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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî 

eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin 

hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya 

özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu 

köleliğe ve yoksulluğa iter.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Türkiye’de ortaöğretim, öğrencilerin meslek seçimi ve yüksek öğretim için karar 
verdikleri bir kademedir. Öğrencilerin ortaöğretimde yapacakları alan tercihi ilerde 
seçecekleri mesleği de belirleyeceğinden, araştırılması gereken önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Her bireyin ilgi ve yeteneklerinin farkına varması, bu yönde bir 
eğitim alması ve kendisi için en ideal mesleği seçmesi, okul öncesi eğitimden 
başlayarak doğru yönlendirilmesine bağlıdır. Meslek seçiminin insan hayatının dönüm 
noktalarından biri olduğu ve bu sürecin hem öğrenci hem de veliler tarafından oldukça 
sancılı geçirildiği düşünüldüğünde, doğru yönlendirmenin ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bu alanda sorunlar olduğu görülmektedir.  

 Ortaöğretim öğrencilerinin alan tercihlerinin incelendiği bu araştırma, Millî 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımızdan 
istenmiştir. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın gerekliliği, 
amacı ve önemi ortaya konulmuş, ikinci bölüm kavramsal çerçeveye ayrılmıştır. 

Üçüncü bölümde, araştırmanın veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri 
toplama süreci ile evren, örneklem ve araştırmanın modelini kapsayan yöntemden 
bahsedilmiştir. Buna göre, araştırma tarama modeline göre yapılandırılmış, Türkiye 
genelinde 360 okulda 720 öğretmen ve 1440 öğrenci olmak üzere toplam 2160 kişinin 
konuya ilişkin görüş ve önerileri, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış anketlerle 
alınmıştır. 

Dördüncü bölüm bulgular ve bulguların yorumlarına ayrılmıştır. Ortaöğretim 
öğrencilerinin alan tercihleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri değerlendirilerek 
yorumlanmıştır. 

Beşinci bölümde sonuç ve öneriler yer almaktadır.  

Araştırmanın ortaöğretim kurumlarında yürütülen rehberlik ve yönlendirme 
çalışmalarında öğrenci, öğretmen ve velilere katkı sağlayacağını inanıyorum. 
Araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı araştırmaya dâhil 
edilen okulların müdürlerine, anketlere görüş bildiren rehberlik servislerinde çalışan 
öğretmenlere, öğrencilere, araştırmayı gerçekleştiren Ayşe BEYHAN’a, araştırmanın 
danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim KISAÇ’a, araştırmanın koordinasyonunu sağlayan 
araştırma şubesi müdür vekili Dr. Semra TİCAN BAŞARAN’a, redakte için İhsan 
UÇ’a, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür 
ederim. 

              
    Murat YALÇIN 
       Daire Başkanı



ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin alan tercihlerinin oluşmasında 

etkili olan etkenlerin belirlenmesidir.  

Araştırmanın amacına yönelik verilerin toplanması amacıyla Eğitimi Araştırma 

ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından öğretmen ve öğrenci anketleri 

geliştirilmiştir. Veriler 12 ilde 1440 öğrenci ve 720 öğretmene uygulanan anketler 

yoluyla toplanmıştır. 

 Elde edilen veriler, SPSS/WİNDOWS paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Rehber öğretmenlerin ve öğrencilerin anket maddelerine verdikleri 

cevapların aritmetik ortalamaları, yüzde, frekans ve standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin alan tercihi yapma 

sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunların; aile baskısı, seçecekleri alanlar hakkında 

yeterince bilgilendirilmemeleri ve kararsızlık yaşamaları, ilgi ve yeteneklerinin farkında 

olmamaları, gelecekte iş bulabilme kaygısı şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Öğrenciler alan tercihi yaparken etkili olan en önemli etken olarak “ilerde sahip 

olmak istedikleri meslek için bu alanı seçmek zorunda olmam” ifadesini seçmişlerdir. 

Öğrenciler alan tercihi yaparken en büyük oranda rehber öğretmenlerinden bilgi 

aldıklarını belirtmişlerdir. 
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 ABSTRACT  

 

The aim of this research is to determine the factors that influence secondary 

school students’ branch preference. 

 With the aim of collecting the data regarding the purpose of the research, 

questionnaires for students and teachers were developed. The data were collected 

through the questionnaires implemented 1440 students and 720 teachers in 12 cities.  

The collected data are evaluated through the SPSS/WINDOWS. Descriptive 

statistic (mean, percentage, frequency, standart deviation) were used to analyse data.  

Results revealed that teachers out of branch should not be employed in the guide 

services of the schools and students and their parents should be provided with sufficient 

information about branches and professions. Moreover, via true professionals and other 

observations, professions should be introduced to students and the number of the visual 

materials should be increased. The results of this survey reveal the necessity that 

students be encouraged to choose their branches according to their interests and 

capacities by means of an effective guidance.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmanın içeriğine yönelik olarak problem, amaç, önem, 

sınırlıklar, sayıltılar, tanımlar ve kısaltmalar verilmektedir. 

1.1. Problem Durumu 

 Çağdaş eğitim sistemlerinde öğrencilerin bilgiyi öğrenmesi değil, öğrenmeyi 

öğrenmesi ön plana çıkmıştır. Kendini geliştiren, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında 

olan, ne istediğini bilen, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bireylerin yetiştirilmesi 

önem kazanmıştır.     

Çok farklı biçimlerde tanımlanan eğitim, bir anlamda da bireylere şekil verme 

işidir. Başarılı bir eğitim, kişinin kendini biçimlendirmesine olanak tanımak, kişinin 

kendini gerçekleştirebileceği olanakları ona sunmak ile mümkündür. Bu durum 

14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda;  

Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 
çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde 
düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine 
uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. 

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve 
değerlendirme metotlarından yararlanılır (Millî Eğitim Bakanlığı; 1973). 

şeklinde ifade edilmektedir. Kanunda da belirtildiği gibi yönlendirmenin amacı, hem 

öğrencinin kendi ilgi alanlarını keşfedebilmesi                          

ni sağlamak, hem de ilgi, istek ve yeteneklerine göre istediği alanı tercih ederek 

istediği mesleği seçebilmesinin yolunu açmaktadır. 

Türk eğitim sisteminin en büyük açmazlarından biri olarak gösterilen, 

öğrencilerin ilköğretimin ilk sınıflarından başlayarak kendi ilgi ve yeteneklerine göre 

sistemli olarak eğitilememesi sorunu, bütün iyi niyetli girişimlere karşın hâlâ 

çözülememiştir. Belli bir alana özel ilgi ve yeteneği olan öğrenci, bazen kendisi bu ilgi 

ve yeteneğini keşfederek bazen de öğretmenleri, ailesi ya da çevresindeki diğer insanlar 
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tarafından  “keşfedilerek” ilgili olduğu alanda eğitim görme şansı yakalayabilmektedir. 

Bu şansı yakalayamayanlar ise, ilgisi olsun olmasın puanı hangi alanı seçmesine 

yetiyorsa o alanda eğitim görmektedirler. Bu alanlar genellikle öğrencilerin hiç ilgi 

duymadığı, hiç bir yeteneğinin olmadığı alanlar olabileceğinden öğrenciler akademik                                

anlamda başarı göstermekte zorlanmakta, hayatlarında yürüyecekleri yolu el yordamıyla 

bulmak zorunda kalabilmektedirler.                                                                                                                     

 Bunun yanı sıra Gardner’ın çoklu zekâ kuramına göre her bireyin farklı zekâ 

türlerine sahip olduğu düşünüldüğünde bireylerin ilköğretimden, hatta okul öncesi 

eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının Millî eğitimin temel 

amaçlarından biri olan “bireylerin ilgi, istek, istidat ve yetenekleri doğrultusunda hayata 

hazırlanması”na da uygun olduğu görülmektedir. 

Her birey; kendi ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir alanda ve eğitim 

programında eğitim almalıdır ki toplum ve kendisi için en ideal mesleği seçerek mutlu, 

başarılı ve yararlı bir yaşam sürdürebilsin. Bu da ancak başarıları, yetenekleri, ilgileri, 

kişilik özellikleri doğrultusunda yapılacak doğru bir yönlendirme ile sağlanabilir.  

Ülkemizde her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu bilgisinden hareketle 

onların ilgi ve yeteneklerine göre sistemli olarak eğitilmeleri, ilgi ve yeteneklerinin 

olduğu alanlara yönlendirilmelerinde sorunlar olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda 

öğrenciler kendi istekleri dışında, ilgi duymadıkları, yeteneklerinin olmadığı bir alanı 

tercih etmek ve bu alanda eğitim görmek zorunda kalabilmektedirler. Bu da onların 

nitelikli insan gücü olarak hayata atılmalarını engelleyerek hayattan ne istediğini 

bilmeyen, mutsuz bireyler olmalarına yol açmaktadır. 

Dolayısıyla,  

Türkiye’de etkin bir yönlendirme sisteminin kurulmayışı orta öğretimden mezun her 
öğrencinin yüksek öğretime devam etme arzusunu doğurmaktadır. Çoğu öğrenci 
yeteneklerinin ve kapasitesinin farkında olamadan üniversite sınavında aldığı 
puanın belirleyiciliği ile kendine bir meslek seçmek durumunda kalmaktadır. O 
mesleğe karşı ilgisinin ve yeteneğinin olup olmadığını bilemeden kendisini 
üniversitede bulan kimi öğrenciler okullarında ya bölüm değiştirmekte, ya başarısız 
olmakta ya da en kötüsü mezun olduğunda iş hayatında başarıyı 
yakalayamamaktadır. Bu durumun hem bireylere hem de ülkemize getirdiği sosyal, 
psikolojik ve bilhassa ekonomik yük ağır olmaktadır (Arslan ve Kılıç, 2000:148). 
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Meslek seçiminin insan hayatının dönüm noktalarından biri olduğu ve 

Türkiye’de bu konuda yapılan düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle bazı problemlerin 

yaşandığı göz önüne alındığında, ortaöğretimde alan tercihleri konusunda araştırma 

yapılmasının gereği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada ortaöğretim 

öğrencilerinin alan tercihlerini neye göre yaptıkları ve alanlarını seçmelerinde rol 

oynayan değişkenlerin neler olduğu incelenmiştir.  

1.2. Amaç  

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin alan tercihlerinin oluşmasında 

etkili olan etkenlerin belirlenmesidir.   

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır. 

1. Öğrencilerin alan tercihlerini neler etkilemektedir? 

1.1.  Öğrencilerin alan tercihlerini yapmasında kim/kimler etkili olmuştur?  

1.2.  Öğrencilerin alan tercihlerinde etkili olan faktörler nelerdir? 

1.3. Öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri mesleğin özelliklerine ilişkin 

beklentileri nelerdir? 

2. Öğrencilerin üst öğrenime ilişkin görüşleri nelerdir? 

3.  Öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni ya da rehber öğretmenlerin ( PDR) alan 

tercihine katkısı konusunda görüşleri nelerdir? 

4. Rehber öğretmenlere (PDR) göre öğrencilerin alan tercihlerinde hangi 

faktörler etkili olmaktadır? 

a. Rehber öğretmenlerin öğrencilerin alan tercihleriyle ilgili görüşleri 

nelerdir? 

b. Rehber öğretmenlerin öğrencilerin alan tercihine yaptıkları katkılar 

konusunda görüşleri nelerdir? 
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5. Alan tercihinin nasıl yapılması gerektiğine dair katılımcıların önerileri 

nelerdir? 

 

1.3. Önem 

Meslek seçimi insan hayatında en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bunu 

önemli kılan bir çok neden vardır. Her şeyden evvel, bir insan hayatının yaklaşık 45 

yılını bir mesleğe hazırlanarak ve onu icra ederek geçirir. Ayrıca, insanı hayata 

bağlayan en önemli bağlardan biri “iş”tir. Meslek ve iş sahibi olmak, para kazanma 

yoluyla fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın yanında sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da 

karşılamaya yardımcı olur.   

İnsanın kapasitesini ortaya koymasının ve geliştirmesinin yolu meslektir.  Bu 

yolla birey varoluşunun anlamını yakalar. İnsan kendini bir iş yaptıkça, üretken 

hissettikçe ve içinde bulunduğu dünyaya ve topluma katkı yaptıkça daha değerli ve 

önemli hisseder. Dolayısıyla; öz saygı ve öz güvenin de temelinde meslek sahibi olmak 

çok önemli bir yer tutar. Meslek ve iş, bireyin toplumsal bir çevre edinmesine ve 

toplumsal saygınlık kazanmasına yardım eder.  

Bir mesleğe karar verme, bireyin diğer kararlarını da etkiler. Örneğin eş seçimi, 

yaşanılacak yer seçimi, toplumsal çevre gibi seçimler meslek seçiminden etkilenir.  

Doğru mesleğe karar verme toplumun gelişmesine katkı açısından da önemlidir. 

Toplumun gelişmesine hizmet edecek insan gücünün planlanması ve bireyin kendini 

gerçekleştirmesine hizmet edecek bir mesleği seçmesi, ilköğretim döneminin sonunda 

ve ortaöğretimde yapılan doğru yönlendirme ile mümkün olur. Dolayısıyla; bu 

araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin hayatlarında verecekleri en önemli kararlardan biri 

olan alan seçimi konusunda yaşanan sorunlara ışık tutması ve bu sorunlara çözüm 

önerileri sunması açısından büyük önem taşımaktadır.  

1.4. Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılı ile sınırlıdır. 
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2. Araştırma, örneklem olarak seçilen genel liseler, Anadolu liseleri, meslek/teknik 

liseler ve Anadolu öğretmen liselerinde 2009-2010 öğretim yılında öğrenim 

görmekte olan 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve bu okullarda görev yapan psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır.  

