37. Maddede yer alan; dikkât çekme, kusur bildirme, kurumdan geçici çıkarma 

ve kurumdan süresiz çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılır. Bu cezalara 

giren fiil ve davranışlar yönetmeliğin 38, 39, 40 ve 41. Maddelerinde 

belirtilmiştir. 

 
 Dikkat çekme ve kusur bildirme cezaları kurum müdürü tarafından, 

kurumdan geçici çıkarma ile kurumdan süresiz çıkarma cezaları disiplin kurulu 

tarafından verilir. Disiplin kurulu; kurum müdürü, kurumda görevli belletici 

öğretmen varsa bunlardan biri, yoksa mahallin en büyük mülkî amirinin tayin 

edeceği bir öğretmen ve bu kurumda kalan öğrenci temsilcisinden teşekkül eder. 

  

Öğrenci temsilcisi her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış 

öğrenciler arasından gizli oyla kurumda kalan öğrenciler tarafından seçilirler. 
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Disiplin kurulunun toplanması, öğrencinin savunmasının alınması, 

disiplin kurulu kararları ile ilgili yapılacak işlemler yönetmeliğin 44. 

Maddesiyle belirlenmiştir. 

 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi çağıdır. Bilim ve teknoloji bu çağda 

çok hızlı gelişmekte, buna bağlı olarak istek ve ihtiyaçlar değişmektedir. Bu 

gelişmeleri yakalayan ülkeler gelişmiş ülkeler safında  yer almaktadırlar.  

 
 Gelişmelerin bilincinde olan ülkemizde, bu teknolojiyi yakalayan 

ülkelerin sınıfında yer almanın mücadelesi içerisindedir. Bu mücadele içerisinde 

eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimin çıktısı olan öğrencinin en iyi 

koşullarda eğitilmesi ve her türlü ihtiyacının tam olarak karşılanması eğitimde 

verimliliği arttıracaktır. Kimsesiz, ekonomik koşulları yetersiz yada mahrumiyet 

bölgesinde bulunan öğrencilerin barınma, yemek, giysi vb. ihtiyaçlarını 

karşılamak amacı ile devletin açmış olduğu okul pansiyonlarının da günün 

koşullarına uygun olarak ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi 

aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir.    

 
 Yapılacak bu araştırma ile Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin başarı durumlarını 

etkileyen fiziki ortam, pansiyon yönetimi ve öğrencilerin beslenmeleriyle ilgili 

olarak; yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine başvurularak genel bir 

değerlendirmesinin yapılması bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu 

araştırma ile yönetim, donanım ve fiziki koşulların öğrenci başarısına etkisi 

ortaya çıkarılarak konuyla ilgili alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine imkân 

verecektir.  
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OKUL PANSİYONLARININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 
 Bu bölümde okul pansiyonlarının etkililiği ile ilgili ülkemizde yapılmış 

araştırmalar yer almaktadır. 
 
 Orta Öğretimde Öğrenim Gören Anadolu  Öğretmen Lisesi Yatılı 

Erkek Öğrencilerin Psiko-Sosyal Sorunlarının İncelenmesi Araştırması 

“Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi örneği” (Yurdakul, 1999 )’nın amacı; 

Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören yatılı erkek öğrencilerin, psiko-

sosyal sorunlarını; sahip oldukları kişisel, ailevi, ekonomik ve okul ile ilgili 

sorunlarını belirlemek, sonuçlarını ortaya koyarak öneriler sunmak gayesiyle, 

bu araştırmanın yapılması amaçlanmıştır.  
 

Araştırmanın evreni Ülkemiz kırsal bölgelerindeki Anadolu öğretmen 

Liselerinde eğitim ve öğretim gören yatılı erkek öğrencileri seçilmiştir. Bunların 

tamamı 4500’tür. Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nin yatılı erkek öğrenci 

mevcudu ise 417 dir. Örneklemin temsil oranı yaklaşık yüzde ondur. 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.  
 
 Araştırmanın bulgularına bağlı olarak elde bazı edilen sonuçlar: 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır ; 
 
 Araştırmada yatılı öğrencilerin %56.35’inin kırsal kökenli oldukları, 

bundan dolayı dünyaya bakışları, hayalleri ve davranışları oldukça sınırlı ve 

dardır.  
 
 Öğrenci ebeveynlerinin çocuklarını Devlet Parasız Yatılı Okulları’nda  

okutmalarının sebebi maddi imkânsızlıklarının oluşudur.  
 

 Yatılı öğrencilerin %68.82’sinin bulundukları okuldan memnun 

olmadıkları dikkat çekicidir. Bunun en büyük nedenini öğrencilerin yatılı 
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olmaktan kaynaklanan sorunları oluşturmaktadır. Öğrencilerin memnun olmama 

nedenlerine bakıldığında ilk sırayı yatakhanenin, yemekhanenin olumsuzlukları, 

istek dışı okula gelmeleri, okul idaresi ve öğretmenlerin olumsuzluklarından 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Öğrencinin memnuniyetsizliğinin nedeni, yatılı 

öğrencilerin uymak zorunda oldukları okul idaresi tarafından uygulanan yatılı 

öğrenci mevzuatıdır. Öğrencinin her türlü davranışı ve okul içindeki yaşantısı, 

mevzuatlar doğrultusunda belirlenmiştir. Sabah kalkmasından akşam 

yatakhanede yatma saatine kadar olan zaman planlıdır. Öğrenci istese de 

istemese de bu kurallara uymak zorundadır. Okuldan memnun olmamalarının 

bir diğer nedeni de, okuldaki eksiklikler ve bakımsızlıktır. M:E:B:’nın bu tip 

okullara ayırdığı bütçenin sınırlı oluşu yatakhane ve yemekhanenin günün 

koşullarına cevap vermemesine neden olmaktadır. Personel yetersizliği 

nedeniyle yatakhane hijyenik ve sağlıklı değildir. Bu olumsuzluktan dolayı 

öğrenci sürekli hasta olmaktadır. Yemek çeşidinin sınırlı ve rutin oluşu 

öğrencinin beslenmesini olumsuz etkilemektedir. 

  
Yatılı öğrencilerde görülen bir diğer problem ise öğrencinin aile özlemi, 

manevi duygulardan yoksun kalmasıdır. Resmi tatil harici öğrenciler  aileleriyle 

görüşememektedir, bu onların yalnızlığa, mutsuzluğa, karşılaştıkları problemleri 

çözmede zorlanmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden yatılı okullarda 

ağabeylik – kardeşlik kavramları önem kazanmıştır. Aynı bağlılığı kendilerine 

yakın hissettikleri öğretmenlere de göstermektedirler.  

 
 Öğrencilerde görülen bir diğer problem boş zamanları değerlendirme ve 

sosyo – kültürel faaliyetlere katılım problemleridir. 

 
 Yatılı ve Ailesinin Yanında Okuyan 16 Yaş Grubundaki Kız 

Ergenlerin Özsaygı – Uyum Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması 

Araştırması (Kaya, 1997)’nın amacı; Yatılı okulda okuyan 16 yaş grubundaki 
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kız ergenler ile gündüzlü olarak ailesi yanında okuyan 16 yaş grubundaki kız 

ergenlerin özsaygı, sosyalleşmesi düzeyi yönünden karşılaştırılmasının 

yapılmasıdır.  

 
 Araştırmanın evreni 1995 – 1996 öğretim yılında İstanbul İli Anadolu 

yakasında bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretim yapan 

yatılı ve gündüzlü kız öğrencilerin okuduğu liselerin 2. sınıflarında okumakta 

olan 16 yaş grubu  ergenleri oluşturmaktadır. Anadolu yakasında bu özellikli 5 

lise bulunmakta olup bunların hepsi araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklem 

kapsamına 16 yaş grubunu temsilen 159 yatılı, 301 gündüzlü okuyan 460 kız 

öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Piers Harris Çocuklar için Öz 

Kavramı Ölçeği” kullanılmıştır. 

 
Araştırmanın bulgularına bağlı olarak elde edilen bazı sonuçlar 

şunlardır: 

 
 Kız ergenlerin 5 ve daha fazla kardeşe sahip olan  ve gündüzlü 

okuyanların da özsaygı düzeyi daha yüksek olmaktadır. Kız ergenlerin özsaygı 

düzeylerini; sosyoekonomik durum ve sosyal faaliyete katılma durumu 

etkilememektedir. 

 
 Kız ergenlerin uyum düzeylerini, yatılı – gündüzlü okuma durumları 

etkilememektedir. Gündüzlü okuyan kız ergenler, yatılı okuyan kız ergenlere 

göre daha sosyaldir. 

 
 Gündüzlü okuyan kız ergenlerin uyum düzeylerini sosyoekonomik 

durum ve sosyal faaliyete katılma durumu etkilemektedir. Sosyoekonomik 

durum yüksek olan ve sosyal faaliyete katılan gündüzlü okuyan kız ergenlerin 

sosyalleşmeleri daha yüksektir. 
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 Gündüzlü okuyan ergenlerde görülen bu sonuçlara yatılı okuyan kız 

ergenlerde rastlanmamaktadır. Onların sosyalleşmelerini sosyoekonomik 

durum, sosyal faaliyetlere katılma durumu etkilememektedir. 

 
MİLLÎ EĞİTİM ŞURALARINDA OKUL PANSİYONLARI 

 
 Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemiz cehalet karanlığından kurtulmak 

için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Başöğretmen Atatürk’ün 

öncülüğünde okuma yazma seferberliği başlatılmış. Anadolu insanının okuma 

yazmayı öğrenmesi için kurslar açılmış, kalkınmanın motoru olan eğitimli 

insanın çoğaltılması için okul yapımı hızlandırılmış, başarılı  ve yardıma 

muhtaç öğrencilerin okumalarına imkânlar sağlanmış, bu amaçla  okullara bağlı 

yatılı pansiyonlar yapılmıştır. Ülkemiz eğitim politika ve hedeflerinin 

belirlendiği, Cumhuriyetten bu güne 16 Millî eğitim Şurası yapılmış, bunlardan 

bazılarında okul pansiyonları ile ilgili kararlar da alınmıştır. Okul pansiyonları 

ile ilgili karar alınan şura kararları aşağıdadır. 

 
 2. Millî Eğitim Şurasında “mesken ve aile durumları elverişli olmayan 

çocukların maddî ve manevi ihtiyaçlarına çara arayan kurumların faaliyetlerini 

genişletme imkânları araştırılmalı ve muhtelif teşebbüslerle yaşatılan talebe 

pansiyonları ve yurtları Maarif Vekilliğince yakından takip edilmeli ve 

gelişmeleri sağlanmalıdır ( İkinci Maarif Şûrası, s, 115, Millî eğitim Basımevi 

1991 ). 

 
 7. Millî Eğitim Şurasında “Maddi İmkânlardan yoksun öğrencilerin 

kabiliyetleri yönünde ve oranında öğrenim yapabilmeleri için parasız yatılılık 

sistemi her derece ve tipteki okullarımıza teşmil edilmeli ve parasız yatılı 

öğrenci kontenjanı genişletilmelidir. Parasız yatılı öğrenci seçiminde belirli bir 

başarı seviyesi göz önünde tutulmalıdır” ( Yedinci Millî Eğitim Şûrası, s. 125, 

Millî eğitim Basımevi 1991 ). 
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 12. Millî Eğitim Şurasında “ Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim 

birimlerinde yeni lise açılması yerine, ilçe merkezlerinde ortak kullanılacak 

pansiyonlar açılacak o bölgedeki öğrencilerin bu merkezlerdeki okullara 

devamlarının sağlanması; böylece atıl kapasite yaratılmadan, eğitimde nitelik ve 

verimliliğin artırılması” ( Onikinci Millî Eğitim Şûrası, s.198 ,Millî eğitim 

Basımevi 1989 ). 

 
 15. Millî Eğitim Şurasında “ortaöğretimde Yeniden Yapılanma” ile 

ilgili karar kararlarda; Pansiyonlu okullar yerine, okulların ortak kullanabileceği 

yurtların açılması sağlanmalıdır” (Orta Öğretimde yeniden yapılanma İle İlgili 

Kararlar, s. 264 ) 

 
 16. Millî Eğitim Şurasında “meslekî ve teknik eğitimin özendirilmesi 

için, yatılılık, pansiyon, giyim,gıda eğitim araçları, ulaşım olanağı, burs vb. 

sosyal yardımlar sağlanmalıdır” (meslekî ve teknik Eğitimde Finansman s. 394) 

 
KALKINMA PLÂNLARINDA OKUL PANSİYONLARI   

 
 Ülkemiz 1963’ten itibaren her alanda yapmış olduğu beş yıllık 

kalkınma plânlarına dayanarak kalkınmasını sürdürmüştür.  Bu gün 8. Beş 

Yıllık Kalkınma Plânı’na dayalı olarak kalkınmasını sürdürmektedir. Millî 

eğitimle ilgili yapılacak çalışmalar da kalkınma plânlarında yer almaktadır. 

Araştırma konumuz olan Okul pansiyonları ile ilgili kalkınma plânlarında 

aşağıdaki görüşler yer almaktadır. 

 
 Birinci plân döneminde pansiyonlarla ilgili direk bir karar olmamakla 

birlikte “Gelir durumu elverişli olmayan başarılı öğrencilerin yükselmesine 

imkân verecek bir burs sistemi kurulacaktır” ( Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânı, s. 442) şeklinde başarılı öğrencilere okuma imkânı sağlanmaktadır.  

 



 13

 İkinci plân döneminde birinci plân döneminde olduğu gibi başarılı 

ancak okuma imkânı olmayan öğrencilere bu imkânın tanınmasını şu ifadelerle 

belirtmektedir: “Vatandaşların temel eğitim üstünde devletçe sağlanan eğitim 

imkânlarından yararlanması, fırsat eşitliğine göre düzenlenecektir. Buna göre 

geniş bir burs ve yatılılık sistemiyle kabiliyetli öğrencilerin ekonomik güçleri ve 

bulundukları çevrenin şartları ile kısıtlanmaksızın eğitimin en üst kademelerine 

çıkmaları gerçekleştirilecektir. Fırsat eşitliği sağlama imkânlarını genişletmek 

amacıyla ekonomik durumu iyi olanların kendileri için yapılan eğitim 

harcamalarına katılmaları sağlanacaktır” (İkinci Beş Yıllık Kalkınma           

Plânı, s. 158 ). 
 
 Altıncı Beş Yıllık Plân döneminde “Eğitim ve öğretimin çeşitli 

kademelerinde uygulanan parasız yatılılık ve burs verme sistemi ıslah edilerek 

öncelikle üstün yetenekli, fakat maddi imkânları sınırlı öğrencilere yöneltilmesi 

amaçlanacaktır” (Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Altıncı Beş Yıllık 

kalkınma Plânı 1990 -1994, s, 294 ). 
 
 1.2. AMAÇ 
 
 Araştırmanın temel amacı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, donanımı, fiziki kapasitesi ve 

bunların öğrenci başarısına etkisi ile bunlara bağlı olarak öğrenci akışının 

yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine başvurularak genel bir 

değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

cevap aranacaktır: 
 

1. Pansiyonlarda görev yapan personel nitelik ve nicelik yönünden ne 

derece yeterlidir.   

2.    Pansiyonlarda disiplin ile ilgili karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

3.    Pansiyonların fiziki kapasitesi ne derece yeterlidir? 
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4. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ulaşım konusunda sorunları 

bulunmakta mıdır? 

5. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri nedir? 

6.    Pansiyonlar öğrenci ihtiyaçlarına ne derece cevap verebilmektedir? 

7.    Pansiyonlu okulların eğitime katkısı nedir? 

8. Öğrencilerin pansiyonda kalmayı tercih etme nedenleri nelerdir? 

9. Öğrencilere devlet tarafından yapılan mali ve ayni yardımlar ne 

derece yeterlidir? 

10. Pansiyonlara devlet tarafından ayrılan bütçe (elektrik, su, yakıt, 

bakım, onarım, gıda vb.) ne derece yeterlidir? 

 
1.3. ÖNEM 

 
 Bilgi çağı yaşadığı için hızla değişen ve giderek küçülüp bütünleşen 

dünyaya Türkiye’nin de ayak uydurması gerekmektedir.  

 
 Dünyaya uyum sağlama, gelişmeleri yakalama sürecinde, devletlerin 

topluma verdiği eğitimin niteliği ve etkinliği de önem kazanmaktadır. Bireyleri 

yaşam boyu başarılı ve mutlu kılmak için sunulan eğitim hizmetleri, öncelikle 

bireyin gereksinimlerine, daha sonrada toplumsal gelişmenin gereklerine cevap 

verebilmelidir. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirme etkinlikleri arttırılmalı ve 

insana yatırım yapmanın çağdaş yöntemleri kullanılmalıdır. 

 
 Hızlı bir gelişme ve kalkınma sürecine giren Türkiye’de istenilen 

sonuca ulaşmanın tek yolu eğitimin nitelik açısından iyileştirilmesi ve 

niceliğinin yükseltilmesidir. Kalkınma ve gelişmenin eğitimin bir fonksiyonu 

olduğu gerçeği unutulmadan eğitim alanında yapılan yatırımların en verimli 

yatırımlar olduğu bilinciyle, ülkemizin sınırlı kaynaklarının rasyonel kullanımı 

sağlanmalıdır. Sınırlı olan kaynakların hızlı nüfus artışı ve göçlerden 

kaynaklanan sorunlardan etkilenmeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir. 
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 Eğitim ortamının kalitesi, eğitim görevlilerinin yeterliliği kadar, okul 

dışı ortamın, çevrenin, ailenin de eğitimin en önemli hammaddesi ve çıktısı olan 

öğrencilerin gelişmesi ve eğitiminde büyük rolü bulunmaktadır. 

  
Her vatandaş eğitim alma hakkına sahiptir. Eğitimin temel ilkelerinden 

biri de Eğitimde Fırsat Eşitliği ilkesidir. Öğrenim çağındaki her vatandaş 

maalesef aynı koşullarda bulunmamaktadır. Öğrencinin içinde bulunduğu 

değişik coğrafi yapılar, sosyo-ekonomik koşullar, eğitim - öğretimi doğrudan 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı eşitlik ilkesi 

doğrultusunda eğitim - öğretim çağına gelmiş gençlere eğitim olanağı 

sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar, yatırımlar yapmaktadır. Bunlardan birisi 

de okul pansiyonlarıdır. Okul pansiyonları ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve 

beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılmıştır. 

 

 Okul pansiyonlarında öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim - 

öğretim, etüt çalışmaları ve benzeri hizmetler belletici öğretmenlerin 

gözetiminde yürütülür. 

 
 Okuldaki eğitim dışında öğrencinin dinlenme, çalışma, beslenme, 

temizlik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı okul pansiyonlarının fizikî 

kapasitesinin yeterliliği, temizliği, personelin yeterliliği gibi konularda 

ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olması geleceğin emanet edileceği gençlerin 

yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

 
 Yapılan bu çalışma okul pansiyonlarının fizikî kapasitesi, donanımı, 

personel sayısı ve bunların öğrenci başarısına etkisinin ortaya çıkarılması 

açısından önemlidir.  

  
 



 16

1.4. SINIRLILIKLAR 
 

Pansiyonlu okulların yönetimi, fiziki kapasitesi ve bunların eğitime 

etkisi ile öğrenci akışının değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada, 

araştırma amaçlarına ulaşabilmek için bazı sınırlamalar yapılmıştır. Araştırmada 

yapılan sınırlamalar şunlardır; 
 

1. Araştırma 2003-2004 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı meslekî teknik orta öğretim okul pansiyonlarında kalan X, 

XI. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 
 

2. Araştırma 2003-2004 öğretim yılında pansiyonlarda görev yapan 

yönetici ve belleticiler ile sınırlıdır.  
 

1.5. TERİMLERİN TANIMI 
 

Okul : Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı meslekî ve teknik orta öğretim kurumları. 
 

Pansiyon : Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında parasız ve 

paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının 

karşılandığı yer. 
 

Ortak Pansiyon: Millî Eğitim Bakanlığı eğitim dairelerine bağlı 

okulların öğrenci yurdu ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, çeşitli kurum, 

kuruluş ve şahıslarca yaptırılıp Bakanlığa devredilen pansiyonlardır. Bu 

pansiyonlarda kontenjanların yüzde 50’si parasız yatılı, yüzde 50’si paralı yatılı 

öğrencilere ayrılır. Parasız yatılılığa ayrılan yüzde 50’lik kontenjanın yüzde 25’i 

pansiyonun bağlı olduğu öğretim dairesine, yüzde 25’i de diğer öğretim 

dairelerine bağlı olan okullara kendi aralarında eşit bölünmek kaydıyla 

kullanılır. 
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Karma Pansiyon: Kız ve erkek öğrencilerin birlikte barındırıldığı 

pansiyonlardır. 

 
Belletici : Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında parasız ve 

paralı yatılı öğrencilerinin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve 

gözetimi ile yönetmelikte belirtilen diğer idari hususları yürütmekle görevli 

kişiler. 

 
Parasız Yatılı Okuma : Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin 

meslekî teknik orta öğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, 

beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek sureti ile okutulmaları. 

 
Paralı Yatılı Okuma Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği şartları 

taşımak kaydıyla, meslekî teknik orta öğretim kurumlarında öğrencilerin 

ücretini ödeyerek barındırılmak, beslenmek sureti ile okutulmaları. 

 
Kurum: Yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar. 
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BÖLÜM – II 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
 Araştırmanın amacına yönelik olarak bu bölümde; araştırmanın modeli, 

evren ve örneklemi veri toplama teknikleri ile veri çözümleme yöntemleri 

açıklanmaktadır. 

 
2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

 
Araştırma için,  Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde  Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Türkiye genelindeki 

okul pansiyonlarının yönetimi, fiziki kapasitesi ve öğretim faaliyeti ile ilgili 

yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma, belgesel tarama türünden bir 

çalışmadır. Diğer taraftan, Araştırma ile 2003-2004 öğretim yılında Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullarda  görev yapan 

yönetici, belletici ile  bu pansiyonlarda parasız ve paralı yatılı olarak kalan 

öğrencilerin; pansiyonlara ilişkin yönetim, fizikî kapasite ve öğrencilerin 

pansiyonda aldıkları eğitim faaliyetinin değerlendirilmesi amacıyla üç ayrı grup 

için hazırlanacak anket formu ile görüş ve önerileri  alınmıştır. Araştırma raporu 

ilgili grupların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu yönüyle 

araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. 

 
2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

 
Araştırma 3 ayrı bağımsız evrenden oluşmaktadır. 

 
2.2.1. EVREN 

 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  Türkiye 

genelinde 63 ilde 142 okul pansiyonu bulunmaktadır. Bu pansiyonların bağlı 

bulunduğu  142 okulun müdürü ile bu pansiyonlardan sorumlu 142 müdür 
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yardımcısı olmak üzere toplam 284 yönetici araştırmanın birinci evrenini 

oluşturmaktadır. 

 
Araştırmanın ikinci evrenini, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  faaliyet gösteren okul 

pansiyonlarında belletici statüsünde çalışanlar oluşturmaktadır. Bu öğretmelerin 

okul pansiyonlarına göre sayıları pansiyon kapasitesine göre belirlenmektedir ve 

bu sayı tahmini elli öğrenciye bir belletici olmak üzere 142 okul için 360 

civarındadır. 

 
Araştırmanın üçüncü evrenini ise bu pansiyonlarda parasız ve paralı  

yatılı olarak barınan 18.126 öğrenci oluşturmaktadır. 

 
2.2.2. ÖRNEKLEM 

 
Araştırmaya ait veri toplama çalışmasında, Türkiye genelinde her 

bölgeyi temsilen bir il alınacak biçimde düzenlemeye gidilmiştir. Temsil edecek 

illerin seçiminde ise illerin coğrafî, sosyal yapıları ve bu illerde görev yapan 

belletici, pansiyonlu okul müdürü ve bu pansiyonlardan sorumlu müdür 

yardımcısı konumunda bulunan yöneticiler ile pansiyondan yararlanan öğrenci 

sayıları esas alınarak  belletici, yönetici ve öğrenci örneklem dağılım tabloları 

hazırlanmıştır.  

 
Araştırma kapsamına alınan 63 ilden 15 tanesi seçkisiz metotla 

belirlenmiş ve bu illerden yine seçkisiz metotla belirlenen 16 okulda uygulama 

yapılmıştır. Bu iller ve okulların seçiminde EK –I’deki tablodan 

yararlanılmıştır. 

 
Araştırma üç ayrı evreni temsil edecek nitelikte üç bağımsız örneklem 

grubunu kapsamaktadır.  
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Öğrencilere Ait Örneklem 
 

Okul pansiyonlarında parasız ve paralı yatılı olarak kalan öğrencilere ait 

örneklemin hesaplanmasında  Tabakalı Örnekleme - Orantılı Paylaşım 

(Stratified Sampling- Proportional Allocation) metodu kullanılmıştır. 

Hesaplamanın yapılmasında ülkenin coğrafî, sosyal ve pansiyonda kalan 

öğrenci nüfus yapısı göz önüne alınarak aşağıdaki  tanımlar dâhilinde bölgelere 

ilişkin öğrenci örneklem tablosu oluşturulmuştur. 
 

N   : Erkek Teknik Öğretim  Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda kalan 10. 

ve 11.sınıflarda okuyan toplam öğrenci  sayısı=  12653 

Nh  :   Bölgelere göre öğrenci sayıları (h= 1,2,3,4,5,6,7) 

Wh:  Bölgelere göre öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayısına oranları (h= 

1,2,3,4,5,6,7) 

n :  Tahminî örneklem sayısı = 1000 

nh  :  Bölgelere  göre araştırma kapsamına alınan öğrenci sayıları (h= 

1,2,3,4,5,6,7) 

nh ( h. bölgesi öğrenci örneklem sayısı ) = Wh * n     
 

    Bölgeler 
Evren 

Pansiyon 
Sayısı 

Örneklem 
Pansiyon 

Sayısı 

Öğrenci 
S. (Nh) 

(Wh = Nh / N) Örneklem S. 
(nh  = Wh * n) 

Marmara 14 2 946 0.077 77 
Ege 13 2 843 0.067 67 
Akdeniz 16 2 1863 0.147 147 
İç Anadolu 28 2 2322 0.183 183 
Karadeniz 34 2 2850 0.225 225 
D.Anadolu 21 3 2424 0.191 191 
G. Doğu 
Anadolu 

13 2 1400 0.110 110 

Toplam 139∗ 15 12653 1.000 1000 
∗ 3 pansiyonun yeni açılmasından dolayı öğrencisi bulunmamaktadır bundan dolayı  

                  bu üç pansiyon toplama dahil edilmemiştir. 

Not: Pansiyonda kalan AML, ATL hazırlık sınıfları ile 9. sınıflar, EML 9. sınıflar ve ATL 

12. sınıflarda okuyan öğrenci sayıları tablodaki öğrenci sayılarına dahil edilmemiştir. 

Örneklem kapsamına alınan öğrenci toplamı =Σ nh=(n1 + n2+ n3+ n4 + n5 + n6+ n7)= 1000  
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Öğrencilerin okullara göre dağılımı, okullar listesi ( Ek-I) aracılığı ile 

yapılacak olup öğrenci örneklem grubunun seçiminde seçkisiz (Random) 

örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. 

 
Tablo 2.1 

Araştırma Kapsamına Alınan Pansiyonların Örneklem Dağılım Tablosu 

BÖLGE İLİ PANSİYONUN 
BAĞLI OLDUĞU 

OKUL  

ÇALIŞMA 
EVRENİ. 

ÖRNEKLE

M. 

MARMARA 
 

İstanbul Çatalca Eml 63 34 
Edirne Keşan Eml 81 43 

BÖLGE TOPLAM 144 77 
EGE 
 

Afyon Çay Eml 147 40 
Denizli Tavas Kizilcabölük  

H.İ. Aydin Eml 
81 27 

BÖLGE TOPLAM 195 67 
AKDENİZ 
 

Isparta Ş.Karaağaç Eml 127 100 
K.Maraş Merkez Tek 

stil Ml 
73 47 

BÖLGE TOPLAM 200 147 
İÇANADOLU 
 

Niğde Faik Şahenk Atl 34 30 
Kayseri Merkez M.Sinan Eml 132 90 

İNCESU EML 94 63 
BÖLGE TOPLAM 260 183 

KARADENİZ 
 

Giresun Bulancak Eml 122 90 
Artvin Merkez Eml 193 135 

BÖLGE TOPLAM 315 225 
DOĞU 
ANADOLU 
 

Van Erciş Metem 150 60 
Erzincan Üzümlü Çpl 88 50 
Elaziğ Palu Metem 172 81 

BÖLGE TOPLAM 260 191 
GÜNEY 
DOĞU 
ANADOLU  

Adiyaman Besni Eml 46 40 
Kilis Kilis Eml 191 70 

BÖLGE TOPLAM 237 110 
TOPLAM 1522 1000 

 
Belleticilere Ait Örneklem 

 
Anılan okul pansiyonlarında belletici statüsünde çalışan 

öğretmenlerden, her okuldan 3 belletici olacak şekilde 16 okuldan toplam 48 

öğretmen seçkisiz  (Random) metodu ile örneklem kapsamına alınmıştır.  
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  Yönetici Örneklemi  
 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak araştırma 

kapsamına alınan 15 ilde bulunan 16 pansiyonlu okuldan sorumlu 16 müdür ve 

pansiyonlardan sorumlu 16 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 32 yönetici, 

bu araştırmanın yönetici örneklemini oluşturmaktadır. 

 
Tablo 2.2 

Örneklem Kapsamına Alınan Yönetici, Belletici ve Öğrencilerin İllere Göre 
Dağılımı 

İller Yönetici Belletici Öğrenci Toplam 
Uyg. Geçerli Uyg. Geçerli Uyg. Geçerli Uyg. Geçerli 

İstanbul 2 2 3 3 34 34 39 39 
Edirne 2 2 3 3 43 43 48 48 
Afyon 2 2 3 3 40 40 45 45 
Denizli 2 2 3 3 27 27 32 32 
Isparta 2 2 3 3 100 100 105 105 
K. Maraş 2 2 3 3 47 47 52 52 
Giresun 2 2 3 3 90 90 95 95 
Artvin 2 2 3 3 135 135 140 140 
Niğde 2 2 3 3 30 30 35 35 
Kayseri 4 4 6 6 153 153 163 163 
Van 2 2 3 3 60 60 65 65 
Erzincan 2 2 3 3 50 50 55 55 
Elazığ 2 2 3 3 81 81 86 86 
Adıyaman 2 2 3 3 40 40 45 45 
Kilis 2 2 3 3 70 70 75 75 
Toplam 32 32 48 48 1000 1000 1080 1080 

 
2.3. VERİ KAYNAKLARI VE VERİLERİN İŞLENMESİ  

  
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 63 ilde toplam 142 

pansiyonlu okul bulunmaktadır.  Bu okulların yönetimi, fiziki kapasitesi, ve 

bunların öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesinde okul pansiyonlarına ilişkin 

verilerin oluşturulması için Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kayıtları 

incelenmiştir. Bu çerçevede meslekî ve teknik eğitimin içindeki okul 

pansiyonlarının geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamalar, bu konuda 
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eğitim şûralarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, kalkınma plânları, 

hükûmet programları, ilgili araştırmalar, kanunlar, yönetmelikler ve diğer 

dokümanlar araştırma amaçları çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Ayrıca 

araştırmanın diğer bir boyutunu oluşturan okul pansiyonlarının niteliklerini 

belirlemeye yardımcı olacak derlenmiş bilgi ve değerlendirmelere ulaşılmıştır. 

 
 Araştırmanın ikinci veri kaynağını anketlerle toplanan veriler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı çerçevesinde hazırlanan üç anket formu 

(FORM-1,2,3,), pansiyonun bağlı olduğu okullarda yönetici konumunda 

bulunan müdür ve müdür yardımcılarının, belleticilerin ve bu okul 

pansiyonlarından yararlanan öğrencilerin görüşlerini yansıtacak şekilde 

araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşan bir uzmanlar grubunun incelemesine 

sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve öneriler dikkate 

alındıktan sonra anketler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve geliştirilen 

anketlere pilot bir çalışmayla son şekli verilmiştir. 

 
 Anket uygulama esasları, Anket Uygulama Yönergesi  ile belirlenmiştir. 

