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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 

 

AB ülkeleri başta olmak üzere sanayileşmiş birçok ülkenin eğitim sistemlerine 

bakıldığında mesleki ve teknik eğitime büyük önem verildiği görülmektedir. Bunun nedeni 

mesleki ve teknik eğitimin, toplumların kalkınmasında stratejik öneme sahip olmasıdır. 

Ülkemizde de Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Millî Eğitim Şuraları ve 

Bakanlığımızın çalışma programlarında mesleki ve teknik eğitime daha çok önem, öncelik ve 

ağırlık verilmesi hedeflenmiştir. Buna rağmen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 

talep ve ilginin istenen düzeye ulaşmadığı gözlenmekte, aynı zamanda ÖSS sınav sonuçları 

yıllar itibariyle incelendiğinde bu okullarımızın başarı yüzdelerinde düşüş olduğu dikkat 

çekmektedir.  

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin ÖSS sınav sonuçlarında son yıllarda yaşanan düşüşün nedenlerini belirlemek ve 

sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacıyla “Endüstri Meslek ve Teknik Lise 

Öğrencilerinin ÖSS Başarısındaki Düşüş Nedenleri” araştırması Dairemiz uzmanlarınca 

yapılarak ÖSS başarısındaki düşüşün nedenleri genel olarak ortaya çıkarılmış ve çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. 

Araştırmanın gerçekleşmesinde belirttikleri görüşler ve yaptıkları değerlendirmelerle 

katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, 

araştırmanın tasarlanması, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanmasında emeği geçen 

koordinatör Ali AYTAŞ’a, araştırmayı yapan Hasan TÜRKER ve Çiğdem KAYA’ya, Grafik-

Düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a ve katkıda bulunan diğer 

ilgililere teşekkür ederim. 

Araştırmanın mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin üniversiteye 

geçişte  yaşadıkları sorunların giderilmesine katkı sağlamasını dilerim.  

 

                                                                                    

                                                                               İbrahim DEMİRER 

          EARGED Başkanı 
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ÖN SÖZ 
 

 

Mesleki ve teknik eğitim, bireyleri meslek hayatına ve yükseköğretime 

hazırladığından ülkemizin kalkınma sürecinde önemli bir yere sahiptir. 

Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında yer alan ilke, hedef ve politikalar 

ile 15. ve 16. Millî Eğitim Şûralarında alınan kararlarda ve Bakanlığımızın 2001-2005 

Çalışma Programı’nda; mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Ancak, mesleki ve teknik eğitimde gerek sayısal ve gerekse kalite olarak 

belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.  

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ÖSS sınavını 

kazanma oranlarının giderek düştüğü gözlenmektedir. Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı teknik lise ve endüstri meslek liselerinde okuyan öğrencilerin de bu 

düşüşten etkilendikleri saptanmıştır. 

Bu araştırma, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim 

gören öğrencilerin ÖSS sınav sonuçlarında son yıllarda yaşanan düşüşün nedenlerini 

belirlemek ve sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

Türkiye genelinde örneklem kapsamına alınan 7 il ve bünyesinde Teknik Lise ve 

Endüstri Meslek Lisesi bulunan 7 okulda toplam 35 yönetici, 70 öğretmen ve 280 son sınıf 

öğrencisine uygulanan Form-I ve Form-II anketleri geliştirilmiş ve elde edilen veriler SPSS 

ile işlenerek araştırma raporu hazırlanmıştır. 

Araştırmanın yapılmasını talep eden ve yardımlarını esirgemeyen Erkek Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne, anketlerin uygulanmasında yardımcı olan örneklem 

kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkürlerimizi sunar, 

araştırmanın mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerine faydalı olmasını dileriz. 

 

                               Araştırma Şubesi 
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TERİMLERİN TANIMI 
 

 

Örgün eğitim : Belirli yaş grubundaki ve/veya aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. 
 

Yaygın eğitim : Örgün eğitime dahil olan/olmayan ve gönüllü katılıma dayanan  her yaş 

grubundaki bireyler için örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve 

uygulama faaliyetleridir.  
 

Ortaöğretim : Temel eğitime dayalı, en az 4 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 

öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  
 

Mesleki ve teknik ortaöğretim : Ortaöğretimin mesleki ve teknik eğitimi kapsayan kısmıdır. 
 