1.5. Sayıtlılar 

Araştırmada veri toplamak amacıyla hazırlanan öğrenci ve öğretmen anketleri 

araştırma amacına hizmet eder niteliktedir.  

1.6. Tanımlar  

Branş öğretmeni: Okulların rehberlik servisinde görev yapan psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, ölçme ve değerlendirme öğretmenleri. 

1.7. Kısaltmalar 

MEB     Millî Eğitim Bakanlığı 

EARGED    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ÖBBS     Öğrenci Başarılarını Belirleme Sınavı 

PDR     Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
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İKİNCİ BÖLÜM  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Meslek seçiminin bir aşaması olarak öğrencinin alan tercihi yapmasında, 

ilköğretim sonunda ve ortaöğretim yıllarında rehberlik hizmetleri kapsamında sunulan 

yönlendirme faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Yönlendirme bireyin kendisini 

tanımasına, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Bir sonraki aşamada 

bireyi mesleğe yönlendirme yani meslekleri tanıtma, meslek seçimi ile ilgili sorularına 

cevaplar bulmaktır. Türk eğitim sisteminde yönlendirme, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu’nda;  

Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 
çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde 
düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine 
uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir (Millî Eğitim Bakanlığı; 
1973).  

şeklinde ele alınmıştır.   

Öğrencilerin kendi kişisel özellikleri, yetenek, ilgi ve isteklerine uygun alanı 

tercih edebilmeleri ancak etkili bir yönlendirme ile gerçekleştirilebilir. Millî Eğitim 

Temel Kanunu’nda  “Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden 

ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.” (MEB 1739/Md 6) 

denilmektedir. Ancak yöneltmenin ne zaman (hangi sınıfta) başlaması gerektiği, nasıl 

yapılacağı da ayrı bir tartışma konusudur.  

 Bununla birlikte, 1985-1989 V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilköğretim; 

anasınıfı, ilkokul ve ortaokulu kapsayan eğitim kademesi olarak belirtilmiş ve kalkınma 

planlarında ilk kez öğrenciyi tanımaya, yöneltmeye, üst öğrenime ve mesleğe 

hazırlamaya ilişkin ilkelerden bahsedilmiştir. 

 Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi yönlendirmenin amacı, hem öğrencinin 

kendi ilgi alanlarını keşfedebilmesini sağlamak hem de ilgi, istek ve yeteneklerine göre 

istediği alanı tercih ederek istediği mesleği seçebilmesinin yolunu açmaktır. 
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1996-2000 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında, Türkiye’nin 

dünya refahından daha yüksek pay alabilmesi için eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve 

toplumun tüm bireylerine, yeteneklerine uygun eğitimin verilmesi de temel amaç ve 

ilkeler arasında yer almıştır. Diğer taraftan ilk ve ortaöğretimde, etkin bir yönlendirme 

olmaması ve bunun sonucunda ortaöğrenimi bitiren her öğrencinin yüksek öğrenime 

devam etme arzusunda olmasının, üniversite önündeki yığılmalara neden olduğu 

belirtilmektedir. Bu amaçla zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlayarak, 

ortaöğrenimde etkin bir ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sisteminin oluşturulması 

ve piyasanın talebine yönelik insan gücü yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik 

ortaöğretimin etkinliğinin arttırılacağından söz edilmektedir.  

Özgüven (1999:32), “Meslek seçimi ve mesleki tercihler, belli bir gelişim süreci 

içinde belirlenmektedir. Bu karmaşık süreci bireyin ihtiyaçları, ilgileri, yetenekleri, 

değerleri ve diğer kişilik özellikleri gibi psikolojik faktörler; ailesi, yaşanılan çevrenin 

özellikleri, iş olanakları, rastlantılar ve piyasadaki arz-talep durumu gibi çok çeşitli 

faktörler etkilemektedir.” demektedir. Dolayısıyla, öğrenciler alan tercihlerini yaparken 

tüm bunlar göz önüne alınarak yönlendirilmeli, ülke şartları, gelecekte ihtiyaç 

duyulacak meslekler hakkında yeterince bilgilendirilmelidir.  

Yeteneklerin tanımlanıp ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarının gerisindeki 

dinamiklerin belirlenmesi konusunda rehberlik ve psikolojik danışma biliminin verileri 

giderek zenginleşmekte ve bireye ilişkin bilgimiz giderek artmaktadır. Aynı biçimde 

meslek ve eğitim seçeneklerinin her birini, getirdiği nitelikler ve sağladığı olanaklar 

açısından inceleyen kurumlar da hızla artmaktadırlar. 

Bu kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak, bireye meslek seçiminde 

yardımcı olan rehberlik hizmetleri de eğitimde bir hizmet alanı olarak gelişmektedir. 

Ülkemizde işsizlik en önemli sorunlardan biri olarak gösterilmekte, gelecek 

yıllarda işsizlik oranının daha da artacağı, yapılan araştırmalarla ortaya konulmaktadır. 

Öte yandan doğru bir yönlendirme yapılamadığı için ortaöğretimde kendi ilgi ve 

yeteneklerine uygun olmayan alanları seçtiği için mutsuz olan gençler vardır. Eğitim 

sistemimizde ortaöğretimde öğrencinin tercih edeceği alan, üniversitede seçeceği alanı 

dolayısıyla da seçeceği (seçmek zorunda olduğu) mesleği belirlemektedir. İlgi ve 

yeteneklerinden habersiz olarak seçim yapan gençler, üniversitede büyük oranda 
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tesadüfen girdikleri bölümlerde okumakta ve okudukları bölümden memnun 

olmamaktadırlar. 

Öğrenciler meslek seçimleri genellikle o mesleğin maddi getirisini, toplumda 

sağladığı statüyü, iş olanaklarının fazla olmasını göz önüne alarak ya da ailelerinin 

beklentilerini yerine getirecek şekilde yapmaktadırlar. Fakat bu şekilde yapılan seçimler 

her zaman öğrencinin ilgi ve yetenekleri ile uyuşmamaktadır. 

İnsanların mesleki seçimlerinin onların yetenek ve ilgilerine uygun olarak 
geliştirilmesi gerekliliği vardır. Burada amaç, öğrencilerin "her hangi alanda olursa 
olsun üniversite sınavını kazanmalıyım" yaklaşımı ile olur olmaz tercihlerde 
bulunmalarını önlemek, onların, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda tercihler 
yapmasını ve bu tercihlerden birini kazanmasını sağlamaktır. (Yelken, 2008).  

Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda sistemli olarak öğrencinin tanınması, 

öğrencinin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, hangi davranışların 

geliştirilmeye elverişli olduğunun bilinmemesi nedeniyle gerçek anlamda yönlendirme 

yapılamamıştır. Öğrenciler her kademede karşılarına çıkan sınavlar ve bu sınavlardan 

elde ettikleri puanlara göre okul türlerini belirlemişlerdir. Bir öğrenci birden fazla türde 

sınava başvurabilmekte ve başarı puanı hangisini tutuyor ise o ortaöğretim kurumuna 

devam etmektedir. Yine öğrenciler, hangi ortaöğretim kurumunu bitirirse bitirsin, 

üniversite sınavına girerek akademik çalışmaya yönelmektedir. 

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Yönlendirme Çalışmaları 

Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarında yapılan yönlendirme çalışmaları 

incelendiğinde; örneğin zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu Almanya’da 4. sınıf sonunda 

öğrencinin devam edebileceği bir üst öğrenim kurumu, Almanca, Matematik ve Hayat 

Bilgisi derslerinin not ortalamalarına ve öğretmen görüşüne göre belirlendiği 

görülmektedir. Burada öğrencilerin sadece derslerdeki başarısı değil, uyum ve 

gelişimleri de değerlendirilmektedir. Buna göre, öğrenciler Lise (Gymnasium), 

Ortaokul (Realschule) veya Temel Okuldan (Hauptschule) birine devam edebilirler. 

Bunun dışında Alman eğitim sisteminde  “Erken Yönlendirme” uygulamasının 

doğuracağı sakıncaları gidermek amacıyla kurulmuş Çok Amaçlı Birleşik Okullar 

(Gesamtschule) bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenciler başarı ve ilgilerine göre 

gruplandırılır ve başarı durumlarına göre üç okulun da diplomasını alabilirler. Böylece 

okullar arası yatay geçişler kolaylaşmaktadır.  
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İngiltere’de zorunlu eğitim 5 yaşından 16 yaşına kadar olan 11 yıldır. Zorunlu 

eğitim 4 ana kademeye ayrılmaktadır: I. Kademe: 5-7, II. Kademe: 7-11, III.  

Kademe:11-14, IV. Kademe:14-16 yaş dönemlerini kapsamakta ve her kademenin 

sonunda değerlendirme yapılmaktadır. Zorunlu eğitim sonunda, öğrenciler 

Ortaöğretim Genel Eğitim Sertifikası (General Certificate of Secondary Education) 

sınavına girerler. Zorunlu eğitim sonrası öğrenim gören gençler için zorunlu dersler 

bulunmamaktadır. Öğrenciler, kendi istekleri veya üst eğitim kurumlarının aradıkları 

niteliklere göre çalışacakları alanları ve dersleri seçerler. Okullarda uygulanan eğitim 

ve öğretim rehberliği, öğrencilerin ve anne-babalarının düşünceleri alınarak, 

öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından yürütülür. Aileler belli aralıklarla rehber 

öğretmenlerle görüşür ve çocukları hakkında bilgi verirler. Yönlendirme sürecinde 

temel amaç öğrencinin fiziksel gelişimini, özel yeteneklerini, ilgilerini anlamaktır. 

İngiltere’de meslekler hakkında bilgilendirme faaliyetleri “Merkezi Rehberlik ve 

Gençlere İş Bulma Kurulu” tarafından sivil toplum örgütlerinin, sanayi ve meslek 

kuruluşlarının, ticarethanelerin katkılarıyla yürütülmektedir.   

İngiltere’de yönlendirme alanında yapılan çalışmalar, öğrencilerin bir meslek 

sahibi olup istihdam edilmesinden sonraki aşamayı da içermektedir. Bu süreç, resmi 

yönlendirme servis rehberlerinin, mesleğe yönlendirilen gençlerin mesleğe uyum 

sağladıklarını hissettikleri zamana kadar devam eder (Arslan ve Kılıç, 2000:148). 

Zorunlu eğitimin 10 yıl olduğu Fransa’da bu dönem 6-16 yaş arasını kapsar. 

Birinci kademe 6-11 yaş arasındaki bütün öğrencileri kapsayan ilkokul (école 

élementaire), İkinci kademe (ortaöğretimin birinci aşaması) 11-15 yaş arasındaki 

öğrencilerin devam ettiği kolej (collège) dir. Kolejlerde ilk yıl (6. sınıf) gözlem ve 

uyum devresi; 2 ve 3. yıl  (7 ve 8.sınıflar) pekiştirme ve geliştirme devresi; son yıl ise 

(9. sınıf) yönlendirme devresidir. Öğrencinin kolejden sonra genel, teknik ya da 

mesleki eğitimden hangisine devam edeceğine okulun öğretmenler kurulunda karar 

verilir. Velinin bu karara karşı çıkma hakkı vardır. Kolejde dört yıllık öğrenimlerini 

bitiren ve 15 yaşını dolduran öğrenciler, zorunlu eğitim süresini tamamlamak için, 

ortaöğretimin II. kademesi olan liselerden birinde bir yıl daha eğitim görmek 

zorundadırlar.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem, kullanılan veri toplama 

teknikleri ile verilerin analizi üzerinde durulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Ortaöğretim öğrencilerinin alan tercihlerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak 

öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, betimsel bir 

araştırmadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de 2009–2010 öğretim yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi genel liseler, Anadolu liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, 

Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile bu okulların psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik servisinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından geliştirilen istatistiki bölge çalışmaları kapsamında geliştirilen Düzey 1 

kullanılmıştır. Düzey 1 kapsamında 12 adet il örneklem olarak seçilmiştir. 

Daha sonra farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri ve 

% 95 güven düzeyine göre tolerans gösterilebilir % 6.3’lük hata için gerekli örneklem 

tablosundan yararlanılarak araştırma için gerekli olan örneklem büyüklüğü 

belirlenmiştir. Buna göre % 95 güvenlik düzeyine göre Türkiye’de bulunan 2985 

ortaöğretim okulundan araştırma için 360 ortaöğretim okuluna ulaşılması gerektiği 

belirlenmiştir. 360 ortaöğretim okulunun % 45’i Genel Liselere, % 24’ü Anadolu 

liselerine, % 27’si meslek lisesi/teknik liselere,  % 4’ü ise Anadolu öğretmen liselerine 

oranlanmıştır. Örneklem olarak 162 Genel Lise, 86 Anadolu Lisesi, 97 meslek lisesi 

/teknik lise, 15 Anadolu öğretmen lisesi belirlenmiş, belirlenen her okuldan 2 öğretmen 

ve 4 öğrencinin çalışmaya dâhil edilmesi planlanmıştır. Öğretmenler psikolojik 
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danışmanlık ve rehberlik servisinde çalışan öğretmeni, öğrencilerin ikisi 10, ikisi 11. 

sınıf öğrencileridir.  