Anketlerin uygulanmasında uzmanlar okul yöneticileriyle iş birliği yapmıştır. 

 
 Geri dönen anketler geçerlilik ve doğruluk yönünden incelenmiş, 

yönergeye uygun cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar 

ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir. Formlara ait bilgisayar çıktıları 

ayrı ayrı hazırlanarak, araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılmış, 

yorumlanarak araştırma raporuna dönüştürülmüştür. 

 
2.4. KULLANILAN İSTATİSTİK TEKNİKLERİ 

  
Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen 

veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. 
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Anketlerde, gruplara ortak sorulan sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkileri 

gösterebilmek için çapraz tablolar oluşturulmuştur. FORM I,II,III anketlerinde 

bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde, beş ile bir arasında 

değişen beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerde boş ve geçersiz olan 

cevaplar dikkate alınmamıştır. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen 

cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış ve çoklu 

gruplar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-kare metodu, gruplara ortak 

sorulan sorularda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın test edilmesi 

için ikili gruplarda t-testi, üçlü veya daha fazla katılımlı gruplarda ise Tek 

Yönlü Varyans Analizi (F-testi) kullanılmıştır. Ortalamalar arasında 0.05 

düzeyinde anlamlı fark bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffie testinden 

yararlanılmıştır.  
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BÖLÜM – 3 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

3.1. YÖNETİCİLERE AİT BULGULAR VE YORUMLAR 
 

 Bu bölümde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösteren pansiyonlu okullarda görev yapan yöneticilerin pansiyonların 

işleyişine ilişkin değerlendirmelerine ait bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 

 
 Yöneticilerin Meslekî Kıdemi 
  
 Tablo 3.1.1’de yöneticilerin meslekî kıdemlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır.  
 

Tablo 3.1.1 
Yöneticilerin Meslekteki Kıdem Durumu 

Meslekî Kıdem 
Yönetici 

f % 
1-5 yıl 1 3.1 
6-10 yıl 7 21.9 
11-15 yıl 11 34.4 
16-20 yıl 3 9.3 
21 yıl ve daha fazla 10 31.3 
Toplam 32 100.0 

 
Tablo 3.1.1’de, yöneticilerin % 34.4’ünün “11-15 yıl” arası,                 

% 31.3’ünün “21yıl ve daha fazla” meslekî kıdeme sahip oldukları 

görülmektedir. “1-5 yıl” arası meslekî kıdeme sahip olan yöneticilerin oranı ise 

sadece % 3.1’dir.  

 
Buna göre, araştırma kapsamına alınan okul pansiyonlarındaki 

yöneticilerin büyük çoğunluğunun (% 75) 11 yıl ve üzeri meslekî kıdeme sahip 

oldukları anlaşılmaktadır.  
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Pansiyonlu Okullarda, Yönetici Olarak Hizmet Süresi  
  
 Tablo 3.1.2’de yöneticilerin pansiyonlu okullarda yönetici olarak 

hizmet süreleri yer almaktadır.   
 

Tablo 3.1.2 
Pansiyonlu Okullarda, Yönetici Olarak Hizmet Süresi  

Hizmet Süresi 
Yönetici 

f % 
1-5 yıl 21 65.6 
6-10 yıl 7 21.9 
11-15 yıl 1 3.1 
16-20 yıl 2 6.3 
21 yıl ve daha fazla 1 3.1 
Toplam 32 100.0 
 
Tablo 3.1.2’deki bulgular incelendiğinde, yöneticilerin yaklaşık üçte 

ikisinin pansiyonlu okullardaki yöneticilik sürelerinin “1-5” yıl arası olduğu    

% 3.1’inin ise “21 yıl ve daha fazla” olduğu görülmektedir. Buna göre 

pansiyonlu okullarda görev yapan yöneticilerin çoğunluğunun “1-5 yıl” arası 

yöneticilik yaptıkları görülmektedir. 
 

Yöneticilerin Görev Yaptıkları Pansiyonun Türü 
 

Tablo 3.1.3’te yöneticilerin görev yaptıkları pansiyonun türü yer 

almaktadır. 
 

Tablo 3.1.3 
Yöneticilerin Görev Yaptıkları Pansiyonun Türü 

Pansiyonun Türü 
Yönetici 

f % 
Okulun pansiyonu 22 68.8 
Ortak pansiyon 10 31.2 
Toplam 32 100.0 
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Tablo 3.1.3’e bakıldığında, yöneticilerin görev yaptıkları pansiyon türü, 

% 68.8 oranla  “okulun pansiyonu”, kalanların ise “ortak pansiyon” olduğu 

görülmektedir. 
 
Pansiyonların Öğrenci Cinsiyetine Göre Durumu 

 

Tablo 3.1.4’te öğrencilerin cinsiyetine göre pansiyonların durumu yer 

almaktadır.  
 

Tablo 3.1.4 
Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Pansiyonların Durumu 

Pansiyonların Durumu 
Yönetici 

f % 
Erkek 28 87.5 
Kız - - 
Karma 4 12.5 
Toplam 32 100.0 

 

Pansiyonların ağırlıklı çoğunluğunun “erkek” pansiyonu, çok az sayıda 

ise “karma” pansiyon olduğu görülmektedir. 
 
Yöneticilerin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Kursları 
 

Yöneticilerin katıldıkları hizmet içi eğitim kurslarına ilişkin veriler 

Tablo 3.1.5’te gösterilmiştir. 

 
Örneklem kapsamına alınan 32 pansiyonlu okul yöneticisinin “Hangi 

hizmet içi eğitim kurslarına katıldınız?” sorusuna verilen cevaplar toplamının 

63 olduğu saptanmıştır. Bu katılımın %19.1’inin  “Pansiyon yönetimi ve 

organizasyonu” ile % 9.5’inin  “Psikolojik danışma ve rehberlik” konuları ile 

ilgili kurs olduğu, “Eğitim yönetimi”, “Branşıyla ilgili” ve “Branşı dışındaki 

hizmet içi eğitim kursuna” katılanların toplamı % 66.7’dir. “Hiç bir hizmet içi 

eğitim kursuna katılmadım” diyenlerin oranı ise % 4.7’de kalmıştır.  
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Tablo 3.1.5 
Yöneticilerin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Kursları 

Hizmet İçi Eğitim Kursları Yönetici 
f % 

Pansiyon yönetimi ve organizasyonu 12 19.1 
Eğitim yönetimi 21 33.3 
Psikolojik danışma ve rehberlik 6 9.5 
Branşımla ilgili 11 17.5 
Branşım dışındaki hizmet içi eğitim kursuna 
katıldım. 10 15.9 

Hiç bir hizmet içi eğitim kursuna katılmadım. 3 4.7 
Verilen Cevap Toplamı 63 100.0 

Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. n=32 
 

Verilere göre, “Pansiyon yönetimi ve organizasyonu” ile “Psikolojik 

danışma ve rehberlik” konularındaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik 

hizmet içi eğitim kurslarına tüm pansiyonlu okul yöneticilerinin katılmaları 

sağlanmalıdır. Böylece pansiyon yöneticilerinden daha yüksek verim elde 

edilebilir. 
 

Öğrencilere Ayrılan Günlük Ödenek 
 

Öğrencilere üç öğün beslenme için ayrılan günlük ödeneğin yeterliliğine 

ilişkin veriler Tablo 3.1.6’da görülmektedir. 
 

Tablo 3.1.6 
Öğrencilere Beslenme İçin Ayrılan Günlük Ödeneğin Yeterliliği 

Ödeneğin Yeterliliği 
Yönetici 

f % 

Evet 13 40.6 

Hayır 19 59.4 

Toplam 32 100.0 
 
 Öğrencilere üç öğün beslenme için ayrılan günlük ödeneğin 

yöneticilerin çoğunluğu tarafından yetersiz görüldüğü anlaşılmaktadır. 
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Beslenme İçin Ayrılan Yetersiz Ödeneğin Takviye Edilmesi 
 
 Tablo 3.1.7’de yöneticilerin öğrencilere beslenme için ayrılan yetersiz 

ödeneği ne şekilde takviye ettiklerine ilişkin veriler yer almaktadır. 

 
Tablo 3.1.7 

Öğrencilere Beslenme İçin Ayrılan Yetersiz Ödeneğin Takviye Edilmesi 

Yetersiz Ödeneğin Takviye Edilmesi Yönetici 
f % 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan 1 3.1 
Vakıf ve derneklerden -  
Hayır sever vatandaşların bağışları ile 2 6.2 
Okul koruma derneği veya okul aile birliği kanalı ile 5 15.6 
Takviye edemiyorum. 14 43.8 
Boş/Geçersiz 10 31.3 
Toplam 32 100.0 

  
Pansiyon yöneticilerinin % 43.8’inin öğrencilere beslenme için ayrılan 

yetersiz ödeneği takviye edemedikleri anlaşılmaktadır. Yöneticilerin                 

% 24.9’unun ise yetersiz ödeneği okul koruma derneği veya okul aile birliği 

kanalı ile, hayır sever vatandaşların bağışları ile ve sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma fonundan takviye ettikleri görülmektedir. 

 
 Verilerden öğrencilerin beslenmelerinin yeterince sağlanamadığı 

anlaşılmaktadır. Beslenme ödeneğini artırma yönünde tedbirler alınması 

gerekmektedir. 

 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Farklı Okullardan Gelmelerinden 

Kaynaklanan Disiplin Olaylarının Yaşanması  
 
Pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden 

kaynaklanan disiplin olaylarının yaşanmasına ilişkin bulgular Tablo 3.1.8’de 

yer almaktadır. 
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Tablo 3.1.8 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Farklı Okullardan Gelmelerinden 

Kaynaklanan Disiplin Olaylarının Yaşanması Durumu 

Disiplin Olaylarının Yaşanması 
Yönetici 

f % 
Hiç yaşanmamaktadır. 3 9.4 
Bazen yaşanmaktadır. 7 21.8 
Sık sık yaşanmaktadır. - - 
Boş/Geçersiz 22 68.8 
Toplam   32 100.0 

 

 
Yöneticilerin % 21.8’i pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan 

gelmelerinden kaynaklanan disiplin olaylarının yaşandığını, % 9.4’ü ise disiplin 

olaylarının yaşanmadığını belirtmiştir. Yöneticilerin % 68.8’inin bu soruyu boş 

bırakmalarının nedeni olarak Tablo 3.1.3’ten anlaşılacağı gibi görev yaptıkları 

okul pansiyonlarına dışarıdan öğrenci alınmamasından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

 
Buna göre, pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan 

gelmelerinden kaynaklanan disiplin olaylarının yaşandığı yorumu yapılabilir. 

 
Pansiyonlarda Atıl Kapasite Bulunmasının Sebepleri 
 

 
Tablo 3.1.9’da pansiyonlarda atıl kapasite bulunmasının sebeplerine 

ilişkin yönetici görüşleri yer almaktadır. 

 
 Tablo incelendiğinde, örneklem kapsamına alınan 32 pansiyonlu okul 

yöneticisinin pansiyonlarda atıl kapasite bulunmasının sebeplerine ilişkin 

soruya verilen cevaplar toplamının 10 olduğu saptanmıştır. Bu soruya cevap 

vermeyen yöneticilerin görev yaptıkları pansiyonda atıl kapasite olmadığı 

düşünülebilir. Toplam 10 katılımın ise sırasıyla % 40’ının “Pansiyon 

imkânlarının (fiziki, personel, beslenme vb.) öğrenci ihtiyaçlarına cevap 
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vermemesi”, % 40’ının “Pansiyon yatırımı için yerleşim merkezinin seçiminde 

isabetsiz tercih yapılması”, % 20’sinin ise “Köylerden ilçe/il merkezlerine 

öğrenci servislerinin yaygınlaşması” olduğu görülmektedir.  
 

Tablo 3.1.9 
Pansiyonlarda Atıl Kapasite Bulunmasının Sebepleri 

Atıl Kapasitenin Sebepleri Yönetici 
f % 

Köylerden ilçe/il merkezlerine öğrenci servislerinin 
yaygınlaşması. 

2 20.0 

Pansiyon imkânlarının (fiziki, personel, beslenme 
vb.) öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermemesi.  

4 40.0 

Mevzuatın, öğrencileri pansiyonda kalmaya 
özendirememesi.  

- - 

Pansiyon yatırımı için yerleşim merkezinin 
seçiminde isabetsiz tercih yapılması. 

4 40.0 

Diğer (Lütfen belirtiniz.) - - 
Toplam 10 100.0 

Not: Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. n=32 
 
Buna göre, pansiyonlarda atıl kapasitenin giderilmesi için pansiyon 

imkânlarının öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilmesi ve 

pansiyon yatırımı için yerleşim merkezinin seçiminde isabetli karar verilmesi 

için ön çalışmaların daha titiz yapılması gerekmektedir. 
 
Pansiyonda Çalışan Personelin Sayıca Yeterliliği 
 
Tablo 3.1.10’da pansiyonda çalışan personelin sayıca yeterliliğine 

ilişkin yönetici görüşleri yer almaktadır. 
 
Tablo incelendiğinde, pansiyonda çalışan personelin sayıca yeterliliği 

ile ilgili soruya, yöneticilerin aşçı/aşçı yardımcısı için % 53.1’i, sayman için    

% 68.8’i, ambar memuru için %68.8’i, sağlık görevlisi (doktor, sağlık memuru, 

hemşire) için ise % 90.6’sı “Hiç yoktur” cevabını vermiştir yardımcı hizmetler 

(bekçi, çamaşırcı, bulaşıkçı, temizlikçi, kaloriferci vb.)ile ilgili olarak ise 

yöneticilerin % 62.5’i “Yeterli değildir” cevabını vermiştir.  
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Tablo 3.1.10 
Pansiyonda Çalışan Personelin Sayıca Yeterliliği 
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F % f % f % f % f % 
Yeterlidir. 5 15.6 7 21.9 8 25.0 5 15.6 3 9.4 
Yeterli değildir. 10 31.3 1 3.1 1 3.1 20 62.5 - - 
Hiç yoktur. 17 53.1 22 68.8 22 68.8 6 18.8 29 90.6 
Boş/Geçersiz - - 2 6.2 1 3.1 1 3.1 - - 
Toplam 32 100.0 32 100.0 32 100.0 32 100.0 32 100.0 

 
Buna göre, pansiyonda çalışması gereken personelden Aşçı/aşçı 

Yardımcısı, Sayman, Ambar Memuru ve Sağlık Görevlisinin çoğu okul 

pansiyonunda bulunmadığı, olan pansiyonlarda da yeterli olmadığı, yardımcı 

hizmet personelinin de (bekçi, çamaşırcı, bulaşıkçı, temizlikçi kaloriferci, vb.) 

yetersiz sayıda olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Bu sonuca göre, pansiyonda yürütülen hizmetlerin etkin ve verimli 

olmadığı söylenebilir.  
 
Pansiyon İçin İhtiyaç Olan Personelin İstihdam Edilme Şekli 
 
Pansiyon için ihtiyaç olan personelin istihdam edilmesine ilişkin 

bulgular Tablo 3.1.11’de yer almaktadır.  
  
Tablo 3.1.11 incelendiğinde, örneklem kapsamına alınan okul 

pansiyonlarında ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesine ilişkin 

yöneticilerin, aşçı/aşçı yardımcısı için  %40.7 oranında “diğer” seçeneğinde 

görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu meslekteki personelin istihdam edilmesine 

ilişkin “diğer” seçeneğinden kastedilen sırasıyla; hizmet alımı, okul hizmetlileri, 
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okulun teknik hizmetler sınıfındaki elemanı ve memur görevlendirme ile 

aşçı/aşçı yardımcısı ihtiyacının giderildiğidir. Okul koruma derneği veya okul 

aile birliği desteğiyle sözleşmeli olarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

fonunun desteğiyle sözleşmeli olarak ve diğer kurumlardan  görevlendirmeyle 

diyenlerin toplamlarının oranı ise %43.7’dir.  Yöneticilerin % 15.6’sının bu 

soruda görüş belirtmedikleri görülmektedir. 

 
Tablo 3.1.11 

Pansiyon İçin İhtiyaç Olan Personelin İstihdam Edilme Şekli 
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f % f % f % f % f % 

Diğer kurumlardan   
görevlendirmeyle 1 3.1 - - 2 6.2 2 6.3 - - 

Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma fonunun  
desteğiyle sözleşmeli  
olarak 

5 15.6 - - - - 2 6.3 - - 

Pansiyonun bulunduğu  
yerleşim birimindeki vakıf 
ve derneklerin desteğiyle 
sözleşmeli olarak 

- - - - - - - - - - 

Hayır sever vatandaşların 
katkılarıyla sözleşmeli  
olarak  

- - - - - - - - - - 

Okul koruma derneği veya 
okul aile birliği desteğiyle 
sözleşmeli olarak 

8 25.0 - - - - 2 6.3 - - 

Diğer (Lütfen belirtiniz.) 13 40.7 12 37.5 14 43.8 19 59.3 6 18.7 
Boş/Geçersiz 5 15.6 20 62.5 16 50.0 7 21.8 26 81.3 
Toplam 32 100.0 32 100.0 32 100.0 32 100.0 32 100.0 
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Sayman için yöneticilerin % 37.5’i “diğer” seçeneğinde görüş 

belirtmiştir. “diğer” seçeneğinden kastedilen, okul personeli ( memur, hizmetli, 

teknisyen) ve hizmet alımı yolu ile sayman ihtiyacının giderilmesidir. Bu soruya 

cevap vermeyenlerin oranı % 62.5’tir. 

 
Ambar memuru için yöneticilerin % 43.8’i “diğer” seçeneğinde görüş 

belirtmiştir. “diğer” seçeneğinden kastedilen; okul personeli ( memur, hizmetli, 

teknisyen) ve hizmet alımı yolu ile sayman ihtiyacının giderilmesidir. Ambar 

memuru ihtiyacını “diğer kurumlardan görevlendirmeyle” karşılayanların oranı 

%  6.2’dir. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı  ise % 50’dir.  

 
Yardımcı Hizmetler (Bekçi, çamaşırcı, bulaşıkçı, temizlikçi, kaloriferci 

vb.) için yöneticilerin % 59.3’ü “diğer” seçeneğinde görüş belirtmiştir. Bu 

ihtiyacı diğer kurumlardan görevlendirmeyle,  sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma fonunun desteğiyle sözleşmeli olarak ve okul koruma derneği veya 

okul aile birliği desteğiyle sözleşmeli olarak giderenlerin oranı %18.9’dur. Bu 

soruya cevap vermeyenlerin oranı  ise % 21.8’dir.  

 
Sağlık Görevlisi (Doktor, sağlık memuru, hemşire) için yöneticilerin    

% %18.7’si “diğer” seçeneğinde görüş belirtmiştir. “diğer” seçeneğinden 

kastedilen; öğrencilerin hastaneye götürüldüğü ve hizmet alımıdır.  Bu soruya 

cevap vermeyenlerin oranı % 81.3’tür. 

 
Sonuç olarak, pansiyonlu okullarda çalışan personelin sayıca yeterli 

olmadığı ve pansiyon için ihtiyaç olan personelin genelde hizmet alımı, okulun 

diğer personelinin görevlendirilmesi ve çok az oranda olmak kaydıyla diğer 

kurumlardan görevlendirme ile karşılandığı görülmektedir. Okul 

yöneticilerinden görüş bildirmeyenlerin bu hizmetler için personel istihdam 

edemedikleri söylenebilir. 
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3.2. BELLETİCİLERE AİT BULGULAR VE YORUMLAR  
 

Bu bölümde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösteren pansiyonlu okullarda görev yapan belleticilerin pansiyonun 

işleyişine ilişkin değerlendirmelerine ait bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 
 

Belleticilerin Öğretmenlik Alanları 
 

Belleticilerin öğretmenlik alanlarına göre dağılımı Tablo 3.2.1’de yer 

almaktadır.  

Tablo  3.2.1 
Belleticilerin Öğretmenlik Alanları 

Alanlar 
Belletici 

f % 
Genel eğitim 18 37.5
Meslekî ve teknik eğitim 30 62.5
Toplam 48 100.0

 

 Örneklem kapsamına alınan pansiyonlu okullarda belleticilik yapan 

öğretmenlerin % 62.5’inin meslekî ve teknik eğitim alanında, % 37.5’inin ise 

genel eğitim alanında öğretmenlik yaptıkları görülmektedir. 
 

Belleticilerin Meslekteki Kıdemi 
 

 Tablo 3.2.2’de belleticilerin meslekteki kıdemlerine göre dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo  3.2.2 
Belleticilerin Meslekteki Kıdemi 

Meslekî Kıdem 
Belletici 

f % 
1-5 yıl 20 41.7 
6-10 yıl 17 35.4 
11-15 yıl 9 18.8 
16-20 yıl - - 
21 yıl ve daha fazla 2 4.1 
Toplam 48 100.0 
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Tablo 3.2.2 incelendiğinde, örneklem kapsamındaki okul 

pansiyonlarındaki belleticilerin % 54.2’sinin meslekteki kıdemlerinin             

“6-15 yıl”, % 41.7’sinin “1-5 yıl” olduğu görülmektedir.  “21 yıl ve daha fazla” 

meslekî kıdeme sahip olan belleticilerin oranı ise % 4.1’dir. 

 
Belleticilerin Pansiyonlu Okullardaki Hizmet Süresi 

 
 Tablo 3.2.3’te örneklem kapsamındaki okul pansiyonlarında görev 

yapan belleticilerin pansiyonlu okullardaki hizmet sürelerine göre dağılımı yer 

almaktadır. 

 
Tablo  3.2.3 

Belleticilerin Pansiyonlu Okullardaki Hizmet Süresi 

Hizmet Süresi 
Belletici 

f % 
1-5 yıl 36 75.0 
6-10 yıl 11 22.9 
11-15 yıl - - 
16-20 yıl - - 
21 yıl ve daha fazla 1 2.1 
Toplam 48 100.0 

 
Tablo 3.2.3’te, belleticilerin % 75 oranla büyük çoğunluğunun  

pansiyonlu okullardaki görev sürelerinin “1-5 yıl” arası, % 2.1 oranla çok az bir 

bölümünün ise “21 yıl ve daha fazla” olduğu görülmektedir.  

 
Belleticilik Görevini Tercih Etme Nedenleri 

 
Tablo  3.2.4’te araştırma kapsamına alınan okul pansiyonlarında görev 

yapan belleticilerin belleticilik görevini tercih etme nedenlerine ilişkin veriler 

yer almaktadır. 
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Tablo  3.2.4 
Belleticilik Görevini Tercih Etme Nedenleri 

Tercih Nedenleri Belletici 
f % 

Pansiyonda kalacak yer sağlanmasından 7 14.6 
Belleticilik için ödenen ücretten 22 45.8 
Görevlendirildiğimden 6 12.5 
Öğrencilere yardımcı olmayı sevdiğimden 12 25.0 
Diğer (Lütfen belirtiniz) 1 2.1 
Toplam 48 100.0 

 
Tablo 3.2.4 incelendiğinde, belleticilerin % 45.8’i “Belleticilik için 

ödenen ücretten”, % 14.6’sı “Pansiyonda kalacak yer sağlanmasından” 

belleticilik görevini tercih ettiklerini belirtirken %25’i “Öğrencilere yardımcı 

olmayı sevdiğimden” seçeneğini işaretlemişlerdir. 
 

Belleticilerin % 60.4 oranla çoğunluğunun belleticilik görevini kişisel 

ihtiyaçlarından dolayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 
 
Belleticilerin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Kursları 
 

  
Örneklem kapsamına alınan okul pansiyonlarında görev yapan 

belleticilerin katıldıkları hizmet içi eğitim kurslarına göre dağılımı Tablo 

3.2.5’te yer almaktadır. 
 

Tablo  3.2.5 
Belleticilerin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Kursları 

Hizmet İçi Eğitim Kursları Belletici 
f % 

Pansiyon yönetimi ve organizasyonu 1 1.7 
Eğitim yönetimi 4 6.9 
Psikolojik danışma ve rehberlik 20 34.5 
Branşımla ilgili 8 13.8 
Branşım dışındaki hizmet içi eğitim kursuna katıldım. 10 17.2 
Hiç bir hizmet içi eğitim kursuna katılmadım. 15 25.9 
Toplam 58 100.0 
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Tablo 3.2.5’te, belleticilerin % 34.5’inin “Psikolojik danışma ve 

rehberlik”, %1.7’sinin “Pansiyon yönetimi ve organizasyonu”, % 37.9’unun ise 

diğer hizmet içi eğitim kurslarına katıldıkları görülmektedir. Hiç bir hizmet içi 

eğitim kursuna katılmayan belleticilerin oranı % 25.9’dur.  
 

Buna göre, pansiyonda kalan ergenlik dönemini yaşayan ve ailesinden 

uzak olan öğrencilere belleticilerin daha verimli ve etkin hizmet verebilmeleri 

için “Pansiyon yönetimi ve organizasyonu” ile “Psikolojik danışma ve 

rehberlik” konularındaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik etkinliklere 

katılımlarının sağlanması yönünde tedbir alınmalıdır.  
 

Belleticilerin Pansiyon Nöbetlerinin Ertesindeki Durumları 
 

Tablo 3.2.6’da belleticilerin pansiyon nöbetlerinin ertesindeki 

durumlarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo  3.2.6 
Belleticilerin Pansiyon Nöbetlerinin Ertesindeki Durumları 

Belleticilerin Nöbet Ertesi Durumları 
Belletici 
f % 

Stresli ve yorgun olduğumdan verimli olamıyorum. 21 43.8 
Tutum ve davranışlarımda bir değişiklik olmuyor. 26 54.2 
Boş/Geçersiz 1 2.0 
Toplam 48 100.0 

 
Tablo 3.2.6 incelendiğinde, belleticilerin pansiyon nöbetlerinin 

ertesindeki durumlarına ilişkin olarak % 54.2’si tutum ve davranışlarında bir 

değişiklik olmadığını belirtirken % 43.8’i stresli ve yorgun olduklarından 

verimli olamadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Nöbet ertesinde tutum ve davranışlarında değişiklik olmadığını 

söyleyen belleticilerin oranı fazla olsa da stresli ve yorgun oldukları için verimli 

olamadıklarını belirtenlerin oranı da yarıya yakındır. 
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Buna göre, pansiyonlu okullarda görev yapan belleticilerin ders 

programları düzenlenirken nöbet günleri de dikkate alınmalıdır.  
 

Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Farklı Okullardan Gelmelerinden 
Kaynaklanan Disiplin Olaylarının Yaşanması  

  

Pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden 

kaynaklanan disiplin olaylarının yaşanması durumuna ilişkin veriler Tablo 

3.2.7’de yer almaktadır. 
 

Tablo  3.2.7 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Farklı Okullardan Gelmelerinden 

Kaynaklanan Disiplin Olaylarının Yaşanması Durumu 

Disiplin Olaylarının Yaşanması Belletici 
f % 

Hiç yaşanmamaktadır. 11 22.9 
Bazen yaşanmaktadır. 20 41.7 
Sık sık yaşanmaktadır. 2 4.2 
Boş/Geçersiz 15 31.2 
Toplam 48 100.0 

 

Tablo 3.2.7 incelediğinde, belleticilerin % 45.9’u pansiyonda kalan 

öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden kaynaklanan disiplin olaylarının 

yaşandığını, % 22.9’u da hiç yaşanmadığını belirtmiştir. Belleticilerin % 31.2’si 

bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bu durum, Tablo 3.1.4’teki verilerden 

anlaşılacağı gibi bu soruyu boş bırakan belleticilerin görev yaptıkları okul 

pansiyonlarında farklı okuldan gelen öğrenci olmamasından kaynaklanmaktadır. 
 

Buna göre, pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan 

gelmelerinden kaynaklanan disiplin olaylarının yaşandığı yönünde yönetici ve 

belleticilerin aynı görüşte oldukları anlaşılmaktadır. 
 

3.3. ÖĞRENCİLERE AİT BULGULAR VE YORUMLAR 
 

 Öğrencilerin Pansiyona Yerleştirilme Şekli 
 

 Tablo 3.3.1’de  öğrencilerin pansiyona yerleştirilme şekline ilişkin 

veriler yer almaktadır. 
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Tablo  3.3.1 
Öğrencilerin Pansiyona Yerleştirilme Şekli 

Pansiyona Yerleştirilme Şekli Öğrenci 
f % 

Devlet parasız yatılılık sınavıyla 500 50.0 
Mahalli yapılan devlet parasız yatılılık sınavıyla 452 45.2 
Paralı yatılı öğrenci olarak 48 4.8 
Diğer (Lütfen belirtiniz) - - 
Boş/Geçersiz - - 
Toplam 1000 100.0 

 
 Öğrencilerin pansiyona yerleştirilme şekline ilişkin veriler 

incelendiğinde, öğrencilerin yarısının “devlet parasız yatılılık sınavıyla”, yarıya 

yakınının ise “mahalli yapılan devlet parasız yatılılık sınavıyla” pansiyona 

yerleştirildikleri görülmektedir. 
 

Öğrencilerin Okudukları Sınıflar 
 

 Tablo 3.3.2’de anket uygulanan öğrencilerin okudukları sınıflara göre 

dağılımları yer almaktadır. 
 

Tablo  3.3.2 
Öğrencilerin Okudukları Sınıflara Göre Dağılımı 

Sınıflar 
Öğrenci 

f % 
10. sınıf 496 49.6
11. sınıf 492 49.2
Boş/Geçersiz 12 1.2
Toplam 1000 100.0

 
Tablo 3.3.2’de, ankete katılan öğrencilerin % 49.6’sının 10. sınıf,            

% 49.2’sinin ise 11. sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir.  
 

Öğrencilerin Ailelerinin İkâmet Ettiği Yerleşim Birimleri 
 

Öğrencilerin ailelerinin ikâmet ettiği yerleşim birimlerine göre 

dağılımları Tablo 3.3.3’te yer almaktadır. 
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Tablo  3.3.3 
Öğrencilerin Ailelerinin İkâmet Ettiği Yerleşim Birimleri 

Pansiyona Yerleştirilme Şekli Öğrenci 
f % 

İl 64 6.4 
İlçe 119 11.9 
Kasaba (Belde) 166 16.6 
Köy 646 64.6 
Boş/Geçersiz 5 0.5 
Toplam 1000 100.0 

 
 Tablo 3.3.3’te öğrenci ailelerinden yarıdan fazlasının kırsal kesimde 

ikâmet ettiği görülmektedir.  

 
Buna göre, kırsal kesimde yaşayan ve endüstriyel teknik öğrenim 

görmek istediği halde imkânları yetersiz olan öğrencilere sağlanan pansiyon ve 

yatılılığın çok faydalı olduğu anlaşılmaktadır. 

  
Öğrencilerin Anne ve Babalarının Sağ Olması 
  
Tablo3.3.4’te  öğrencilerin anne ve babalarının sağ olma durumuna 

göre dağılımları yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.4 

Öğrencilerin Anne ve Babalarının Sağ Olma Durumu 

Sağ Olma Durumu Öğrenci 
f % 

Her İkisi de sağ. 933 93.3
Annem sağ, babam öldü. 42 4.2
Babam sağ, annem öldü. 13 1.3
Her ikisi de öldü. 11 1.1
Boş/Geçersiz 1 0.1
Toplam 1000 100.0

 
Tablo 3.3.4 incelendiğinde, öğrencilerin tamamına yakınının anne ve 

babalarının sağ olduğu görülmektedir. 
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Öğrencilerin Anne ve Babalarının Birlikte Yaşaması 
 
Öğrencilerin anne ve babalarının birlikte yaşama durumuna ilişkin 

veriler Tablo 3.3.5’te yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.5 

Öğrencilerin Anne ve Babalarının Birlikte Yaşama Durumu 

Birlikte Yaşama Durumu Öğrenci 
f % 

Birlikte yaşıyorlar. 928 92.8 
Boşanmadılar ama ayrı yaşıyorlar. 7 0.7 
Boşandılar. 14 1.4 
Boş/Geçersiz 51 5.1 
Toplam 1000 100.0 

 
Tablo 3.3.5’te öğrencilerin tamamına yakınının anne ve babalarının 

birlikte yaşadıkları görülmektedir. 