Genel Lise : İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere orta öğretim 

seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü sağlanması suretiyle öğrencileri hayata ve 

yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı öğretim okullarıdır. 
 

Endüstri Meslek Lisesi : İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve genel liselerin 

kültür bölümlerine paralel ve bunlara ek olarak çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu 

mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan 

programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır. 
 

Teknik Lise : İlköğretim okulu üzerine 9’uncu sınıfları endüstri meslek liseleri ile ortak olan, 

bunun üzerine genel liselerin fen-matematik bölümlerine paralel ve bunlara ek olarak çeşitli meslek 

alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına 

ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı 4 yıllık endüstriyel teknik öğretim okullarıdır 
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BÖLÜM-1 

GİRİŞ 
 
 Araştırmanın bu bölümünde; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin son yıllarda yaşadığı ÖSS puanlarındaki düşüşün nedenleri araştırılmıştır. 

Öğrencilerin ÖSS puanlarındaki düşüşün nedenlerinin belirlenmesine ve sorunun çözümüne yönelik 

araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılık ve sayıltıları açıklanmış, kullanılan başlıca terimlerin 

tanımları ve kısaltmalar yapılmıştır.  

1.1. Araştırmanın Problemi 

 Toplumların kalkınmasının temelinde yatan en önemli unsur eğitimdir. Ülkelerin kalkınmışlık 

düzeyi eğitime verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitim, kişilere kendi şahsi gelişimleri ve toplum 

kalkınması için gerekli sayılan bilgi, beceri ve tutumları kazanma sürecidir (Karasar 1988:2). 

 

 Türkiye’de eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki başlık altında ele 

alınmaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve/veya aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

 

 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az üç yıllık 

genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime 

girmeye hak kazanmış her öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından; ilgi, istek 

ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.  

 

Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum 

sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, hem yükseköğretime 

hem de iş alanlarına hazırlamaktır.  

 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda; örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime ağırlık verilmesi, 

ortaöğretimde mesleki-teknik ortaöğretimin payının artırılması, üniversitelere giriş sınavlarında normal 

liselerle mesleki ve teknik lise mezunları arasındaki farklı değerlendirmelerin kaldırılarak, mesleki ve 

teknik eğitimin yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, mesleki-teknik eğitim programlarının meslek 

standartlarına dayalı olarak yapılmasının sağlanması ve çalışma hayatı ile işlevsel iş birliği 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda; meslek yüksek okulları ile orta düzey 

meslek yeni müfredatlara göre fiziki altyapı, donanım ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi, eğitime 
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ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı öngörülmekte, eğitim sisteminin sınav odaklı olmasının yol 

açtığı olumsuz etkilere dikkat çekilmekte, meslekî teknik eğitimin tüm düzeylerinde program 

bütünlüğünün sağlanmasın önemi vurgulanmaktadır. 

 

Mesleki ve teknik eğitim bireyleri meslek hayatına ve yüksek öğretime hazırladığından 

kalkınma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim gerek sayısal 

ve gerekse kalite olarak istenen düzeyde değildir. Bu nedenle kalkınma planları ve hükümet 

programlarında yer alan ilke, hedef ve politikalar ile 15. 16. ve 17. millî eğitim şûralarında alınan 

kararlarda ve Bakanlığımızın Çalışma Programı’nda; mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve 

ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmiş, ortaöğretim çağ nüfusunun % 65’inin mesleki ve teknik eğitim, % 

35’inin de genel eğitim görmesi hedeflenmiştir. Meslekî teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin 

alanları, ders ağırlıklarına göre yeniden belirlenmesi, devamında ki yüksek öğretim programlarına 

geçişte ek puan almalarının sağlanması, meslekî teknik ortaöğrenim türlerinin tek bir çatı altında 

birleştirilmesi, yaygınlaştırılması için bilimsel ve rasyonel yöntemlerin kullanılması, öğrencilerin 

mesleğe yönlendirilmesi ve meslek seçimlerinde ki kararlarında tüm tarafların görüşlerinin alınması, 

meslek okulları öğrencilerinin ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi, diğer orta öğrenim kurumları 

arasında yatay ve dikey geçiş imkanının sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Tablo 1.1.Genel Lise ve Mesleki Teknik Liselerdeki Okullaşma Oranları 