Tablo 3.1: İllere ve Okul Türlerine Göre Evren ve Örneklem Dağılımı 

KURUM SAYILARI ÖRNEKLEME DÂHİL 
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1 İstanbul 232 95 128 6 461 78 32 44 2 156 312 624 
2 Kırklareli 10 8 8 2 28 3 3 3 1 10 20 40 
3 Muğla 19 16 9 3 47 7 6 3 - 16 32 64 

4 Eskişehir 19 15 12 4 50 7 6 4 - 17 34 68 

5 Ankara 103 75 73 10 261 35 25 25 4 89 178 356 
6 Isparta 15 13 10 4 42 5 4 3 2 14 28 56 
7 Nevşehir 11 7 5 3 26 4 2 2 1 9 18 36 
8 Kastamonu 17 7 11 2 37 6 2 4 1 13 26 52 
9 Artvin 6 4 6 3 19 2 1 2 1 6 12 24 

10 Erzincan 15 7 5 2 29 5 2 2 1 10 20 40 
11 Tunceli 10 3 3 2 18 3 1 1 1 6 12 24 
12 Mardin 22 6 13 1 42 7 2 4 1 14 28 56 

Toplam 479 256 283 42 1060 162 86 97 15 360 720 1440 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın uygulama boyutunda veri toplama aracı olarak biri öğretmen, 

diğeri öğrencilere uygulanmak üzere iki anket hazırlanmıştır. Anketler ikişer bölümden 

oluşmaktadır. Öğretmen anketinde kişisel ve mesleki bilgilerden oluşan birinci bölümde 

4, ikinci bölümde 22 olmak üzere toplam 26 soru yer almaktadır. Öğrenci anketinde 

birinci bölümde kişisel bilgilerin yer aldığı 9, ikinci bölümde alan seçimi ile ilgili 

görüşlerin yer aldığı 21 soru olmak üzere toplam 30 soru yer almaktadır. Anketlerde 

alan tercihi ile ilgili bazı ifadelerde likert tipi beşli dereceleme ölçeği kullanılmıştır. 

Katılma düzeyleri “(1) hiç”, “(2) çok az”, “(3) kısmen”, “(4) çoğunlukla”, “(5) 

tamamen” seçeneklerinden oluşmaktadır.  
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Çalışmada veri toplama araçları olarak kullanılan anketler uzman görüşleri 

doğrultusunda geliştirilerek, Ankara ilinde 6 ortaöğretim okulunda 366 öğrenci ve 19 

öğretmene ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama yapılan öğrencilerin % 41’i genel 

lise, % 46’sı meslek lisesi/teknik lise ve % 13’ü Anadolu lisesinden seçilmiştir. Ön 

uygulama ile toplanan verilerle yapılan analizler ve alınan uzman görüşleri 

doğrultusunda anketlerde bazı düzeltmeler yapılmıştır (EK 1). Son şekli verilen veri 

toplama araçları il Millî eğitim müdürlükleri vasıtasıyla uygulanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın alt problemlerine yönelik olarak toplanan veriler üzerinde gerekli 

istatistiksel çözümlemeler için SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğrenci 

ve öğretmenlere ilişkin verilerin frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama analizleri 

yapılmıştır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde ele alınan alt problemlerin cevaplandırılmasına yönelik 

toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

4.1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Kişisel Nitelikleri 

Araştırmada görüşlerine başvurulan öğretmenlerin cinsiyet ve meslekteki 

kıdemlerine göre dağılımı Tablo 4.1.de verilmiştir. 

Tablo 4.1. Öğretmenlerin Cinsiyet ve Meslekteki Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 

Araştırmada, örnekleme dâhil edilen 360 okulda rehberlik servisinde görev 

yapan 720 öğretmene ulaşılması öngörülmüştür. Ancak bazı okullarda rehberlik 

servisinde sadece bir öğretmen olması dolayısıyla 562 öğretmene ulaşılabilmiştir. 

Araştırmanın örnekleminde yer alan öğretmenlerin üniversiteden mezun 

oldukları bölüme göre dağılımı Tablo 4.2.de gösterilmiştir. 

Mesleki Kıdem  

0-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 ve üzeri 

 

Toplam 

Sayı 63 82 86 49 26 306 Kadın 

Yüzde 20,6 26,8 28,1 16 8,5 100 

Sayı 48 87 57 33 31 256 Erkek 

Yüzde 18,8 34 22,3 12,9 12,1 100 

Sayı 111 169 143 82 57 562 Toplam 

Yüzde 19,8 30,1 25,4 14,6 10,1 100 
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Tablo 4.2.  Öğretmenlerin Üniversiteden Mezun Oldukları Bölümlere Göre Dağılımı 

 Psikolojik 

danışmanlık 

ve rehberlik 

Psikoloji Ölçme  ve 

değerlendirme 

Diğer 

branşlar 

Toplam 

Sayı 208 32 4 308 552 

Yüzde 37,7 5,8 0,7 55,8 100 

“Diğer branşlar” ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji ve ölçme ve 

değerlendirme dışındaki branşlardan olduğu halde okulunda rehberlik servisinde 

çalışan öğretmenler kastedilmektedir.  

Tabloya bakıldığında okulların rehberlik servisinde çalışan öğretmenlerin 

yarıdan fazlasının branş dışı öğretmenler olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin cinsiyet ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı Tablo 4.3.te 

verilmiştir. 

Tablo 4.3. Öğretmenlerin Cinsiyet ve Öğretim Düzeylerine Göre Dağılımı 

Öğrenim Düzeyi  

Cinsiyet Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora 

 

Toplam 

Sayı 2 246 51 4 303 Kadın 

Yüzde 0,7 81,2 16,8 1,3 100 

Sayı 1 222 29 2 254 Erkek 

Yüzde 0,4 87,4 11,4 0,8 100 

Sayı 3 468 80 6 557 Toplam 

Yüzde 0,5 84 14,4 1,1 100 

Tabloya göre, öğretmenlerin büyük bir bölümünün lisans mezunu olduğu 

görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin sayısı oldukça düşüktür. 
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4.2. Öğrencilerin Alan Tercihleri Konusunda Öğretmen Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğrencilerin alan tercihleriyle ilgili sorulara 

verdikleri cevaplar doğrultusunda hesaplanan yüzde, frekans ve ortalama değerleri 

Tablo 4.4.te verilmiştir. Branş öğretmenleri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 

psikoloji ve ölçme ve değerlendirme öğretmenleri; diğer ile bu branşlar dışındaki branş 

öğretmenleri (Türkçe, matematik, yabancı dil, fizik, kimya, biyoloji, felsefe vb.) 

kastedilmektedir. 

Tablo 4.4. Öğretmenlerin Alan Tercihi ile İlgili Görüşleri 

 

SORULAR 

H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

 Ort. 

Sayı - 1 22 150 71 244  

Branş Yüzde - 0,4 9 61,5 29,1 100 

 

4,19 

Sayı - 13 81 166 58 318 

1.Öğrencilere 
seçebilecekleri 
alanlar 
konusunda 
yeterince bilgi 
verdiğinizi 
düşünüyor 
musunuz? 

 

Diğer  Yüzde - 4,1 25,5 52,2 18,2 100 

 

3,85 

Sayı - 34 126 78 5 243  

Branş Yüzde - 14 51,9 32,1 2,1 100 

 

3.22 

Sayı 7 82 163 61 4 317 

2.Öğrencilerin 
alan seçiminde 
ne derecede 
isabetli kararlar 
verdiğini 
düşünüyorsunuz?

 

Diğer  Yüzde 2,2 25,9 51,4 19,2 1,3 100 

 

2,91 

Sayı - 5 60 144 35 244  

Branş Yüzde - 2 24,6 59 14,3 100 

 

3,86 

Sayı 11 46 110 130 18 315 

3. Öğrenciler 
alan seçimi 
yaparken size 
danışıyorlar mı? 

 

Diğer  Yüzde 3,5 14,6 34,9 41,3 5,7 100 

 

3,31 
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Tablo 4.4. (Devamı) Öğretmenlerin Alan Tercihi ile İlgili Görüşleri 

 

SORULAR 

  

H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

  

Ort. 

Sayı - 4 58 134 41 237  

Branş Yüzde - 1,7 24.5 56,5 17,3 100 

 

3,89 

Sayı 3 32 79 157 41 312 

4.Öğrenciler 
alanlarını 
seçerken 
ailelerine 
danışıyorlar mı?  

Diğer  Yüzde 1 10,3 25,3 50,3 13,1 100 

 

3,64 

Sayı 1 23 112 82 23 241  

Branş Yüzde 0,4 9,5 46,5 34 9,5 100 

 

3,43 

Sayı 8 49 115 119 19 310 

5. Sizce 
öğrenciler alan 
tercih ederken 
ailelerinden 
baskı görüyorlar 
mı? 

 

Diğer  Yüzde 2,6 15,8 37,1 38,4 6,1 100 

 

3,30 

Sayı 3 29 100 91 20 243  

Branş Yüzde 1,2 11,9 41,2 37,4 8,2 100 

 

3,40 

Sayı 16 81 116 89 13 315 

6.Öğrencilerin 
alan tercihleri 
konusunda 
velilere yeterince 
bilgi verildiğini 
düşünüyor 
musunuz? 

 

Diğer  Yüzde 5,1 25,7 36,8 28,3 4,1 100 

 

3,01 

Sayı - 5 68 137 31 241  

Branş Yüzde - 2,1 28,2 56,8 12,9 100 

 

3,80 

Sayı 1 24 115 151 26 317 

7. ğrencilerinize 
meslekleri ne 
derece 
tanıtıyorsunuz?   

 

Diğer  Yüzde 0,3 7,6 36,3 47,6 8,2 100 

 

3,56 

Sayı 2 23 85 88 46 244  

Branş Yüzde 0,8 9,4 34,8 36,1 18,9 100 

 

3,63 

Sayı 18 79 94 94 30 315 

8.Meslekleri 
tanıtma ile ilgili 
okulunuzda 
yeterli materyal 
(DVD, film, 
kitap, broşür vb.) 
bulabiliyor 
musunuz? 

 

Diğer  Yüzde 5,7 25,1 29,8 29,8 9,5 100 

 

3,12 
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Tablo 4.4.e göre rehberlik servisinde görevli tüm branşlardan öğretmenlerin 

“Öğrencilere seçebilecekleri alanlar konusunda yeterince bilgi verdiğinizi düşünüyor 

musunuz?” sorusuna cevapları “çoğunlukla” şeklindedir (Ort= 4.00). Öğrencilere 

sorulan “Alan tercihinizi yaparken rehber öğretmeninizden bilgi aldınız mı?” sorusuna 

öğrencilerin % 58.1’i olumsuz cevap vermişlerdir. Bu soruya olumlu cevap veren 

öğrencilerin “Rehber öğretmeninizin alan seçimi ile ilgili verdiği bilgileri, alan 

seçiminizi belirleyecek düzeyde yeterli buluyor musunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı ise aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.5. Öğrencilerin Rehber Öğretmenin Verdiği Bilgilerin Yeterliliği ile İlgili Görüşleri 

Rehber öğretmeninizin alan seçimiyle ilgili verdiği 
bilgileri, alan seçiminizi belirleyecek düzeyde 
yeterli buluyor musunuz? 

  

 

Hiç Çok 
az 

Kısmen Çoğunlukla Tamamen 

 

 

  Toplam 

Sayı 25 62 144 194 125 550 Alan tercihi 
konusunda "rehber 
öğretmenimden" 
bilgi aldım. “Evet” 

Yüzde 4,5 11,3 26,2 35,3 22,7 100 

Sayı 122 203 400 403 196 1324 Toplam 

Yüzde 9,2 15,3 30,2 30,4 14,8 100 

Tabloda görüldüğü gibi “Rehber öğretmeninizin alan seçimiyle ilgili verdiği 

bilgileri, alan seçiminizi belirleyecek düzeyde yeterli buluyor musunuz?” sorusuna 

öğrencilerin yarıdan fazlası (% 58) “çoğunlukla” ve “tamamen” cevabını vermiştir. 

Bu durumda öğrencilerin yarıdan fazlası alan tercihi yaparken rehber 

öğretmenden bilgi almadığını ifade ederken, bilgi aldığını söyleyen öğrencilerinde 

büyük çoğunluğu bu bilginin yeterli olduğunu ifade etmiştir. 

“Öğrencilerin alan seçiminde ne derecede isabetli kararlar verdiğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna rehberlik ve psikolojik danışmanlık branşındaki 

öğretmenler de (Ort.=3.22) rehberlik servisinde çalışan diğer branş öğretmenleri de 

(Ort=2.91) “kısmen” cevabını vermiştir Tablo 4.4’teki 3, 5, 6 ve 8. sorulara branş 

öğretmenleri “oldukça” derken diğerleri “kısmen” olarak cevaplandırmıştır.  
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Özellikle branş öğretmenlerinin “Sizce öğrenciler alan tercih ederken 

ailelerinden baskı görüyorlar mı?” sorusuna “çoğunlukla” şeklinde verdikleri cevap, 

öğretmen anketindeki açık uçlu sorulardan “Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde 

karşılaşılan en önemli sorunlar nelerdir?” sorusuna en büyük oranda “aile baskısı” 

şeklinde cevap vermiş olmaları birbirini destekler nitelikte görünmektedir. 

Öğretmen anketinde yer alan, öğrencilerin alan tercihlerine yardımcı olacağı 

düşünülen etkinlikler ile ilgili aşağıdaki sorulara öğretmenlerin verdikleri cevaplar 

Tablo 4.6.da verilmiştir. 

Tablo 4.6. Öğrencilerin Alan Tercihlerine Yardımcı Olacağı Düşünülen Etkinlikler ile  

İlgili Öğretmen Görüşleri 

SORULAR Evet Hayır Toplam 

Sayı 193 48 241  

Branş Yüzde 80,1 19,9 100 

Sayı 168 149 317 

1. Öğrencilerinize “ Yetenek 
Testi” uyguluyor musunuz? 

 

Diğer  Yüzde 53 47 100 

Sayı 216 23 239  

Branş 
Yüzde 90,4 9,6 100 

Sayı 200 116 316 

2. Öğrencilere  “ İlgi Testi” 
uyguluyor musunuz? 

 

Diğer  
Yüzde 63,3 36,7 100 

Sayı 156 86 242  

Branş 
Yüzde 64,5 35,5 100 

Sayı 176 141 317 

3. Öğrencilere iş ve 
meslekleri tanıtmak için 
okulunuza konuşmacı davet 
ediyor musunuz?  