 
Öğrencilerin Ailelerinin Kendileri Dahil Kaç Kişiden Oluştukları 
 
Tablo 3.3.6’da öğrencilerin ailelerinin kendileri dahil kaç kişiden 

oluştukları yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.6 

Öğrenci Ailelerinin Sayısal Durumu (Kendileri Dahil) 

Sayısal Durum Öğrenci 
f % 

3 kişi 41 4.1
4 kişi 158 15.8
5 kişi 250 25.0
6 veya daha üstü 549 54.9
Boş/Geçersiz 2 0.2
Toplam 1000 100.0

 
 Pansiyonda kalan öğrencilerin yarıdan fazlasının ailelerinin kendileri 

dahil 6 ve daha üstü kişi oldukları, % 40.8 oranla yarıya yakınının ise 4-5 
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kişiden oluştukları görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin kalabalık nüfuslu 

ailelerden geldikleri anlaşılmaktadır.  
 
Öğrenci Annelerinin Öğrenim Durumu  
 

 Tablo 3.3.7’de öğrenci annelerinin öğrenim durumuna ilişkin bulgular 

yer almaktadır. 
 

Tablo  3.3.7 
Öğrenci Annelerinin Öğrenim Durumu  

Öğrenim Durumu Öğrenci 
f % 

Okur yazar değil 328 32.8  
Okur yazar 90 9.0
İlkokul mezunu 500 50.0
Orta okul mezunu 60 6.0
Lise veya dengi okul mezunu 17 1.7
Yüksek okul mezunu - -
Boş/Geçersiz 5 0.5
Toplam 1000 100.0

 
Tablo 3.3.7 incelendiğinde, pansiyonda kalan öğrenci annelerinin        

% 50’sinin ilkokul mezunu, %32.8’inin okur yazar olmadığı, % 9 unun okur 

yazar olduğu, lise ve dengi okul mezunu olan annelerin oranının ise sadece       

% 1.7 olduğu görülmektedir. 
 
Sonuç olarak, pansiyonda kalan öğrencilerin annelerinin % 41.8 oranla 

yarıya yakınının örgün eğitim almadığı, yarısının da ilkokul düzeyinde eğitim 

aldığı görülmektedir. Buna göre, öğrenci annelerinin sosyo-kültürel 

düzeylerinin vasat olduğu ve aile ortamında yeterli eğitimi almadığı 

söylenebilir. 
 
Öğrenci Babalarının Öğrenim Durumu  

 
3.3.8’de pansiyonda kalan öğrenci babalarının öğrenim durumuna 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo  3.3.8 
Öğrenci Babalarının Öğrenim Durumu  

Öğrenim Durumu Öğrenci 
f % 

Okur yazar değil 72 7.2
Okur yazar 78 7.8
İlkokul mezunu 568 56.8
Orta okul mezunu 152 15.2
Lise veya dengi okul mezunu 93 9.3
Yüksek okul mezunu 24 2.4
Boş/Geçersiz 13 1.3
Toplam 1000 100.0

 

Tablo 3.3.8’de, öğrenci   babalarının %56.8’inin ilkokul mezunu, 

%15.2’sinin ortaokul mezunu olduğu, % 15’inin örgün eğitim almadığı, lise ve 

yüksek okul mezunu olanların oranının  ise % 11.7 olduğu görülmektedir.   
 

Buna göre, pansiyonda kalan öğrenci babalarının annelerine oranla daha 

eğitimli olduğu söylenebilir. 
 

Öğrenci Annelerinin Meslek Grubu  
 

Pansiyonda kalan öğrenci annelerinin meslek gruplarına göre dağılımı 

Tablo 3.3.9’da yer almaktadır. 
 

Tablo  3.3.9 
Öğrenci Annelerinin Meslek Grubu  

Meslek Grubu Öğrenci 
f % 

Ev hanımı  901 90.1
İşçi 15 1.5
Memur 7 0.7
Çiftçi 59 5.9
Serbest 6 0.6
Emekli 2 0.2
Boş/Geçersiz 10 1.0
Toplam 1000 100.0
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 Tablo 3.3.9 incelendiğinde, öğrenci annelerinin tamamına yakınının ev 

hanımı olduğu görülmektedir. 

 
Buna göre, öğrenci annelerinin düzenli gelir getiren bir işleri ve 

ekonomik bağımsızlıklarının olmadığı söylenebilir. 

  
Öğrenci Babalarının Meslek Grubu   

 
Tablo 3.3.10 pansiyonda kalan öğrenci babalarının meslek gruplarına 

göre dağılımı yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.10 

Öğrenci Babalarının Meslek Grubu  

Meslek Grubu Öğrenci 
f % 

İşsiz 62 6.2 
İşçi 129 12.9 
Memur 66 6.6 
Çiftçi 525 52.5 
Serbest 117 11.7 
Emekli 74 7.4 
Boş/Geçersiz 27 2.7 
Toplam 1000 100.0 

 
Tablo 3.3.10’da, pansiyonda kalan öğrenci babalarının % 52.5’inin 

çiftçi, % 12.9’unun işçi, % 6.2’sinin ise işsiz olduğu görülmektedir. 

 
 Buna göre, pansiyonda kalan öğrenci babalarının büyük bir bölümünün 

düşük gelirli olduğu söylenebilir. 

 
Öğrencilerin Pansiyonlu Okulu Tercih Etmelerinde En Çok Etkili 

Olan Kişiler 
 

Öğrencilerin pansiyonlu okulu tercih etmelerinde en çok etkili olan 

kişilerin dağılımı Tablo .3.3.11’de yer almaktadır.  
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Tablo  3.3.11 
Öğrencilerin Pansiyonlu Okulu Tercih Etmelerinde En Çok Etkili Olan 

Kişiler 

Kişiler Öğrenci 
f % 

Ailem – Akrabalarım 358 35.8 
Kendim 480 48.0 
Arkadaşlarım 54 5.4 
Öğretmenlerim 35 3.5 
Pansiyonlu okullarda okuyan tanıdıklarım 59 5.9 
Boş/Geçersiz 14 1.4 
Toplam 1000 100.0 

 
Öğrencilerin pansiyonlu okulu tercih etmelerinde etkili olan kişilerin 

sıralamasına bakıldığında, birinci sırada % 48 oranla öğrencilerin kendilerinin, 

ikinci sırada % 35.8 oranla aile ve akrabalarının yer aldığı görülmektedir. 

Arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve pansiyonlu okullarda okuyan tanıdıklarının 

etkisiyle pansiyonlu okulda okumayı tercih edenlerin oranı oldukça düşüktür. 
 

Buna göre, örneklem kapsamına alınan öğrencilerin pansiyonlu okulda 

okumayı tercihlerinde, kendi düşünceleri ile aile ve akraba düşüncelerinin 

çevrenin fikirlerinden daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.  
 

Öğrencilerin Seçme İmkânları Olsaydı, Yanında Okumak 
İstedikleri Kişiler 
 
 Tablo 3.3.12’de öğrencilerin seçme imkânlarının olması durumunda, 

yanında okumak istedikleri kişilere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 
 Öğrencilerin seçme imkânları olsaydı, yanında okumak istedikleri 

kişilere ilişkin olarak, öğrencilerin yarıdan biraz fazlasının ailesinin yanında 

okumak istediği, yaklaşık beşte birinin ise kaldığı yerden memnun olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin % 22.6’lık kısmı “kaldığım yerden memnunum” 

dışında  cevap vermiştir. 
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Tablo  3.3.12 
Öğrencilerin Seçme İmkânları Olsaydı, Yanında Okumak İstedikleri 

Kişiler 

Kişiler Öğrenci 
f % 

Ailemin yanında 550 55.0 
Tek başıma 99 9.9 
Arkadaşlarımla beraber 110 11.0 
Akrabalarımın yanında 17 1.7 
Kaldığım yerden memnunum. 219 21.9 
Boş/Geçersiz 5 0.5 
Toplam 1000 100.0 

 
 Buna göre, öğrencilerin büyük bir kısmının eğitimleri esnasında arzu 

ettikleri yerde kalmadıkları anlaşılmaktadır. 

 
Aile Ya da Yakınlarının Öğrencileri Ziyaret Etme Sıklıkları 

 
 Tablo 3.3.13’te pansiyonda kalan öğrencileri aile ya da yakınlarının 

ziyaret etme sıklıklarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.13 

Aile Ya da Yakınlarının Öğrencileri  Ziyaret Etme Sıklıkları 

Ziyaret Etme Sıklığı Öğrenci 
f % 

Her hafta 140 14.0 
15 günde bir 101 10.1 
Ayda bir 206 20.6 
2 ayda bir 161 16.1 
Hiç 383 38.3 
Boş/Geçersiz 9 0.9 
Toplam 1000 100.0 

 
 Tablo 3.3.13’te pansiyonda kalan öğrencileri, aileleri ve yakınlarının 

ziyaret etme sıklığına bakıldığında, ilk sırayı % 38.3 ile “hiç”, ikinci sırayı       

% 20.6 ile “ayda bir”, üçüncü sırayı  ise % 16.1 ile “2 ayda bir” almaktadır. 
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Pansiyonda kalan öğrencilerin % 54.4 ile yarıdan fazlasını ise aile ve yakınları 

hiç ziyaret etmemekte ya da 2 ayda bir ziyaret etmektedir. 
 
 Buna göre, pansiyonda kalan öğrenci velilerinin çocukları ile yeterince 

ilgilenmedikleri ve bunun da öğrenciler üzerinde olumsuz psikolojik etkilerinin 

olacağı söylenebilir. 
 

Öğrencilerin Aile Ya da Yakınlarını Görmek İçin Pansiyondan İzin 
Alma Sıklıkları 
 
 Tablo 3.3.14 öğrencilerin aile ya da yakınlarını görmek için 

pansiyondan izin alma sıklıklarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo  3.3.14 
Öğrencilerin Aile Ya da Yakınlarını Görmek İçin Pansiyondan İzin Alma 

Sıklıkları 

Pansiyondan İzin Alma Sıklığı Öğrenci 
f % 

Her hafta 306 30.6 
15 günde bir 159 15.9 
Ayda bir 268 26.8 
Sadece yarı yıl tatili ve yaz tatili ile resmi tatillerde 260 26.0 
Boş/Geçersiz 7 0.7 
Toplam 1000 100.0 

 
Pansiyonda kalan öğrencilerin aile ya da yakınlarını görmek için 

pansiyondan izin alma sıklıkları incelendiğinde, öğrencilerin % 30.6’sının her 

hafta, % 26.8’inin ayda bir, % 26’sının ise sadece yarı yıl tatili ve yaz tatili ile 

resmi tatillerde izin aldığı görülmektedir. Pansiyonda kalan öğrencilerin yarıdan 

biraz fazlası aile ya da yakınlarını  görmek için ayda bir ya da sadece yarı yıl 

tatili ve yaz tatili ile resmi tatillerde izin almaktadırlar. 
 

Buna göre, pansiyonda kalan öğrencilerin aileleriyle görüşmelerindeki 

eksiklik gelir durumlarını gösteren tablo ile birlikte değerlendirildiğinde 

ekonomik nedenlerden olduğu söylenebilir. 
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Öğrencilerin Sorunlarının Olması 
 
 Tablo 3.3.15 pansiyonda kalan öğrencilerin sorunlarının olup 

olmadığına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.15 

Öğrenci Sorunlarının Olma Durumu 

Sorunların Olması 
Öğrenci 

f % 

Evet 732 73.2

Hayır 268 26.8

Toplam 1000 100.0
 
 Tablo 3.3.15 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin % 73.2’si 

sorunları olduğunu belirtmişlerdir. 

 
Öğrencilerin Sorunlarının Kaynakları 

 
Tablo 3.3.16’da ankete katılan öğrencilerin yaşadıkları sorunların 

kaynaklarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.16 

Öğrencilerin Sorunlarının Kaynakları 

Sorunların Kaynakları Öğrenci 
f % 

Ekonomik sebeplerden 426 30.5 
Pansiyon yönetiminden 212 15.2 
Ailevi nedenlerden 108 7.7 
Kişisel sorunlardan 207 14.8 
Pansiyondaki yaşam şartlarından (barınma, 
beslenme, ısınma vb.) 

317 22.7 

Kendimden 71 5.1 
Diğer(Lütfen belirtiniz) 57 4.0 
Toplam 1398 100.0 

Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. n=732 
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 Örneklem kapsamına alınan pansiyonlu okulda kalan ve sorunlarının 

olduğunu belirten 732 öğrencinin sorunlarının sebeplerine ilişkin soruya 

verdikleri cevap toplamının 1398 olduğu saptanmıştır. Bu katılımın                  

% 37.9’unun pansiyonla ilgili olduğu, % 30.5’inin ekonomik nedenlerden,       

% 19.9’unun ise kişisel sorunlardan ve kendilerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. 

 
 Elde edilen verilerden, pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerin 

sorunlarının çoğunluğunun kendileri dışındaki faktörlerden kaynaklandığı ve 

birden fazla sebepten sorun yaşadıkları görülmektedir. 

 
Öğrencilerin Sorunlarını Çözmek İçin En Çok Başvurdukları 

Kişiler 
 

 
Tablo 3.3.17’de öğrencilerin sorunlarını çözmek için en çok baş 

vurdukları kişilerin dağılımı yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.17 

Öğrencilerin Sorunlarını Çözmek İçin En Çok Başvurdukları Kişiler 

Öğrencilerin En Çok Başvurdukları Kişiler Öğrenci 
f % 

Pansiyon müdür yardımcısına 162 12.6 
Belleticilere 53 4.1 
Öğretmenlerime 180 14.0 
Arkadaşlarıma 362 28.1 
Yaşça bizden büyük olan öğrencilere 75 5.8 
Okulumdaki rehberlik servisine 57 4.4 
Aileme 284 22.0 
Hiç kimseye 116 9.0 
Toplam 1289 100.0 
Not:Bu soruya birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. n=1000 

 
 Örneklem kapsamına alınan pansiyonlu okulda kalan ve sorunları 

olduğunu belirten 732 öğrenciden yaşadıkları sorunları çözmek için en çok baş 
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vurdukları kişilere ilişkin soruya verdikleri cevap toplamının 1289 olduğu 

saptanmıştır. Sorunlarının çözümünde sırasıyla, % 28.1’inin arkadaşlarına,      

% 22’sinin ailesine, % 14’ünün öğretmenlerine başvurdukları görülmektedir. 

Öğrencilerin sorunlarını çözmek için en az başvurdukları kişiler ise belleticiler 

ve okulun rehberlik servisidir.  

 
Sonuç olarak, pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerin yaşadıkları 

sorunları çözmek için zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri 

belleticilere ve okullarındaki rehberlik servisine baş vurmayarak arkadaşlarını 

ve ailelerini tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre, öğrencilerin yaşadıkları 

sorunları çözmede informal ilişkilere öncelik verdikleri ya da belleticilerin ve 

rehberlik servislerinin, sorunlarını çözmede kendilerine yardımcı olmadıkları 

söylenebilir. 

 
Öğrencilerin Kaldıkları Pansiyonu Başkalarına Tavsiye Etmesi 

 
Tablo 3.3.18’de öğrencilerin kaldıkları pansiyonu başkalarına tavsiye 

etmelerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.18 

Öğrencilerin Kaldıkları Pansiyonu Başkalarına Tavsiye Etmesi 

Tavsiye Etme 
Öğrenci 

f % 
Evet 560 54.0
Hayır 440 46.0
Toplam 1000 100.0

 
 Tablo 3.3.18’de, pansiyonda kalan öğrencilerin yarıdan biraz fazlasının 

kaldıkları pansiyonu başkalarına tavsiye ettiği, yarıya yakınının da tavsiye 

etmediği görülmektedir. Kaldığı pansiyonu başkalarına tavsiye edenlerin oranı 

fazla gibi görünse de tavsiye etmeyenlerin oranı da az değildir. 
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Örneklem kapsamına giren pansiyonların öğrenciler açısından yeterince 

memnun edici olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi olarak ta, yukarıdaki 

tablolarla birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik nedenler, aileyi özleme ve 

sorunların çözümünde pansiyon görevlilerinin yeterince ilgi göstermemeleri 

söylenebilir. 

 
Öğrencilerin Kaldıkları Pansiyonu Terk Etmeyi Düşünmesi 

 
Tablo 3.3.19 öğrencilerin kaldıkları pansiyonu terk etmeyi düşünüp 

düşünmediklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.19 

Öğrencilerin Kaldıkları Pansiyonu Terk Etmeyi Düşünmesi 

Terk Etmeyi Düşünme 
Öğrenci 

f % 
Evet 425 42.5
Hayır 575 57.5
Toplam 1000 100.0

 
Tablo 3.3.19 incelendiğinde, pansiyonda kalan öğrencilerin yarıdan 

biraz fazlasının kaldıkları pansiyonu terk etmeyi düşünmediği, yarıya yakınının 

ise pansiyonu terk etmeyi düşündüğü görülmektedir. Kaldığı pansiyonu 

terketmeyi düşünmeyenlerin oranı fazla gibi görünse de terk etmeyi 

düşünenlerin oranı da az değildir.  

 
Buna göre, örneklem kapsamındaki öğrencilerin pansiyon yaşamından 

yeterince memnun olmadığı ve çeşitli sorunlar yaşadığı söylenebilir.  

 
Öğrencilerin Pansiyonu Terk Etmeyi Düşünme Nedenleri  
 
Tablo 3.3.20’de pansiyonda kalan öğrencilerin pansiyonu terk etmeyi 

düşünme nedenlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo  3.3.20 
Öğrencilerin Pansiyonu Terk Etmeyi Düşünme Nedenleri 

Nedenler Öğrenci 
f % 

Ailemi özlediğim için 163 38.4 
Arkadaşlarımla geçinemediğim için 12 2.8 
Macera aramak için 18 4.2 
Yatılı kalmaya alışamadığım için 112 26.4 
Pansiyon idaresinin tutumundan 107 25.1 
Diğer öğrencilerin baskısından 13 3.1 
Toplam 425 100.0 

 
Tablo 3.3.20 incelendiğinde, pansiyonu terk etmeyi düşünen 

öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin ailesini özlediği ya da yatılı kalmaya 

alışamadığı için dörtte birinin ise pansiyon idaresinin tutumundan pansiyonu 

terk etmeyi düşündüğü görülmektedir. 

 
Pansiyon yöneticilerinin öğrencilere karşı tutumlarını iyileştirme 

yönünde tedbirler almaları ve velilerle öğrencilerin daha sık görüşmelerini 

sağlama yönünde iletişim kurmaları gerektiği anlaşılmaktadır.  

 
Pansiyonda Sağlık Elemanının Bulunması 

 
Pansiyonda sağlık elemanının bulunmasına ilişkin veriler Tablo  

3.3.21’de yer almaktadır. 

 
Tablo  3.3.21 

Pansiyonda Sağlık Elemanının Bulunması 

 
Sağlık Elemanının Bulunması 

Öğrenci 

f % 
Evet 89 8.9
Hayır 911 91.1
Toplam 1000 100.0
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Tablo 3.3.21 incelendiğinde, araştırma kapsamına alınan pansiyonların 

tamamına yakınında sağlık elemanı bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

 
Buna göre, öğrencilerin toplu yaşadıkları pansiyonlarda sağlık 

elemanı bulunmamasının öğrencilerin sağlık problemlerinin 

giderilmesinde sorun yaşamalarına neden olduğu söylenebilir. 

 
Pansiyon Binasının Öğrencinin Okuduğu Okula Mesafesi 

 
Tablo 3.3.22’de pansiyon binasının öğrencinin okuduğu okula 

mesafesine ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 
Tablo  3.3.22 

Pansiyon Binasının Öğrencinin Okuduğu Okula Mesafesi 

Pansiyon Binasının Okula Mesafesi 
Öğrenci 

f % 
Okul sahası içerisinde 781 78.1 
500 metreden az 85 8.5 
500-1000 metre 36 3.6 
1000-1500 metre 17 1.7 
1500 metreden daha fazla 18 1.8 
Boş/Geçersiz 63 6.3 
Toplam 1000 100.0 

 
Araştırma kapsamına alınan pansiyonların büyük çoğunluğunun 

öğrencilerin okudukları okul sahası içerisinde ya da 500 metreden az bir 

mesafede olduğu tespit edilmiştir. 

  
Buna göre, pansiyonda kalan öğrencilerin okullarına geliş gidişlerinde 

ulaşım sorunu yaşamadıkları anlaşılmaktadır. 
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3.4. PANSİYONLARIN FİZİKİ YAPISINA İLİŞKİN YÖNETİCİ, 
BELLETİCİ VE ÖĞRENCİLERE AİT BULGULAR  VE YORUMLAR 

 
Pansiyondaki Banyo Kabinlerinin Sayısal Yeterliliği 
 
Tablo 3.4.1’de pansiyondaki banyo kabinlerinin sayısal yeterliliğine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.4.1 

Pansiyondaki Banyo Kabinlerinin Sayısal Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 6 18.8 4 8.3 97 9.7 
Oldukça 8 25.0 18 37.5 243 24.3 
Kısmen 12 37.5 15 31.3 284 28.4 
Çok az 3 9.4 8 16.7 316 31.6 
Hiç 2 6.2 3 6.2 53 5.3 
Boş/Geçersiz 1 3,1 - - 7 0.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.42 3.25 3.02 
Standart Sapma 1.12 1.04 1.08 

X2=  15.276   sd= 8   p=0.054   

 F= 3.079   p=0.050 

       
Pansiyonlardaki banyo kabinlerinin sayısal yeterliliğine ilişkin soruya 

kaynak gruplardan, yöneticilerin % 37.5’inin “kısmen”, belleticilerin                

% 37.5’inin “oldukça”, öğrencilerin % 31.6’sının ise “çok az” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 

  
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.42 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.25 ve öğrencilerde 3.02 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 
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bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 15.276, 

p= 0.054) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 3.079, p= 0.050)  

 
 Banyo kabinlerinin sayısal olarak istenen yeterlilikte olmadığı ve 

öğrenci ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığı söylenebilir. Bu durum, 

öğrencilerin haftanın belirli günü banyo yapmalarından ve bunun da bir 

yoğunluğa sebep olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

 
Pansiyondaki Lavabo ve Tuvaletlerin Sayısal Yeterliliği 

 
Tablo 3.4.2’de pansiyondaki lavabo ve tuvaletlerin sayısal yeterliliğine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.4.2 

Pansiyondaki Lavabo ve Tuvaletlerin Sayısal Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 7 21.9 9 18.8 188 18.8 
Oldukça 16 50.0 25 52.1 312 31.2 
Kısmen 4 12.5 7 14.6 276 27.6 
Çok az 5 15.6 5 10.4 187 18.7 
Hiç - - 2 4.1 32 3.2 
Boş/Geçersiz - - - - 5 0.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.78 3.71 3.44 
Standart Sapma 0.98 1.03 1.09 

X2=  17.613   sd= 8   p=0.024* 

 F= 2.832   p=0.059 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyonlardaki lavabo ve tuvaletlerin sayısal yeterliliğine ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 50’si, belleticilerin % 52.1’i, 

öğrencilerin ise % 31.2’si “oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.78, 

belleticilerde 3.71 ve öğrencilerde 3.44 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 17.613, p= 0.024) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.832, p= 0.059)  
 

Lavabo ve tuvaletlerin öğrenci ihtiyacını karşıladığı anlaşılmaktadır. 
 

Pansiyondaki Etüt Salonu/Salonlarının Sayısal Yeterliliği 
 

Tablo 3.4.3’te pansiyondaki etüt salonu/salonlarının sayısal yeterliliğine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Pansiyonlardaki etüt salonu/salonlarının sayısal yeterliliğine ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 28.1’i “kısmen”, belleticilerin         

% 29.2’si “çok”, öğrencilerin % 26.2’si ise “oldukça” düzeyinde görüş 

belirtmiştir. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.09 ve 

öğrencilerde 3.38 ile “kısmen”, belleticilerde 3.54 ile “oldukça” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.4.3 
Pansiyondaki Etüt Salonu/Salonlarının Sayısal Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.5 14 29.2 232 23.2 
Oldukça 8 25.0 13 27.1 262 26.2 
Kısmen 9 28.1 9 18.7 225 22.5 
Çok az 9 28.1 9 18.7 184 18.4 
Hiç 2 6.3 3 6.3 84 8.4 
Boş/Geçersiz - - - - 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.09 3.54 3.38 
Standart Sapma 1.15 1.27 1.26 

X2=  5.012   sd= 8   p=0.756   

F= 1.223   p=0.295 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 5.012, 

p= 0.756) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.223, p= 0.295)  

 
 Mevcut etüt salonu/salonlarının sayısal olarak yeterli olduğu 

söylenebilir. 

 
Pansiyondaki Yemekhanenin Kullanım Açısından Uygunluğu 

 
Tablo 3.4.4’te pansiyondaki yemekhanenin kullanım açısından 

uygunluğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 3.4.4 
Pansiyondaki Yemekhanenin Kullanım Açısından Uygunluğu 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 5 15.6 18 37.5 172 17.2 
Oldukça 12 37.5 15 31.3 310 31.0 
Kısmen 9 28.1 8 16.7 250 25.0 
Çok az 6 18.8 5 10.4 176 17.6 
Hiç - - 2 4.1 74 7.4 
Boş/Geçersiz - - - - 18 1.8 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.50 3.88 3.34 
Standart Sapma 0.98 1.16 1.18 

X2=  16.535   sd= 8   p=0.035*   

 F= 5.064   p=0.006* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlardaki yemekhanelerin kullanım açısından uygunluğuna 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 37.5’i ile öğrencilerin % 31’i 

“oldukça”, belleticilerin ise % 37.5’i “çok” düzeyinde görüş belirtmiştir.  

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.50 ve 

belleticilerde 3.88 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.34 ile “kısmen”düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

  
Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 16.535, p= 0.035) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 5.064, p= 0.006) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 
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göre bu farkın öğrenci- belletici(p=0.008) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
  

Yönetici ve belleticilere göre yemekhane kullanım açısından uygun 

bulunmasına rağmen bu alanların asıl kullanıcılarının gelişme çağında olan 

öğrenciler olduğu göz önüne alındığında bu grubun görüşlerine daha çok itibar 

edilmesi gerektiği ve yemekhanelerin kullanım açısından uygun olmadığı 

söylenebilir.  
  

Pansiyondaki Yatakhanenin Kullanım Açısından Uygunluğu 
  

Tablo 3.4.5’te pansiyondaki yatakhanenin kullanım açısından 

uygunluğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 
  

Tablo 3.4.5 
Pansiyondaki Yatakhanenin Kullanım Açısından Uygunluğu 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.4 9 18.8 216 21.6 
Oldukça 11 34.4 17 35.3 323 32.3 
Kısmen 11 34.4 16 33.3 223 22.3 
Çok az 2 6.3 3 6.3 147 14.7 
Hiç 4 12.5 3 6.3 71 7.1 
Boş/Geçersiz - - - - 20 2.0 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.28 3.54 3.48 
Standart Sapma 1.17 1.07 1.19 

X2=  10.590   sd= 8   p=0.226   

 F= 0.499   p=0.607 
  

Pansiyonlardaki yatakhanelerin kullanım açısından uygunluğuna ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 34.4’ünün, belleticilerin                  

% 35.3’ünün, öğrencilerin ise % 32.3’ünün “oldukça” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 
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 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.28 ile 

“kısmen”, belleticilerde 3.54 ve öğrencilerde 3.48 ile “oldukça” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 10.590, 

p= 0.226) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 0.499, p= 0.607)  
 

 Pansiyonlardaki yatakhanelerin kullanım açısından yeterliliği 

yöneticilere göre pek de uygun görülmese de bu alanların kullanıcıları olan 

öğrenciler ve belleticilere göre uygun bulunduğu söylenebilir. 
 
Pansiyonun Fiziki Yapısının, Öğrencilerin Sosyal Faaliyetleri 

Yapmaları Açısından (spor, müzik, tiyatro vb.) Uygunluğu  
 
Tablo 3.4.6’da pansiyonun fiziki yapısının, öğrencilerin sosyal 

faaliyetleri yapmaları açısından (spor, müzik, tiyatro vb.) uygunluğuna ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 
 
Pansiyonların fiziki yapısının, öğrencilerin sosyal faaliyetleri yapmaları 

açısından uygunluğuna ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 34.4’ü 

ile öğrencilerin % 49.1’i “hiç” düzeyinde görüş belirtirken belleticilerin           

% 33.3’ü “çok az” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.47, 

belleticilerde 2.46 ve öğrencilerde 2.01 ile “çok az” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.4.6 
Pansiyonun Fiziki Yapısının, Öğrencilerin Sosyal Faaliyetleri Yapmaları 

Açısından (spor, müzik, tiyatro vb.) Uygunluğu  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 4 8.3 59 5.9 
Oldukça 4 12.5 4 8.3 101 10.1 
Kısmen 9 28.1 13 27.2 123 12.3 
Çok az 5 15.6 16 33.3 213 21.3 
Hiç 11 34.4 11 22.9 491 49.1 
Boş/Geçersiz - - - - 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.47 2.46 2.01 
Standart Sapma 1.34 1.18 1.25 

X2=  25.236   sd= 8   p=0.001*   

 F= 4.801   p=0.008* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 25.236, p= 0.001) 
 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 4.801, p= 0.008) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-belletici (p= 0.045) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
 

 Pansiyonların fiziki yapısının, öğrencilerin sosyal faaliyetleri yapmaları 

açısından (spor, müzik, tiyatro vb.) uygun olmadığı, öğrencilerin sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayamadığı söylenebilir. Bunun sebebi olarak, pansiyon 

binaları projelendirilirken bu tür mekanların dikkate alınmamış olduğu, sadece 

öğrencilerin yemek ve yatak ihtiyaçlarını karşılamak düşüncesiyle yapıldığı 

söylenebilir. 
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Pansiyonda Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılayacak Birimlerin 
(kantin, büfe, çay ocağı, lokal vb.) Yeterliliği 
 

Tablo 3.4.7’de pansiyonda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

birimlerin (kantin, büfe, çay ocağı, lokal vb.)yeterliliğine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3.4.7 

Pansiyonda Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılayacak Birimlerin (kantin, 
büfe, çay ocağı, lokal vb.) Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 2 6.3 1 2.1 63 6.3 
Oldukça 4 12.5 2 4.2 94 9.4 
Kısmen 12 37.5 13 27.1 81 8.1 
Çok az 5 15.6 12 25.0 296 29.6 
Hiç 9 28.1 19 39.5 454 45.4 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 12 1.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.53 2.02 2.00 
Standart Sapma 1.21 1.03 1.22 

X2=  50.155   sd= 8   p=0.000* 

 F= 2.914   p=0.055 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlarda öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin yeterliliğine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin %37.5’inin “kısmen”, 

belleticilerin % 39.5’i ile öğrencilerin % 45.4’ünün ise “hiç” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 

 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.53, 

belleticilerde 2.02 ve öğrencilerde 2.00 ile “çok az” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 50.155, p= 0.000) Öğrenci grubuna göre kantin, lokal vb. yerlerin yetersiz 

olduğu görüşü diğer gruplardan daha kuvvetlidir.  

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.914, p= 0.055)  

  
Sonuç olarak pansiyonlardaki kantin, lokal vb. birimlerin yetersiz 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunun projelendirmeden kaynaklanabileceği gibi, 

öğrencilerin sayılarının az ve gelir düzeylerinin düşük olması nedeniyle, kantin, 

büfe, çay ocağı vb. işletmecilerinin kazanç sağlayamamalarından olduğu 

düşünülebilir. 

 
3.5.PANSİYONLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİNİNE 

İLİŞKİN YÖNETİCİ BELLETİCİ VE ÖĞRENCİLERE AİT 
BULGULAR VE YORUMLAR 

 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin, Pansiyonun İşleyişiyle İlgili 

Disiplin Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirilmeleri 
 
Tablo 3.5.1’de pansiyonda kalan öğrencilerin, pansiyonun işleyişiyle 

ilgili disiplin yönetmeliği hakkında bilgilendirilmelerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 
Pansiyonda kalan öğrencilerin pansiyonun işleyişiyle ilgili disiplin 

yönetmeliği hakkında bilgilendirilmesine ilişkin soruya kaynak gruplardan, 

yöneticilerin % 43.8’i, belleticilerin % 50’si, öğrencilerin ise % 30.5’inin 

“oldukça” düzeyinde görüş belirttiği görülmektedir. 
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Tablo 3.5.1 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin, Pansiyonun İşleyişiyle İlgili Disiplin 

Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirilmeleri 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 13 40.6 8 16.7 301 30.1 
Oldukça 14 43.8 24 50.0 305 30.5 
Kısmen 4 12.5 13 27.0 173 17.3 
Çok az 1 3.1 2 4.2 147 14.7 
Hiç - - 1 2.1 70 7.0 
Boş/Geçersiz - - - - 4 0.4 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.22 3.75 3.62 
Standart Sapma 0.79 0.86 1.25 

X2=  24.195   sd= 8   p=0.002* 

 F= 3.868   p=0.021* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 

  
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.22 ile “çok”, 

belleticilerde 3.75 ve öğrencilerde 3.62 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

  
Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 24.195, p= 0.002) Yönetici grubu diğer gruplara göre daha kuvvetli bir 

ifadeyle öğrencilerin disiplin yönetmeliği hakkında bilgilendirildiğini 

söylemektedir. 

  
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 3.868, p= 0.021) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 
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göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.025) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 

  
Pansiyonda kalan öğrencilerin, pansiyonun işleyişiyle ilgili disiplin 

yönetmeliği hakkında bilgilendirildikleri söylenebilir. 

  
Pansiyonda Uygulanan Disiplin Yönetmeliğinin, Öğrenci 

Davranışlarını Olumlu Etkilemesi  

  
Tablo 3.5.2’de pansiyonda uygulanan disiplin yönetmeliğinin, öğrenci 

davranışlarını olumlu etkilemesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

  
Tablo 3.5.2 

Pansiyonda Uygulanan Disiplin Yönetmeliğinin, Öğrenci Davranışlarını 
Olumlu Etkilemesi  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 7 21.9 9 18.8 220 22.0 
Oldukça 11 34.4 20 41.7 338 33.8 
Kısmen 11 34.4 14 29.1 200 20.0 
Çok az 3 9.3 4 8.3 145 14.5 
Hiç - - 1 2.1 85 8.5 
Boş/Geçersiz - - - - 12 1.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.69 3.67 3.47 
Standart Sapma 0.93 0.95 1.23 

X2=  12.411   sd= 8   p=0.134   

 F= 1.082   p=0.339 

 
Pansiyonlarda uygulanan disiplin yönetmeliğinin, öğrenci davranışlarını 

olumlu etkilemesine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin                  

% 34.4’ünün, belleticilerin % 41.7’sinin, öğrencilerin ise % 33.8’inin “oldukça” 

düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 
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 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.69, 

belleticilerde 3.67 ve öğrencilerde 3.47 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

  
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 12.411, 

p= 0.134) 

  
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.082, p= 0.339)  

  
Pansiyonda uygulanan disiplin yönetmeliğinin, öğrenci davranışlarını 

olumlu etkilediği söylenebilir. 

  
Disiplin İle İlgili Uygulamalarda Pansiyondaki Öğrencilere Eşit 

Davranılması  
  

Tablo 3.5.3’te disiplin ile ilgili uygulamalarda pansiyondaki öğrencilere 

eşit davranılmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

  
Disiplin ile ilgili uygulamalarda pansiyonlardaki öğrencilere eşit 

davranılmasına ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 56.2’sinin, 

belleticilerin % 45.8’inin,  öğrencilerin ise % 28.4’ünün “oldukça” seçeneğinde 

görüş belirttikleri görülmektedir. 

  
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.44 ve 

belleticilerde 4.33 ile “çok”, öğrencilerde 3.34 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.5.3 
Disiplin İle İlgili Uygulamalarda Pansiyondaki Öğrencilere Eşit 

Davranılması  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 14 43.8 22 45.8 227 22.7 
Oldukça 18 56.2 22 45.8 284 28.4 
Kısmen - - 3 6.3 198 19.8 
Çok az - - - - 173 17.3 
Hiç - - 1 2.1 113 11.3 
Boş/Geçersiz - - - - 5 0.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.44 4.33 3.34 
Standart Sapma 0.50 0.78 1.31 

X2=  58.784   sd= 8   p=0.000*   

 F= 24.493   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
  

Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 58.784, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 24.493, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Disiplin ile ilgili uygulamalarda yönetici ve belleticiler pansiyonlardaki 

öğrencilere eşit davranıldığını düşünürken öğrencilerin aynı görüşte olmaması 

yönetici ve belleticilerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini 

düşündürmektedir.  
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Pansiyonda Disiplin Sağlanırken, Zor Kullanmanın Tercih 
Edilmesi 

 
Tablo 3.5.4’te pansiyonda disiplin sağlanırken, zor kullanmanın tercih 

edilmesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.5.4 

Pansiyonda Disiplin Sağlanırken, Zor Kullanmanın Tercih Edilmesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - 1 2.1 250 25.0 
Oldukça - - 2 4.2 145 14.5 
Kısmen 5 15.7 11 22.9 249 24.9 
Çok az 14 43.8 16 33.3 249 24.9 
Hiç 12 37.4 17 35.4 90 9.0 
Boş/Geçersiz 1 3.1 1 2.1 17 1.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.77 2.02 3.22 
Standart Sapma 0.72 0.99 1.32 

X2=  83.235   sd= 8   p=0.000*   

 F= 36.718   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonlarda disiplin sağlanırken, zor kullanmanın tercih edilmesine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 43.8’inin “çok az”, 

belleticilerin % 35.4’ünün “hiç”, öğrencilerin % 25’inin ise “çok” düzeyinde 

görüş belirttikleri görülmektedir. 

  
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 1.77 ile “hiç”, 

belleticilerde 2.02 ile “çok az” ve öğrencilerde 3.22 ile “kısmen” olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 
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ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 83.235, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 36.718, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
Pansiyonlarda disiplin sağlanırken, zor kullanmanın  fazla tercih 

edilmediği söylenebilir. 

 
Pansiyonda, Öğrenciler Arasında Gruplaşmaların Olması  
 
Tablo 3.5.5’te pansiyonda, öğrenciler arasında gruplaşmaların olmasına 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.5.5 

Pansiyonda, Öğrenciler Arasında Gruplaşmaların Olması  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - 1 2.1 246 24.6 
Oldukça - - 3 6.3 206 20.6 
Kısmen 4 12.5 13 27.0 166 16.6 
Çok az 21 65.6 21 43.7 221 22.1 
Hiç 7 21.9 8 16.7 147 14.7 
Boş/Geçersiz - - 2 4.2 14 1.4 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.91 2.30 3.19 
Standart Sapma 0.59 092 1.41 

X2=  65.413   sd= 8   p=0.000*   

 F= 21.568   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyonlarda öğrenciler arası gruplaşmaların olmasına ilişkin soruya 

kaynak gruplardan, yöneticilerin % 65.6’sı ile  belleticilerin % 43.7’si “çok az”, 

öğrencilerin % 24.6’sı ise “çok” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 1.91 ve 

belleticilerde 2.30 ile “çok az”, öğrencilerde 3.19 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 65.413, p= 0.000) 

  
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 21.568, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

  
Pansiyonlarda öğrenciler arasında gruplaşmaların fazla olmadığı 

konusunda öğrencilerin diğer iki grupla aynı görüşte olmadığı söylenebilir. 

 
Gruplaşmaların Pansiyon Disiplinini Olumsuz Etkilemesi 
 
Tablo 3.5.6’da gruplaşmaların pansiyon disiplinini olumsuz 

etkilemesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Gruplaşmaların pansiyon disiplinini olumsuz etkilemesine ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 43.7’si ile öğrencilerin % 25.7’si 

“hiç”, belleticilerin % 35.4’ü ise “çok az” düzeyinde görüş belirtmektedir. 
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Tablo 3.5.6 
Gruplaşmaların Pansiyon Disiplinini Olumsuz Etkilemesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - 3 6.3 148 14.8 
Oldukça 3 9.4 5 10.3 148 14.8 
Kısmen 3 9.4 9 18.8 202 20.2 
Çok az 11 34.4 17 35.4 217 21.7 
Hiç 14 43.7 12 25.0 257 25.7 
Boş/Geçersiz 1 3.1 2 4.2 28 2.8 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.84 2.35 2.70 
Standart Sapma 0.97 1.18 1.40 

X2=  19.837   sd= 8   p=0.011*   

 F= 7.178   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 1.84 ve 

belleticilerde 2.35 ile “çok az”, öğrencilerde ise 2.70 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 19.837, p= 0.011) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 7.178, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.003) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
 

Öğrenciler arasındaki gruplaşmaların pansiyon disiplinini olumsuz 

etkilemediği söylenebilir. 
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Ortak Pansiyonlarda Kalan Öğrencilerin İşlemiş Oldukları Disiplin 
Suçlarının, Pansiyonun Bağlı Olduğu Okul Müdürlüğü Tarafından 
Sonuçlandırılmasının Yararlılığı 

 
Tablo 3.5.7’de ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin işlemiş oldukları 

disiplin suçlarının, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü tarafından 

sonuçlandırılmasının yararlılığına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.5.7 
Ortak Pansiyonlarda Kalan Öğrencilerin İşlemiş Oldukları Disiplin 
Suçlarının, Pansiyonun Bağlı Olduğu Okul Müdürlüğü Tarafından 

Sonuçlandırılmasının Yararlılığı 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici 
f % f % 

Çok 6 18.8 5 10.4 
Oldukça 6 18.8 6 12.5 
Kısmen - - 2 4.2 
Çok az - - 3 6.3 
Hiç - - - - 
Boş/Geçersiz 20 62.4 32 66.6 
Toplam 32 100.0 48 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.50 3.81 
Standart Sapma 0.52 1.11 

XY – XB = 0.69  t = 2.179 p = 0.040* 
*: p < 0.05 düzeyinde manidar 

 
Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarının, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü tarafından 

sonuçlandırılmasının yararlılığına ilişkin soruya cevap veren yöneticilerin        

% 37.6 ve belleticilerin % 22.9 oranla büyük çoğunluğu ortak pansiyonlarda 

kalan öğrencilerin işledikleri disiplin suçlarının pansiyonun bağlı bulunduğu 

okul müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmasının yararlı olacağını belirtmiştir. 

Yöneticilerin % 62.4’ü ile belleticilerin % 66.6’sı bu soruya cevap vermemiştir. 

Bu durum ilgili kaynak grupların görev yaptıkları pansiyonun ortak kullanımda 

olmamasından kaynaklanmaktadır. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.50 ile “çok”, 

belleticilerde 3.81 ile “oldukça” düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

  
Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarının, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü tarafından 

sonuçlandırılmasının yararlılığına ilişkin gruplar arasında 0.05 düzeyinde 

manidar bir fark olduğu, diğer bir ifadeyle yönetici ve belletici görüşleri 

arasında uyumsuzluk olduğu söylenebilir. (t = 2.179, p = 0.040) 

  
 Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarının, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü tarafından 

sonuçlandırılmasının yararlı olacağı söylenebilir. 

  
3.6. PANSİYONLARIN ÖĞRENCİ TALEPLERİNE CEVAP 

VERMESİ VE ULAŞIMA İLİŞKİN YÖNETİCİ, BELLETİCİ VE 
ÖĞRENCİLERE AİT BULGULAR VE YORUMLAR 

  
Yatakhanenin Donanımının, Öğrenci İhtiyaçlarına Cevap Vermesi 

  
Tablo 3.6.1’de pansiyonlardaki yatakhane donanımının, öğrenci 

ihtiyaçlarına cevap vermesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

  
Pansiyonlardaki yatakhane donanımının, öğrenci ihtiyaçlarına cevap 

vermesine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.8’i ile 

öğrencilerin % 27.7’si “oldukça”, belleticilerin % 33.3’ü ise “kısmen” 

düzeyinde görüş belirmiştir.  

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.41 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.35 ve öğrencilerde 3.05 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.6.1 
Yatakhanenin Donanımının, Öğrenci İhtiyaçlarına Cevap Vermesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 8 16.7 127 12.7 
Oldukça 15 46.8 14 29.2 277 27.7 
Kısmen 9 28.1 16 33.3 219 21.9 
Çok az 2 6.3 7 14.5 247 24.7 
Hiç 3 9.4 3 6.3 115 11.5 
Boş/Geçersiz - - - - 15 1.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.41 3.35 3.05 
Standart Sapma 1.07 1.12 1.23 

X2=  15.219   sd= 8   p=0.055   

 F= 2.561   p=0.078 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 15.219, 

p= 0.055) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.561, p= 0.078)  
 

 Pansiyonlardaki yatakhane donanımının, öğrenci ihtiyaçlarına yeterince 

cevap veremediği söylenebilir 
 

Yatakhanenin Bakım ve Temizliğinin Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.2’de pansiyondaki yatakhanelerin bakım ve temizliğinin 

yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Yatakhanelerin bakım ve temizliğinin yeterliliğine ilişkin soruya 

kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’u,  belleticilerin % 45.8’i, öğrencilerin 

ise % 30.8’i “oldukça” düzeyinde görüş belirtmektedir. 
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Tablo 3.6.2 
Yatakhanenin Bakım ve Temizliğinin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 10 31.3 12 25.0 170 17.0 
Oldukça 15 46.9 22 45.8 308 30.8 
Kısmen 7 21.8 5 10.4 208 20.8 
Çok az - - 6 12.5 211 21.1 
Hiç - - 3 6.3 90 9.0 
Boş/Geçersiz - - - - 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.09 3.71 3.26 
Standart Sapma 0.73 1.17 1.23 

X2=  24.283   sd= 8   p=0.002*   

 F= 10.040   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.09 ve 

belleticilerde 3.71 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.26 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 24.283, p= 0.002) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 10.040, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.001), öğrenci-belletici            

(p= 0.045) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

Yatakhanelerin bakım ve temizliğini yönetici ve belleticiler yeterli 

bulurken öğrencilerin fazla yeterli bulmadıkları anlaşılmaktadır. 
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Çarşaf ve Nevresimlerin Düzenli Olarak Değiştirilmesi 

 
Tablo 3.6.3’te pansiyonlarda çarşaf ve nevresimlerin düzenli olarak 

değiştirilmesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.6.3 

Çarşaf ve Nevresimlerin Düzenli Olarak Değiştirilmesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 6 18.8 13 27.1 138 13.8 
Oldukça 18 56.3 22 45.8 246 24.6 
Kısmen 4 12.5 6 12.5 202 20.2 
Çok az 3 9.3 6 12.5 242 24.2 
Hiç 1 3.1 1 2.1 154 15.4 
Boş/Geçersiz - - - - 18 1.8 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.78 3.83 2.97 
Standart Sapma 0.98 1.04 1.30 

X2=  40.351   sd= 8   p=0.000*   

 F= 15.981   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlarda çarşaf ve nevresimlerin düzenli olarak değiştirilmesine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 56.3’ünün, belleticilerin       

% 45.8’inin, öğrencilerin ise % 24.6’sının ”oldukça” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 

 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.78 ve 

belleticilerde 3.83 ile “oldukça”, öğrencilerde 2.97 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 
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ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 40.351, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 15.981, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.002), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda çarşaf ve nevresimlerin düzenli 

olarak değiştirildiğini belirtirken öğrencilerin farklı değerlendirmeleri bu 

konuda yetersizlikler olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 
Pansiyonun Isıtılmasının Yeterliliği 

 
Tablo 3.6.4’te pansiyonların ısıtılmasının yeterliliğine ilişkin bulgular 

yer almaktadır. 

 
Tablo 3.6.4 

Pansiyonun Isıtılmasının Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 12 37.5 16 33.3 144 14.4 
Oldukça 14 43.8 19 39.6 244 24.4 
Kısmen 6 18.7 5 10.4 219 21.9 
Çok az - - 2 4.2 247 24.7 
Hiç - - 4 8.3 133 13.3 
Boş/Geçersiz - - 2 4.2 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.19 3.89 3.02 
Standart Sapma 0.74 1.20 1.27 

X2=  52.554   sd= 8   p=0.000*   

F= 23.079   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyonların ısıtılmasının yeterliliğine ilişkin soruya kaynak 

gruplardan, yöneticilerin % 43.8’i ile belleticilerin % 39.6’sının “oldukça”, 

öğrencilerin % 24.7’sinin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttiği görülmektedir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.19 ve 

belleticilerde 3.89 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.02 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 52.554, p= 0.000) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 23.079, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 
 Yönetici ve belleticiler pansiyonların ısıtılmasını yeterli bulurken 

öğrencilerin bu konuda sorun yaşadıkları söylenebilir. 
 

Lâvabo ve Tuvaletlerin Bakım ve Temizliğinin Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.5’te pansiyondaki lâvabo ve tuvaletlerin bakım ve 

temizliğinin  yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Pansiyonlardaki lâvabo ve tuvaletlerin bakım ve temizliğinin  

yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 43.8’i, 

belleticilerin % 35.4’ü ile öğrencilerin % 25.9’u “oldukça” düzeyinde görüş 

belirtmiştir. 
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Tablo 3.6.5 
Lâvabo ve Tuvaletlerin Bakım ve Temizliğinin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 13 40.6 10 20.8 154 15.4 
Oldukça 14 43.8 17 35.4 259 25.9 
Kısmen 4 12.5 14 29.2 240 24.0 
Çok az 1 3.1 5 10.4 214 21.4 
Hiç - - 2 4.2 120 12.0 
Boş/Geçersiz - - - - 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.22 3.58 3.11 
Standart Sapma 0.79 1.07 1.26 

X2=  33.351   sd= 10   p=0.000*   

F= 15.150   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.22 ile “çok”, 

belleticilerde 3.58 ile “oldukça” ve öğrencilerde 3.11 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 33.351, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 15.150, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.038) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

 Yönetici ve belleticiler lavabo ve tuvaletlerin bakım ve temizliğini 

yeterli bulurken öğrencilerin  fazla yeterli bulmadığı, bu durumun personel 

eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Banyoların, Hijyen Açısından Öğrencilerin İhtiyaçlarını 
Karşılamadaki Yeterliliği 

 

Tablo 3.6.6’da pansiyonlardaki banyo kabinlerinin, hijyen açısından 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
 

Tablo 3.6.6 
Banyo Kabinlerinin, Hijyen Açısından Öğrencilerin İhtiyaçlarını 

Karşılamadaki Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 5 15.6 8 16.7 106 10.6 
Oldukça 16 50.0 14 29.2 231 23.1 
Kısmen 9 28.2 19 39.6 223 22.3 
Çok az 1 3.1 3 6.3 278 27.8 
Hiç 1 3.1 4 8.2 152 15.2 
Boş/Geçersiz - - - - 10 1.0 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.72 3.40 2.86 
Standart Sapma 0.89 1.11 1.24 

X2=  37.123   sd= 8   p=0.000*   

 F= 11.570   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlardaki banyo kabinlerinin hijyen açısından öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, 

yöneticilerin % 50’sinin “oldukça”, belleticilerin % 39.6’sının “kısmen”, 

öğrencilerin % 27.8’inin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.72 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.40 ve öğrencilerde 2.86 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 
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ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 37.123, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 11.570, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.001), öğrenci-belletici            

(p= 0.013) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

Pansiyonlardaki banyo kabinlerinin hijyen açısından yeterli düzeyde 

olmadığı söylenebilir. 
 

Öğrencilere Pansiyonda Haftalık Düzenli Banyo Yapma İmkânının 
Sağlanması 

 

Tablo 3.6.7’de öğrencilere pansiyonda haftalık düzenli banyo yapma 

imkânının sağlanmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.7 
Öğrencilere Pansiyonda Haftalık Düzenli Banyo Yapma İmkânının 

Sağlanması 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 12 37.5 22 45.8 244 24.4 
Oldukça 15 46.9 19 39.5 256 25.6 
Kısmen 2 6.3 3 6.3 170 17.0 
Çok az 2 6.3 3 6.3 234 23.4 
Hiç 1 3.0 1 2.1 83 8.3 
Boş/Geçersiz - - - - 13 1.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.09 4.21 3.35 
Standart Sapma 1.00 0.97 1.31 

X2=  36.107   sd= 8   p=0.000*   

 F= 14.958   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Öğrencilere pansiyonda haftalık düzenli banyo yapma imkânının 

sağlanmasına ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’u ile 

öğrencilerin % 25.6’sının “oldukça”,  belleticilerin % 45.8’inin, ise “çok” 

düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.09 ile 

“oldukça”, belleticilerde 4.21 ile “çok”, öğrencilerde 3.35 ile “kısmen” 

düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 36.107, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 14.958, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.006), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

Yönetici ve belleticiler pansiyonlardaki öğrencilere pansiyonda haftalık 

düzenli banyo yapma imkânının sağlandığını düşünürken öğrencilerin aynı 

görüşte olmadıkları ve bu konuda bazı sorunlar yaşadıkları söylenebilir. 
 

Öğrencilere Haftalık Banyo Saatleri Dışında Banyo Yapma 
İmkânının Sağlanması 
 

Tablo 3.6.8’de pansiyonlarda kalan öğrencilere haftalık banyo saatleri 

dışında banyo yapma imkânının sağlanmasına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Pansiyonlarda kalan öğrencilere haftalık banyo saatleri dışında banyo 

yapma imkânının sağlanmasına ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin 



 86

% 37.5’inin “oldukça”, belleticilerin % 41.7’sinin “çok”, öğrencilerin               

% 27.6’sının ise “hiç” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.,  
 

Tablo 3.6.8 
Öğrencilere Haftalık Banyo Saatleri Dışında Banyo Yapma İmkânının 

Sağlanması 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 11 34.4 20 41.7 177 17.7 
Oldukça 12 37.5 14 29.2 174 17.4 
Kısmen 8 25.0 7 14.6 145 14.5 
Çok az - - 3 6.3 219 21.9 
Hiç 1 3.1 4 8.2 276 27.6 
Boş/Geçersiz - - - - 9 0.9 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.00 3.90 2.75 
Standart Sapma 0.95 1.26 1.47 

X2=  54.705   sd= 8   p=0.000*   

 F= 24.647   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.00 ve 

belleticilerde 3.90 ile “oldukça”, öğrencilerde 2.75 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 54.705, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 24.647, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
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 Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda kalan öğrencilere haftalık banyo 

saatleri dışında banyo yapma imkânının sağlandığını düşünürken öğrencilerin 

aynı görüşte olmadıkları ve bu konuda sorun yaşadıkları söylenebilir. 
 

Öğrencilerin, Pansiyonun Temizlik İşlerine Katkı sağlaması  
 

Tablo 3.6.9’da öğrencilerin, pansiyonların temizlik işlerine katkı 

sağlamalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.9 
Öğrencilerin, Pansiyonun Temizlik İşlerine Katkı sağlaması  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 2 6.2 6 12.5 205 20.5 
Oldukça 4 12.5 7 14.6 291 29.1 
Kısmen 11 34.4 11 22.9 213 21.3 
Çok az 11 34.4 19 39.6 155 15.5 
Hiç 4 12.5 5 10.4 130 13.0 
Boş/Geçersiz - - - - 6 0.6 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.66 2.79 3.29 
Standart Sapma 1.07 1.20 1.31 

X2=  34.553   sd= 8   p=0.000*   

 F= 6.748   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Öğrencilerin, pansiyonların temizlik işlerine katkı sağlamalarına ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 34.4’ü ile belleticilerin % 39.6’sının 

”çok az”, öğrencilerin % 29.1’inin ise “oldukça” düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.66, 

belleticilerde 2.79 ve öğrencilerde 3.29 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 
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ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 34.553, p= 0.000) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 6.748, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.026), öğrenci-belletici (p= 0.036) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 
 Öğrencilerin pansiyon temizliğine katkılarında, yönetici ve belleticiler  

“kısmen” ve ”çok az” seçeneklerinde yoğunlaşırken, öğrencilerin 

seçenekler arasında homojen denilebilecek bir dağılımla görüş 

belirtmeleri bu konuda kararsız oldukları şeklinde yorumlanabilir. 
 

Pansiyonun Aydınlatma Sisteminin Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.10’da pansiyonların aydınlatma sisteminin yeterliliğine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.10 
Pansiyonun Aydınlatma Sisteminin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
F % f % f % 

Çok 14 43.8 23 47.9 385 38.5 
Oldukça 14 43.8 18 37.5 349 34.9 
Kısmen 2 6.2 6 12.5 147 14.7 
Çok az 2 6.2 1 2.1 83 8.3 
Hiç - - - - 22 2.2 
Boş/Geçersiz - - - - 14 1.4 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.25 4.31 4.01 
Standart Sapma 0.84 0.78 1.04 

X2=  7.642   sd= 8   p=0.469   

 F= 2.836   p=0.059 
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Pansiyonların aydınlatma sisteminin yeterliliğine ilişkin soruya kaynak 

gruplardan, yöneticilerin % 43.8’inin, belleticilerin % 47.9’unun, öğrencilerin 

ise % 38.5’inin “çok” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.25 ve 

belleticilerde 4.31 ile “çok”, öğrencilerde 4.01 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 7.642, 

p= 0.469) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.836, p= 0.059)  
 
 Tüm grupların ortak görüşü, pansiyonların aydınlatma sisteminin yeterli 

olduğu şeklindedir. 
 

Yemekhanenin Hijyenik Koşullara Uygunluğu 
 

Tablo 3.6.11’de pansiyonlardaki yemekhanelerin hijyenik koşullara 

uygunluğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Pansiyonlardaki yemekhanelerin hijyenik koşullara uygunluğuna ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’unun “çok”, belleticilerin        

% 39.5’i ile öğrencilerin % 33.8’inin ise “oldukça” düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.25 ile “çok”, 

belleticilerde 3.73 ile “oldukça” ve öğrencilerde 3.24 ile “kısmen”düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 3.6.11 
Yemekhanenin Hijyenik Koşullara Uygunluğu 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 15 46.9 13 27.1 135 13.5 
Oldukça 10 31.2 19 39.5 338 33.8 
Kısmen 7 21.9 9 18.8 238 23.8 
Çok az - - 4 8.3 176 17.6 
Hiç - - 3 6.3 96 9.6 
Boş/Geçersiz - - - - 17 1.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.25 3.73 3.24 
Standart Sapma 0.80 1.14 1.19 

X2=  39.556   sd= 8   p=0.000*   

 F= 14.792   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 39.556, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 14.792, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.020) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 
 Yönetici ve belleticiler yemekhanelerin hijyenik koşullara uygun 

olduğunu belirtirken öğrencilerin aynı görüşte olmadıkları söylenebilir. 
 

Yemeklerin, Öğrencilerin Günlük Kalorilerini Almaları Açısından 
Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.12’de yemeklerin, öğrencilerin günlük kalorilerini almaları 

açısından yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 3.6.12 
Yemeklerin, Öğrencilerin Günlük Kalorilerini Almaları Açısından 

Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 7 21.9 14 29.2 106 10.6 
Oldukça 18 56.3 17 35.4 207 20.7 
Kısmen 15 15.6 7 14.6 203 20.3 
Çok az 2 6.2 6 12.5 288 28.8 
Hiç - - 4 8.3 185 18.5 
Boş/Geçersiz - - - - 11 1.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.94 3.65 2.76 
Standart Sapma 0.80 1.26 1.27 

X2=  56.390   sd= 8   p=0.000*   

 F= 23.966   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Yemeklerin, öğrencilerin günlük kalorilerini almaları açısından  

yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 56.3’ü ile  

belleticilerin % 35.4’ünün “oldukça”, öğrencilerin % 28.8’inin ise “çok az” 

düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.94 ve 

belleticilerde 3.65 ile “oldukça”, öğrencilerde 2.76 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 56.390, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 
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(F= 23.966, p=0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici (p= 0.000) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

 Yönetici ve belleticiler öğrencilerin yemekten aldıkları günlük 

kalorilerin yeterli olduğunu belirtirken öğrenciler yeterli bulmadıklarını 

söylemektedirler. 
 

Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemeklerin Hazırlanmasında 
Öğrencilerin Katkısı 

 

Tablo 3.6.13’te yemekhanenin düzenlenmesi ve yemeklerin 

hazırlanmasında öğrencilerin katkısına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.13 
Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemeklerin Hazırlanmasında 

Öğrencilerin Katkısı 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 1 3.1 4 8.3 129 12.9 
Oldukça 4 12.5 5 10.4 209 20.9 
Kısmen 7 21.9 19 39.6 197 19.7 
Çok az 8 25.0 6 12.5 196 19.6 
Hiç 12 37.5 14 29.2 250 25.0 
Boş/Geçersiz - - - - 19 1.9 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.19 2.56 2.77 
Standart Sapma 1.18 1.25 1.38 

X2= 18.830   sd= 8   p=0.016*   

 F=  3.192   p=0.041* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonlardaki yemekhanelerin düzenlenmesi ve yemeklerin 

hazırlanmasında öğrencilerin katkısına ilişkin soruya kaynak gruplardan, 

yöneticilerin % 37.5’i ile öğrencilerin % 25’inin “hiç”, belleticilerin                 

% 39.6’sının ise  “kısmen” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 
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 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.19 ve 

belleticilerde 2.56 ile “çok az”, öğrencilerde  2.77 ile  “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

  
Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 18.830, p= 0.016) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 3.192, p= 0.041) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.44), yönetici-belletici (p= 0.41) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Tüm grupların seçenek tercihlerinin homojen bir dağılıma yakın olması, 

konu hakkında görüş belirtecek fikre sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Buna rağmen, pansiyon yemekhanesinin düzenlenmesi ve yemeklerin 

hazırlanmasında öğrenci katkılarının yeterli olmadığı söylenebilir. 

 
Öğrencilerin Rahat Çalışmaları İçin Etüt Salonunun/Salonlarının 

Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.14’te pansiyonlardaki öğrencilerin rahat çalışmaları için etüt 

salonunun/salonlarının yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Pansiyonlardaki etüt salonunun/salonlarının, öğrencilerin rahat 

çalışmaları için yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin     

% 43.8’inin “kısmen”, belleticilerin % 29.2’si ile öğrencilerin % 24.3’ünün ise 

“oldukça” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 
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Tablo 3.6.14 
Öğrencilerin Rahat Çalışmaları İçin Etüt Salonunun/Salonlarının 

Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.5 9 18.8 140 14.0 
Oldukça 8 25.0 14 29.2 243 24.3 
Kısmen 14 43.8 13 27.1 174 17.4 
Çok az 5 15.6 11 22.8 237 23.7 
Hiç - - 1 2.1 199 19.9 
Boş/Geçersiz 1 3.1 - - 7 0.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.35 3.40 2.89 
Standart Sapma 0.92 1.11 1.36 

X2=  29.910   sd= 8   p=0.000*   

 F= 4.987   p=0.007* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.35 ve 

belleticilerde 3.40 ve öğrencilerde 2.89 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 29.910, p= 0.000) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 4.987, p= 0.007) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-belletici (p= 0.036) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. Etüt salonlarının yeterli olduğu konusunda en iyimser grup 

belleticilerdir. Öğrenci grubunun tercihlerinde homojen bir dağılım göze 

çarpmaktadır.  
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Tüm grupların görüşleri dikkate alındığında sonuç olarak, 

pansiyonlardaki etüt salonunun/salonlarının, öğrencilerin rahat çalışmaları için 

istenen yeterlilikte olmadığı söylenebilir. 

 
Etüt Yaparken Öğrencilere Sağlanan Araç Gerecin Yeterliliği 

 
Tablo 3.6.15’te etüt yaparken öğrencilere sağlanan araç gerecin 

yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.6.15 

Etüt Yaparken Öğrencilere Sağlanan Araç Gerecin Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 2 6.3 5 10.4 94 9.4 
Oldukça 7 21.9 10 20.8 189 18.9 
Kısmen 13 40.6 14 29.2 192 19.2 
Çok az 8 25.0 13 27.1 267 26.7 
Hiç 2 6.2 6 12.5 247 24.7 
Boş/Geçersiz - - - - 11 1.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.97 2.90 2.61 
Standart Sapma 1.00 1.19 1.30 

X2=  16.558   sd= 8   p=0.035*   

 F= 2.220    p=0.109 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Etüt yaparken öğrencilere sağlanan araç gerecin yeterliliğine ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 40.6’sı ile belleticilerin % 29.2’sinin 

“kısmen”, öğrencilerin % 26.7’sinin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir.  

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.97, 

belleticilerde 2.90 ve öğrencilerde 2.61 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 16.558, p= 0.035) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.220, p= 0.109)  
 

Öğrenci grubunun seçenek tercihinde yine homojen bir dağılım 

görülmektedir. Etüt esnasında sağlanan araç gereçlerin yeterliği hakkında bu 

grup net bir görüşe sahip değildir. Sonuç olarak, pansiyonlarda etüt yaparken 

öğrencilere sağlanan araç gerecin istenen yeterlilikte olmadığı söylenebilir. 
 