Diğer  
Yüzde 55.5 44.5 100 

Sayı 195 46 241  

Branş Yüzde 80.9 19.1 100 

Sayı 198 116 314 

4. Öğrencilere iş, meslek 
veya yüksek öğretim 
kurumlarını tanıtmak için 
geziler düzenliyor musunuz?  

Diğer  Yüzde 63.1 36.9 100 
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Yukarıdaki dört soruya da öğretmenlerin cevaplarının olumlu yönde olduğu 

görülmektedir. Bu dört soruya da branş öğretmenlerinin diğer öğretmenlere göre daha 

yüksek oranda olumlu cevap vermiş olması, okullardaki rehberlik servislerinde 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik branşındaki öğretmenlerin çalışmasının daha yararlı 

olacağı izlenimini uyandırmaktadır. Yetenek ve ilgi testinin uygulanmasına yönelik 1 ve 

2. sorular öğrenci anketinde de sorulmuştur. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri 

cevaplar öğretmen cevaplarını doğrulayacak şekildedir. Öğrenciler “Sınıfınızda rehber 

öğretmen ya da sınıf rehber öğretmeniniz tarafından yetenek testi yapıldı mı?” sorusuna 

% 53.1 oranında, “Sınıfınızda rehber öğretmen ya da sınıf rehber öğretmeniniz 

tarafından ilgi testi yapıldı mı?” sorusuna ise % 52.6 oranında “Evet“ şeklinde 

cevaplamışlardır. 

Öğretmen anketinde yer alan, öğrencileri ve velilerini alan tercihi yapmalarında 

bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik etkinlikler olarak düşünülen 13-18. sorulara 

öğretmenlerin verdikleri cevaplar doğrultusunda hesaplanan frekans ve yüzde ortalama 

değerleri Tablo 4.7.de verilmiştir. 

Tablo 4.7. Öğrencileri ve Velilerini Alan Tercihi Yapmalarında Bilgilendirme ve 

Yönlendirmeye Yönelik Etkinlikler Hakkında Öğretmen Görüşleri 

SORULAR 

H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

 

 

Ort. 

Sayı - 1 7 78 155 241  

Branş Yüzde - 0,4 2,9 32,4 64,3 100 

 

4,61 

Sayı 20 19 51 120 96 306 

1.Uyguladığınız 
testlerin 
sonuçlarını 
öğrencilere 
bildiriyor 
musunuz?   

 

Diğer Yüzde 6,5 6,2 16,7 39,2 31,4 100 

 

3,83 

Sayı - - 33 123 83 239  

Branş 
Yüzde - - 13,8 51,5 34,7 100 

 

4,21 

Sayı 22 15 80 123 64 304 

2. Test 
sonuçlarına göre, 
kendilerine uygun 
meslekler 
hakkında bilgi 
veriyor musunuz? 

 

Diğer Yüzde 7,2 4,9 26,3 40,5 21,1 100 

 

3,63 
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Tablo 4.7. (Devamı) Öğrencileri ve Velilerini Alan Tercihi Yapmalarında Bilgilendirme ve 

Yönlendirmeye Yönelik Etkinlikler Hakkında Öğretmen Görüşleri 

SORULAR   

H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

  

Ort. 

Sayı - 4 30 127 79 240  

Branş Yüzde - 1,7 12,5 52,9 32,9 100 

 

4,17 

Sayı 20 21 88 118 59 306 

3. Test sonuçlarına 
göre, kendilerine 
uygun Yüksek 
öğretim kurumları 
(üniversiteler) 
hakkında bilgi 
veriyor musunuz? 

 

Diğer Yüzde 6,5 6,9 28,8 38,6 19,3 100 

 

3,57 

Sayı 1 6 35 99 101 242  

Branş Yüzde 0,4 2,5 14,5 40,9 41,7 100 

 

4,21 

Sayı 5 4 59 135 109 312 

4. Öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerini 
tanımalarına 
yardımcı olacak ve 
hangi alana 
yönelecekleri 
konusunda 
bilgilenecekleri bir 
bilgisayar programı 
sizce ne derece 
yararlı olur? 

 

Diğer 
Yüzde 1,6 1,3 18,9 43,3 34,9 100 

 

4,09 

Sayı 5 30 112 75 18 240  

Branş Yüzde 2,1 12,5 46,7 31,3 7,5 100 

 

3,30 

Sayı 17 65 126 82 16 306 

5. Öğrenci tanıma 
tekniklerinin 
sonuçlarından 
yararlanmaları için 
velilere yeterli 
derecede bilgi 
veriyor musunuz?    

 

Diğer Yüzde 5,6 21,2 41,2 26,8 5,2 100 

 

3,05 

Sayı - 5 27 95 115 242  

Branş Yüzde - 2,1 11,2 39,3 47,5 100 

 

4,32 

Sayı 7 17 61 149 78 312 

6. Öğrencilerin 
alan tercihlerini 
belirlerken 
yaptığınız 
çalışmalarda “okul 
yönetiminden 
destek alabiliyor 
musunuz? 

 

Diğer Yüzde 2,2 5,4 19,6 47,8 25,0 100 

 

3,88 
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Tabloya bakıldığında hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik branş 

öğretmenleri hem de rehberlik servisinde çalışan diğer branş öğretmenlerin “Öğrenci 

tanıma tekniklerinin sonuçlarından yararlanmaları için velilere yeterli derecede bilgi 

veriyor musunuz?” sorusuna katılımının “kısmen”, diğer sorulara katılımının ise 

“çoğunlukla” olduğu görülmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 

tanımalarına yardımcı olacak ve hangi alana yönelecekleri konusunda bilgilenecekleri 

bir bilgisayar programının yararlı olacağı konusunda büyük oranda (% 80) olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Öğretmenler % 70-80 gibi büyük bir oranla öğrencilerin alan tercihlerini 

belirlerken yaptıkları çalışmalarda “okul yönetimi”nden destek alabildikleri yönünde 

görüş vermişlerdir. Öğrenci anketinde öğrencilere sorulan benzer sorulara bakacak 

olursak verilen cevapların dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.8. Alan Tercihi ile İlgili Bilgilendirilmelerin Yeterliliği ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

 

 

SORULAR H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

T
am

am
en

 

T
op

la
m

 

 

 

      Ort. 

Sayı 309 140 405 285 116 1255 1. Uygulanan “yetenek 
testi” ya da “ ilgi 
testi”nin sonuçlarından 
yeterli derecede 
bilgilendirildiğinizi 
düşünüyor musunuz? 

Yüzde 24,6 11,2 32,3 22,7 9,2 100 

 

2,81 

Sayı 348 189 357 262 106 1262 2. Testlerin sonuçlarına 
göre size uygun 
yüksek öğretim 
kurumları 
(üniversiteler) 
hakkında 
bilgilendirildiniz mi? 

Yüzde 27,6 15,0 28,3 20,8 8,4 100 

 

2,67 

Sayı 277 179 365 294 131 1246 3. Testlerin sonuçlarına 
göre size uygun 
meslekler hakkında 
yeterince 
bilgilendirildiğinizi 
düşünüyor musunuz? 

Yüzde 22,2 14,4 29,3 23,6 10,5 100 

 

     2,87 
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Bu dağılıma göre öğrenciler üç soruya da en büyük oranda “kısmen”  cevabını 

vermişlerdir. Test sonuçlarından ve bu sonuçlara göre kendilerine uygun yüksek 

öğretim kurumları hakkında hiç bilgilendirilmediklerini ifade eden öğrenciler ise ikinci 

büyük oranı oluşturmaktadır.  

“Sizce alan tercihi ile ilgili yönlendirme hangi sınıf düzeyinde yapılmalıdır?” 

sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 4.9.da gösterilmektedir.  

Tablo 4.9. Alan Tercihinin Yapılması Gereken Sınıf Düzeyi Hakkında Öğretmen Görüşleri 

 İlköğretim 5 İlköğretim 8 Ortaöğretim 9 Ortaöğretim 10 Toplam 

Sayı 73 92 36 29 230 Branş 

Yüzde 31,7 40,0 15,7 12,6 100 

Sayı 87 135 64 22 308 Diğer 

Yüzde 28,2 43,8 20,8 7,1 100 

Sayı 160 227 100 51 538 Toplam 

Yüzde 29,7 42,2 18,6 9,5 100 

Öğretmenlerin yarıya yakını bu soruya İlköğretim 8. sınıf olarak cevaplamıştır. 

Öğretmenlerin açık uçlu sorulardan “Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde 

karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?” sorusuna 2. büyük 

oranda “Ortaöğretimden daha erken sınıflarda yönlendirme yapılmalı.” şeklinde cevap 

vermeleri bu sonucu destekler niteliktedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin “Kendinizi öğrencilerin alan seçimine katkınız 

konusunda yeterli buluyor musunuz?” sorusuna cevapları ise Tablo 4.10.da verilmektedir.  
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Tablo 4.10. Öğretmenlerin Alan Tercihi Konusunda Kendi Yeterlilik Düzeyleri Hakkında  

Görüşleri 

 Evet Kısmen Hayır Toplam 

Sayı 162 73 1 236 Branş 

Yüzde 68,6 30,9 0,4 100 

Sayı 135 159 20 314 Diğer 

Yüzde 43 50,6 6,4 100 

Sayı 297 232 21 550 Toplam 

Yüzde 54 42,2 3,8 100 

 Tabloya göre öğretmenlerden “öğrencilerin alan seçimine yaptıkları katkı” 

konusunda kendilerini “yeterli” bulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

öğretmenlerinin oranı % 69 iken rehberlik servisinde çalışan diğer branş 

öğretmenlerinde bu oran % 43’tür. 

Öğretmen anketinde sorulan açık uçlu iki soruya öğretmenlerin verdikleri 

cevapların yüzdelerine göre dağılımı Tablo 4.11.deki gibidir. 

Tablo 4.11. Alan Tercihi Sürecinde Karşılaşılan En Önemli Sorunlar Hakkında Öğretmen 

Görüşleri 

Alan Tercihi Sürecinde Karşılaşılan En Önemli Sorunlar  Sayı Yüzde 

Aile baskısı 116 38,67 

Öğrencilerin seçecekleri alanlar hakkında yeterince bilgilendirilmemesi ve 

kararsızlık yaşamaları 

63 21 

İlgi ve yeteneklerinin farkında olmamaları 61 20,33 

Gelecekte iş bulabilme kaygısı 27 9 

Not ortalamalarına göre istemedikleri alanı seçmek zorunda kalmaları 21 7 

Derslerden başarılı olamama kaygısı 5 1,67 
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Tablo 4. 11.’de açık uçlu sorulara cevap veren 300 öğretmenin verdiği 

cevapların okunması ile elde edilmiş ve 300 öğretmen üzerinden yüzdeler 

hesaplanmıştır. Tabloya göre en önemli sorun olarak “aile baskısı” görülmektedir. Bu 

sonuç, öğrenci anketinde öğrencilere sorulan “Alanınızı tercih ederken ailenizden baskı 

gördünüz mü?” sorusu ile karşılaştırıldığında öğrencilerin % 74.6 oranında hiç baskı 

görmedim diye cevap vermesi, ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 4.12. Alan Tercihi Sürecinde Karşılaşılan En Önemli Sorunlar Hakkında 

Öğretmenlerin Çözüm Önerileri 

Alan Tercihi Sürecinde Karşılaşılan En Önemli Sorunların  

Çözümüne Yönelik Öneriler 

Sayı Yüzde 

Aileler bilinçlendirilmeli 52 17,33 

Daha erken sınıflarda yönlendirme yapılmalı 52 17,33 

Meslekler gezi ve gözlemlerle, okullara davet edilecek meslek sahibi 
kişilerle tanıtılmalı, alanlarla ilgili görsel materyallerin sayısı artırılmalı 

47 15,67 

Daha etkili bir yönlendirme yapılmalı 29 9,67 

Alanlarla ve mesleklerle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmalı 25 8,33 

Okul idaresi ve rehberlik servisi, ailelerle işbirliği halinde hareket etmeli 13 4,33 

9. sınıftan sonra her sınıf düzeyinde alan değişikliği kolaylaştırılmalı 13 4,33 

Rehberlik servislerinde alan dışı öğretmenler görevlendirilmemeli ve 
öğretmen eksikliği alan öğretmenleri ile tamamlanmalı 

11 3,67 

Not ortalamasına göre alan tercihi kaldırılmalı 8 2,67 

Öğretmenler sorunlara karşı çözüm önerisi olarak en büyük oranda ailelerin 

bilinçlendirilmesi ve erken yönlendirme şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

4.3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Nitelikleri 

Araştırmada görüşlerine başvurulan öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerine 

göre dağılımı Tablo 4.13.te gösterilmiştir. 
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Tablo 4.13. Öğrencilerin Sınıf Düzeyi ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 Kız Erkek Toplam 

Sayı 451 281 732 10. sınıf 

Yüzde 61,6 38,4 100 

Sayı 380 275 655 11. sınıf 

Yüzde 58 42 100 

Sayı 831 556 1387 Toplam 

Yüzde 59,9 40,1 100 

Araştırmada örnekleme dahil edilen 360 okulda okuyan 10 ve 11. sınıflardan 

ikişer öğrenci olmak üzere 1440 öğrenciye ulaşılması öngörülmüş ve büyük bir oranla 

bu sayıya ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin örnekleme dahil edilen okulların türlerine göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4.14. Örnekleme Dâhil Edilen Okulların Türlerine Göre Dağılımı 

Okul Türü Sayı Yüzde 

Genel Lise 565 40,9 

Anadolu Lisesi 359 26 

Meslek Lisesi/Teknik Lise 402 29,1 

Anadolu öğretmen Lisesi 54 3,9 

Toplam 1380 100 

 

Bu oranlar evrendeki oranlarla orantılıdır. 
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Araştırmaya katılan öğrenci anne ve babalarının eğitim düzeylerinin öğrencilerin 

okuduğu okulun türüne göre dağılımı Tablo 4.15 ve Tablo 4.16 da verilmiştir. 

Tablo 4.15. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Düzeyi  

Annenin eğitim  

durumu  

Genel 
Lise 

Anadolu 
Lisesi 

Meslek 
Lisesi/Teknik 
Lise 

Anadolu 
Öğretmen 
Lisesi 

Toplam 

Sayı 35 13 23 1 72 Okur  yazar değil 

Yüzde 48,6 18,1 31,9 1,4 100 

Sayı 20 7 20 1 48 Okur  yazar 

Yüzde 41,7 14,6 41,7 2,1 100 

Sayı 267 109 243 18 637 İlkokul mezunu 

Yüzde 41,9 17,1 38,1 2,8 100 

Sayı 90 52 70 9 221 Ortaokul mezunu 

Yüzde 40,7 23,5 31,7 4,1 100 

Sayı 114 94 38 11 257 Lise mezunu 

Yüzde 44,4 36,6 14,8 4,3 100 

Sayı 12 13 2 7 34 Ön lisans 

Yüzde 35,3 38,2 5,9 20,6 100 

Sayı 20 62 2 6 90 Lisans 

Yüzde 22,2 68,9 2,2 6,7 100 

Sayı 2 5 1 1 9 Yüksek 
Lisans/Doktora 

Yüzde 22,2 55,6 11,1 11,1 100 

Sayı 560 355 399 54 1368 Toplam 

Yüzde 40,9 26 29,2 3,9 100 
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Tablo 4.16. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Babalarının Eğitim Düzeyi  

Babanın eğitim  

durumu  

Genel 
Lise 

Anadolu 
Lisesi 

Meslek 
Lisesi/Teknik 
Lise 

Anadolu 
Öğretmen 
Lisesi 

Toplam 

Sayı 7 3 4 0 14 Okur  yazar değil 

Yüzde 50 21,4 28,6 0 100 

Sayı 11 8 11 0 30 Okur  yazar 

Yüzde 36,7 26,7 36,7 0 100 

Sayı 175 64 170 11 420 İlkokul mezunu 

Yüzde 41,7 15,2 40,5 2,6 100 

Sayı 134 51 96 5 286 Ortaokul mezunu 

Yüzde 46,9 17,8 33,6 1,7 100 

Sayı 134 98 87 14 333 Lise mezunu 

Yüzde 40,2 29,4 26,1 4,2 100 

Sayı 32 21 10 4 67 Ön lisans 

Yüzde 47,8 31,3 14,9 6 100 

Sayı 58 93 9 14 174 Lisans 

Yüzde 33,3 53,4 5,2 8 100 

Sayı 9 16 3 5 33 Yüksek 
Lisans/Doktora 

Yüzde 27,3 48,5 9,1 15,2 100 

Sayı 560 354 390 53 1357 Toplam 

Yüzde 41,3 26,1 28,7 3,9 100 

 

Yukarıdaki tablolara göre anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça çocukların 

daha büyük oranda, özellikle sınav kazanılarak girilebilen Anadolu lisesi gibi okullara 

devam ettikleri görülmektedir. Bu durum anne ve baba eğitiminin çocuğun başarısını 

etkileyen önemli bir faktör olduğu sonucunu düşündürüyor olabilir. Bu sonuç, Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) tarafından yürütülen uluslar arası 

çalışmalardan OECD  (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Öğrenci Değerlendirme 
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Programı [PISA 2006 Programme for Intenational Student Assessment (Uluslar Arası 

Öğrenci Değerlendirme Programı)] uluslar arası raporu ve ulusal çalışmalardan Öğrenci 

Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS 2005-2008) raporları ile de örtüşmektedir.   

Ankette öğrencilere sorulan ve birbiri ile ilişkili olduğu düşünülen “Siz hariç kaç 

kardeşiniz var?” ve “Evde rahat bir çalışma ortamına sahip misiniz?”  sorularının çapraz 

karşılaştırılması Tablo 4.17.de verilmiştir. 

Tablo 4.17. Öğrencilerin Kardeş Sayısı ile Evdeki Çalışma Ortamı Arasındaki İlişki 

Kardeş Sayısı  

yok   1 2-3 4-6 7 ve daha 

fazla 

 

Toplam 

Sayı 77 566 455 75 18 1191 Evet 

Yüzde 6,5 47,5 38,2 6,3 1,5 100 

Sayı 3 36 92 40 13 184 

Evde rahat   

bir çalışma 

ortamına sahip 

olma Hayır 

Yüzde 1,6 19,6 50 21,7 7,1 100 

Sayı 80 602 547 115 31 1375  

         Toplam Yüzde 5,8 43,8 39,8 8,4 2,3 100 

  

Tabloya bakıldığında evde rahat bir çalışma ortamına sahip olmadığını ifade 

eden öğrencilerin kardeş sayısı % 80’ler civarında ikiden fazladır.  

“Okul dışı zamanlarda para kazanma amaçlı bir işte çalışıyor musunuz?” 

sorusuna sadece % 9.4 öğrenci evet cevabını vermiştir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı 

tatillerde babasının iş yerinde çalıştığını ifade etmiştir.  

Ankete katılan öğrencilerin anne ve babalarının kendilerine karşı tutumuna 

ilişkin sorulan sorulara verdikleri cevaplar Tablo 4.18.de verilmiştir. 
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Tablo 4.18. Anne ve Babalarının Tutumlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri 

          Anne        Baba  

Hayır  Evet Toplam Hayır  Evet Toplam 

Sayı 812 576 1388 925 464 1389 Kabul edici 

Yüzde 58,5 41,5 100 66,6 33,4 100 

Sayı 406 982 1388 495 894 1389 Destekleyici 

Yüzde 29,3 70,7 100 35,6 64,4 100 

Sayı 908 480 1388 863 526 1389 Demokratik 

Yüzde 65,4 34,6 100 62,1 37,9 100 

Sayı 482 906 1388 623 766 1389 Hoşgörülü 

Yüzde 34,7 65,3 100 44,9 55,1 100 

Sayı 1235 153 1388 1209 180 1389 Reddedici 

Yüzde 89 11 100 87 13,0 100 

Sayı 1009 378 1387 1043 346 1389 Aşırı 
koruyucu 

Yüzde 72,7 27,3 100 75,1 24,9 100 

Sayı 1089 299 1388 974 415 1389 Otoriter 

Yüzde 78,5 21,5 100 70,1 29,9 100 

Sayı 1343 44 1387 1268 121 1389 İlgisiz 

Yüzde 96,8 3,2 100 91,3 8,7 100 

Sayı 683 705 1388 863 524 1387 Arkadaşça 

Yüzde 49,2 50,8 100 62,2 37,8 100 

Öğrencilerin anneleri ve babaları hakkında tutumları genellikle “destekleyici”, 

“hoşgörülü” ama “reddedici değil” yönündedir. Annelerini daha fazla oranda 

“arkadaşça” bulmaktadırlar. Buna rağmen her iki ebeveyn için de “ilgisiz” tutumuna en 

büyük oranda hayır cevabını vermişlerdir. Ayrıca “otoriter” ve “aşırı koruyucu” 

şeklindeki tutumları da “hayır” olarak cevaplamışlardır. 
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4.4. Alan Tercihleri Konusunda Öğrenci Görüşleri  

Ankette sorulan “Seçtiğiniz alanda öğrenim görmekten memnun musunuz?” 

soruna öğrencilerin verdikleri cevapların okul türlerine göre dağılımı Tablo 4.19.da 

verilmiştir. 

Tablo 4.19. Öğrencilerin Seçtikleri Alandan Memnuniyet Durumları İle Okul Türleri  

Arasındaki İlişki 

 Genel 
Lise 

Anadolu 
Lisesi 

Meslek 
Lisesi/Teknik 
Lise 

Anadolu 
Öğretmen 
Lisesi 

Toplam 

Sayı 269 173 192 24 658 Evet 

Yüzde 90 91,1 92,3 100 91,3 

Sayı 30 17 16 - 63 Hayır 

Yüzde 10 8,9 7,7 - 8,7 

Sayı 299 190 208 24 721 

10
. s
ın
ıf

 

Toplam 

Yüzde 100 100 100 100 100 

Sayı 238 155 171 28 592 Evet 

Yüzde 90,2 92,3 89,5 93,3 90,7 

Sayı 26 13 20 2 61 Hayır 

Yüzde 9,8 7,7 10,5 6,7 9,3 

Sayı 264 168 191 30 653 

11
. s
ın
ıf

 

Toplam 

Yüzde 100 100 100 100 100 

Öğrenciler her iki sınıf düzeyinde de en büyük oranda seçtiği alanda öğrenim 

görmekten memnun olduklarını ifade etmekle birlikte, memnun olmadığını ifade eden 

öğrencilerin oranı 10. sınıflarda genel liselerde, 11. sınıflarda meslek lisesi/teknik 

liselerde en büyüktür. En düşük oranın ise Anadolu öğretmen liselerinde olduğu 

görülmektedir. 

10. sınıflar için, seçtiği alanda öğrenim görmekten memnun olmadığını ifade 

eden genel lise öğrencilerinin öğrenim gördüğü alanların dağılımı Tablo 4.20.de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4.20. Seçtiği Alandan Memnun Olmayan 10. Sınıf Öğrencilerinin Alanlarına Göre 

Dağılımı 

Seçtiğim alanda öğrenim görmekten memnun değilim  

 Fen 
Bilimleri 

Sosyal 
Bilimler 

Türkçe-
Matematik 

Dil Toplam 

Sayı 13 7 9 1 30 

Yüzde 43,3 23,3 30 3,3 100 
 

Seçtiği alanda öğrenim görmekten memnun olmadığını ifade eden genel lise 

öğrencilerinin en büyük oranda Fen Bilimleri alanında öğrenim görmekte olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Ankette sorulan “Alan tercihi yapmanızda kim/kimler etkili oldu?” sorusuna 
öğrencilerin verdiği cevaplar Tablo 4.21.deki gibidir. 

Tablo 4.21. Alan Tercihi Yaparken Etkili Olan Kişiler 

Öğrencinin Alan Tercihi  
Yapmasında  Etkili Olanlar 

Evet Hayır Toplam 

Sayı 595 777 1372 
Ailem 

Yüzde 43,4 56,6 100 

Sayı 103 1268 1371 Akrabalarım (teyze, amca, kuzen vb.) 

Yüzde 7,5 92,5 100 

Sayı 205 1167 1372 Arkadaş(lar)ım 

Yüzde 14,9 85,1 100 

Sayı 325 1047 1372  Öğretmenlerim 

Yüzde 23,7 76,3 100 

Sayı 101 1271 1372 Okul yöneticileri 

Yüzde 7,4 92,6 100 

Sayı 755 617 1372 Sadece kendim belirledim 

Yüzde 55 45 100 

Bu soruda öğrenciler birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam sayı 

örneklemdeki öğrenci sayısından fazla çıkmıştır.  
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Öğrenciler alan tercihlerini en büyük oranda sadece kendilerinin belirlediğini 

ifade etmişler, sonraki büyük oranda ise ailelerinin etkili olduğu görüşünü 

bildirmişlerdir. “Alanınızı seçerken ailenizden baskı gördünüz mü?” sorusuna  

öğrenciler % 75 oranında hiç baskı görmediğini belirtmiştir. Bu iki sonuca birlikte 

bakıldığında ailelerinden etkilendikleri ama bir baskı görmedikleri düşünülebilir. 

Ankette sorulan “Alan tercihi konusunda kim(ler)den bilgi aldınız?” sorusuna 

öğrencilerin verdiği cevaplar Tablo 4.22.deki gibidir. 

Tablo 4.22. Alan Tercihi Yaparken Öğrencilerin Bilgi Aldığı Kişiler 

Öğrencilerin alan tercihi konusunda  
bilgi aldığı kişiler Evet Hayır Toplam 

Sayı 205 1166 1371 Kimseden bilgi almadım 

Yüzde 15 85 100 

Sayı 565 807 1372 Rehber öğretmenden 

Yüzde 41,2 58,8 100 

Sayı 393 978 1371 Sınıf rehber öğretmeninden 

Yüzde 28,7 71,3 100 

Sayı 317 1055 1372  Diğer branş öğretmenlerinden 

Yüzde 23,1 76,9 100 

Sayı 441 931 1372 Ailemden 

Yüzde 32,1 67,9 100 

Sayı 261 1111 1372 Arkadaşlarımdan 

Yüzde 19 81 100 

Sayı 160 1212 1372 Dershaneden 

Yüzde 11,7 88,3 100 

Sayı 298 1073 1371 İnternetten, yazılı/görsel medyadan 

Yüzde 21,7 78 100 
Öğrenciler alan seçimi konusunda en yüksek oranla rehber öğretmenden bilgi 

aldıklarını en düşük oranda ise dershaneden bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir.  
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Ankette sorulan “Alanınızı tercih etmenizde etkili olan faktörler nelerdir?” 
sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar Tablo 4.23.teki gibidir. 