Öğrencilerin, Pansiyondaki Sosyal Faaliyetlere Katılmaları 
 

Tablo 3.6.16’da öğrencilerin pansiyondaki sosyal faaliyetlere 

katılmalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.16 
Öğrencilerin, Pansiyondaki Sosyal Faaliyetlere Katılmaları 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 1 3.1 2 4.2 35 3.5 
Oldukça 7 21.9 9 18.8 167 16.7 
Kısmen 12 37.5 12 25.0 173 17.3 
Çok az 10 31.2 17 35.4 246 24.6 
Hiç 2 6.3 8 16.6 362 36.2 
Boş/Geçersiz - - - - 17 1.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.84 2.58 2.25 
Standart Sapma 0.95 1.11 1.22 

X2=  23.749   sd= 8   p=0.003*   

 F= 5.225   p=0.006* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Öğrencilerin pansiyondaki sosyal faaliyetlere katılmalarına ilişkin 

soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 37.5’inin “kısmen”, belleticilerin    

% 35.4’ünün “çok az”, öğrencilerin % 36.2’sinin ise  “hiç” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir.,  
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.84 ile 

“kısmen”,  belleticilerde 2.58 ve öğrencilerde 2.25 ile “çok az” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 23.749, p= 0.003) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 5.225, p= 0.006) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.025) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
 
 Öğrencilerin pansiyonlardaki sosyal faaliyetlere çok az katıldıkları 

söylenebilir. 
 

Yönetici ve Belleticilerin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışmasına 
Destek Sağlaması 
 

Tablo 3.6.17’de okul pansiyonlarındaki yönetici ve belleticilerin 

öğrencilerin verimli ders çalışmasına destek sağlamalarına ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
 

Okul pansiyonlarındaki yönetici ve belleticilerin öğrencilerin verimli 

ders çalışmasına destek sağlamalarına ilişkin soruya kaynak gruplardan, 
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yöneticilerin % 50’si, belleticilerin % 47.9’u ile öğrencilerin % 28.7’si 

“oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 

Tablo 3.6.17 
Yönetici ve Belleticilerin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışmasına Destek 

Sağlaması 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 6 18.8 5 10.4 171 17.1 
Oldukça 16 50.0 23 47.9 287 28.7 
Kısmen 10 31.2 16 33.3 204 20.4 
Çok az - - 3 6.3 196 19.6 
Hiç - - 1 2.1 130 13.0 
Boş/Geçersiz - - - - 12 1.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.88 3.58 3.18 
Standart Sapma 0.71 0.85 1.30 

X2=  34.942   sd= 8   p=0.000*   

 F= 6.875   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

  Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.88 ve 

belleticilerde 3.58 ile “oldukça”, öğrencilerde ise 3.18 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 34.942, p= 0.000) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 6.875, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.009) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
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 Yönetici ve belleticiler okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin verimli 

ders çalışmasına destek sağladıklarını düşünürken öğrencilerin, yönetici ve 

belleticilerin desteğini istedikleri düzeyde bulmadıkları söylenebilir. 
 

Pansiyondaki Sağlık Elemanının, Öğrencilere Hizmet Vermesi  
 

Tablo 3.6.18’de pansiyonlardaki sağlık elemanlarının, öğrencilere 

hizmet vermesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.18 
Pansiyondaki Sağlık Elemanının, Öğrencilere Hizmet Vermesi  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - - - 53 5.3 
Oldukça - - - - 109 10.9 
Kısmen - - 3 6.3 86 8.6 
Çok az - - - - 114 11.4 
Hiç 15 46.9 16 33.3 406 40.6 
Boş/Geçersiz 17 53.1 29 60.4 232 23.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 1.00 1.32 2.07 
Standart Sapma 0.00 0.75 1.35 

X2=  23.421   sd= 8   p=0.003*   

 F= 7.667   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlardaki sağlık elemanlarının, öğrencilere hizmet vermesine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’u, belleticilerin             

% 33.3’ü, öğrencilerin ise % 40.6’sı “hiç” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

Yöneticilerin % 53.1’i ile belleticilerin % 60.4’ü bu soruyu cevapsız 

bırakmıştır. Bu durum söz konusu yönetici ve belleticilerin görev yaptıkları 

pansiyonlarda sağlık elemanının bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 1.00 ve 

belleticilerde 1.32 ile “hiç”, öğrencilerde 2.07 ile “çok az” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 23.421, p= 0.003) 
  

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 7.667, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.008), öğrenci-belletici (p= 0.049) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
  

Pansiyonlarda sağlık elemanlarının, öğrencilere hizmet vermediği, bu 

durumun pansiyonların tamamına yakınında sağlık elemanın mevcut 

olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. 
  
 Yöneticilerin Öğrencilerle Etkili İletişim Kurması 
  

Tablo 3.6.19’da pansiyonlardaki yöneticilerin öğrencilerle etkili iletişim 

kurmalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
  

Tablo 3.6.19 
Yöneticilerin Öğrencilerle Etkili İletişim Kurması 

Katılma Düzeyi Yönetici Öğrenci 
f % f % 

Çok 7 21.9 172 17.2
Oldukça 24 75.0 256 25.6
Kısmen 1 3.1 206 20.6
Çok az - - 216 21.6
Hiç - - 136 13.6
Boş/Geçersiz - - 14 1.4
Toplam 32 100.0 1000 100.0
Aritmetik Ortalama 4.19 3.11 
Standart Sapma 0.47 1.31 

XY – XÖ = 1.07  t = 11.532 p = 0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Yöneticilerin öğrencilerle etkili iletişim kurmalarına ilişkin soruya 

yöneticilerin % 75 oranla çoğunluğu öğrencilerle etkili iletişim kurduğunu 

belirtirken öğrencilerin % 25.2’si “oldukça”, % 21.6’sı “çok az”, % 20.6’sı ise 

“kısmen” düzeyinde yöneticilerin kendileriyle iletişim kurduklarını belirtmiştir. 

Öğrencilerin % 55.8 oranla yarıdan fazlasının yöneticilerle aynı görüşte 

olmaması, yöneticilerin öğrencilerle iletişim kurarken daha ilgili ve istekli 

olmaları gerektiğini düşündürmektedir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.19 ile 

“oldukça” ve öğrencilerde 3.11 ile “kısmen” düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Yöneticilerin öğrencilerle etkili iletişim kurmalarına ilişkin gruplar 

arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olduğu, diğer bir ifadeyle yönetici ve 

öğrenci görüşleri arasında uyumsuzluk olduğu söylenebilir. (t = 11.532,             

p = 0.000) 

 
Öğrencilere göre, yöneticilerin kendileriyle iletişim kurmada fazla 

başarılı olmadıkları söylenebilir. 

 
Belleticilerin Öğrencilerle Etkili İletişim Kurması 

 
Tablo 3.6.20’de pansiyonlardaki belleticilerin öğrencilerle etkili iletişim 

kurmalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Pansiyonlardaki belleticilerin öğrencilerle etkili iletişim kurmalarına 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, belleticilerin % 54.2 oranla yarıdan fazlası 

öğrencilerle “oldukça” etkili iletişim kurduklarını belirtirken  öğrencilerin       % 

25.2’si belleticilerin kendileriyle “oldukça”, % 25.2’si “kısmen”,  % 25’i “çok 

az” iletişim kurduklarını belirtmiştir. Öğrencilerin % 50.2 oranla yarısının 

belleticilerin kendileriyle yeterli bir iletişim kuramadıklarını belirtmeleri  
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belleticilerin öğrencilerle iletişim kurarken daha ilgili ve istekli olmaları 

gerektiğini düşündürmektedir. 

 
Tablo 3.6.20 

Belleticilerin Öğrencilerle Etkili İletişim Kurması 

Katılma Düzeyi Belletici Öğrenci 
f % f % 

Çok 10 20.8 105 10.5
Oldukça 26 54.2 252 25.2
Kısmen 12 25.0 252 25.2
Çok az - - 250 25.0
Hiç - - 118 11.8
Boş/Geçersiz - - 23 2.3
Toplam 48 100.0 1000 100.0
Aritmetik Ortalama 3.96 2.98 
Standart Sapma 0.68 1.20 

XB – XÖ = 0.98  t = 9.297 p = 0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının belleticilerde 3.96 ile 

“oldukça”, öğrencilerde 2.98 ile “kısmen” düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Pansiyonlardaki belleticilerin öğrencilerle etkili iletişim kurmalarına 

ilişkin gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olduğu, diğer bir 

ifadeyle belletici ve öğrenci görüşleri arasında uyumsuzluk olduğu 

söylenebilir.(t = 9.297, p = 0.000) 

 
Pansiyonda Öğrencilerin Doğal Afetlere (deprem, yangın, sel vb.) 

Hazır Olmalarını Sağlayıcı Bilgilendirmelerin Yapılması 
 

Tablo 3.6.21’de pansiyonlarda öğrencilerin doğal afetlere hazır 

olmalarını sağlayıcı bilgilendirmelerin yapılmasına ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.6.21 
Pansiyonda Öğrencilerin Doğal Afetlere (deprem, yangın, sel vb.) Hazır 

Olmalarını Sağlayıcı Bilgilendirmelerin Yapılması 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 3 6.3 73 7.3 
Oldukça 21 65.6 18 37.5 147 14.7 
Kısmen 6 18.8 16 33.3 157 15.7 
Çok az 2 6.2 7 14.6 230 23.0 
Hiç - - 4 8.3 376 37.6 
Boş/Geçersiz - - - - 17 1.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.78 3.19 2.30 
Standart Sapma 0.71 1.05 1.31 

X2=  94.187   sd= 8   p=0.000*   

 F= 30.334   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonlarda öğrencilerin doğal afetlere hazır olmalarını sağlayıcı 

bilgilendirmelerin yapılmasına ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin 

% 65.6’sı ile belleticilerin % 37.5’i “oldukça” düzeyinde, öğrencilerin % 37.6’sı 

ise “hiç” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.78 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.19 ile “kısmen” ve öğrencilerde 2.30 ile “çok az” 

düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 94.187, p= 0.000) 
 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 30.334, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 
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sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 
 Pansiyonlarda öğrencilerin doğal afetlere hazır olmalarını sağlayıcı 

bilgilendirmelerin yeterince sağlanamadığı söylenebilir. 
 

Devlet Tarafından Verilen Harçlığın, Öğrenci İhtiyaçlarını 
Karşılamadaki Yeterliliği  
 

Tablo 3.6.22’de pansiyonlarda kalan öğrencilere devlet tarafından 

verilen harçlığın, ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
 

Tablo 3.6.22 
Devlet Tarafından Verilen Harçlığın, Öğrenci İhtiyaçlarını Karşılamadaki 

Yeterliliği  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - 2 4.2 20 2.0 
Oldukça - 1 2.1 44 4.4 
Kısmen 9 28.1 9 18.7 62 6.2 
Çok az 18 56.3 17 35.4 311 31.1 
Hiç 5 15.6 17 35.4 548 54.8 
Boş/Geçersiz - - 2 4.2 15 1.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.13 2.00 1.66 
Standart Sapma 0.66 1.03 0.93 

X2=  50.480   sd= 8   p=0.000*   

 F= 6.709   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlarda kalan öğrencilere devlet tarafından verilen harçlığın, 

ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, 

yöneticilerin % 56.3’ü “çok az”, belleticilerin % 35.4’ü ile öğrencilerin % 54.8’i 

“hiç” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.13, 

belleticilerde 2.00 ve öğrencilerde 1.66 ile “çok az” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 50.480, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 6.709, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.020), öğrenci-belletici (p= 0.050) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Pansiyonlarda kalan öğrencilere devlet tarafından verilen harçlığın, tüm 

gruplarca yetersiz bulunduğu anlaşılmaktadır. 
 
Öğrencilerin Aldığı Kırtasiye Yardımının ( kitap, defter, kalem vb.) 

Onların İhtiyaçlarını Karşılamadaki Yeterliliği 
 
Tablo 3.6.23’te pansiyonlarda kalan öğrencilerin aldığı kırtasiye 

yardımının ( kitap, defter, kalem vb.) ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Pansiyonlarda kalan öğrencilerin aldığı kırtasiye yardımının ( kitap, 

defter, kalem vb.) ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin soruya kaynak 

gruplardan, yöneticilerin % 40.6’sı “oldukça”, belleticilerin % 31.3’ünün 

“kısmen”, öğrencilerin % 27.2’sinin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 
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Tablo 3.6.23 
Öğrencilerin Aldığı Kırtasiye Yardımının ( kitap, defter, kalem vb.) 

Onların İhtiyaçlarını Karşılamadaki Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.5 10 20.8 156 15.6 
Oldukça 13 40.6 10 20.8 213 21.3 
Kısmen 11 34.4 15 31.3 184 18.4 
Çok az 3 9.4 9 18.8 272 27.2 
Hiç 1 3.1 3 6.2 161 16.1 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 14 1.4 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.50 3.32 2.93 
Standart Sapma 0.95 1.20 1.33 

X2=  24.772   sd= 8   p=0.002*   

 F= 4.686   p=0.009* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.50 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.32 ve öğrencilerde 2.93 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 24.772, p= 0.002) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 4.686, p= 0.009) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.45) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
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 Pansiyonlarda kalan öğrencilerin aldığı kırtasiye yardımının ( kitap, 

defter, kalem vb.) ihtiyaçlarını karşılamada yöneticilere göre yeterli bulunurken 

belletici ve öğrencilere göre yetersiz görüldüğü söylenebilir. 

 
Öğrencilerin Aldığı Giyecek Yardımının (Elbise, palto, gömlek, 

kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) 
İhtiyaçlarını Karşılamadaki Yeterliliği 
 

Tablo 3.6.24’te pansiyonlarda öğrencilerin aldığı giyecek yardımının 

(elbise, palto, gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, 

terlik vb.) ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3.6.24 

Öğrencilerin Aldığı Giyecek Yardımının (Elbise, palto, gömlek, kravat, iç 
çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) İhtiyaçlarını 

Karşılamadaki Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 9 18.8 86 8.6 
Oldukça 9 28.1 10 20.8 152 15.2 
Kısmen 17 53.1 18 37.5 194 19.4 
Çok az 3 9.4 6 12.5 361 36.1 
Hiç - - 3 6.3 193 19.3 
Boş/Geçersiz - - 2 4.1 14 1.4 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.38 3.35 2.57 
Standart Sapma 0.79 1.14 1.21 

X2=  56.009   sd= 8   p=0.000*   

 F= 15.613   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonlarda öğrencilerin aldığı giyecek yardımının (elbise, palto, 

gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) 

ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine ilişkin soruya kaynak gruplardan, 
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yöneticilerin % 53.1’i ile belleticilerin % 37.5’inin “kısmen”, öğrencilerin        

% 36.1’inin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.38 ve 

belleticilerde 3.35 ile “kısmen”, öğrencilerde 2.57 ile “çok az” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 56.009, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 15.613, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.001), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
Pansiyonlarda öğrencilerin aldığı giyecek yardımının (elbise, palto, 

gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu söylenebilir. 

 
Öğrencilere Giyecek ve Kırtasiye Yardımlarının Zamanında 

Verilmesi 
 

Tablo 3.6.25’te pansiyonlarda kalan öğrencilere giyecek ve kırtasiye 

yardımlarının zamanında verilmesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Pansiyonlarda kalan öğrencilere yapılan giyecek ve kırtasiye 

yardımlarının zamanında verilmesine ilişkin soruya kaynak gruplardan, 
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yöneticilerin % 40.6’sı ile belleticilerin % 43.7’sinin “oldukça”, öğrencilerin   

% 28.7’sinin ise “çok az” düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  

 
Tablo 3.6.25 

Giyecek ve Kırtasiye Yardımlarının Zamanında Verilmesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 9 28.1 10 20.8 66 6.6 
Oldukça 13 40.6 21 43.7 161 16.1 
Kısmen 7 21.9 12 25.0 257 25.7 
Çok az 2 6.3 2 4.2 287 28.7 
Hiç 1 3.1 2 4.2 207 20.7 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 22 2.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.84 3.74 2.58 
Standart Sapma 1.02 0.99 1.18 

X2=  83.504   sd= 8   p=0.000*   

 F= 38.532   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.84 ve 

belleticilerde 3.74 ile “oldukça”, öğrencilerde 2.58 ile “çok az” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 83.504, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 38.532, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
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Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda kalan öğrencilere sağlanan  

giyecek ve kırtasiye yardımlarının zamanında verildiğini belirtirken  

öğrencilerin aynı görüşte olmadıkları söylenebilir. 

 
Pansiyonda Kalan Farklı Okullardan Gelen Öğrencilerin Ulaşımda 

Sorun Yaşamaları 
 
Tablo 3.6.26’da pansiyonda kalan farklı okullardan gelen öğrencilerin 

ulaşımda sorun yaşamalarına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.6.26 

Farklı Okullardan Gelen Öğrencilerin Ulaşımda Sorun Yaşamaları 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - - - 68 6.8 
Oldukça 3 9.4 1 2.1 70 7.0 
Kısmen 2 6.3 2 4.2 71 7.1 
Çok az 1 3.1 7 14.6 88 8.8 
Hiç 5 15.6 9 18.8 168 16.8 
Boş/Geçersiz 21 65.6 29 60.3 535 53.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 2.27 2.53 1.74 
Standart Sapma 1.35 1.47 0.87 

X2=  11.535   sd= 8   p=0.173   

 F= 2.879   p=0.057 

 
Pansiyonda kalan farklı okullardan gelen öğrencilerin ulaşımda sorun 

yaşamalarına ilişkin soruya kaynak gruplardan, bu soruya cevap veren 

yöneticilerin % 15.6’sı, belleticilerin % 18.8’i ve öğrencilerin % 16.8’i “hiç” 

seçeneğinde görüş belirtmiştir. Yöneticilerin % 65.6’sı, belleticilerin % 60.3’ü 

ve öğrencilerin % 53.5’i bu soruya cevap vermemiştir. Bunun nedeni bu 

pansiyonlarda ulaşım sorunu yaşanmamasından ya da bu öğrencilerin kaldıkları 

pansiyonun bağlı olduğu okulda bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. 
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 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 2.27 ve 

belleticilerde 2.53 ile “çok az”, öğrencilerde 1.74 ile “hiç” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, diğer 

bir ifadeyle görüşler arasında bir uyumun bulunduğu söylenebilir. (X2= 11.535, 

p= 0.173) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.879, p= 0.057)  
 

Pansiyonda kalan farklı okullardan gelen öğrencilerin ulaşımda çok az 

sorun yaşadıkları söylenebilir.  
 

Genel Müdürlük Tarafından Tahsis Edilen Ödeneğin Pansiyon 
Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Yeterliliği   
 

Tablo 3.6.27’de bağlı olunan genel müdürlük tarafından tahsis edilen 

ödeneğin pansiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterliliğine ilişkin bulgular 

yer almaktadır. 
 

Tablo 3.6.27 
Tahsis Edilen Ödeneğin Pansiyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin 

Yeterliliği   

Katılma Düzeyi Yönetici 
f % 

Çok 2 6.3
Oldukça  12 37.5
Kısmen 3 9.3
Çok az 14 43.8
Hiç 1 3.1
Boş/Geçersiz - -
Toplam 32 100.0
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Bağlı olunan genel müdürlük tarafından tahsis edilen ödeneğin 

pansiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterliliğine ilişkin soruyu 

yöneticilerin % 43.8’i “çok az”, % 37.5’i “oldukça” seçeneğini işaretlemiştir.. 

 
Ödeneğin yeterliği konusunda yöneticilerin iki ayrı değerlendirmede 

bulunmaları düşündürücüdür. 

 
PANSİYONLARIN EĞİTİME KATKISINA İLİŞKİN YÖNETİCİ, 

BELLETİCİ VE ÖĞRENCİLERE AİT BULGULAR VE YORUMLAR 
 
Pansiyonun Fiziki Şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) Öğrencilerin 

Başarılarını Olumlu Etkilemesi 
 

Tablo 3.7.1’de pansiyonun fiziki şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) 

öğrencilerin okuldaki başarılarını olumlu etkilemesine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3.7.1 

Pansiyonun Fiziki Şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) Öğrencilerin 
Başarılarını Olumlu Etkilemesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.3 9 18.8 113 11.3 
Oldukça 15 46.9 16 33.2 299 29.9 
Kısmen 14 43.8 15 31.2 246 24.6 
Çok az - - 3 6.3 213 21.3 
Hiç - - 3 6.3 101 10.1 
Boş/Geçersiz - - 2 4.2 28 2.8 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.66 3.54 3.11 
Standart Sapma 0.65 1.09 1.18 

X2=  25.795   sd= 8   p=0.001*   

 F= 6.125   p=0.002* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyonun fiziki şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) öğrencilerin 

başarılarını olumlu etkilemesine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin 

% 46.9’u, belleticilerin % 33.2’si ile öğrencilerin % 29.9’unun “oldukça” 

düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.66 ve 

belleticilerde 3.54 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.11 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 25.795, p= 0.001) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 6.125, p= 0.002) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna  

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.035) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 

 
 Pansiyonun fiziki şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) öğrenci 

başarılarına yönetici ve belleticiler olumlu etkisinin olduğunu belirtirken 

öğrencilerin yeterli görmedikleri bu nedenle, pansiyonların fiziki şartlarının 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir. 

 
Sabah Etütlerinin, Öğrencilerin Okul Başarılarını Olumlu 

Etkilemesi 
 

Tablo 3.7.2’de sabah etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını olumlu 

etkilemesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 3.7.2 
Sabah Etütlerinin, Öğrencilerin Okul Başarılarını Olumlu Etkilemesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 2 6.3 4 8.3 130 13.0 
Oldukça 9 28.1 11 22.9 120 12.0 
Kısmen 12 37.5 8 16.7 92 9.2 
Çok az 5 15.5 13 27.1 126 12.6 
Hiç 2 6.3 5 10.4 441 44.1 
Boş/Geçersiz 2 6.3 7 14.6 91 9.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.13 2.90 2.31 
Standart Sapma 1.01 1.22 1.52 

X2=  67.553   sd= 8   p=0.000*   

 F= 7.233   p=0.001* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Sabah etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını olumlu etkilemesine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 37.5’i “kısmen”, belleticilerin 

% 27.1’i “çok az”, öğrencilerin % 44.1’i ise “hiç” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.13 ve 

belleticilerde 2.90 ile “kısmen”, öğrencilerde 2.31 ile “çok az” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 67.553, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 7.233, p= 0.001) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 
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göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.012), öğrenci-belletici (p= 0.046) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 
 Sabah etütlerinin, öğrenci başarılarını olumlu yönde fazla etkilemediği 

söylenebilir. 
 

Akşam Etütlerinin, Öğrencilerin Okul Başarılarını Olumlu 
Etkilemesi 
 

Tablo 3.7.3’te akşam etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını olumlu 

etkilemesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.7.3 
Akşam Etütlerinin, Öğrencilerin Okul Başarılarını Olumlu Etkilemesi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.5 12 25.0 321 32.1 
Oldukça 20 62.5 27 56.3 350 35.0 
Kısmen 8 25.0 8 16.6 147 14.7 
Çok az - - - - 101 10.1 
Hiç - - - - 54 5.4 
Boş/Geçersiz - 1 2.1 27 2.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.88 4.09 3.80 
Standart Sapma 0.61 0.65 1.17 

X2=  30.167   sd= 8   p=0.000*   

 F= 1.407   p=0.245 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Akşam etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını olumlu etkilemesine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 62.5’i, belleticilerin % 56.3’ü 

ile öğrencilerin % 35’i “oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.88,  

belleticilerde 4.09 ve öğrencilerde 3.80 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.            

(X2= 30.167, p= 0.000) 

  
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.407, p= 0.245)  

 
Akşam etütlerinin, öğrenci başarılarını olumlu etkilediği tüm gruplarca 

kabul edilmektedir. 

 
Pansiyon Şartlarının Öğrencileri Sosyal Hayata Hazırlamada 

Yeterliliği 
 
Tablo 3.7.4’te pansiyon şartlarının öğrencileri sosyal hayata 

hazırlamada yeterliliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.4 

Pansiyon Şartlarının Öğrencileri Sosyal Hayata Hazırlamada Yeterliliği 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 4 12.5 2 4.2 159 15.9 
Oldukça 13 40.6 26 54.2 289 28.9 
Kısmen 11 34.4 13 27.1 233 23.3 
Çok az 3 9.4 2 4.2 190 19.0 
Hiç 1 3.1 5 10.3 102 10.2 
Boş/Geçersiz - - - - 27 2.7 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.50 3.37 3.22 
Standart Sapma 0.95 1.02 1.23 

X2=  24.762   sd= 8   p=0.002*   

 F= 1.162   p=0.313 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyon şartlarının öğrencileri sosyal hayata hazırlamada yeterliliğine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 40.6’sı, belleticilerin             

% 54.2’si ile öğrencilerin % 28.9’u “oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.50 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.37 ve öğrencilerde 3.22 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 24.762, p= 0.002) 
 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.162, p= 0.313)  
 
 Pansiyon şartlarının öğrencileri sosyal hayata hazırlamada vasat 

düzeyde olduğu ya da fazla yeterli olmadığı söylenebilir. 
 

Yönetimin, Öğrencilerin Pansiyonda Karşılaştıkları Problemlerin 
Giderilmesindeki Yardımı 
 

Tablo 3.7.5’te pansiyon yönetiminin, öğrencilerin pansiyonda 

karşılaştıkları problemlerin giderilmesindeki yardımına ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 
 

Pansiyon yönetiminin, öğrencilerin pansiyonda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesindeki yardımına ilişkin soruya kaynak gruplardan, 

yöneticilerin % 62.5’i, belleticilerin % 56.3’ü ve öğrencilerin % 29.3’ü 

“oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
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Tablo 3.7.5 
Yönetimin, Öğrencilerin Pansiyonda Karşılaştıkları Problemlerin 

Giderilmesindeki Yardımı 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 10 31.2 11 22.9 144 14.4 
Oldukça 20 62.5 27 56.3 293 29.3 
Kısmen 2 6.3 8 16.6 216 21.6 
Çok az - - 1 2.1 195 19.5 
Hiç - - 1 2.1 132 13.2 
Boş/Geçersiz - - - - 20 2.0 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.25 3.96 3.12 
Standart Sapma 0.57 0.82 1.27 

X2=  53.589   sd= 8   p=0.000*   

 F= 22.350   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.25 ile “çok”, 

belleticilerde 3.96 ile “oldukça” ve öğrencilerde 3.12 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 53.589, p= 0.000) 
 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 22.350, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), öğrenci-belletici            

(p= 0.000) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 
 

Yönetici ve belleticiler öğrencilerin pansiyonda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesine yeterince yardımcı olduklarını belirtirken öğrenciler 
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bu konuda yeterince tatmin olmadıklarını söylemektedir., Buna göre, yönetimin 

öğrencilerin karşılaştıkları problemlere  daha duyarlı olmaları gerektiği 

söylenebilir. 
 
Belleticilerin, Öğrencilerin Pansiyonda Karşılaştıkları Problemlerin 

Giderilmesindeki Yardımı 
 
Tablo 3.7.6’da belleticilerin, öğrencilerin pansiyonda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesindeki yardımına ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.7.6 
Belleticilerin, Öğrencilerin Pansiyonda Karşılaştıkları Problemlerin 

Giderilmesindeki Yardımı 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
f % 

Çok 102 10.2
Oldukça 239 23.9
Kısmen 254 25.4
Çok az 235 23.5
Hiç 141 14.1
Boş/Geçersiz 29 2.9
Toplam 1000 100.0

 
Öğrencilerin % 25.4’ü pansiyonda karşılaştıkları problemlerin 

giderilmesinde belleticilerin kendilerine “kısmen” yardımcı olduğunu 

belirtirken % 23.9’u “oldukça”, % 23.5’i ise “çok az”  yardımcı olduklarını 

belirtmiştir.  
 
Sonuç olarak belleticilerin öğrencilerin pansiyonda karşılaştıkları 

problemlerin giderilmesinde yeterli olmadığı söylenebilir.  
 
Pansiyonda Rehberlik Servisinin Bulunmasının Faydası 
 
Tablo 3.7.7’de pansiyonda rehberlik servisinin bulunmasının faydasına 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 3.7.7 
Pansiyonda Rehberlik Servisinin Bulunmasının Faydası 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 18 56.3 33 68.8 374 37.4 
Oldukça 11 34.4 13 27.0 222 22.2 
Kısmen 2 6.2 2 4.2 124 12.4 
Çok az - - - - 77 7.7 
Hiç - - - - 164 16.4 
Boş/Geçersiz 1 3.1 - - 39 3.9 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.52 4.65 3.59 
Standart Sapma 0.63 0.57 1.49 

X2=  25.230   sd= 4   p=0.000*   

 F= 12.061   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonda rehberlik servisinin bulunmasının faydasına ilişkin soruya 

kaynak gruplardan, yöneticilerin % 56.3’ü, belleticilerin % 68.8’i ile 

öğrencilerin % 37.4’ü “çok” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.52 ve 

belleticilerde 4.65 ile “çok”, öğrencilerde 3.59 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 25.230, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 12.061, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 
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sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.44), yönetici-belletici (p= 0.41) 

ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Kaynak grupların pansiyonlarda rehberlik servisinin bulunmasını 

faydalı buldukları görülmektedir. 

 
Pansiyonda Öğrencilerin Karşılaştıkları Problemlerin 

Giderilmesinde, Diğer Görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) 
Yardımı 

 
Tablo 3.7.8’de pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin 

giderilmesinde, diğer görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) 

yardımına ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.8 

Pansiyonda Öğrencilerin Karşılaştıkları Problemlerin Giderilmesinde, 
Diğer Görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) Yardımı 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 4 8.3 77 7.7 
Oldukça 15 46.9 12 25.0 120 12.0 
Kısmen 10 31.2 10 20.8 175 17.5 
Çok az 3 9.4 8 16.7 207 20.7 
Hiç - - 12 25.0 394 39.4 
Boş/Geçersiz 1 3.1 2 4.2 26 2.6 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.58 2.74 2.26 
Standart Sapma 0.81 1.34 1.33 

X2=  53.661   sd= 10   p=0.000*   

 F= 17.452   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde, 

diğer görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) yardımına ilişkin soruya 
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kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’u “oldukça”, belleticilerin % 25’i ile 

öğrencilerin % 39.4’ü ise “hiç” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

  
Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.58 ile 

“oldukça”, belleticilerde 2.74 ile “kısmen” ve öğrencilerde 2.26 ile “çok az” 

düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 53.661, p= 0.000) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 17.452, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi 

sonucuna göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.000), yönetici-belletici           

(p= 0.023) ortalamaları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
 Pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde, 

diğer görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) yetersiz olduğu,bu 

durumun, pansiyonlarda sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb. görevlilerin 

bulunmamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

 
Pansiyonda Kalmanın, Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına 

(güçlü ve zayıf yönleri) ve Sorumluluk Almalarına Katkısı  
 
Tablo 3.7.9’da pansiyonda kalmanın, öğrencilerin kendilerini 

tanımalarına (güçlü ve zayıf yönleri) ve sorumluluk almalarına katkısına ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 3.7.9 
Pansiyonda Kalmanın, Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına (güçlü ve 

zayıf yönleri) ve Sorumluluk Almalarına Katkısı  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 5 15.6 11 22.9 356 35.6 
Oldukça 20 62.5 27 56.3 328 32.8 
Kısmen 7 21.9 7 14.5 149 14.9 
Çok az - - 1 2.1 90 9.0 
Hiç - - 1 2.1 52 5.2 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 25 2.5 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.94 3.98 3.87 
Standart Sapma 0.62 0.82 1.16 

X2=  28.592   sd= 8   p=0.000*   

 F= 0.264   p=0.768 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 

Pansiyonda kalmanın, öğrencilerin kendilerini tanımalarına (güçlü ve 

zayıf yönleri) ve sorumluluk almalarına katkısına ilişkin soruya kaynak 

gruplardan, yöneticilerin % 62.5’i ile belleticilerin % 56.3’ü “oldukça”, 

öğrencilerin % 35.6’sı ise “çok” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.94, 

belleticilerde 3.98 ve öğrencilerde 3.87 ile “oldukça” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 28.592, p= 0.000) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 0.264, p= 0.768)  
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 Pansiyonda kalmanın, öğrencilerin kendilerini tanımalarına (güçlü ve 

zayıf yönleri) ve sorumluluk almalarına katkısı olduğu görülmektedir. 