Tablo 4.23. Alan Tercihi Yaparken Etkili Olan Faktörler 

Alan tercih ederken etkili olan faktörler  Evet Hayır Toplam 

Sayı 801 569 1370 İlerde sahip olmak istediğim meslek için bu alanı 
seçmek zorunda olmam 

Yüzde 58,5 41,5 100 

Sayı 345 1024 1369 Girmeyi düşündüğüm yüksek öğrenim programına 
uygun olması 

Yüzde 25,2 74,8 100 

Sayı 259 1112 1371 Not ortalamamın bu alanı tutuyor olması 

Yüzde 18,9 81,1 100 

Sayı 32 1339 1371  Diğer alanların kontenjanlarının dolu olması 

Yüzde 2,3 97,7 100 

Sayı 56 1314 1370 Okul yönetiminin istemesi 

Yüzde 4,1 95,9 100 

Sayı 236 1135 1371 Ailemin istemesi 

Yüzde 17,2 82,8 100 

Sayı 96 1275 1371 Sevdiğim arkadaşlarımın bu alanı seçmesi 

Yüzde 7 93 100 

Sayı 358 1012 1370 Bu alanda daha iyi (kaliteli) bir eğitim verildiğini 
düşüyor olmam 

Yüzde 26,1 73,9 100 

Sayı 694 677 1371 Bu alana duyduğum ilgi 

Yüzde 50,6 49,4 100 

Sayı 496 874 1370 Bu alanda sahip olduğum yetenek 

Yüzde 36,2 63,8 100 

Sayı 61 1310 1371 Tesadüf eseri bu alanda okuyorum 

Yüzde 4,4 95,6 100 
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Öğrenciler bu soruya en yüksek oranda “İlerde sahip olmak istediğim meslek için 

bu alanı seçmek zorunda olmam” şeklinde cevap vermişlerdir. İkinci büyük oranda ise 

“Bu alana duyduğum ilgi” cevabını vermişlerdir. Öğretmen anketindeki açık uçlu 

sorulardan “Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar 

nelerdir?” sorusuna öğretmenler, üçüncü sırada “Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin 

farkında olmamaları” (% 20.33) şeklinde cevap vermişlerdir. Bu sonuç, öğrencilerin ilgi 

duydukları alanlar hakkındaki farkındalık düzeylerinin öğretmenler tarafından yeterli 

bulunmadığını düşündürüyor olabilir. 

“İlerde sahip olmayı düşündüğünüz mesleğin hangi özellikleri sizin için 

önemlidir?” sorusuna öğrencilerin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.24.te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.24. Öğrencilerin İlerde Sahip Olmayı Düşündüğü Mesleğin Özellikleri 

Öğrencilerin ilerde sahip olmayı  
düşündüğü mesleğin özellikleri  Evet Hayır Toplam 

Sayı 858 525 1383 Maddi getirisi 

Yüzde 62 38 100 

Sayı 611 771 1382 Toplumda sağladığı statü 

Yüzde 44,2 55,8 100 

Sayı 808 575 1383 Hayalimdeki meslek olması 

Yüzde 58,4 41,6 100 

Sayı 716 667 1383 İş olanaklarının fazla olması 

Yüzde 51,8 48,2 100 

Sayı 192 1190 1382 Popüler olması 

Yüzde 13,9 86,1 100 

Sayı 572 811 1383 Gelecekte ihtiyaç duyulan bir meslek olması 

Yüzde 41,4 58,6 100 
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Öğrencilerin ilerde sahip olmayı  

düşündüğü mesleğin özellikleri  
 Evet Hayır Toplam 

Sayı 165 1218 1383 Örnek aldığım birinin mesleği olması 

Yüzde 11,9 88,1 100 

Sayı 10 1373 1383 Anne mesleği olması 

Yüzde 0,7 99,3 100 

Sayı 22 1360 1382 Baba mesleği olması 

Yüzde 1,6 98,4 100 

Sayı 65 1317 1382 Anne ya da babanın istedikleri ama kendilerinin 
olamadıkları bir meslek olması 

Yüzde 4,7 95,3 100 

Öğrenciler, ilerde sahip olmayı düşündükleri mesleğin önemli olarak gördükleri 

özelliklerini sırasıyla “maddi getirisi”, “hayalimdeki meslek olması”, “iş olanaklarının 

fazla olması” ve “toplumda sağladığı statü” olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin önem 

sırasında seçmek istedikleri mesleğin popüler olması ilk sıralarda yer almamaktadır. 

Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda öğrencilerin alan tercihi 

yaparken gelecekte iş bulma kaygısı taşıyor olduklarını ifade etmeleri bu sonucu 

destekler niteliktedir. 

Öğrenciler % 97.2 gibi büyük oranda, ortaöğretimden sonra bir üst öğretim 

kurumuna devam etmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Bir üst öğretim kurumuna devam etmeyi düşündüğünü ifade eden öğrencilerin, 

anketteki bu soruyla bağlantılı iki soruya verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.25.te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.25. Üniversiteye Devam Etmeyi Düşünen Öğrencilerin Üst Öğrenimle İlgili Bazı 

Görüşleri 

  Evet Kısmen Hayır Toplam 

Sayı 679 555 71 1305 Alanınızı tercih ederken bir üst öğrenime 
(üniversite) geçişte hangi bölümleri 
seçebileceğinizi araştırdınız mı? Yüzde 52 42,5 5,4 100 

Sayı 200 273 872 1345 Okuduğunuz alanı tercih etmenizde 
ailenizin ekonomik durumunun etkili 
olduğunu düşünüyor musunuz? Yüzde 14,9 20,3 64,8 100 

Öğrencilerin yarıdan fazlası alanını tercih ederken üniversiteye geçişte hangi 

bölümleri seçebileceğini araştırdığını ifade etmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı 

(%64.8) alanını tercih ederken ailesinin ekonomik durumunun etkili olmadığını 

düşünmektedir. Böyle düşünen öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri en büyük 

oranda 1001 TL ile 2500 TL arasındayken etkili olduğunu düşünen öğrencilerin 

ailelerinin gelirleri 701 TL ile 1500 TL arasındadır. 

Öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna devam etmeyi düşünüp 

düşünmedikleriyle ilgili cevaplarına göre,  “Lise mezunu olarak hayatta başarılı 

olabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 

4.26.da verilmiştir. 

Tablo 4.26: Üniversiteye Devam Edip Etmeme Düşüncelerine Göre Öğrencilerin Hayatta 

Başarılı Olmaya İlişkin Görüşleri 

Lise mezunu olarak hayatta başarılı olabileceğinizi 
düşünüyor musunuz?    

hiç çok az kısmen çoğunlukla tamamen Toplam 

Sayı 3 5 9 5 2 24 Bir üst öğretim 
kurumuna devam 
etmeyi 
düşünmüyorum 

Yüzde 12,5 20,8 37,5 20,8 8,3 100 

Sayı 631 312 191 94 61 1289 Bir üst öğretim 
kurumuna devam 
etmeyi 
düşünüyorum 

Yüzde 49 24,2 14,8 7,3 4,7 100 
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Öğrencilerin % 33’ü ortaöğretimden sonra bir üst öğretime devam etmeyi 

düşünmediği halde, lise mezunu olarak hayatta başarılı olamayacağını (hiç ya da çok az) 

düşünmektedir. Bu oran liseden sonra bir üst öğretime devam etmeyi düşündüğünü 

ifade eden öğrencilerde % 73’tür. Buna göre, hem üniversite eğitimi almayı 

düşünmeyen hem de lise mezunu olarak hayatta başarılı olamayacağını düşünen 

%33’lük grubun kendi geleceğiyle ilgili karar verememiş, karamsar bir grup olduğu 

düşünülebilir. 

Öğrencilerin % 74.2’si “Üniversiteye giriş kaygısı taşımasaydınız yine de şu an 

okuduğunuz alanı seçer miydiniz?” sorusuna evet cevabını vermiştir. Hayır seçmezdim 

diyen % 25.8’lik grubun okul türlerine göre dağılımı Tablo 4.27.deki gibidir. 

Tablo 4.27. Üniversite Kaygısı Olmasaydı Alanımı Farklı Seçerdim Diyen Öğrencilerin 

Okul Türlerine Göre Dağılımı 

 Genel 

Lise 

Anadolu 

Lisesi 

Meslek Lisesi/Teknik 

Lise 

Anadolu 

Öğretmen Lisesi 

Toplam  

Sayı 148 95 97 12 352 

Yüzde 42 27 27,6 3,4 100 

  

Tabloya göre üniversiteye giriş kaygısı taşamasaydım şu an okuduğum bölümü 

seçmezdim diyen öğrenciler en büyük oranda genel liselerde okuyan öğrencilerdir. Bu 

öğrencilerin yarıya yakını (% 41.2) ise genel liselerin Türkçe-Matematik alanlarında 

öğrenim görmektedir. 

Ankete katılan öğrencilere alan seçimlerini yaparken yeterli bilinç düzeyine 

sahip olup olmadıklarıyla ilgili sorulan sorulara verdikleri cevapların dağılımı Tablo 

4.28.deki gibidir. 
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Tablo 4.28.: Öğrencilerin Alan Tercihi Yaparken Sahip Olduklarını Düşündükleri Bilinç 

Düzeyi ile İlgili Görüşleri 

 Hiç Çok az Kısmen Çoğunlukla Tamamen Toplam 

Sayı 122 204 407 408 199 1340 Rehber öğretmenlerinizin 
alan seçimi ile ilgili 
verdikleri bilgileri, alan 
seçiminizi belirleyecek 
düzeyde yeterli buluyor 
musunuz? 

Yüzde 9.1 15.2 30.4 30.4 14.9 100.0 

Sayı 81 137 378 446 308 1350 Alanınızı tercih ederken 
gelecekte ihtiyaç 
duyulacak meslek 
alanlarını araştırdınız mı? Yüzde 6 10.1 28.0 33 22.8 100.0 

Sayı 139 214 436 380 162 1331 Gelecekte ihtiyaç 
duyulacak meslek alanları 
hakkında öğretmenleriniz 
tarafından 
bilgilendirildiniz mi? Yüzde 10.4 16.1 32.8 28.5 12.2 100.0 

Sayı 997 188 76 43 32 1336 Alanınızı seçerken 
ailenizden baskı gördünüz 
mü? 

Yüzde 74.6 14.1 5.7 3.2 2.4 100.0 

Sayı 284 226 336 298 206 1350 Dokuzuncu sınıf yılsonu 
not ortalamanızın gerçek 
performansınızı 
yansıttığını düşünüyor 
musunuz? 

Yüzde 21 16,7 24,9 22,1 15,3 100 

Öğrencilerin yarıdan fazlası alanlarını tercih ederken gelecekte ihtiyaç 

duyulacak meslek alanlarını araştırdıkları konusunda olumlu (çoğunlukla veya 

tamamen) görüş bildirmişlerdir. Bu araştırmayı yaparken tamamen veya çoğunlukla 

öğretmenleri tarafından bilgilendirildiklerini ifade eden öğrencilerin oranının yarıdan 

az olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin, alan tercihi yaparken öğrencilerin karşılaştığı 

en önemli sorun olarak “aile baskısı” nı (% 38,7) ifade etmelerine rağmen, öğrenciler 

alanlarını seçerken ailelerinden baskı görmediklerini en büyük oranla (% 74,6) 

söylemektedirler.  

Öğrencilerin % 38’i dokuzuncu sınıf yıl sonu not ortalamasının gerçek 

performanslarını yansıtmadığını düşünmektedir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde önce sonuçlar özetlenmekte sonra da bunlara dayalı önerilerden 

söz edilmektedir. 

Sonuçlar 

Araştırmaya katılan okulların rehberlik servisinde çalışan öğretmenlerin yarıdan 

fazlası psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun değildir.  

Okulların rehberlik servisinde çalışan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

öğrencilere seçebilecekleri alanlar konusunda yeterince bilgi verdiğini düşünmektedir. 

Öğrencilerin yarıdan fazlası ise alan tercihi yaparken rehber öğretmenlerinden bilgi 

almadıklarını ifade etmişlerdir. Bilgi aldıklarını söyleyen yarıdan daha az bir grup 

öğrenci ise bu bilgileri alan seçimini belirleyecek düzeyde yeterli bulmaktadır. Bu 

durum okullardaki rehberlik servislerinde, öğrencilere alan tercihleri ile ilgili 

bilgilendirilmenin yeterince yapılmadığını düşündürmektedir.   Sonuçlar okulların 

rehberlik servislerinin etkili ve verimli çalışmasının, buralarda çalışan öğretmenlerin 

branşlarıyla ilgili olup olmadığı hakkında yeterince bilgi vermemekle birlikte, PDR 

bölümü mezunlarının kendilerini bu alanda daha yeterli bulduklarını göstermektedir. 

“Öğrencilerin alan seçiminde ne derecede isabetli kararlar verdiğini 

düşünüyorsunuz?” sorusuna PDR öğretmenleri de diğer branşlardan (Türkçe, 

matematik, fen bilimleri, yabancı dil, sosyal bilimler vb.) olduğu halde rehberlik 

servisinde çalışan öğretmenler de benzer oranlarla “kısmen” cevabını vermiştir.  

Öğrencilerin alan tercihlerine yardımcı olacağı düşünülen etkinliklerden:  

1. Öğrencilerinize yetenek testi uyguluyor musunuz? 

2. Öğrencilerinize ilgi testi uyguluyor musunuz? 

3. Öğrencilere iş ve meslekleri tanıtmak için okulunuza konuşmacı davet 

ediyor musunuz? 

4. Öğrencilere iş, meslek ve yüksek öğretim kurumlarını tanıtmak için geziler 

düzenliyor musunuz? 
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sorularına psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, diğer branş öğretmenlerine 

göre daha yüksek oranlarla olumlu cevaplar vermiştir. Bu durum, yukarıda sözü edilen 

PDR bölümü mezunlarının kendilerini rehberlik alanında diğer branş öğretmenlerine 

göre daha yeterli bulduklarına ilişkin görüşlerini de desteklemektedir. 

Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak 

ve hangi alana yönelecekleri konusunda bilgilenecekleri bir bilgisayar programının 

yararlı olacağı konusunda büyük bir oranda (% 78) olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Özellikle PDR öğretmenlerinin “Sizce öğrenciler alan tercih ederken 

ailelerinden baskı görüyorlar mı?” sorusuna “çoğunlukla” şeklinde verdikleri cevap, 

öğretmen anketindeki açık uçlu sorulardan “Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde 

karşılaşılan en önemli sorunlar nelerdir?” sorusuna en büyük oranda “aile baskısı” 

şeklinde cevap vermiş olmaları da birbirini destekler nitelikte görünmektedir. Aynı 

soruya öğrencilerin % 75 oranında “ailemden baskı görmüyorum” şeklinde cevap 

vermiş olması da bir çelişki olarak düşünülebilir. Ailesinden hiç baskı görmediğini ifade 

eden öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında en yüksek oranda 

ilkokul mezunu oldukları görülmüştür. 