 
Pansiyon Ortamının, Öğrencileri Yüksek Öğretime 

Yönlendirmedeki Etkisi  
 
Tablo 3.7.10’da pansiyon ortamının, öğrencileri yüksek öğretime 

yönlendirmedeki etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.10 

Pansiyon Ortamının, Öğrencileri Yüksek Öğretime Yönlendirmedeki 
Etkisi  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 5 15.6 7 14.6 188 18.8 
Oldukça 15 46.9 17 35.4 342 34.2 
Kısmen 12 37.5 16 33.3 204 20.4 
Çok az - - 4 8.3 138 13.8 
Hiç - - 3 6.3 106 10.6 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 22 2.2 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.78 3.45 3.38 
Standart Sapma 0.71 1.06 1.25 

X2=  18.817   sd= 8   p=0.016*   

 F= 1.740   p=0.176 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyon ortamının, öğrencileri yüksek öğretime yönlendirmedeki 

etkisine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 46.9’u, belleticilerin 

% 35.4’ü ve öğrencilerin % 34.2’si “oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.78 ve 

belleticilerde 3.45 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.38 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 18.817, p= 0.016) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.740, p= 0.176) 
 

Yönetici ve belleticiler pansiyon ortamını, öğrencileri yüksek öğretime 

yönlendirmede oldukça düzeyinde başarılı görürken öğrenciler kısmen 

düzeyinde başarılı görmektedir. 
 

Pansiyon Yaşamının, Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerinin Ortaya 
Çıkmasındaki Etkisi  
 

Tablo 3.7.11’de pansiyon yaşamının, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin 

ortaya çıkmasındaki etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.7.11 
Pansiyon Yaşamının, Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerinin Ortaya 

Çıkmasındaki Etkisi  

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 3 9.4 4 8.3 118 11.8 
Oldukça 9 28.1 14 29.2 269 26.9 
Kısmen 18 56.3 16 33.3 272 27.2 
Çok az 1 3.1 11 22.9 163 16.3 
Hiç - - 2 4.2 145 14.5 
Boş/Geçersiz 1 3.1 1 2.1 33 3.3 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.45 3.15 3.05 
Standart Sapma 0.72 1.02 1.24 

X2=  23.104   sd= 8   p=0.003*   

 F= 1.707   p=0.182 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyon yaşamının, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya 

çıkmasındaki etkisine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 56.3’ü, 

belleticilerin % 33.3’ü ve öğrencilerin % 27.2’sinin “kısmen” düzeyinde görüş 

belirttikleri görülmektedir. 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.45 ile 

“oldukça”, belleticilerde 3.15 ve öğrencilerde 3.05 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 23.104, p= 0.003) 
 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 1.707, p= 0.182)  
 
 Pansiyon yaşamının, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında yeterince etkili olmadığı söylenebilir. 
 

Pansiyon Ortamının, Öğrencilerin Öz Güveninin (güven duygusu) 
Gelişmesindeki Etkisi 
 

Tablo 3.7.12’de pansiyon ortamının, öğrencilerin öz güveninin (güven 

duygusu) gelişmesindeki etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Pansiyon ortamının, öğrencilerin öz güveninin (güven duygusu) 

gelişmesindeki etkisine ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin             

% 56.3’ü, belleticilerin % 52.1’i ve öğrencilerin % 30.2’si “oldukça” düzeyinde 

görüş belirtmiştir. 
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Tablo 3.7.12 
Pansiyon Ortamının, Öğrencilerin Öz Güveninin (güven duygusu) 

Gelişmesindeki Etkisi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok 8 25.0 7 14.5 170 17.0 
Oldukça 18 56.3 25 52.1 302 30.2 
Kısmen 5 15.6 10 20.8 214 21.4 
Çok az 1 3.1 3 6.3 169 16.9 
Hiç - - 2 4.2 114 11.4 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 31 3.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.03 3.68 3.25 
Standart Sapma 0.74 0.96 1.26 

X2=  26.688   sd= 8   p=0.001*   

 F= 8.489   p=0.000* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.03 ve 

belleticilerde 3.68 ile “oldukça”, öğrencilerde 3.25 ile “kısmen” düzeyinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 26.688, p= 0.001) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. 

(F= 8.489, p= 0.000) Farklı grupların tespiti için yapılan Scheffe testi sonucuna 

göre bu farkın öğrenci-yönetici (p= 0.002) ortalamaları arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. 
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 Yönetici ve belleticiler pansiyon ortamının, öğrencilerin öz güveninin 

(güven duygusu) gelişmesine olumlu etki ettiğini düşünseler de öğrenciler 

pansiyon ortamının öz güvenlerinin gelişmesinde yeterli düzeyde olumlu etkiye 

sahip olmadığını belirtmektedir. 
 
Pansiyonun Bulunduğu Çevrenin, Öğrenciler Üzerindeki Olumlu 

Etkisi 
 
Tablo 3.7.13’te pansiyonun bulunduğu çevrenin, öğrenciler üzerindeki 

olumlu etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.7.13 
Pansiyonun Bulunduğu Çevrenin, Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkisi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici Öğrenci 
f % f % f % 

Çok - - 6 12.5 126 12.6 
Oldukça 13 40.6 16 33.3 234 23.4 
Kısmen 11 34.4 15 31.3 224 22.4 
Çok az 4 12.5 5 10.4 205 20.5 
Hiç 3 9.4 5 10.4 185 18.5 
Boş/Geçersiz 1 3.1 1 2.1 26 2.6 
Toplam 32 100.0 48 100.0 1000 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.10 3.28 2.91 
Standart Sapma 0.98 1.16 1.31 

X2=  19.091   sd= 8   p=0.014*   

 F= 2.066   p=0.127 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
 
Pansiyonun bulunduğu çevrenin, öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine 

ilişkin soruya kaynak gruplardan, yöneticilerin % 40.6’sı, belleticilerin             

% 33.3’ü ve öğrencilerin % 23.4’ü “oldukça” düzeyinde görüş belirtmiştir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.10, 

belleticilerde 3.28 ve öğrencilerde 2.91 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Kay kare testi sonuçlarına göre grupların meslekî görev ve konumları 

itibariyle aralarında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın mevcut olduğu, diğer bir 

ifadeyle görüşler arasında bir uyumsuzluğun bulunduğu söylenebilir.           

(X2= 19.091, p= 0.014) 

 
 Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre grupların aritmetik 

ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 

(F= 2.066, p= 0.127)  

 
 Pansiyonun bulunduğu çevrenin, öğrenciler üzerinde yeterli bir olumlu 

etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin, Gündüzlü Öğrencilere Göre 

Başarı Durumu 
 

Tablo 3.7.14’te pansiyonlarda kalan öğrencilerin, gündüzlü öğrencilere 

göre başarı durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.14 

Pansiyonda Kalan Öğrencilerin, Gündüzlü Öğrencilere Göre Başarı 
Durumu 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici 
f % f % 

Çok 5 15.7 4 8.3 
Oldukça 13 40.6 15 31.2 
Kısmen 13 40.6 18 37.5 
Çok az 1 3.1 9 18.8 
Hiç - - 1 2.1 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 
Aritmetik Ortalama 3.69 3.26 
Standart Sapma 0.78 0.94 

XY – XB = 0.43  t = 2.140 p = 0.036* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 
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Pansiyonlarda kalan öğrencilerin, gündüzlü öğrencilere göre başarı 

durumuna ilişkin soruya kaynak gruplardan yöneticilerin % 40.6’sı pansiyonda 

kalan öğrencilerin gündüzlü öğrencilere göre “oldukça" başarılı olduklarını, 

belleticilerin % 37.5’i ise “kısmen” başarılı olduklarını belirtmişlerdir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.69 ile 

“oldukça” ve belleticilerde  3.26 ile “kısmen” düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
Pansiyonlarda kalan öğrencilerin, gündüzlü öğrencilere göre başarı 

durumuna ilişkin gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olduğu, diğer 

bir ifadeyle yönetici ve belletici görüşleri arasında uyumsuzluk olduğu 

söylenebilir.( t = 2.140, p = 0.036) 

 
Verilerden, öğrencilerin pansiyonda kalmalarının okul başarılarına 

etkisi, gündüzlü öğrencilerle kıyaslandığında pek de önemsenecek bir fark 

meydana getirmediği görülmektedir. 

 
Öğrencilerin Pansiyonda Kalmalarının Okul Başarılarına Etkisi 
 
Tablo 3.7.15’te öğrencilerin pansiyonda kalmalarının okul başarılarına 

etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.15 

Öğrencilerin Pansiyonda Kalmalarının Okul Başarılarına Etkisi 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
f % 

,Çok 254 25.4
Oldukça 332 33.2
Kısmen 183 18.3
Çok az 103 10.3
Hiç 104 10.4
Boş/Geçersiz 24 2.4
Toplam 1000 100.0
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Öğrencilerin pansiyonda kalmalarının okul başarılarına etkisine ilişkin 

olarak, öğrencilerin % 58.6 oranla yarıdan fazlası pansiyonda kalmalarının okul 

başarılarını olumlu etkilediğini belirtmiştir. 

 
Öğrencilerin pansiyonda kalmalarının okul başarılarını olumlu 

etkilediğini söylemeleri pansiyonlarda öğrencilerin ders çalışmaları için uygun 

ortamın bulunduğunu ya da öğrencilerin ev ortamlarının ders çalışmak için 

uygun olmadığını, pansiyonda kalmalarının onlar için bir avantaj olduğunu 

düşündürmektedir. 

 
Boş Kontenjanların Doldurulması İçin Yapılan Mahalli Sınavlarda 

Belli Bir Taban Puanın Belirlenmesinin, Pansiyonlardaki Öğrenci 
Başarısına Olumlu Etkisi 
 

Tablo 3.7.16’da boş kontenjanların doldurulması için yapılan mahalli 

sınavlarda belli bir taban puanın belirlenmesinin, pansiyonlardaki öğrenci 

başarısına olumlu etkisine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
Tablo 3.7.16 

Boş Kontenjanların Doldurulması İçin Yapılan Mahalli Sınavlarda Belli 
Bir Taban Puanın Belirlenmesinin, Pansiyonlardaki Öğrenci Başarısına 

Olumlu Etkisi 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici 
f % f % 

Çok 15 46.9 16 33.3 
Oldukça 13 40.6 17 35.4 
Kısmen 4 12.5 6 12.5 
Çok az - - 7 14.6 
Hiç - - 1 2.1 
Boş/Geçersiz - - 1 2.1 
Toplam 32 100.0 48 100.0 
Aritmetik Ortalama 4.34 3.85 
Standart Sapma 0.70 1.12 

XY – XB = 0.49  t = 2.400 p = 0.019* 

*: p < 0.05 düzeyinde manidar 



 132

Boş kontenjanların doldurulması için yapılan mahalli sınavlarda belli 

bir taban puanın belirlenmesinin, pansiyonlardaki öğrenci başarısına olumlu 

etkisine ilişkin soruya, yöneticilerin % 87.5’i  ile belleticilerin % 68.7’si 

pansiyonlardaki öğrenci başarısını olumlu etkilediğini belirtmiştir. 
 

 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 4.34 ile 

“oldukça”nın üzerinde, belleticilerde ise 3.85 ile “oldukça”ya yakın olduğu 

anlaşılmaktadır. 
 

Boş kontenjanların doldurulması için yapılan mahalli sınavlarda belli 

bir taban puanın belirlenmesinin, pansiyonlardaki öğrenci başarısına olumlu 

etkisine ilişkin gruplar arasında 0.05 düzeyinde manidar bir fark olduğu, diğer 

bir ifadeyle yönetici ve belletici görüşleri arasında uyumsuzluk olduğu 

söylenebilir.( t = 2.400, p = 0.019) 
 

Yönetici ve belleticiler, boş kontenjanların doldurulması için yapılan 

mahalli sınavlarda belli bir taban puan belirlenmesinin, pansiyonda kalan 

öğrencilerin başarısına olumlu etkisi olduğu yönünde aynı görüştedirler. 
 

Pansiyonun, Yörenin İhtiyacını Karşılaması Açısından Uygunluğu 
 

Tablo 3.7.17’de pansiyonun yörenin ihtiyacını karşılaması acısından 

uygunluğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 
 

Tablo 3.7.17 
Pansiyonun, Yörenin İhtiyacını Karşılaması Açısından Uygunluğu 

Katılma Düzeyi Yönetici Belletici 
f % f % 

Çok 12 37.5 15 31.3
Oldukça 10 31.3 15 31.3
Kısmen 8 25.0 7 14.5
Çok az 1 3.1 8 16.6
Hiç                              1 3.1 2 4.2
Boş/Geçersiz - - 1 2.1
Toplam 32 100.0 48 100.0
Aritmetik Ortalama 3.97 3.70 
Standart Sapma 1.03 1.21 

XY – XB = 0.27  t = 1.049 p = 0.298 
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Pansiyonun yörenin ihtiyacını karşılaması açısından uygunluğuna  

ilişkin soruya, yöneticilerin % 68.8’i  ile belleticilerin % 62.6’sı pansiyonların 

yörenin ihtiyacını karşılaması açısından uygun olduğunu belirtmiştir. 

 
 Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarının yöneticilerde 3.97 ve 

belleticilerde 3.70 ile “oldukça” düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Pansiyonun yöre ihtiyacına uygunluğuna ilişkin gruplar arasında 0.05 

düzeyinde manidar bir fark olmadığı, yönetici ve belletici görüşleri arasında 

uyum olduğu söylenebilir.( t = 1.049, p = 0.298) 
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BÖLÜM - 4 

 
GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
Milli Eğitim Bakanlığı Erkek  Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki okul pansiyonlarına öğrenci akışı, öğrencilerin başarı durumu, 

pansiyonların yönetimi ve pansiyonların iyileştirilmesine yönelik olarak, 

pansiyon müdürü, belletici ve öğrencilere (Form-I, Form-II, Form-III) anket 

uygulanmıştır. Bu bölümde, anketlerin kişisel görüş ve öneriler kısmında,  

pansiyonun fiziki yapısı, personel durumu, disiplini, öğrenci taleplerine cevap 

vermesi, ulaşım ve eğitime katkısına ilişkin ankette yer almayan görüş ve 

önerileri belirtmeleri istenmiştir. Ankete katılanlar, bu konularda görüş 

bildirmiş ve önerilerde bulunmuşlardır. Görüş ve önerilerin önemli bir kısmı 

değişen oranlarda tekrarlanmıştır.  

  
Ankete katılanların görüş ve önerileri, tekrarlanma sayıları (frekansları) 

dikkate alınarak bu bölümde sıralanmıştır. 

 
4.1. ÖĞRENCİLERE  AİT GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
Sıra No Görüş ve Öneriler Frekans 

1 Sabah etütleri kaldırılmalı hasta olanlar etüt odalarına 
girmemelidir........................................................................ 

 
114 

2 Verilen yardımlar kaliteli olmalı ve öğrenciler kendileri 
seçmelidir. Giysilerimiz ve diğer ihtiyaçlarımız rekabete 
dayalı sistemle alınmalıdır................................................... 

 
 

102 

3 Pansiyonda bazen hırsızlık olayları olduğundan güvenlik 
tedbirleri arttırılmalıdır........................................................ 

 
42 

4 Pansiyonlarda öğrencilerin onur ve gururlarını kırıcı 
disiplin uygulamaları yapılmamalıdır. Pansiyonda kalan 
öğrencilerin sosyal yapıları dikkate alınarak eğitimciler 
daha fazla anlayışlı olmalıdır.............................................. 

 
 
 

40 
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Sıra No Görüş ve Öneriler Frekans 

5 Üniversite Seçme Sınavına hazırlanan öğrencilere ders 
çalışmaları için daha fazla zaman, mekan ve teknik 
yardım yapılmalıdır............................................................. 

 
 

27 

6 Öğrencilere karşı tavır ve davranışlarda, genç insanlarla 
muhatap olunduğu hissettirilmelidir.................................... 

 
26 

7 Pansiyon odalarında öğrenciler uyum sağlayabileceği 
arkadaşlarıyla birlikte kalmaları sağlanmalıdır. ................. 

 
25 

8 Pansiyon odalarında kalan öğrenci sayıları azaltılmalıdır. 23 

9 Çarşı izni saatleri arttırılmalı evci izinleri her hafta olmalı, 
mümkünse evci dönüşleri Pazartesi sabah olmalıdır........... 

 
19 

10 Pansiyonlarda çamaşır odası, çamaşır makinesi, ütü, saç 
kurutma makinesi, çamaşırlık asacağı bulunmalı ve 
çamaşırlarımız daha sıklıkla yıkanmalıdır.......................... 

 
 

19 

11 Pansiyonlarda kalan öğrencilere internet, günlük gazete, 
dergi mecmua vb imkânlar sağlanmalıdır.. ........................ 

 
17 

12 Yemekhane ve diğer birimlere ait nöbetler öğrenciler 
tarafından tutulmamalıdır.................................................... 

 
14 

13 Telefon kabinleri yeterli hale getirilmeli, dışarıdan gelen 
telefonlar öğrencilere bildirilmeli ve cep telefonları 
serbest bırakılmalıdır........................................................... 

 
 

11 

14 Pansiyonlarda okul kütüphanesinden ayrı olarak, 
kütüphane bulunmalıdır (akşam saatlerinde okul 
kütüphanesi kapalı olmaktadır)........................................... 

 
 

9 

15 Pansiyon çalışanlarının, aşçı, temizlikçi vb. el-yüz 
temizliği ile kılık ve kıyafetlerinin temiz olmalıdır............. 

 
8 

16 Sosyal hayata uyum açısından, pansiyonlarda kız ve erkek 
karma olarak kalmalıdır....................................................... 

 
5 

17 Parasız yatılı kalan öğrencilerden eğitime katkı payı, spor 
parası vb. alınmamalıdır...................................................... 

 
3 

18 Meslekî ve Teknik Eğitimden Yüksek Öğretime geçişte 
katsayı uygulaması değiştirilmeli ve müfredat program 
değişiklikleri ÖSS ye göre yeniden düzenlenmelidir.......... 

 
 

1 
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4.2. PANSİYON MÜDÜRÜ VE BELLETİCİLERE AİT KİŞİSEL 
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Sıra No Görüş ve Öneriler Frekans 
1 Pansiyon fiziki açıdan uygun değil veya yeterli değildir. 

Öğrencilerin kalacağı odalar en fazla iki veya dört  
kişilik olması için çalışmalar yapılmalıdır........................

 
 

18 

2 Öğrencilere yapılan yardımlar fiyat ve kalite açısından 
uygun hale getirilmelidir. .................................................

 
6 

3 Uyum güçlüğü yaşanmaması için, pansiyonda kalan 
öğrencilerin seçiminde, benzer sosyal çevrelerden 
olmalarına dikkat edilmelidir............................................

 
 

3 

4 Pansiyon ile okul arasındaki mesafenin uzak olmasından 
dolayı sorun yaşanmakta olup, öğrencilerin maddi 
açıdan mağduriyetine sebep olduğundan servis imkânı 
sağlanmalıdır. ...................................................................

 
 
 

3 

5 Pansiyon yönetimi okul yönetiminden ayrılarak 
bağımsız hale dönüştürülmelidir.......................................

 
3 

6 Pansiyonlar için ayrıca disiplin yönetmeliği 
çıkarılmalıdır.....................................................................

 
3 

7 Öğrencilere telefon imkânı sağlanmalı ve acil durumlar 
için araç tahsisi yapılmalıdır............................................. 

 
3 

8 Pansiyonlarda belletmenler için daha iyi ortamlar 
hazırlanmalı ve özlük haklarının  iyileştirilmesi yönünde 
çalışmaları yapılmalıdır. ...................................................

 
 

3 

9 Pansiyonlu okullarda deneyimli olan pansiyon müdürü 
ve belleticiler çalıştırılmalıdır........................................... 

 
3 

10 Evi yakın olan öğrenciler pansiyona alınmamalıdır, bu 
hususta yönetmelik değişikliğine gidilmelidir. ................ 

 
2 

11 Pansiyonlardan özellikle fakir öğrenciler 
yararlandırılmalıdır........................................................... 

 
2 

12 Devlet parasız yatılı öğrenci okutma hizmetlerinden 
vazgeçmelidir. Pansiyon işletmeciliği 
özelleştirilmelidir.............................................................. 

 
 

2 
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BÖLÜM – 5 

 
ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 Bu bölümde araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, veri kaynakları, 

verilerin işlenmesi ve kullanılan istatistik teknikleri açıklanmakta, araştırmada 

ulaşılan sonuçlar özetlenmekte ve araştırma bulgularına dayalı olarak 

geliştirilen öneriler verilmektedir.  

 
ÖZET 

 
 Bu araştırmanın genel amacı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, fiziki kapasitesi ve bunların 

öğrenci başarısına etkisi ile bunlara bağlı olarak öğrenci akışının yönetici, 

belletici ve öğrenci görüşlerine başvurularak genel bir değerlendirmesinin 

yapılmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda;  

 
1. Pansiyonlarda görev yapan personel nitelik ve nicelik yönünden ne 

derece yeterlidir.   

2.   Pansiyonlarda disiplin ile ilgili karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

3.   Pansiyonların fiziki kapasitesi ne derece yeterlidir? 

4. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ulaşım konusunda sorunları 

bulunmakta mıdır? 

5. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyleri nedir? 

6.   Pansiyonlar öğrenci ihtiyaçlarına ne derece cevap verebilmektedir? 

7.   Pansiyonlu okulların eğitime katkısı nedir? 

8. Öğrencilerin pansiyonda kalmayı tercih etme nedenleri nelerdir? 

9. Öğrencilere devlet tarafından yapılan mali ve ayni yardımlar ne 

derece yeterlidir? 
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10. Pansiyonlara devlet tarafından ayrılan bütçe (elektrik, su, yakıt, 

bakım, onarım, gıda vb.) ne derece yeterlidir? Sorularına yanıt 

aranmıştır. 
 
Araştırma 3 ayrı bağımsız evrenden oluşmaktadır. Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  Türkiye genelinde 63 ilde 142 okul 

pansiyonu bulunmaktadır. Bu pansiyonların bağlı bulunduğu  142 okulun 

müdürü ile bu pansiyonlardan sorumlu 142 müdür yardımcısı olmak üzere 

toplam 284 yönetici araştırmanın birinci evrenini oluşturmaktadır. 
 
Araştırmanın ikinci evrenini, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Erkek 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  faaliyet gösteren okul 

pansiyonlarında belletici statüsünde çalışanlar oluşturmaktadır. Bu öğretmelerin 

okul pansiyonlarına göre sayıları pansiyon kapasitesine göre belirlenmektedir ve 

bu sayı tahmini elli öğrenciye bir belletici olmak üzere 142 okul için 360 

civarındadır. 
 
Araştırmanın üçüncü evrenini ise bu pansiyonlarda parasız ve paralı  

yatılı olarak barınan 18.126 öğrenci oluşturmaktadır. 
 
Araştırmaya ait veri toplama çalışmasında, Türkiye genelinde her 

bölgeyi temsilen bir il alınacak biçimde düzenlemeye gidilmiştir. Temsil edecek 

illerin seçiminde ise illerin coğrafî, sosyal yapıları ve bu illerde görev yapan 

belletici, pansiyonlu okul müdürü ve bu pansiyonlardan sorumlu müdür 

yardımcısı konumunda bulunan yöneticiler ile pansiyondan yararlanan öğrenci 

sayıları esas alınarak  belletici, yönetici ve öğrenci örneklem dağılım tabloları 

hazırlanmıştır.  
 
Araştırma kapsamına alınan 63 ilden 15 tanesi  metotla belirlenmiş ve 

bu illerden yine  metotla belirlenen 16 okulda uygulama yapılmıştır.. 
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 Araştırma üç ayrı evreni temsil edecek nitelikte üç bağımsız örneklem 

grubunu kapsamaktadır.  

 
Okul pansiyonlarında parasız ve paralı yatılı olarak kalan öğrencilere ait 

örneklemin hesaplanmasında  Tabakalı Örnekleme - Orantılı Paylaşım 

(Stratified Sampling- Proportional Allocation) metodu kullanılmıştır. 

Hesaplamanın yapılmasında ülkenin coğrafî, sosyal ve pansiyonda kalan 

öğrenci nüfus yapısı göz önüne alınarak bölgelere ilişkin öğrenci örneklem 

tablosu oluşturulmuştur. 

 
Öğrencilerin okullara göre dağılımı, okullar listesi aracılığı ile yapılmış 

ve öğrenci örneklem grubunun seçiminde   (Random) örnekleme tekniğinden 

yararlanılmıştır. Örneklem kapsamına alınan toplam öğrenci sayısı 1000’dir. 

Cevaplanan  öğrenci anketlerinin geçerlilik oranı % 100’dür. 

 
Anılan okul pansiyonlarında belletici statüsünde çalışan 

öğretmenlerden, her okuldan 3 belletici olacak şekilde 16 okuldan toplam 48 

öğretmen   (Random) metodu ile örneklem kapsamına alınmıştır.  

 

Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve araştırma 

kapsamına alınan 15 ilde bulunan 16 pansiyonlu okuldan sorumlu 16 müdür ve 

pansiyonlardan sorumlu 16 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 32 yönetici, 

bu araştırmanın yönetici örneklemini oluşturmaktadır. Geri dönen yönetici 

anketlerinin geçerlilik oranı % 100’dür. 

 
Geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında 

SPSS programı ile çözümlenmiştir. Formlara ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı 

hazırlanarak, araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılmış, 

yorumlanarak araştırma raporuna dönüştürülmüştür. 
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Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde 

edilen veriler, frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda 

gösterilmiştir. Anketlerde, gruplara ortak sorulan sorulara verilen cevaplar 

arasındaki ilişkileri gösterebilmek için çapraz tablolar oluşturulmuştur. FORM 

I,II,III anketlerinde bazı soruların cevaplandırılmasında ve 

değerlendirilmesinde, beş ile bir arasında değişen beşli likert ölçeği 

kullanılmıştır. Beşli ölçeğin kullanıldığı anket sorularına verilen cevapların 

aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış ve çoklu gruplar 

arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-kare metodu, gruplara ortak sorulan 

sorularda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın test edilmesi için 

ikili gruplarda t-testi, üçlü veya daha fazla katılımlı gruplarda ise Tek Yönlü 

Varyans Analizi (F-testi) kullanılmıştır. Ortalamalar arasında 0.05 düzeyinde 

anlamlı fark bulunan grupların belirlenmesinde ise Scheffie testinden 

yararlanılmıştır.  

 
SONUÇ 

 
 Bu bölümde, araştırma kapsamına alınan Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı okul pansiyonlarında görev yapan yönetici ve belleticiler ile 

bu pansiyonlarda barınan öğrencilerden anketlerle sağlanan bilgile ve ulaşılan 

sonuçlar özet olarak verilmektedir. 

 
Yöneticilere İlişkin Kişisel Bilgiler ve Pansiyona İlişkin Bilgiler 

 
1. Örneklem kapsamına alınan pansiyonlu okullarda görev yapan 

yöneticilerin büyük çoğunluğunun 11 yıl ve üzeri meslekî kıdeme sahip 

oldukları, 

 
2. Yöneticilerin çoğunluğunun pansiyonlu okul yöneticiliğinde 1-5 yıllık 

hizmet süresine sahip oldukları, 
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3. Yöneticilerin görev yaptıkları okul pansiyonlarının büyük 

çoğunluğunun okulun pansiyonu olduğu, 

 
4. Örneklem kapsamındaki okul pansiyonlarının büyük çoğunluğunun 

erkek pansiyonu olduğu, 

 
5. Pansiyonlu okul yöneticilerinin katılmalarının faydalı olacağı düşünülen 

hizmet içi eğitim kurslarından Pansiyon Yönetimi ve Organizasyonu ile 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik kurslarına katılımın yetersiz olduğu, 

 
6. Öğrencilere üç öğün beslenme için ayrılan günlük ödeneğin yetersiz 

olduğu, 

 
7. Yöneticilerin çoğunluğunun beslenme için ayrılan günlük ödeneği 

takviye edemediği, diğerlerinin ise okul koruma derneği veya okul aile birliği 

kanalı ile, hayır sever vatandaşların bağışları ile ve sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma fonundan takviye ettikleri, 

 
8. Pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden 

kaynaklanan disiplin olaylarının yaşandığı, 

 
9. Pansiyon imkânlarının öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermemesi ve 

pansiyon yatırımı için yerleşim merkezinin seçiminde isabetsiz tercih 

yapılmasının pansiyonlarda atıl kapasiteye neden olabileceği, 

 
10. Pansiyonda çalışması gereken personelden Aşçı/aşçı Yardımcısı, 

Sayman, Ambar Memuru ve Sağlık Görevlisinin çoğu okul pansiyonunda 

bulunmadığı, olan pansiyonlarda da yeterli olmadığı, Yardımcı Hizmet 

personelinin de (bekçi, çamaşırcı, bulaşıkçı, temizlikçi kaloriferci, vb.) yeterli 

sayıda olmadığı, 
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11. Sonuç olarak, pansiyonlu okullarda çalışan personelin sayıca yeterli 

olmadığı ve pansiyon için ihtiyaç olan personelin genelde hizmet alımı, okulun 

diğer personelinin görevlendirilmesi ve çok az oranda olmak kaydıyla diğer 

kurumlardan görevlendirme ile karşılandığı görülmektedir. Okul 

yöneticilerinden görüş bildirmeyenlerin bu hizmetler için personel istihdam 

edemedikleri söylenebilir. 

 
BELLETİCİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL BİLGİLER 
 

1. Belleticilerin çoğunluğunun meslek öğretmeni yaklaşık üçte birinin ise 

genel eğitim öğretmeni olduğu, 

 
2. Belleticilerin yarıdan fazlasının 6 yıl ve üzeri meslekî kıdeme sahip 

oldukları, 

 
3. Belleticilerin büyük çoğunluğunun pansiyonlu okullardaki hizmet 

sürelerinin 1-5 yıl arası olduğu, 

 
4. Belleticilerin çoğunluğunun belleticilik görevini kişisel ihtiyaçlarından 

dolayı tercih ettikleri, 

 
5. Pansiyonlu okullarda belleticilik yapan öğretmenlerin katılmalarının 

faydalı olacağı düşünülen hizmet içi eğitim kurslarından Pansiyon Yönetimi ve 

Organizasyonu ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik kurslarına katılımın 

yetersiz olduğu, 

 
6. Pansiyon nöbetlerinin ertesinde belleticilerin yarıdan fazlasının tutum 

ve davranışlarında değişiklik olmadığı, yarıya yakınının ise nöbet sonrasında 

stresli ve yorgun olduğundan verimli olamadığı, 
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7. Pansiyonda kalan öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden 

kaynaklanan disiplin olaylarının yaşandığı anlaşılmıştır. 