Öğretmenler “Öğrenci tanıma tekniklerinin sonuçlarından yararlanmaları için 

velilere yeterli derecede bilgi veriyor musunuz?” sorusuna büyük oranda “kısmen” 

cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin anketteki açık uçlu sorulardan “Alan tercihi 

sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar hakkında çözüm önerileriniz nelerdir?” 

sorusuna en büyük oranda “aileler bilinçlendirilmeli” şeklinde cevap vermiş olmaları bir 

çelişki gibi görünmektedir. 

Öğrenciler büyük oranda okullarında alan tercihi ile ilgili bilgilendirilmenin 

“kısmen” yeterli yapıldığı görüşündedir. Öğrencilere “Size uygulanan testlerin 

sonuçlarına göre size uygun yüksek öğretim kurumları (üniversiteler) hakkında 

bilgilendirildiniz mi?” sorusuna ikinci büyük oranda “hiç” bilgilendirilmedim şeklinde 

cevap vermiş olmaları okullarda üniversiteleri tanıtıcı çalışmaların yapılmadığı, 

yapılıyorsa bile yeterli olmadığı konusunda önemli bir bulgu olarak görünmektedir. 

Öğretmenlerin yarıya yakını alan tercihinin yapılması gereken sınıf düzeyi 

olarak ilköğretimin 8. sınıfını işaret etmektedir. Bu sonuç, öğretmen anketinde sorulan 
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“Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik 

önerileriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri “ortaöğretimden daha erken sınıflarda 

yönlendirme yapılmalı” cevabıyla da örtüşmektedir. 

“Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar 

nelerdir?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri cevapların dağılımı şöyledir: 

1. Aile baskısı 

2. Öğrencilerin seçecekleri alanlar hakkında yeterince bilgilendirilmemesi ve 

kararsızlık yaşamaları 

3. İlgi ve yeteneklerinin farkında olmamaları 

4. Gelecekte iş bulabilme kaygısı 

5. Not ortalamalarına göre istemedikleri alanı seçmek zorunda kalmaları 

6. Derslerden başarılı olamama kaygısı 

Araştırmada görüşüne başvurulan öğrencilerin % 53’ü 10. sınıf % 47’si 11. sınıf 

öğrencisidir. Öğrencilerin % 40,9’ı genel liselerde, % 29,1’i meslek lisesi/teknik 

liselerde, % 26’sı Anadolu liselerinde, % 3,9’u Anadolu öğretmen liselerinde okumaktadır. 

Anne ve babalarının eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin daha büyük oranda, 

özellikle sınav kazanılarak girilebilen Anadolu lisesi gibi okullara devam ettikleri 

görülmektedir. 

Evde rahat bir çalışma ortamına sahip olmadığını ifade eden öğrencilerin % 80’i 

ikiden fazla kardeşe sahiptir. 

Öğrencilerin anne ve babaları hakkında tutumları genellikle destekleyici ve 

hoşgörülü yönündedir. Annelerini babalarına göre daha fazla arkadaşça bulmaktadırlar. 

Öğrenciler hem 10.sınıf hem de 11. sınıf düzeyinde seçtiği alanda öğrenim 

görmekten memnun olduğunu ifade etmekle birlikte, memnun olmadığını söyleyen 

öğrencilerin oranı 10. sınıfta genel liselerde, 11. sınıfta meslek lisesi/teknik liselerde en 

büyüktür. 
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10. sınıflar için, seçtiği alanda öğrenim görmekten memnun olmadığını ifade 

eden genel lise öğrencileri en büyük oranda Fen Bilimleri alanında öğrenim 

görmektedir. 

Öğrenciler alan tercihlerini en büyük oranda sadece kendilerinin belirlediğini 

ifade etmişler, sonraki büyük oranda ise ailelerinin etkili olduğu görüşünü 

bildirmişlerdir. Öğrencilerin “Alanınızı seçerken ailenizden baskı gördünüz mü?” 

sorusuna büyük oranda (% 75) hiç baskı görmediklerini belirttikleri düşünüldüğünde 

ailelerinden etkilendikleri ama bir baskı görmedikleri düşünülebilir. 

Öğrenciler alan tercihi yaparken en büyük oranda rehber öğretmenlerinden bilgi 

aldıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda en düşük oran ise dershaneden bilgi aldığını 

söyleyen öğrencilerindir. 

Öğrenciler, alan tercihi yaparken etkili olan en önemli etken olarak, “ilerde sahip 

olmak istediğim meslek için bu alanı seçmek zorunda olmam” ifadesini seçmişlerdir. 

Öğrencilere göre ikinci önemli etken ise “bu alana duyduğum ilgi” ifadesidir. Öğretmen 

anketindeki açık uçlu sorulardan “öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan 

en önemli sorunlar nelerdir?” sorusuna öğretmenler üçüncü sırada “Öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerinin farkında olmamaları” (% 20.33) şeklinde cevap vermişlerdir. Bu sonuç, 

öğrencilerin ilgi duydukları alanlar hakkındaki farkındalık düzeylerinin öğretmenler 

tarafından yeterli bulunmadığını düşündürüyor olabilir. 

“İlerde sahip olmayı düşündüğünüz mesleğin hangi özellikleri sizin için 

önemlidir?” sorusuna öğrenciler, sırasıyla “maddi getirisi”, “hayalimdeki meslek 

olması”, “iş olanaklarının fazla olması” ve “toplumda sağladığı statü” olarak 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin önem sırasında seçmek istedikleri mesleğin popüler olması 

ilk sıralarda yer almamaktadır. Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda 

öğrencilerin alan tercihi yaparken gelecekte iş bulma kaygısı taşıyor olduklarını ifade 

etmeleri bu sonucu destekler niteliktedir. 

Öğrenciler % 97.2 gibi büyük oranda, ortaöğretimden sonra bir üst öğretim 

kurumuna devam etmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. 
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Bir üst öğretim kurumuna devam etmeyi düşündüğünü ifade eden öğrencilerin 

yarıdan fazlası alanını tercih ederken üniversiteye geçişte hangi bölümleri 

seçebileceğini araştırdığını ifade etmiştir. Öğrencilerin büyük bir bölümü (% 64.8) 

alanını tercih ederken ailesinin ekonomik durumunun etkili olmadığını düşünmektedir.  

Öğrencilerin % 33’ü ortaöğretimden sonra bir üst öğretime devam etmeyi 

düşünmediği halde lise mezunu olarak hayatta başarılı olamadıklarını (hiç ya da çok az) 

düşünmektedir. Bu oran liseden sonra bir üst öğretime devam etmeyi düşündüğünü 

ifade eden öğrencilerde % 73’ler civarındadır. Buna göre, hem üniversite eğitimi almayı 

düşünmeyen hem de lise mezunu olarak hayatta başarılı olamayacağını düşünen 

%33’lük grubun kendi geleceğiyle ilgili karar verememiş, karamsar bir grup olduğu 

düşünülebilir. 

Öğrencilerin % 74.2’si “Üniversiteye giriş kaygısı taşımasaydınız yine de şu an 

okuduğunuz alanı seçer miydiniz?” sorusuna evet cevabını vermiştir. Seçmezdim diyen 

öğrenciler en büyük oranda genel liselerde okuyan öğrencilerdir. 

Öğrencilerin yarıdan fazlası alanlarını tercih ederken gelecekte ihtiyaç 

duyulacak meslek alanlarını araştırdıkları konusunda olumlu (çoğunlukla veya 

tamamen) görüş bildirmişlerdir. Bu araştırmayı yaparken tamamen veya çoğunlukla 

öğretmenleri tarafından bilgilendirildiklerini ifade eden öğrencilerin oranının yarıdan 

az olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, alan tercihi yaparken öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorun 

olarak “aile baskısı” nı (%38,7) ifade etmelerine rağmen; öğrenciler alanlarını 

seçerken ailelerinden baskı görmediklerini en büyük oranla (%74,6) söylemektedirler.  

Öğrencilerin % 38’i dokuzuncu sınıf yıl sonu not ortalamasının gerçek 

performansını yansıtmadığını düşünmektedir.  

Öneriler 

1. Okulların rehberlik servisinde çalışan öğretmenlerin PDR branşından 

olmasının bu servislerin daha etkili çalışmasını sağlayacağı yönünde öğretmen 

görüşleri dikkate alınarak, rehberlik servislerinde PDR öğretmenleri 

görevlendirilmelidir. 
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Ayrıca okullardaki rehberlik servisinde çalışan PDR öğretmenlerinin kendilerini 

rehberlik alanında diğer branş öğretmenlerine göre daha yeterli bulduklarına ilişkin 

görüşler olması, bu servislerde PDR öğretmenlerinin çalışmasının daha yararlı olacağı 

izlenimini uyandırmıştır.  

2. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak ve 

hangi alana yönelecekleri konusunda bilgilenecekleri bir bilgisayar programının yararlı 

olacağı konusunda görüş bildirmişlerdir. Buna göre, Bakanlığın ilgili birimleri 

tarafından bu türden materyallerin hazırlanması, öğretmenlere bu materyallerin 

kullanımı ile ilgili hizmet içi kursların verilmesi, okullardaki kaynak eksikliklerinin 

acilen tamamlanması girişimlerine önem ve öncelik tanınmasına işaret etmektedir. 

3. Okulların rehberlik servisleri tarafından öğrencilere “yetenek testi”, “ilgi testi” 

gibi öğrenciyi tanımaya ve yönlendirmeye yönelik testler uygulanıyor gibi görünmekle 

birlikte bu testlerin sonuçlarından öğrenci ve velilerinin yeterince bilgilendirilmediği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca bu testlerin sonuçlarına göre öğrenciye uygun yüksek öğretim 

kurumları (üniversiteler) hakkında bilgilendirilmelerinde yetersiz olunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durumda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Millî Eğitim 

Bakanlığının birlikte hazırlayacakları üniversiteleri ve bölümlerini tanıtıcı bir 

bilgisayar programının okullarda bilgilendirici ve yönlendirici materyal olarak 

kullanılması yoluna gidilebilir.  

4. Alan tercihi sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar hakkında öğretmenlerin 

çözüm önerilerinin dağılımı şöyledir: 

a. Aileler bilinçlendirilmeli 

b. Daha erken sınıflarda yönlendirme yapılmalı 

c. Meslekler gezi ve gözlemlerle, okullara davet edilecek meslek sahibi 

kişilerle tanıtılmalı, alanlarla ilgili görsel materyallerin sayısı artırılmalı 

d. Daha etkili bir yönlendirme yapılmalı 

e. Alanlarla ve mesleklerle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmalı 

f. Okul idaresi ve rehberlik servisi, ailelerle iş birliği halinde hareket etmeli 
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g. 9. sınıftan sonra her sınıf düzeyinde alan değişikliği kolaylaştırılmalı 

h. Rehberlik servislerinde alan dışı öğretmenler görevlendirilmemeli, öğretmen 

eksikliği alan öğretmenleri ile tamamlanmalı 

i. Not ortalamasına göre alan tercihi kaldırılmalı 

5. Öğretmenler yönlendirmenin ortaöğretimden daha erken sınıflarda yapılmasına 

yönelik görüş bildirmişlerdir. Erken yaşlarda yapılan yönlendirmenin sakıncalarını 

ortadan kaldırmak amaçlı çözüm önerisi olarak da 9. sınıftan sonra her sınıf düzeyinde 

alan değişikliği yapılmasının kolaylaştırılmasını ifade etmişlerdir.   

6. Okullarda, okul aile birliği, rehberlik servisi ve idare iş birliği ile velilere 

öğrencilerin seçebilecekleri alanlar ve yüksek öğretim kurumları hakkında 

bilgilendirici seminerler hazırlanarak velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bu 

seminerlere veliler ile birlikte öğrencilerin de katılımının sağlanması yoluna 

gidilmelidir. Öğrencilerin %38’inin dokuzuncu sınıf not ortalamasının gerçek 

performanslarını yansıtmadığını düşündüklerini ifade etmeleri, öğretmenlerin, not 

ortalamasına göre alan tercihinin kaldırılmalısı yönündeki önerilerini desteklemektedir. 

Bu konuda yapılacak düzenlemeler ile öğrenciler alan tercihi yaparken öğrenci, rehber 

öğretmen ve velilerin görüşlerine başvurularak karar verilmelidir. 

7. Öğrenciler ilerde sahip olmayı düşündükleri mesleğin özelliklerini, “maddi 

getirisi” ve “iş olanaklarının fazla olması” şeklinde ifade etmiş olmaları ilgi ve 

yeteneklerinden daha çok gelecek kaygısı taşıdıklarını düşündürmektedir. Bu durumun 

etkili bir yönlendirme ile ortadan kaldırılabileceği düşünüldüğünde, okullardaki 

rehberlik servislerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  
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ÖĞRETMEN ANKETİ 

 

         Sayın Öğretmen, 

         MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen 

“Ortaöğretimde Öğrencilerin Alan Tercihlerinin İncelenmesi” konulu araştırmaya 

veri toplamak amacıyla hazırlanan bu anketle ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrencilerin alan tercihlerini etkileyen değişkenler ile bu değişkenlerin öğrencileri nasıl 

etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.    

        Anket sonuçları öğrencilerin alan tercihleri ile ilgili çalışmalarda kullanılacak, 

başka hiçbir kurum ya da kişiye verilmeyecektir. Lütfen anketi dikkatlice okuyarak 

içtenlikle cevaplandırınız.   