 
ÖĞRENCİLERE AİT KİŞİSEL BİLGİLER 
 

1. Örneklem kapsamındaki okul pansiyonlarında barınan öğrencilerin 

yarısının devlet parasız yatılılık sınavıyla, yarıya yakınının ise mahalli yapılan 

devlet parasız yatılılık sınavıyla pansiyona yerleştirildiği, 

 
2. Öğrencilerin tamamına yakınının ailesinin kırsal kesimde ikamet ettiği, 

 
3. Öğrencilerin tamamına yakınının anne ve babalarının sağ olduğu ve 

birlikte yaşadıkları, 

 
4. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (79.9) ailelerinin kendileri dahil en 

az 5 kişiden oluştuğu, 

 
5. Pansiyonda kalan öğrencilerin annelerinin % 50’sinin ilkokul mezunu 

olduğu, % 32.8’inin ise okur yazar olmadığı, dolayısıyla eğitim düzeylerinin 

çok düşük olduğu, 

 
6. Pansiyonda kalan öğrencilerin babalarının annelerine göre daha eğitimli 

olduğu, 

 
7. Pansiyonda kalan öğrencilerin annelerinin düzenli gelir getiren bir işleri 

ve ekonomik bağımsızlıklarının olmadığı, 

 
8. Pansiyonda kalan öğrencilerin babalarının büyük bir bölümünün düzenli 

gelir getiren işlerinin olmadığı, 

 
9. Pansiyonda barınan öğrencilerin pansiyonlu okulda okumayı tercih 

ederken kendi düşünceleri ile aile ve akrabalarının düşüncelerinin çevrenin 

fikirlerinden daha etkili olduğu, 
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10. Öğrencilerin yarıdan fazlasının seçme imkânları olsaydı ailelerinin 

yanında kalmayı tercih edecekleri, dolayısıyla kaldıkları pansiyondan memnun 

olmadıkları, 

 
11. Pansiyonda kalan öğrencileri, aileleri ve yakınlarının ziyaret etme 

sıklığına bakıldığında, ilk sırada % 38.3 ile “hiç”, ikinci sırada % 20.6 ile “ayda 

bir”, üçüncü sırada  ise % 16.1 ile “2 ayda bir”in yer aldığı, 

 
12. Öğrencilerin % 30.6’sının her hafta, % 26.8’inin ayda bir, % 26’sının 

ise sadece yarı yıl tatili ve yaz tatili ile resmi tatillerde izin aldığı, 

 
13. Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sorunlarının olduğu, 

 
14. Pansiyonda kalan öğrencilerin sorunlarının daha çok pansiyondan, 

ekonomik nedenlerden ve kişisel sorunlardan kaynaklandığı, 

 
15. Pansiyonlu okullarda kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözmek 

için zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri belleticilere ve 

okullarındaki rehberlik servisine baş vurmayarak arkadaşlarını ve ailelerini 

tercih ettikleri, 

 
16. Örneklem kapsamına giren pansiyonların öğrenciler açısından yeterince 

memnun edici olmadığı, 

 
17. Pansiyonda kalan öğrencilerin yarıdan fazlasının pansiyonu terk etmeyi 

düşünmediği, yarıya yakınının ise kaldıkları pansiyonu terk etmeyi 

düşündükleri,  

 
18. Pansiyonu terk etmeyi düşünen öğrencilerin, ailelerini özledikleri, yatılı 

kalmaya alışamadıkları için ve pansiyon idaresinin tutumundan pansiyonu terk 

etmeyi düşündükleri, 
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19. Araştırma kapsamına alınan pansiyonların tamamına yakınında sağlık 

elemanının bulunmadığı, 

 
20. Araştırma kapsamına alınan pansiyonların büyük çoğunluğunun 

öğrencilerin okudukları okul sahası içerisinde ya da 500 metreden az bir 

mesafede olduğu tespit edilmiştir. 

 
PANSİYONLARIN FİZİKİ YAPISINA İLİŞKİN SONUÇLAR 

 
1. Banyo kabinlerinin sayısal olarak istenen yeterlilikte olmadığı ve 

öğrenci ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığı, 

 
2. Mevcut lavabo ve tuvaletlerin öğrenci ihtiyacını karşılayabildiği, 

 
3. Mevcut etüt salonu/salonlarının sayısal olarak fazla yeterli olmadığı, 

 
4. Mevcut yemekhanelerin kullanım açısından yeterince uygun  olmadığı, 

 
5. Pansiyonlardaki yatakhanelerin kullanım açısından yeterince uygun  

olmadığı, 

 
6. Pansiyonların fiziki yapısının, öğrencilerin sosyal faaliyetleri yapmaları 

açısından (spor, müzik, tiyatro vb.) uygun olmadığı, öğrencilerin sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 

 
7. Pansiyonlardaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak birimlerin 

(kantin, büfe, çay ocağı, lokal vb) çok yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

 
PANSİYONLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİNİNE İLİŞKİN 

SONUÇLAR 
 

1. Pansiyonda kalan öğrencilerin, pansiyonun işleyişiyle ilgili disiplin 

yönetmeliği hakkında bilgilendirildikleri, 
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2. Pansiyonda uygulanan disiplin yönetmeliğinin, öğrenci davranışlarını 

olumlu etkilediği, 

 
3. Disiplin ile ilgili uygulamalarda yönetici ve belleticiler pansiyonlardaki 

öğrencilere eşit davranıldığını düşünürken öğrencilerin aynı görüşte 

olmadıkları,  

 
4. Pansiyonlarda disiplin sağlanırken, zor kullanmanın  fazla tercih 

edilmediği, 

 
5. Pansiyonlarda öğrenciler arasında gruplaşmaların fazla olmadığı, 

 
6. Pansiyonlarda öğrenciler arasındaki gruplaşmaların pansiyon disiplinine 

olumsuz etkilemediği, 

 
7. Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 

suçlarının, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü tarafından 

sonuçlandırılmasının yararlı olacağı saptanmıştır. 

 
PANSİYONLARIN ÖĞRENCİ TALEPLERİNE CEVAP VERMESİ VE 

ULAŞIMA İLİŞKİN SONUÇLAR 
 

1. Pansiyonlardaki yatakhane donanımının, öğrenci ihtiyaçlarına yeterince 

cevap veremediği, 

 
2. Yatakhanelerin bakım ve temizliğini yönetici ve belleticiler yeterli 

bulurken öğrencilerin fazla yeterli bulmadıkları, 

3. Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda çarşaf ve nevresimlerin düzenli 

olarak değiştirildiğini düşünürken öğrencilerin aynı görüşte olmadıkları 

 
4. Yönetici ve belleticiler pansiyonların ısıtılmasını yeterli bulurken 

öğrencilerin bu konuda sorun yaşadıkları, 
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5. Yönetici ve belleticiler lavabo ve tuvaletlerin bakım ve temizliğini 

yeterli bulurken öğrencilerin  fazla yeterli bulmadığı, bu durumun personel 

eksikliğinden kaynaklandığı, 

 
6. Pansiyonlardaki banyo kabinlerinin hijyen açısından öğrencilerin 

ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamadığı, 

 
7. Yönetici ve belleticiler pansiyonlardaki öğrencilere pansiyonda haftalık 

düzenli banyo yapma imkânının sağlandığını düşünürken öğrencilerin aynı 

görüşte olmadıkları ve bu konuda sorun yaşadıkları, 

 
8. Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda kalan öğrencilere haftalık banyo 

saatleri dışında banyo yapma imkânının sağlandığını düşünürken öğrencilerin 

aynı görüşte olmadıkları ve bu konuda sorun yaşadıkları, 

 
9. Öğrencilerin pansiyon temizliğine kısmen de olsa katkı sağlamalarının 

personel eksikliğinden kaynaklandığı, 

 
10. Pansiyonların aydınlatma sisteminin yeterli olduğu, 

 
11. Yönetici ve belleticiler pansiyonlardaki yemekhanelerin hijyenik 

koşullara uygun olduğunu düşünürken öğrencilerin aynı görüşte olmadıkları, 

 
12. Yönetici ve belleticiler yemeklerin, öğrencilerin günlük kalorilerini 

almaları açısından  yeterli olduğunu düşünürken öğrencilerin yemekleri yeterli 

bulmadığı, 

 
13. Pansiyonlardaki yemekhanelerin düzenlenmesi ve yemeklerin 

hazırlanmasında öğrencilerin katkısının az olduğu, 

 
14. Pansiyonlardaki etüt salonunun/salonlarının, öğrencilerin rahat 

çalışmaları için istenen yeterlilikte olmadığı, 
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15. Pansiyonlarda etüt yaparken öğrencilere sağlanan araç gerecin istenen 

yeterlilikte olmadığı, 

 
16. Öğrencilerin pansiyonlardaki sosyal faaliyetlere çok az katıldıkları,  

 
17. Yönetici ve belleticiler okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin verimli 

ders çalışmasına destek sağladıklarını düşünürken öğrencilerin, yönetici ve 

belleticilerin desteğini yeterli bulmadıkları, 

 
18. Pansiyonlarda sağlık elemanlarının, öğrencilere hizmet vermediği, bu 

durumun pansiyonların tamamına yakınında sağlık elemanın mevcut 

olmamasından kaynaklandığı, 

 
19. Yönetici ve belleticiler öğrencilerle etkili bir iletişim kurduklarını 

düşünürken öğrencilerin aynı görüşte olmadıkları ve bu konuda sıkıntı 

yaşadıkları, 

 
20. Pansiyonlarda öğrencilerin doğal afetlere hazır olmalarını sağlayıcı 

bilgilendirmelerin yeterince yapılmadığı, 

 
21. Pansiyonlarda kalan öğrencilere devlet tarafından verilen harçlığın, 

ihtiyaçlarını karşılamada çok yetersiz olduğu,  

 

22. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin aldığı kırtasiye yardımının ( kitap, 

defter, kalem vb.) ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu, 

 
23. Pansiyonlarda öğrencilerin aldığı giyecek yardımının (elbise, palto, 

gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu, 
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24. Yönetici ve belleticiler pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen giyecek 

ve kırtasiye yardımlarının zamanında verildiğini düşünürken öğrencilerin aynı 

görüşte olmadıkları giyecek ve kırtasiye yardımlarının zamanında verilmesi 

konusunda bazı aksaklıklar olduğu, 

 
25. Pansiyonda kalan farklı okullardan gelen öğrencilerin ulaşımda çok az 

sorun yaşadıkları,  

 
26. Bağlı olunan Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödeneğin 

pansiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli olmadığı, 

 
PANSİYONLARIN EĞİTİME KATKISINA İLİŞKİN SONUÇLAR 

 
1. Pansiyonun fiziki şartlarının (odalar, etüt salonu vb.) öğrencilerin okul 

başarılarına olumlu etkisinin istenen yeterlilikte olmadığı, 

 
2. Sabah etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını fazla etkilemediği, 

 
3. Akşam etütlerinin, öğrencilerin okul başarılarını olumlu etkilediği, 

 
4. Pansiyon şartlarının öğrencileri sosyal hayata hazırlamada fazla yeterli 

olmadığı, 

 
5. Yönetici ve belleticiler pansiyon yönetimin, öğrencilerin pansiyonda 

karşılaştıkları problemlerin giderilmesine yeterince yardımcı olduklarını 

düşünürken öğrencilerin bu konuda yeterince tatmin olmadıkları, buna göre, 

yönetimin öğrencilerin karşılaştıkları problemlere  daha duyarlı olmaları 

gerektiği, 

 
6. belleticilerin öğrencilerin pansiyonda karşılaştıkları problemlerin 

giderilmesinde yeterince yardımcı olmadıkları, 

 



 151

7. Kaynak grupların pansiyonlarda rehberlik servisini bulunmasını faydalı 

buldukları, 

 
8. Pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde, 

diğer görevlilerin (sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.) yetersiz olduğu, bu 

durumun, pansiyonlarda sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb. görevlilerin 

bulunmamasından kaynaklandığı, 

 
9. Pansiyonda kalmanın, öğrencilerin kendilerini tanımalarına (güçlü ve 

zayıf yönleri) ve sorumluluk almalarına katkısı olduğu, 

 
10. Pansiyon ortamının, öğrencileri yüksek öğretime yönlendirmede istenen 

yeterlilikte olmadığı, 

 
11. Pansiyon yaşamının, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında yeterince etkili olmadığı, 

 
12. Yönetici ve belleticiler pansiyon ortamının, öğrencilerin öz güveninin 

(güven duygusu) gelişmesine olumlu etki ettiğini düşünseler de öğrencilerin 

pansiyon ortamının öz güvenlerinin gelişmesinde yeterli düzeyde olumlu etkiye 

sahip olmadığını düşündükleri,  

 
13. Pansiyonun bulunduğu çevrenin, öğrenciler üzerinde yeterli bir olumlu 

etkiye sahip olmadığı, 

 
14. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin, gündüzlü öğrencilere göre fazla 

başarılı olmadıkları, 

 
15. Öğrencilerin yarıdan fazlasının pansiyonda kalmalarının okul 

başarılarını olumlu etkilediğini düşündüğü, 
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16. Boş kontenjanların doldurulması için yapılan mahalli sınavlarda belli 

bir taban puanın belirlenmesinin, pansiyonlardaki öğrenci başarısını olumlu 

etkilediği, 

 
17. Pansiyonların bulundukları yörenin ihtiyacını karşılayabildiği 

saptanmıştır. 

 
ÖNERİLER 

 
 Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenebilmelerini sağlamak üzere üç 

öğün beslenme için ayrılan günlük ödenek bir an önce iyileştirilmelidir. 

 
 Pansiyonlarda çalışması gereken personelden (aşçı/aşçı yardımcısı, 

sayman, ambar memuru ve sağlık görevlisi) çoğu pansiyonda olmadığı için 

verilmesi gereken hizmetlerde aksaklıklar olmakta ve bu durum öğrenci 

memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Bu nedenle pansiyonlardaki personel 

ihtiyacının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 

 
 Pansiyon Yönetimi ve Organizasyonu ile Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik konularında hizmet içi eğitim kurslarına, okul pansiyonlarında 

belleticilik yapan öğretmenler ile okul yöneticilerinin tamamının katılımları 

sağlanmalıdır. 

 
 Belleticilik yapan öğretmenlerin haftalık ders programları pansiyon 

nöbetlerinin ertesinde stresli ve yorgun olacakları dikkate alınarak 

hazırlanmalıdır. 

 
 Okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözmek 

için, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine güvenmedikleri anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle belleticilerin, rehber öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin  öğrencilerle 
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etkili iletişim kurması  ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar karşısında daha 

duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. 

 
 Mevcut banyo kabinleri ve etüt salonları sayısal olarak öğrenci 

kapasitesine cevap verebilecek hale getirilmelidir. 

 
 Etüt salonları öğrencilerin rahat çalışabilmeleri için uygun hale 

getirilmeli, öğrencilere sağlanan araç gereçler yeterli hale getirilmeli, yönetici 

ve belleticiler öğrencilerin verimli ders çalışmalarına destek sağlamalıdır. Sabah 

etütleri öğrenci başarısını fazla etkilemediği için kaldırılmalıdır. 

 
 Pansiyonlarda kalan öğrencilere devlet tarafından verilen harçlık, 

kırtasiye yardımı (kitap, defter, kalem vb.) ve giyecek yardımı (elbise, palto, 

gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.) onların 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmalı ve zamanında verilmesine özen 

gösterilmelidir. Bağlı olunan Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek 

pansiyon faaliyetlerinin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için iyileştirilmelidir.  
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EK-I 
                                                                

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Başkanlığı 

(METARGEM) 
 
 

 

 

 

OKUL PANSİYONLARININ ETKİLİLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğüne Bağlı Okullar) 

Öğrenci Anketi 
(Form-I) 

 

 

 

 

 

 
 

ANKARA 2003 



Sevgili Öğrenci, 

 
 Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, fizikî kapasitesi ve bunların 

öğrenci başarısına etkisinin  yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine başvurarak 

genel bir değerlendirmesinin yapılması amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından ‘‘Okul 

Pansiyonlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Araştırması’’ başlatılmıştır. 

 
 Söz konusu araştırma ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, 

yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve sadece bu 

araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. 

 
 Sizlerin görüş ve önerilerinize sunulan anketteki soruların dikkatli 

okunarak gerçekçi cevap verilmesi, araştırmanın güvenirliliğini artıracağından 

bu konuda titizlik göstermenizi önemle rica eder, katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederiz. 

 
          
       Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 
KİŞİSEL VE PANSİYONA İLİŞKİN BİLGİLER 

 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  
 
1.1. Okulunuzun bulunduğu il................................................................... 
 

1.2. Cinsiyetiniz 
   a. (  ) Kız   b. (  ) Erkek 

 

1.3. Pansiyona ne şekilde yerleştirildiniz? 
a. (  ) Devlet parasız yatılılık sınavıyla 
b. (  ) Mahallî yapılan devlet parasız yatılılık sınavıyla 
c. (  ) Paralı yatılı öğrenci olarak 
d. (  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz. ) 

 

1.4.  Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz? 
a. (  ) 10   b. (  ) 11 

 

1.5.  Aileniz hangi yerleşim biriminde ikâmet etmektedir? 
a. (  ) İl            b. (  ) İlçe            c. (  ) Kasaba (Belde)            d. (  ) Köy   

 
1.6.  Anne, babanız sağ mı? 

a. (  ) Her ikisi de sağ.   b. (  ) Annem sağ, babam öldü. 
c. (  ) Babam sağ, annem öldü.  d. (  ) Her ikisi de öldü. 

 
Eğer anne ve babanız sağ ise; 

1.7.  Birlikte mi yaşıyorlar? 
a. (  ) Birlikte yaşıyorlar.      b. (  ) Boşanmadılar ama ayrı yaşıyorlar.           
c. (  ) Boşandılar. 

 
1.8.  Aileniz siz dâhil kaç kişiden oluşuyor? 

a. (  ) 3  b. (  ) 4   c. (  ) 5   d. (  ) 6 veya daha üstü 
 
1.9.  Annenizin öğrenim durumu nedir? 

a. (  ) Okur yazar değil.                b (  ) Okur yazar        c (  ) İlkokul mezunu 
d. ( ) Orta okul mezunu e (  ) Lise veya dengi okul mezunu  
f (  ) Yüksek okul mezunu 
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1.10. Babanızın öğrenim durumu nedir? 
a. (  ) Okur yazar değil.        b (  ) Okur yazar             c (  ) İlkokul mezunu 
d. (  ) Orta okul mezunu       e (  ) Lise veya dengi okul mezunu  
f  (  ) Yüksek okul mezunu 

 

1.11. Annenizin meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. (  ) Ev hanımı   b. (  ) İşçi     c.  ( ) Memur   
d. (  ) Çiftçi     e. (  ) Serbest  f. (  ) Emekli 

 

1.12. Babanızın mesleği aşağıdakilerden hangisidir? 
a. (  ) İşsiz   b. (  ) İşçi  c. (  ) Memur   
d. (  ) Çiftçi  e. (  ) Serbest   f. (  ) Emekli 

 

1.13.  Pansiyonlu okulu tercih etmenizde aşağıdakilerden hangisi en çok etkili 
olmuştur? 

a. (  ) Ailem-Akrabalarım b. (  ) Kendim  c. (  ) Arkadaşlarım 
d. (  ) Öğretmenlerim e. ( ) Pansiyonlu okullarda okuyan tanıdıklarım 

 

1.14.  Seçme imkânınız olsaydı, kimin yanında kalarak okumak isterdiniz? 
a. (  ) Ailemin yanında      b. (  ) Tek başıma     c. (  ) Arkadaşlarımla beraber 
d. (  ) Akrabalarımın yanında          e. (  ) Kaldığım yerden memnunum. 

 

1.15.  Aileniz ya da yakınlarınız hangi sıklıkla sizi ziyaret ediyorlar? 
a. (  ) Her hafta b. (  ) 15 günde bir  c. (  ) Ayda bir 
d. (  ) 2 ayda bir e. (  ) Hiç 

 

1.16.  Ailenizi ya da yakınlarınızı görmek için hangi sıklıkla pansiyondan izin 
alıyorsunuz? 

a. (  ) Her hafta  b. (  ) 15 günde bir  c. (  ) Ayda bir 
d.(  ) Sadece yarı yıl tatili ve yaz tatili ile resmî tatillerde 

 

1.17. Sorunlarınız var mı? 
 a. (  ) Evet   b. (  ) Hayır 
 

Cevabınız “HAYIR” ise soru 1.20’ e geçiniz 
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1.18.  Bir önceki soruya cevabınız evet ise, sorunlarınız nelerden 
kaynaklanmaktadır ? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. ) 

a. (  ) Ekonomik sebeplerden   b. (  ) Pansiyon yönetiminden 
c. (  ) Ailevî nedenlerden   d. (  ) Kişisel sorunlardan  
e. (  ) Pansiyondaki yaşam şartlarından (Barınma, beslenme, ısınma vb.)        

f. (  ) Kendimden 

g. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)............................................ 
 
1.19.  Sorunlarınızı çözmek için en çok kime/kimlere başvuruyorsunuz? (Birden 

fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. ) 
a. (  ) Pansiyon müdür yardımcısına b.(  )Belleticilere  c. (  )Öğretmenlerime 
d. (  ) Arkadaşlarıma          e. (  ) Yaşça bizden büyük olan öğrencilere 
f. (  ) Okulumdaki rehberlik servisine     g. (  ) Aileme     h. (  ) Hiç kimseye    

 
1.20. Kalmakta olduğunuz pansiyonu başkalarına tavsiye eder misiniz? 
    a. (  ) Evet                 b. (  ) Hayır 
 
1.21.  Pansiyonu terk etmeyi düşündünüz mü? 

a. (  ) Evet                             b. (  ) Hayır 
 
Cevabınız ‘‘HAYIR’’ ise soru 1.23’e geçiniz. 
 
1.22. Pansiyonu terk etmeyi neden düşündünüz? 

a. (  ) Ailemi özlediğim için           b. (  ) Arkadaşlarımla geçinemediğim için 
c. (  ) Macera aramak için                d. (  ) Yatılı kalmaya alışamadığım için 
e. (  ) Pansiyon idaresinin tutumundan    f. (  ) Diğer öğrencilerin baskısından 

 
1.23. Pansiyonda sağlık elemanı bulunmakta mıdır? 

a. (  ) Evet                             b. (  ) Hayır 
 
1.24. Pansiyon binasının okulunuza mesafesi ne kadardır? 

a. (  ) Okul sahası içerisinde b. (  ) 500 metreden az  c. (  ) 500 – 1000 metre 
d. (  ) 1000 – 1500 metre  e. (  ) 1500 metreden daha fazla 
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BÖLÜM – 2 
PANSİYONUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde pansiyonun fizikî yapısı,  işleyişi, personel 

durumu, öğrenci taleplerine cevap vermesi ve eğitime katkısına yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 
 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 
Çok   : Tamamen 
Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 
gerekli 
Kısmen  : Kabul edilebilir 
Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 
Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

2.1. Pansiyonun Fizikî Yapısına İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

 H
iç

 
2.1.1 Pansiyondaki banyo kabinleri, sayısal olarak 

ne derecede yeterlidir? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.2 Pansiyondaki lâvabo ve tuvaletler, sayısal 

olarak ne derecede yeterlidir? ....................... 
 

(  )
 

(  )
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.1.3 Pansiyondaki etüt salonu/salonları, sayısal 

açıdan ne derecede yeterlidir? .......................
 

(  )
 

(  )
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.1.4 Pansiyondaki yemekhane, kullanım 

açısından ne derecede uygundur? .................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.5 Pansiyondaki yatakhane, kullanım açısından 

ne derecede uygundur?.................................. 
 

(  )
 

(  )
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.1.6 Pansiyonun fizikî yapısı, sosyal faaliyetleri 

yapmanız açısından (spor, müzik, tiyatro 
vb.), ne derecede uygundur?........................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.1.7 Pansiyondaki ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
birimler (kantin, büfe, çay ocağı, lokal vb. ) 
ne derecede yeterlidir?....................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.2. Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Disiplinine 
İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.2.1 Pansiyonun işleyişi ile ilgili disiplin 
yönetmeliği hakkında ne derecede 
bilgilendiriliyorsunuz? ..................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2 Pansiyonda uygulanan disiplin yönetmeliği, 
sizin davranışlarınızı ne derecede olumlu 
etkilemektedir?...............................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3 Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve 
belleticiler, disiplin ile ilgili uygulamalarda 
öğrencilere ne derecede eşit davranıyorlar? ..

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4 Yöneticiler, pansiyonda disiplini sağlarken 
zor kullanmayı ne derecede tercih 
ediyorlar?.......................................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.5 Pansiyonda öğrenciler arasında gruplaşmalar 
ne ölçüde olmaktadır?....................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.6 Gruplaşmalar, pansiyon disiplinini ne ölçüde 
olumsuz etkilemektedir?................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler      

2.3.1 Yatakhanenin donanımı, sizlerin 
ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap vermektedir?. (  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.2 Yatakhanenin bakım ve temizliği, ne 
derecede yeterlidir? ....................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.3 Çarşaf ve nevresimleriniz, ne derecede 
düzenli olarak değiştirilmektedir?..................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.4 Pansiyonun ısınması ne derecede yeterlidir?. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.3.5 Lâvabo ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği, 

ne derecede yeterlidir?...................................
 

(  )
 

(  )
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.3.6 Banyolar hijyen (sağlık) açısından 

ihtiyaçlarınızı karşılamada ne derecede 
yeterlidir?.......................................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.7 Pansiyonda haftalık düzenli banyo yapma 
imkânı, ne derecede sağlanmaktadır? ........... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.8 Haftalık banyo saatleri dışında banyo yapma 
imkânı ne derecede sağlanıyor? .................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
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z 

H
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2.3.9 Pansiyonun temizlik işlerine ne derecede 
katkı sağlamaktasınız? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.10 Pansiyonun aydınlatma sistemi ne derece 
yeterlidir?....................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.11 Yemekhane, hijyenik koşullara ne derecede 
uygundur? ..................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.12 Yemekler, sizin günlük kalorinizi almanız 
açısından ne derecede yeterlidir? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.13 Yemekhanenin düzenlenmesi ve yemeklerin 
hazırlanmasında ne derecede katkı 
sağlamaktasınız?............................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.14 Etüt salonu/salonları, rahat çalışma ortamı 
sağlamada ne derecede yeterli olmaktadır? .. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.15 Etüt yaparken size sağlanan araç ve gereçler, 
ne derecede yeterlidir? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.16 Pansiyonlarda sosyal faaliyetlere ne ölçüde 
katılabiliyorsunuz? ........................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.17 Yönetici ve belleticiler, verimli ders 
çalışmanıza ne derecede destek 
sağlamaktadırlar? .......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.18 Sağlık ile ilgili sorunlarınızda sağlık 
elemanı, size ne ölçüde hizmet vermektedir? 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.19 Pansiyonun bağlı olduğu okul müdürü ve 
pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, 
sizinle ne derecede etkili iletişim 
kurmaktadırlar? .................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.20 Belleticiler, sizinle ne derecede etkili 
iletişim kurmaktadırlar? ................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.21 Pansiyonda, doğal afetlere (deprem, yangın, 
sel, vb.) hazır olmanızı sağlayıcı 
bilgilendirmeler ne derecede yapılmaktadır? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.22 Devlet tarafından verilen harçlık, 
ihtiyacınızı karşılamada ne derecede 
yeterlidir? ......................... ............................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.23 Aldığınız kırtasiye yardımı (kitap, defter, 
kalem vb.), ihtiyacınızı karşılamada ne 
derecede yeterlidir?........................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok
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Ç
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z 
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2.3.24 Aldığınız giyecek yardımı (elbise, palto, 
gömlek, kravat, iç çamaşırı, ayakkabı, çorap, 
eşofman, havlu, terlik vb.), ihtiyacınızı 
karşılamanızda ne derecede yeterlidir? ........ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.25 Giyecek ve kırtasiye yardımları ne derecede 
zamanında verilmektedir?.............................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
2.3.26 

(Soru 2.3.26’ya pansiyonu okul sahası 
dışında olanlar cevap verecektir.) 
Pansiyona ulaşımda ne derecede sorun 
yaşıyorsunuz?................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4 Pansiyonun Eğitime Katkısına İlişkin 
Görüşler      

2.4.1 Pansiyonun fizikî şartları (odalar, etüt salonu 
vb.), okul başarınızı ne derecede olumlu 
etkilemektedir? .............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.2 Sabah etütleri, okul başarınızı ne derecede 
olumlu etkilemektedir? ................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.3 Akşam etütleri, okul başarınızı ne derecede 
olumlu etkilemektedir? ................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.4 Pansiyonun şartları, sizi sosyal hayata 
hazırlamada ne derecede yeterlidir? .............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.5 Pansiyonda karşılaştığınız problemlerin 
giderilmesinde pansiyonun bağlı olduğu 
okul müdürü ve pansiyondan sorumlu 
müdür yardımcısı, ne derecede yardımcı 
olmaktadır? ........................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.6 Pansiyonda karşılaştığınız problemlerin 
giderilmesinde belleticiler, ne derecede 
yardımcı olmaktadır? .................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.7 Pansiyonda rehberlik servisinin bulunması, 
ne derecede faydalı olacaktır?....................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.8 Pansiyonda karşılaştığınız problemlerin 
giderilmesinde diğer görevliler (sağlık 
görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.), ne derecede 
yardımcı olmaktadır? .................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.4 Pansiyonun Eğitime Katkısına İlişkin 
Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
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2.4.9 Pansiyonda kalmak, kendinizi tanımanıza 
(güçlü ve zayıf yönlerinizi) ve sorumluluk 
almanıza ne derecede katkı sağlamaktadır? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.10 Pansiyon ortamı, sizi yüksek öğretime 
yönlendirmede ne derecede etkili 
olmaktadır?................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.11 Pansiyon yaşamınız, ilgi ve 
yeteneklerinizin ortaya çıkmasına ne 
derecede etkili olmaktadır? ......................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.12 Pansiyonun ortamı, öz güveninizin (güven 
duygusu) gelişmesinde ne derecede 
etkilidir.?...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.13 Pansiyonun bulunduğu çevre, sizi ne 
derecede olumlu etkilemektedir? ................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.14 Pansiyonda kalmanız, okuldaki başarınızı 
ne derecede olumlu etkilemektedir? ........... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM - 3 

KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Açıklama : Bu bölümde pansiyonun fizikî yapısı, personel durumu, 

disiplini, öğrenci taleplerine cevap vermesi, ulaşım ve eğitime katkısına ilişkin 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 

 
...................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................  

Teşekkür Ederiz. 
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EK-II 
 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Başkanlığı 

(METARGEM) 
 

 

 
 

 

OKUL PANSİYONLARININ ETKİLİLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğüne Bağlı Okullar) 

Yönetici Anketi 
(Form-II) 

 

 

 

 

 

 
 

ANKARA 2003 



Sayın Yönetici, 

 
 Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, 

fizikî kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına etkisinin yönetici, belletici ve 

öğrenci görüşlerine başvurarak genel bir değerlendirmesinin yapılması amacıyla 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) 

tarafından ‘‘Okul Pansiyonlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Araştırması’’ 

başlatılmıştır. 

 
 Söz konusu araştırma ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, 

yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve sadece bu 

araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. 

 
 Sizlerin görüş ve önerilerinize sunulan anketteki soruların dikkatli 

okunarak gerçekçi cevap verilmesi, araştırmanın güvenirliliğini artıracağından 

bu konuda titizlik göstermenizi önemle rica eder, katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederiz. 

 
 

       
   Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE PANSİYONA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  
 
1.1. Görev yaptığınız il ................................................................... 
 

1.2.  Meslekteki kıdeminiz 
a. (  ) 1–5 yıl  b. (  ) 6–10 yıl    c. (  ) 11–15 yıl 
d. (  ) 16–20 yıl  e. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

 

1.3. Okuldaki göreviniz 
a. (  ) Okul müdürü               b. (  ) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı 

 

1.4. Pansiyonlu okullarda, yönetici olarak hizmet süreniz 
a. (  ) 1–5 yıl   b. (  ) 6–10 yıl         c. (  ) 11–15 yıl 
d. (  ) 16–20 yıl  e. (  ) 21 yıl veya daha fazla 

 

1.5. Görev yaptığınız pansiyonun türü 
     a. (  ) Okulun pansiyonu  b. (  ) Ortak pansiyon 
 

1.6. Görev yaptığınız okulun pansiyonu 
     a. (  )Erkek      b. (  ) Kız  c. (  ) Karma 
 

1.7. Aşağıdaki hizmet içi eğitim kurslarından hangilerine katıldınız? (Birden 
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

a. (  ) Pansiyon yönetimi ve organizasyonu 
b. (  ) Eğitim yönetimi 
c. (  ) Psikolojik danışma ve rehberlik 
d. (  ) Branşımla ilgili 
e. (  ) Branşım dışındaki hizmet içi eğitim kursuna katıldım. 
f. (  ) Hiç bir hizmet içi eğitim kursuna katılmadım. 

 

1.8. Öğrencilere üç öğün beslenme için ayrılan günlük ödenek yeterli midir? 
a. (  ) Evet b. (  ) Hayır 

 

Cevabınız ‘‘EVET’’ ise soru 1.10’e geçiniz. 
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1.9. Öğrencilere beslenme için ayrılan yetersiz ödeneği ne şekilde takviye 
ediyorsunuz? 

       (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. ) 
a. (  ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan  
b. (  ) Vakıf ve derneklerden 
c. (  ) Hayırsever vatandaşların bağışları ile 
d. (  ) Okul koruma derneği veya okul aile birliği kanalı ile 
e. (  ) Takviye edemiyorum. 

 

Soru 1.10’a ortak pansiyonlu okul müdürü ve pansiyondan sorumlu müdür 
yardımcısı cevap verecektir. 
 

1.10. Pansiyonunuzda kalan öğrencilerin farklı okullardan gelmelerinden 
kaynaklanan disiplin olayları yaşanmakta mıdır? 

a. (  ) Hiç yaşanmamaktadır.  
b. (  ) Bazen yaşanmaktadır. 
c. (  ) Sık sık yaşanmaktadır.  

 

Soru 1.11’e pansiyonunda boş kontenjanı olanlar cevap verecektir. 
 

1.11. Pansiyonunuzda atıl kapasite bulunması aşağıdaki sebeplerden 
hangisinden kaynaklanmaktadır?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
a. (  ) Köylerden ilçe /il merkezlerine öğrenci servislerinin yaygınlaşması 
b.  (  ) Pansiyon imkânlarının (fizikî, personel, beslenme vb.) öğrenci 

ihtiyaçlarına cevap vermemesi 
c.  (  ) Mevzuatın, öğrencileri pansiyonda kalmaya özendirememesi 
d.  (  ) Pansiyon yatırımı için yerleşim merkezinin seçiminde isabetsiz tercih 

yapılması 
e.  (  ) Diğer ( Lütfen belirtiniz.)...............................................................  
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BÖLÜM – 2 

2.1. PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

2.1.1. Pansiyonda çalışan aşağıdaki personel sayıca ne ölçüde yeterlidir? 
Görüşünüze uyan seçeneği ( X ) işaretiyle belirtiniz. 

Personelin Sayısal Yeterliliği 

Pansiyonda Çalışan Personel 

A
şç
ı /

 A
şç
ı y

rd
. 

Sa
ym

an
 

A
m

ba
r 
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(B
ek

çi
, ç

am
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) 
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(a) Yeterlidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
(b) Yeterli değildir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
(c) Hiç yoktur. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Cevabınız ‘‘YETERLİDİR’’ ise Bölüm 2.2’ye geçiniz  . 
2.1.2. Pansiyon için ihtiyaç olan aşağıdaki personeli ne şekilde istihdam 
ediyorsunuz? 

Personelin İstihdam Edilme Şekli 

A
şç
ı /

 A
şç
ı y

rd
. 

Sa
ym

an
 

A
m
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r 

M
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u 
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m
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(a) Diğer kurumlardan görevlendirmeyle  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

(b) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
fonunun desteğiyle sözleşmeli olarak..... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

(c) Pansiyonun bulunduğu yerleşim 
birimindeki vakıf ve derneklerin desteğiyle 
sözleşmeli olarak ............ 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

(d) Hayırsever vatandaşların katkılarıyla 
sözleşmeli olarak ........... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

(e) Okul koruma derneği veya okul aile birliği 
desteğiyle sözleşmeli olarak ............................ 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

(f) Diğer (Lütfen belirtiniz.).............. ........ ........ ........ .......... ......... 
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2.2. PANSİYONUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 

Açıklama: Bu bölümde pansiyonun fizikî yapısı,  işleyişi, personel 

durumu, öğrenci taleplerine cevap vermesi ve eğitime katkısına yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 
 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 
Çok   : Tamamen 
Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 
gerekli 
Kısmen            : Kabul edilebilir 
Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 
Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 

.2.1 Pansiyonun Fizikî Yapısına İlişkin Görüşler
ÖLÇÜTLER 

Ç
ok
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ça
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2.2.1.1 Pansiyondaki banyo kabinleri, sayısal 

olarak ne derecede yeterlidir?.................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.2.1.2 Pansiyondaki lâvabo ve tuvaletler, 

sayısal olarak ne derecede yeterlidir? ......
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.2.1.3 Pansiyonda etüt salonu/salonları, sayısal 

açıdan ne derecede yeterlidir?..................
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.2.1.4 Pansiyondaki yemekhane, kullanım 

açısından ne  derecede uygundur?............
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
2.2.1.5 Pansiyondaki yatakhane, kullanım 

açısından ne derecede uygundur? ............ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.2.1.6 Pansiyonun fizikî yapısı, öğrencilerin 

sosyal faaliyetleri yapmaları açısından 
(spor, müzik, tiyatro vb.) ne derecede 
uygundur?.................................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.1.7 Pansiyonda öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak birimler(kantin, büfe, çay 
ocağı, lokal vb.) ne derecede yeterlidir?. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.2.2. Pansiyonda Kalan Öğrencilerin 
Disiplinine İlişkin Görüşler 
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2.2.2.1 Pansiyonda kalan öğrenciler, pansiyonun 
işleyişi ile ilgili disiplin yönetmeliği 
hakkında ne derecede 
bilgilendirilmektedirler? ......................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2.2 Pansiyonda uygulanan disiplin 
yönetmeliği, öğrenci davranışlarını ne 
derecede olumlu etkilemektedir? .............

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2.3 Disiplin ile ilgili uygulamalarda 
pansiyondaki öğrencilere, ne derecede 
eşit davranılmaktadır? ............................. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2.4 Pansiyonda disiplin sağlanırken, zor 
kullanma ne derecede tercih 
edilmektedir? ...........................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2.5 Pansiyonda, öğrenciler arasında 
gruplaşmalar ne ölçüde olmaktadır? ........

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2.6 Gruplaşmalar, pansiyon disiplinini ne 
ölçüde olumsuz etkilemektedir? ..............

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
2.2.2.7 

(Soru 2.2.2.7’e ortak pansiyonlarda 
görev yapanlar cevap verecektir) 
Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin 
işlemiş oldukları disiplin suçlarının, 
pansiyonun bağlı olduğu okul müdürlüğü 
tarafından sonuçlandırması ne derecede 
yararlı olacaktır?.......................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 2.2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler      

2.2.3.1 Yatakhanenin donanımı, öğrenci 
ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap 
vermektedir?............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.2 Yatakhanenin bakım ve temizliği, ne 
derecede yeterli olmaktadır? ................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.3 Çarşaf ve nevresimler, ne derecede 
düzenli olarak değiştirilmektedir............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.4 Pansiyonun ısıtılması, ne derecede 
yeterlidir?.................................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.5 Lâvabo ve tuvaletlerin bakım ve 
temizliği ne derecede yeterlidir? ............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.2.3 Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 
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2.2.3.6 Banyolar, hijyen açısından öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamada ne derecede 
yeterlidir? ...............................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.7 Öğrencilere pansiyonda haftalık düzenli 
banyo yapma imkânı ne derecede 
sağlanmaktadır? .....................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.8 Öğrencilere haftalık banyo saatleri 
dışında, banyo yapma imkânı ne 
derecede sağlanıyor?............................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.9 Öğrenciler, pansiyonun temizlik işlerine 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar? ..... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.10 Pansiyonun aydınlatma sistemi, ne 
derecede yeterlidir?................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.11 Yemekhane, hijyenik koşullara ne 
derecede uygundur? ...............................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.12 Yemekler, öğrencilerin günlük 
kalorilerini almaları açısından ne 
derecede yeterlidir? ............................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.13 Yemekhanenin düzenlenmesi ve 
yemeklerin hazırlanmasında öğrenciler 
ne derecede katkı sağlamaktadırlar?.......

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.14 Etüt salonu/salonları, öğrencilerin rahat 
çalışmaları için ne derecede yeterli 
olmaktadır? ............................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.15 Etüt yaparken öğrencilere sağlanan araç 
ve gereçler, ne derecede yeterlidir? ...... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.16 Öğrenciler, pansiyondaki sosyal 
faaliyetlere ne ölçüde katılmaktadırlar?  

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3.17 Öğrencilerin verimli ders çalışmasına 
ne derecede destek sağlamaktasınız? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.18 Pansiyondaki sağlık elemanı, 
öğrencilere ne ölçüde hizmet 
vermektedir? .......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.19 Öğrencilerle ne derecede etkili bir 
iletişim kurmaktasınız? ....................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 
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2.2.3.20 Pansiyonda öğrencilerin doğal afetlere 
(deprem, yangın, sel vb.) hazır 
olmalarını sağlayıcı  bilgilendirmeler, 
ne derecede yapılmaktadır?.................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.21 Öğrencilere devlet tarafından verilen 
harçlık, onların ihtiyaçlarını 
karşılamada ne derecede yeterlidir?. ..... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.22 Öğrencilerin aldığı kırtasiye yardımı, 
(kitap, defter, kalem vb.) onların 
ihtiyaçlarını karşılamada ne derecede 
yeterlidir? .............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.23 Öğrencilerin aldığı giyecek yardımı 
(elbise, palto, gömlek, kravat, iç 
çamaşırı, ayakkabı, çorap, eşofman, 
havlu, terlik vb.) onların ihtiyaçlarının 
karşılanmasında ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.24 Öğrencilere verilen giyecek ve kırtasiye 
yardımları, ne derecede zamanında 
verilmektedir?......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
2.2.3.25 

(Soru 2.2.3.25’e ortak pansiyonda 
görev yapanlar cevap verecektir.) 
Pansiyonunuzda kalan farklı okullardan 
gelen öğrenciler, ulaşımda ne derecede 
sorun yaşıyorlar?.................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.3.26 Bağlı olduğunuz Genel Müdürlük 
tarafından tahsis edilen ödenek 
pansiyon faaliyetlerinin yürütülmesi 
için, ne derecede yeterlidir?................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.2.4 Pansiyonun Eğitime Katkısına İlişkin 
Görüşler      

2.2.4.1 Pansiyonun fizikî şartları (odalar, etüt 
salonu vb.) öğrencilerin okul 
başarılarını ne derecede olumlu 
etkilemektedir? ...................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.2.4.Pansiyonların Eğitime Katkısına İlişkin 
Görüşler 
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2.2.4.2 Sabah etütleri, öğrencilerin okul 
başarılarını ne derecede olumlu 
etkilemektedir? ..................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.3 Akşam etütleri, öğrencilerin okul 
başarılarını ne derecede olumlu 
etkilemektedir? ..................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.4 Pansiyonun şartları, öğrencileri sosyal 
hayata hazırlamada ne derecede 
yeterlidir?................................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.5 Yönetim, öğrencilerin pansiyonda 
karşılaştıkları problemlerin 
giderilmesinde ne derecede yardımcı 
olmaktadır?.............................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.6 Pansiyonda rehberlik servisinin 
bulunması, ne derecede faydalı 
olacaktır?................................................ 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.7 Pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları 
problemlerin giderilmesinde, diğer 
görevliler   (sağlık görevlisi, aşçı, 
çamaşırcı vb.) ne derecede yardımcı 
olmaktadır? ............................................

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.8 Pansiyonda kalmaları, öğrencilerin 
kendilerini tanımalarına (güçlü ve zayıf 
yönleri) ve sorumluluk almalarına ne 
derecede katkı sağlamaktadır? .............. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.9 Pansiyonun ortamı, öğrencileri yüksek 
öğretime yönlendirmede ne derecede 
etkili olmaktadır? .................................. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.10 Pansiyon yaşamı, öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne 
derecede etkili olmaktadır?.................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.2.4.Pansiyonların Eğitime Katkısına İlişkin 
Görüşler 
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2.2.4.11 Pansiyon ortamı, öğrencilerin öz 
güveninin (güven duygusu) 
gelişmesinde ne derecede etkilidir?....... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.12 Pansiyonun bulunduğu çevre, 
öğrencileri ne derecede olumlu 
etkilemektedir? ..................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.13 Pansiyonda kalan öğrenciler, gündüzlü  
öğrencilerden ne derecede daha 
başarılıdırlar?......................................... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.14 Boş kontenjanların doldurulması için 
yapılan mahallî sınavlarda belli bir 
taban puanın belirlenmesi, 
pansiyonlardaki öğrenci başarısını ne 
derecede olumlu etkileyecektir? ........... 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4.15 Pansiyonunuz, yörenin ihtiyacını 
karşılama açısından ne ölçüde uygun 
açılmıştır? ............................................ 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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BÖLÜM - 3 

GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
 Açıklama : Bu bölümde pansiyonun fizikî yapısı, personel durumu, 

disiplini, öğrenci taleplerine cevap vermesi, ulaşım ve eğitime katkısına ilişkin 

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Teşekkür Ederiz. 
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EK-III 
 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
Başkanlığı 

(METARGEM) 
 

 
 

 

 

OKUL PANSİYONLARININ ETKİLİLİĞİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğüne Bağlı Okullar) 

Belletici Anketi 
(Form-III) 

 

 

 

 
 

 
 

ANKARA 2003 
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Sayın Belletici, 

 
 Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul pansiyonlarının yönetimi, 

fizikî kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına etkisinin yönetici, belletici ve 

öğrenci görüşlerine başvurarak genel bir değerlendirmesinin yapılması amacıyla 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) 

tarafından ‘‘Okul Pansiyonlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Araştırması’’ 

başlatılmıştır. 

 
 Söz konusu araştırma ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. Anket sorularına vereceğiniz cevaplar, belirteceğiniz görüşler, 

yapacağınız değerlendirmeler çalışmalarımıza katkı sağlayacak ve sadece bu 

araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. 

 
 Sizlerin görüş ve önerilerinize sunulan anketteki soruların dikkatli 

okunarak gerçekçi cevap verilmesi, araştırmanın güvenirliliğini artıracağından 

bu konuda titizlik göstermenizi önemle rica eder, katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederiz. 

 
 
           

        Araştırma Grubu 
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BÖLÜM - 1 

KİŞİSEL VE PANSİYONA İLİŞKİN BİLGİLER 

 
Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz.  
 
1.1. Görev yaptığınız il................................................ 
 
1.2. Okulda hangi alan öğretmenisiniz? 

a. (  ) Genel eğitim    b. (  ) Meslekî ve teknik eğitim 
 
1.3. Meslekteki kıdeminiz 

a. (  ) 1–5 yıl  b. (  ) 6–10 yıl    c. (  ) 11–15 yıl 

d. (  ) 16–20 yıl  e. (  ) 21 yıl veya daha fazla 
 
1.4. Pansiyonlu okullardaki hizmet süreniz 

a. (  ) 1–5 yıl  b. (  ) 6–10 yıl   c. (  ) 11–15 yıl 

d. (  ) 16–20 yıl  e. (  ) 21 yıl ve daha fazla 
 
1.5. Belleticilik görevini aşağıdakilerden hangisi için tercih ettiniz ? 

a. (  ) Pansiyonda kalacak yer sağlanmasından 

b. (  ) Belleticilik için ödenen ücretten 

c. (  ) Görevlendirildiğimden 

d. (  ) Öğrencilere yardımcı olmayı sevdiğimden 

e. (  ) Diğer (Lütfen yazınız.)......................................................................... 
 
1.6 Aşağıdaki hizmet içi eğitim kurslarından hangilerine katıldınız?

 (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz ) 
a. (  ) Pansiyon yönetimi ve organizasyonu 

b. (  ) Eğitim yönetimi 

c. (  ) Psikolojik danışma ve rehberlik 

d.  (  ) Branşımla ilgili 

e. (  ) Branşım dışındaki, hizmet içi eğitim kursuna katıldım. 

f. (  ) Hiç bir hizmet içi eğitim kursuna katılmadım. 
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1.7. Pansiyonda nöbetçi olduğunuzun ertesi gününde okuldaki durumunuz 

aşağıdaki seçeneklerden hangisine uymaktadır? 

a. (  ) Stresli ve yorgun olduğumdan verimli olamıyorum. 

b. (  ) Tutum ve davranışlarımda bir değişiklik olmuyor. 

 
Soru 1.8’e ortak pansiyonlarda görev yapan belleticiler cevap verecektir. 

 
1.8.  Pansiyonunuzda kalan öğrencilerinin, farklı okullardan gelmelerinden 

kaynaklanan disiplin olayları yaşanmakta mıdır? 

 
a. (  ) Hiç yaşanmamaktadır. 

b. (  ) Bazen yaşanmaktadır. 

c. (  ) Sık sık yaşanmaktadır. 
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BÖLÜM – 2 
PANSİYONUN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde pansiyonun personel durumu, fizikî yapısı,  

işleyişi, öğrenci taleplerine cevap verme ve eğitime katkısına yönelik 

görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. Lütfen her madde için bir 

seçenek işaretleyiniz. 
 

Sorularla ilgili dereceleme ölçekleri; 
Çok   : Tamamen,  
Oldukça : Tamamen olmamakla birlikte genelde; ancak bazı düzeltmeler 
gerekli 
Kısmen  : Kabul edilebilir 
Çok az  : Kabul edilebilir seviyenin altında; ancak düzenlemeler gerekli 
Hiç          : Kabul edilemez görüşlerini ifade etmektedir. 

 
2.1. Pansiyonun Fizikî Yapısına İlişkin Görüşler 
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2.1.1 Pansiyondaki banyo kabinleri, sayısal olarak 

ne derecede yeterlidir? .................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.2 Pansiyondaki lâvabo ve tuvaletler, sayısal 

olarak ne derecede yeterlidir? ......................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.3 Pansiyondaki etüt salonu/salonları, sayısal 

açıdan ne derecede yeterlidir? ........................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.4 Pansiyondaki yemekhane, kullanım açısından 

ne derecede uygundur? ................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.5 Pansiyondaki yatakhane, kullanım açısından

nee derecede uygundur? .................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.1.6 Pansiyonun fizikî yapısı,öğrencilerin sosyal 

faaliyetler yapmaları açısından ( spor, müzik, 
tiyatro vb.) ne derecede uygundur?.................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.1.7 Pansiyonda öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak birimler (kantin, büfe, çay ocağı, 
lokal vb.), ne derecede yeterlidir? .................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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2.2. Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Disiplinine 
İlişkin Görüşler 
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2.2.1 Pansiyonda kalan öğrenciler, pansiyonun 
işleyişiyle ilgili disiplin yönetmeliği hakkında 
ne derecede bilgilendirilmektedirler?..............

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.2 Pansiyonda uygulanan disiplin yönetmeliği 
öğrenci davranışlarını ne derecede olumlu 
etkilemektedir? ...............................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.3 Disiplin ile ilgili uygulamalarda pansiyondaki 
öğrencilere ne derecede eşit davranılmaktadır?......

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.4 Pansiyonda disiplin sağlarken zor kullanma 
ne derecede tercih edilmektedir? ....................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.5 Pansiyonda öğrenciler arasında gruplaşmalar 
ne ölçüde olmaktadır? .....................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.2.6 Gruplaşmalar pansiyon disiplinini ne ölçüde 
olumsuz etkilemektedir? ................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
2.2.7 

(Soru 2.2.7’ye ortak pansiyonlarda görev 
yapanlar cevap verecektir) 
Ortak pansiyonlarda kalan öğrencilerin 
işlemiş oldukları disiplin suçları ile ilgili 
işlemlerin, pansiyonun bağlı olduğu okul 
müdürlüğü tarafından yürütülmesi ne 
derecede yararlı olacaktır? ..............................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 
Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler      

2.3.1 Yatakhanelerin donanımı, öğrenci 
ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap vermektedir? ... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.2 Yatakhanelerin bakım ve temizliği, ne 
derecede yeterlidir? ......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.3 Çarşaf ve nevresimler, ne derecede düzenli 
olarak değiştirilmektedir? ............................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.4 Pansiyonun ısıtılması ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
2.3.5 Lâvabo ve tuvaletlerin bakım ve temizliği, ne 

derecede yeterlidir? ......................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 

Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

Ç
ok

 

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

2.3.6 Banyolar, hijyen açısından öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamada ne derecede 
yeterlidir? ...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.7 Öğrencilere pansiyonda haftalık düzenli 
banyo yapma imkânı ne derecede 
sağlanmaktadır?............................................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.8 Öğrencilere haftalık banyo saatleri dışında 
banyo yapma imkânı ne derecede 
sağlanıyor?..................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.9 Öğrenciler, pansiyonun temizlik işlerine ne 
derece de katkı sağlamaktadırlar? .................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.10 Pansiyonun aydınlatma sistemi, ne derecede 
yeterlidir? ...................................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.11 Yemekhane, hijyenik koşullara ne derecede 
uygundur? ..................................................... 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.12 Yemekler, öğrencilerin günlük kalorilerini 
almaları açısından ne derecede yeterlidir? ....

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.13 Yemekhanenin düzenlenmesi ve yemeklerin 
hazırlanmasında öğrenciler ne derecede 
katkı sağlamaktadırlar?..................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.14 Etüt salonu/salonları, öğrencilerin rahat 
çalışmaları için ne derece yeterli 
olmaktadır?.................................................... 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.15 Etüt yaparken öğrencilere sağlanan araç ve 
gereçler ne derecede yeterlidir? ....................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.16 Öğrenciler, pansiyondaki sosyal faaliyetlere 
ne ölçüde katılmaktadırlar? ...........................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.3.17 Öğrencilerin verimli ders çalışmasına ne 
derecede destek sağlamaktasınız? ................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.18 Pansiyondaki sağlık elemanı, öğrencilere ne 
ölçüde hizmet vermektedir? .......................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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2.3. Pansiyonun Öğrenci Taleplerine Cevap 

Vermesi ve Ulaşıma İlişkin Görüşler 
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2.3.19 Öğrencilerle ne derecede etkili bir iletişim 
kurmaktasınız? .............................................. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.20 Pansiyonda, öğrencilerin doğal afetlere 
(deprem, yangın, sel vb.) hazır olmalarını 
sağlayıcı bilgilendirmeler, ne derecede 
yapılmaktadır?................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.21 Devlet tarafından öğrencilere verilen 
harçlık, onların ihtiyaçlarını karşılamada ne 
derecede yeterlidir?. ...................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.22 Öğrencilerin aldığı kırtasiye yardımı (kitap, 
defter, kalem vb.), onların ihtiyaçlarını 
karşılamada ne derecede yeterlidir? .............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.23 Öğrencilerin aldığı giyecek yardımı ödeneği 
(elbise, palto, gömlek, kravat, iç çamaşırı, 
ayakkabı, çorap, eşofman, havlu, terlik vb.), 
onların ihtiyaçlarının karşılanmasında ne 
derecede yeterlidir.? ...................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.3.24 Öğrencilere verilen giyecek ve kırtasiye 
yardımları, ne derecede zamanında 
verilmektedir?................................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
2.3.25 

(Soru 2.3.25’e ortak pansiyonda görev 
yapanlar cevap verecektir.) 
Pansiyonunuzda kalan farklı okullardan 
gelen öğrenciler, ulaşımda ne derecede 
sorun yaşıyorlar?............................................ (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.Pansiyonun Eğitime Katkısına İlişkin Görüşler      
2.4.1 Pansiyonun fizikî şartları (odalar, etüt salonu 

vb.), öğrencilerin okul başarılarını ne 
derecede olumlu etkilemektedir? ..................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.2 Sabah etütleri, öğrencilerin okul başarılarını 
ne derecede olumlu etkilemektedir? ............. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2.4.3 Akşam etütleri, öğrencilerin okul 
başarılarını ne derecede olumlu 
etkilemektedir?............................................... (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



 188

2.4.Pansiyonun Eğitime Katkısına İlişkin Görüşler
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2.4.4 Pansiyonun şartları, öğrencileri sosyal 
hayata hazırlamada ne derecede yeterlidir?...

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.5 Yönetim, öğrencilerin pansiyonda 
karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde 
ne derecede yardımcı olmaktadır?.................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.6 Pansiyonda rehberlik servisinin bulunması 
ne derecede faydalı olacaktır?........................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.7 Pansiyonda öğrencilerin karşılaştıkları 
problemlerin giderilmesinde diğer görevliler 
(sağlık görevlisi, aşçı, çamaşırcı vb.), ne 
derecede yardımcı olmaktadır?......................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.8 Pansiyonda kalmak, öğrencilerin kendilerini 
tanımalarına (güçlü ve zayıf yönlerini) ve 
sorumluluk almalarına ne derecede katkı 
sağlamaktadır? .............................................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.9 Pansiyon ortamı, öğrencileri yüksek 
öğretime yönlendirmede ne derecede etkili 
olmaktadır?.................................................... 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.10 Pansiyon yaşamı, öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerinin ortaya çıkmasına ne derecede 
etkili olmaktadır?...........................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.11 Pansiyonun ortamı, öğrencilerin öz 
güveninin (güven duygusu) gelişmesinde ne 
derecede etkilidir? .........................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.12 Pansiyonun bulunduğu çevre, öğrencileri ne 
derecede olumlu etkilemektedir? ..................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.13 Pansiyonda  kalan öğrenciler, gündüzlü  
öğrencilerden ne derecede daha 
başarılıdırlar?................................................. 

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.14 Boş kontenjanların doldurulması için 
yapılan mahallî sınavlarda belli bir taban 
puanın belirlenmesi, pansiyonlardaki 
öğrenci başarısını ne derecede olumlu 
etkileyecektir? ...............................................

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

2.4.15 Pansiyonunuz, yörenin ihtiyacını karşılama 
açısından ne ölçüde uygun açılmıştır? ..........

 
(  )

 
(  )

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 
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BÖLÜM - 3 

GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 

 Açıklama : Bu bölümde pansiyonun fizikî yapısı, personel durumu, 

disiplini, öğrenci taleplerine cevap vermesi, ulaşım ve eğitime katkısına ilişkin  

ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Teşekkür Ederiz. 
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EK-IV 
 

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE YATILILIK VE OKUL 

PANSİYONLARI ARAŞTIRMASI ANKET UYGULAMA KILAVUZU 

  
1. Araştırmanın Amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul 

pansiyonlarının yönetimi, fizikî kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına 

etkisinin yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine baş vurarak genel bir 

değerlendirilmesinin yapılmasıdır. 

 
2. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, pansiyonda kalan öğrenciler 

için FORM-1 anketi, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürü ve pansiyondan 

sorumlu müdür yardımcısı için FORM-2 anketi, pansiyonda belletici olarak 

görevlendirilen öğretmenler için FORM-3 anketi geliştirilmiştir. 

 
 3. FORM-1 anketi, araştırma kapsamına alınan okul pansiyonlarında 

kalan 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilere TABLO-1 de gösterilen sayılar 

eşit şekilde paylaştırılarak uygulanacaktır. Bu öğrencilerinin seçiminde tesadüfi 

yöntem uygulanacaktır. 

 
4. FORM-2 anketi, araştırma kapsamına alınan pansiyonların bağlı 

olduğu okul müdürleri ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına 

uygulanacaktır. 

 
 5. FORM-3 anketi, araştırma kapsamına alınan pansiyonlarda belletici 

olarak görevlendirilen öğretmenlerden 3’üne uygulanacaktır. 

 
 6. Örneklem kapsama alınan pansiyonlardaki anket uygulamaları, 

METARGEM uzmanları ile pansiyonun bağlı olduğu okul yöneticilerinin iş 

birliği ile gerçekleştirilecektir. 
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 7. METARGEM uzmanları, anket uygulamakla görevli oldukları 

pansiyonun bağlı olduğu okulun müdürüne, pansiyondan sorumlu müdür 

yardımcısına ve pansiyonda belletici olarak görevlendirilen belleticilere 

araştırmanın amaçlarını ve soruların cevaplandırılma yöntemlerini açıklamalı, 

anketle ilgili soruları var ise cevaplandırılacaktır. 

 
8. METARGEM uzmanları, anket uygulamakla görevli oldukları 

pansiyonunda kalan 10 ve 11. sınıflarda okuyanlardan seçilen öğrencilere de 

7. maddedeki işlemleri tekrarlamalıdır. 

 
 9. Anketlerin, mümkünse kurşun kalemle doldurulması sağlanmalıdır.  
 
 10. Anket uygulaması ile görevli uzmanlar, yönetici, belletici ve 

öğrenciler tarafından cevaplandırılan anketleri kontrol etmelidir. Eksik ve 

kusurlu cevaplandırmalar var ise, bunların düzeltilmesini ilgililerden rica 

etmelidir. 

  
 11.Uygulanan anketler, anket teslim tutanağı doldurularak pansiyonun 

bağlı olduğu okul müdürü ve görevli uzmanca imzalanarak teslim alınmalıdır. 
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE YATILILIK VE OKUL 

PANSİYONLARI ARAŞTIRMASI ANKET UYGULAMA KILAVUZU 

 
 Sayın yönetici, 

 
 Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

Başkanlığınca (METARGEM) Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul 

pansiyonlarının yönetimi, fizikî kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına 

etkisinin yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine baş vurarak genel bir 

değerlendirilmesi-nin yapılacağı, “Meslekî ve Teknik Eğitimde Yatılılık ve 

Okul Pansiyonları Araştırması” yapılmaktadır. 

 
 Araştırmanın temel amacı, okul pansiyonlarının yönetimi, fizikî 

kapasitesi ve bunların öğrenci başarısına etkisi ile bunlara bağlı olarak öğrenci 

akışının yönetici, belletici ve öğrenci görüşlerine baş vurularak genel bir 

değerlendirilmesinin yapılması ve pansiyonların; sosyal fayda ve eğitime katkısı 

ile fizikî, mali, yönden mevcut durumlarını ortaya koymaktır. 

  
Sayın yönetici, bu amaç doğrultusunda Türkiye genelinde yapılmaya 

başlanan araştırmaya  okulunuz da dâhil edilmiştir. 

 
Araştırmanın amaçları doğrultusunda, pansiyonda kalan öğrenciler için 

FORM-1 anketi, pansiyonun bağlı olduğu okul müdürü ve pansiyondan sorumlu 

müdür yardımcısı için FORM-2 anketi, pansiyonda belletici olarak 

görevlendirilen öğretmenler için FORM-3 anketi geliştirilmiştir. 

  
 FORM-1 anketi, araştırma kapsamına alınan okul pansiyonlarında 

kalan 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilere TABLO-1 de gösterilen sayılar 
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eşit şekilde paylaştırılarak uygulanacaktır. Bu öğrencilerinin seçiminde tesadüfi 

yöntem uygulanacaktır. 

 
FORM-2 anketi, araştırma kapsamına alınan pansiyonların bağlı olduğu 

okul müdürleri ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına 

uygulanacaktır. 

  
 FORM-3 anketi, araştırma kapsamına alınan pansiyonlarda belletici 

olarak görevlendirilen öğretmenlerden 3’üne uygulanacaktır. 

 
 Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına, pansiyonda belletici olarak 

görevlendirilen belleticilere ve öğrencilere araştırmanın amaçlarını ve soruların 

cevaplandırılma yöntemleri açıklamalı, anketle ilgili soruları var ise 

cevaplandırılmalıdır. 

  
Anketlerin, mümkünse kurşun kalemle doldurulması sağlanmalıdır.  
  

 Okul müdürü, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, belleticiler ve 

öğrenciler tarafından cevaplandırılan anketleri kontrol etmeli, eksik ve kusurlu 

cevaplandırmalar var ise, bunların düzeltilmesini sağlamalısınız. 

 
Uygulanacak anketler ( Form I, Form II, Form III) 24 Ekim 2003 

tarihine kadar METARGEM BAŞKANLIĞINA posta ile gönderilecektir. 

 
Anketlerle ilgili her türlü soru için Başkanlığımız telefon 

numaralarından uzmanlarımız Feridun SAKA, Mustafa SEYHAN ve Çiğdem 

KAYA ile irtibata geçilecektir. 

 

İrtibat İçin Telefon No: 0312 231 02 89- 0312 231 02 90 
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE YATILILIK VE OKUL 

PANSİYONLARI ARAŞTIRMASI ANKET TESLİM TUTANAĞI 

 
 

İL  : 
OKUL  : 
 
 

ANKET TÜRÜ TESLİM EDİLEN TESLİM ALINAN 

ÖĞRENCİ ANKETİ (FORM 1)   

YÖNETİCİ ANKETİ (FORM 1I)   

BELLETİCİ ANKETİ (FORM II1)   

TOPLAM   

 
 
 
METARGEM UZMANI    OKUL MÜDÜRÜ 
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MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMDE YATILILIK VE OKUL 

PANSİYONLARI ARAŞTIRMASI ANKET TESLİM TUTANAĞI 

 
İL  : 
OKUL  : 
 
 

ANKET TÜRÜ TESLİM EDİLEN TESLİM ALINAN 

ÖĞRENCİ ANKETİ (FORM 1)   

YÖNETİCİ ANKETİ (FORM 1I)   

BELLETİCİ ANKETİ (FORM II1)   

TOPLAM   

 
 
METARGEM UZMANI    OKUL MÜDÜRÜ 

 

 

 

 

 