         Her bir maddede size en uygun seçeneğe ait olan parantezin içini (X) şeklinde 

işaretleyiniz, açık uçlu soruları yanıtlayınız.  

        Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi herhangi belirtecek bir işaret 

koymayınız. 

                                                                                 Katkılarınız için teşekkür ederiz.        

                        

                                                      Millî Eğitim Bakanlığı 

                                                    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi  Başkanlığı 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Bu bölümde kişisel bilgilerden oluşan 7 soru yer almaktadır. 

 

1.1. Cinsiyetiniz : 

( ) K                       ( ) E  

1.2. Öğretmenlik mesleğindeki kıdeminiz: 

  ( ) 0 -5 yıl 

  ( ) 6-10 yıl 

  ( ) 11-15 yıl 

  ( ) 16-20 yıl 

  ( ) 21yıl ve üzeri 

1.3. Üniversiteden mezun olduğunuz bölüm: 

( ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

( ) Psikoloji 

( ) Ölçme ve Değerlendirme 

Diğer (lütfen belirtiniz)………………………………………… 

1.4. Öğrenim durumunuz: 

( ) Ön lisans ( 2-3 yıllık, yüksek okul) 

( ) Lisans 

( ) Yüksek Lisans 

( ) Doktora 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Bu bölümde öğrencilerin alan tercihlerini etkileyen değişkenler ile bu değişkenlerin 

öğrencileri nasıl etkilediğine ilişkin 17 soru yer almaktadır. 

Öğrencilerin alan tercihleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşlerinizi belirtiniz. 

 

 

 

Alan tercihi ile ilgili ifadeler H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

 

K
ıs

m
en

 

Ç
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a 

T
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en

 

2.1      Öğrencilere seçebilecekleri alanlar konusunda yeterince 
bilgi verdiğinizi düşünüyor musunuz? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

2.2. Öğrencilerin alan seçiminde ne derecede isabetli kararlar 
verdiğini düşünüyorsunuz? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

2.3. Öğrenciler alan seçimi yaparken size danışıyorlar mı? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.4. Öğrenciler alanlarını seçerken ailelerine danışıyorlar mı? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.5. Sizce öğrenciler alan tercih ederken ailelerinden baskı 
görüyorlar mı? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

2.6. Öğrencilerin alan tercihleri konusunda velilere yeterince 
bilgi verildiğini düşünüyor musunuz? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

2.7. Öğrencilerinize meslekleri ne derece tanıtıyorsunuz?   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.8. Meslekleri tanıtma ile ilgili okulunuzda yeterli materyal 
(DVD, film, kitap, broşür vs.) bulabiliyor musunuz? 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

( ) 

  evet hayır  
2.9. Öğrencilerinize “ Yetenek Testi” uyguluyor 

musunuz? ( ) 
 

( ) 
 

2.10. Öğrencilere “ İlgi Testi” uyguluyor musunuz? ( ) ( )  

2.11. Öğrencilere iş ve meslekleri tanıtmak için 
okulunuza konuşmacı davet ediyor musunuz? ( ) 

 
( ) 

 

2.12. Öğrencilere iş, meslek veya yüksek öğretim 
kurumlarını tanıtmak için geziler düzenliyor musunuz? 

 
( ) 

 
( ) 
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2.19. Sizce alan tercihi ile ilgili yönlendirme hangi sınıf düzeyinde yapılmalıdır? 

  ( ) İlköğretim 5 
  ( ) İlköğretim 8 
  ( ) Ortaöğretim 9 
  ( ) Ortaöğretim 10 
2.20. Kendinizi öğrencilerin alan seçimine katkınız konusunda yeterli buluyor 

musunuz? 

( ) Evet  ( ) Kısmen  ( ) Hayır 

2.21. Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar 

nelerdir? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.22. Öğrencilerin alan tercihi yapma sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne 

yönelik önerileriniz nelerdir? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Anket Bitmiştir. TEŞEKKÜR EDERİZ
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2.13. Uyguladığınız testlerin sonuçlarını 
öğrencilere bildiriyor musunuz?   

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.14. Test sonuçlarına göre, kendilerine uygun 
meslekler hakkında bilgi veriyor musunuz? 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.15. Test sonuçlarına göre, kendilerine uygun 
Yüksek öğretim kurumları (üniversiteler) 
hakkında bilgi veriyor musunuz? 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.16. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına 
yardımcı olacak ve hangi alana yönelecekleri 
konusunda bilgilenecekleri bir bilgisayar 
programı sizce ne derece yararlı olur? 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

2.17. Öğrenci tanıma tekniklerinin sonuçlarından 
yararlanmaları için velilere yeterli derecede bilgi 
veriyor musunuz?    

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.18. Öğrencilerin alan tercihlerini belirlerken 
yaptığınız çalışmalarda “okul yönetimi”nden 
destek alabiliyor musunuz? 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 
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ÖĞRENCİ ANKETİ 

 

         Sevgili Öğrenci, 

 

      MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca “Ortaöğretimde 

Öğrencilerin Alan Tercihlerinin İncelenmesi” adlı bir araştırma yürütülmektedir 

Araştırma çerçevesinde hazırlanan bu anketle ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 

öğrencilerin alan tercihlerini etkileyen değişkenler ile bu değişkenlerin öğrencileri nasıl 

etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   

        Lütfen anketi dikkatlice okuyarak cevaplandırınız. Anket sonuçları öğrencilerin 

alan tercihleri ile ilgili çalışmalarda kullanılacak, başka hiçbir kurum ya da kişiye 

verilmeyecektir.   

         Her bir maddede size en uygun seçeneğe ait olan parantezin içini (X) şeklinde 

işaretleyiniz, açık uçlu soruları yanıtlayınız.  

        Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret 

koymayınız. 

                                                                                     Katkılarınız için teşekkür ederiz.                                 

 

                                                      Millî Eğitim Bakanlığı 

                                                    Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi  Başkanlığı 
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                                              BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 Kişisel Bilgiler 

1.1. Okuduğunuz sınıf düzeyi: 

 ( ) 10.sınıf                 ( ) 11. sınıf  

1.2. Cinsiyetiniz: 

( ) K     ( ) E 

1.3.   Okulunuzun türü  

( ) Genel Lise 

( ) Anadolu Lisesi 

( ) Meslek Lisesi/Teknik Lise 

 ( ) Anadolu Öğretmen Lisesi 

 

1.4. Anne ve babanızın eğitim düzeyi: 

 Anne Baba

Okur yazar değil ( ) ( ) 

Okur yazar ( ) ( ) 

İlkokul mezunu ( ) ( ) 

Ortaokul mezunu ( ) ( ) 

Lise mezunu ( ) ( ) 

Önlisans (İki yıllık yüksek okul) ( ) ( ) 

Lisans (Dört yıllık fakülte) ( ) ( ) 

Yüksek lisans/Doktora ( ) ( ) 

 

1.5. Siz hariç kaç kardeşiniz var? 

( ) Hiç yok 

( ) 1 

( ) 2-3 

( ) 4-6 

( ) 7 ve daha fazla 
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1.6. Evde rahat bir çalışma ortamına sahip misiniz? 

( ) Evet   ( ) Hayır 

 

1.7. Ailenizin ortalama aylık geliri nedir? 

( ) 500 TL’nin altında 

( ) 501-700 TL arası 

( ) 701-1000 TL arası 

( ) 1001-1500 TL arası 

( ) 1501-2500 TL arası 

( ) 2500 TL ve üzeri 

 

1.8. Okul dışı zamanlarınızda para kazanma amaçlı bir işte çalışıyor musunuz? 

( ) Evet   ( ) Hayır 

Cevabınız “Evet “ ise, lütfen belirtiniz…………………………………………. 

 

1.9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi annenizin/babanızın size karşı tutumunu 

yansıtıyor? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 Anne Baba 

Kabul edici ( ) ( ) 

Destekleyici ( ) ( ) 

Demokratik ( ) ( ) 

Hoşgörülü ( ) ( ) 

Reddedici ( ) ( ) 

Aşırı koruyucu ( ) ( ) 

Otoriter ( ) ( ) 

İlgisiz ( ) ( ) 

Arkadaşça ( ) ( ) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Alan Bilgileri 

2.1. Hangi alanda öğrenim görmektesiniz?        

  ( )  Fen Bilimleri  

   ( )  Sosyal Bilimler  

  ( )  Türkçe – Matematik  

  ( )  Dil  

  ( )  Mesleki/Teknik       (lütfen alanınızı yazınız)……………………………….. 

2.2. Seçtiğiniz alanda öğrenim görmekten memnun musunuz? 

 ( ) Evet   ( ) Hayır 

(Cevabınız “hayır” ise hangi alanda öğrenim görmek isterdiniz?) 

Lütfen belirtiniz………………………………………………… 

 

2.3.  Alan tercihi yapmanızda kim ( kimler ) etkili oldu? 

       (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 ( ) Ailem  

  ( ) Akrabalarım (teyze, amca, kuzen vb.) 

  ( ) Arkadaş(lar)ım 

  ( ) Öğretmenlerim 

  ( ) Okul yöneticileri 

  ( ) Sadece kendim belirledim       

2.4. Alan seçimi konusunda kimden/nereden bilgi aldınız? 

      (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

  ( ) 1. Kimseden bilgi almadım 

( ) 2. Rehber öğretmenden 

( ) 3. Sınıf rehber öğretmeninden 

( ) 4. Diğer branş öğretmenlerinden 

( ) 5. Ailemden 

( ) 6. Arkadaşlarımdan 

( ) 7. Dershaneden 

( ) 8. İnternetten, yazılı/görsel medyadan 

2.5. Alanınızı tercih etmenizde etkili olan faktörler nelerdir? 
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(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 ( ) 1. İlerde sahip olmak istediğim meslek için bu alanı seçmek zorunda olmam 

 ( ) 2. Girmeyi düşündüğüm yüksek öğrenim programına uygun olması 

( ) 3. Not ortalamamın bu alanı tutuyor olması 

( ) 4. Diğer alanların kontenjanlarının dolu olması 

( ) 5. Okul yönetiminin istemesi  

( ) 6. Ailemin istemesi  

( ) 7. Sevdiğim arkadaşlarımın bu alanı seçmesi 

  ( ) 8. Bu alanda daha iyi ( kaliteli ) bir eğitim verildiğini düşüyor olmam 

( ) 9. Bu alana duyduğum ilgi  

( ) 10. Bu alanda sahip olduğum yetenek 

( ) 11. Tesadüf eseri bu alanda okuyorum 

2.6. İlerde sahip olmayı düşündüğünüz mesleğin hangi özellikleri sizin için 

önemlidir?  

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

 ( ) 1. Maddi getirisi 

( ) 2. Toplumda sağladığı statü  

( ) 3. Hayalimdeki meslek olması  

( ) 4. İş olanaklarının fazla olması 

( ) 5. Popüler olması 

( ) 6. Gelecekte ihtiyaç duyulacak bir meslek olması 

( ) 7. Örnek aldığım birinin mesleği olması  

( ) 8. Anne mesleği olması  

( ) 9. Baba mesleği olması 

( ) 10. Anne ya da babanın istedikleri ama kendilerinin sahip olamadıkları bir 

meslek olması 

2.7. Bir üst öğrenime (üniversite) devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

( ) Evet  ( ) Hayır 

(Cevabınız “hayır” ise 8. soruyu cevaplamayın) 

2.8. Alanınızı tercih ederken bir üst öğrenime (üniversite) geçişte hangi bölümleri 

seçebileceğinizi araştırdınız mı? 

( ) Evet  ( ) Kısmen  ( ) Hayır 
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2.9. Okuduğunuz alanı tercih etmenizde ailenizin ekonomik durumunuzun etkili 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

( ) Evet  ( ) Kısmen  ( ) Hayır 

Alan tercihlerinizle ilgili aşağıdaki ifadelere ne derecede katılıyorsunuz? 

 Evet Hayır 

2.10. Üniversiteye giriş kaygısı taşımasaydınız yine de şu an 
okuduğunuz alanı seçer miydiniz? 

 
( ) 

 
( ) 

2.11. Sınıfınızda rehber öğretmen ya da sınıf rehber 
öğretmeniniz tarafından “yetenek testi” yapıldı mı? 

 
( ) 

 
( ) 

2.12. Sınıfınızda rehber öğretmen ya da sınıf rehber 
öğretmeniniz tarafından “ilgi testi” yapıldı mı? 

 
( ) 

 
( ) 
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2.13. Uygulanan “yetenek testi” ya da “ ilgi 
testi”nin sonuçlarından yeterli derecede 
bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
2.14. Testlerin sonuçlarına göre size uygun yüksek 

öğretim kurumları (üniversiteler) hakkında 
bilgilendirildiniz mi? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
2.15. Testlerin sonuçlarına göre size uygun 

meslekler hakkında yeterince 
bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
2.16. Üniversite eğitimi almadan, lise mezunu olarak

hayatta başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?
 

( ) 
 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.17. Rehber öğretmenlerinizin alan seçimi ile ilgili 
verdikleri bilgileri, alan seçiminizi belirleyecek 
düzeyde yeterli buluyor musunuz? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
2.18. Alanınızı tercih ederken, gelecekte ihtiyaç 

duyulacak meslek alanlarını araştırdınız mı? 
 

( ) 
 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

2.19. Gelecekte ihtiyaç duyulacak meslek alanları 
hakkında öğretmenleriniz tarafından 
bilgilendirildiniz mi? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
2.20. Alanınızı seçerken ailenizden baskı gördünüz mü? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
2.21. Dokuzuncu sınıf yılsonu not ortalamanızın 

gerçek performansınızı yansıttığını düşünüyor 
musunuz? 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 

 
 
( ) 

 
 

( ) 
Anket Bitmiştir. TEŞEKKÜR EDERİZ 
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