Eğitim Kademesi 
Öğretim Yılı 

1999 
2000 

2000 
2001 

2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

Genel L. (%) 54,0 62,0 62,0 64,0 68,0 65,0 64,0 
Mes. ve Tek. L. (%) 46,0 38,0 38,0 36,0 32,0 35,0 36,0 
Ortaöğretim Toplamı 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tablo 1.1’e bakıldığında 1998-1999 öğretim yılındaki okullaşma oranı ortaöğretim çağ 

nüfusunun % 54’ünü genel ortaöğretim’in, % 46’sını ise mesleki ve teknik eğitimin oluşturduğu; 1999-

2000 öğretim yılından bugüne kadarki okullaşma oranlarının ortalamalarında ise mesleki ve teknik 

ortaöğretimdeki oranın % 36'ya kadar gerilediği görülmektedir. Dolayısıyla 15. ve 16. Millî Eğitim 

Şûraları’nda hedeflenen oranlara yaklaşmak yerine uzaklaşıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 1.2.Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselerden Öss’yi Kazananların Oranları 

Okul Türü 2003 2004 2005 
Teknik Liseler 68.1 61,4 54,2 
Endüstri Meslek Liseleri 47.5 40,7 35,7 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı teknik lise ve endüstri meslek liseleri 

mezunlarından son üç yılda ÖSS’yi kazananların oranları Tablo 1.2’dedir. Mesleki ve teknik 
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ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerden ÖSS’yi kazananların oranlarının giderek düştüğü 

gözlenmektedir.  

Tablo 1.3.Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları  

Öğretim Yılı Okul Türü Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

2002-2003 
Teknik Lise 287 21 982 

22 190 
End. Mes. Lis. 397 251 236 

2003-2004 
Teknik Lise 295 23 060 

25 789 
End. Mes. Lis. 420 275 475 

2004-2005 
Teknik Lise 303 24 309 

24 474 
End. Mes. Lis. 425 290 763 

Not: EML ve TL öğretmenleri her iki okul türünde ortak olarak derslere girmektedir. 

Tablo 1.3’te öğrenci sayılarının TL ve EML bazında artış gösterdiği, okul sayılarının da buna 

paralel arttığı gözlenmektedir. TL’lerin çoğunluğu EML bünyesinde olduğundan onlarla ortak bina ve 

araç-gereçleri kullanmakta, bu yüzden yeni açılan diğer okullar kadar maliyetli olmamaktadır. 

Öğretmen sayılarına bakıldığında ise okul ve öğrenci sayılarının artış oranlarından farklı olarak 2004-

2005 öğretim yılında düştüğü gözlenmektedir. 

Bu veriler ışığında araştırmanın problemini Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullarda öğrenim gören öğrencilerin ÖSS başarılarında, son yıllarda yaşanan düşüşün nedenleri 

oluşturmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın genel amacı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin ÖSS sınavlarında son yıllarda yaşadıkları düşüşün nedenlerini belirlemek 

ve sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. 

Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin ÖSS 

sınavlarında son yıllarda yaşadıkları düşüşün nedenlerine ilişkin olarak; 

1. Öğretmen ve yönetici görüşleri nelerdir? 

2. Öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. Öğretmen ve yönetici ile öğrenci görüşleri arasında fark var mıdır? 

4. Çözüm önerileri nelerdir?  
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Kalkınma sürecinde mesleki ve teknik eğitim önemli bir yere sahiptir. Kalkınma planları, 

hükümet programları, millî eğitim şuraları ve Bakanlığımızın çalışma programlarında mesleki ve teknik 

eğitime daha çok önem, öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarına talep ve ilgi istenen düzeyde değildir. 

ÖSS sonuçları yıllar itibariyle incelendiğinde, bu okullarımızın başarı yüzdelerinde düşüş 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu duruma yol açan nedenler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 

eğitim kalitesinin araştırılmasıyla ortaya çıkartılarak ve varsa başka olumsuz etkenler belirlenerek 

çözüm önerileri geliştirilebilir. 

Bu araştırmada Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik lise ve endüstri 

meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin ÖSS başarılarındaki düşüş nedenleri irdelenmiştir. 

Araştırma bulguları teknik lise ve endüstri meslek liselerindeki öğrencilerin yükseköğretim 

kurumlarına geçişlerinde karşılaşılan güçlükleri ortaya çıkarması, elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

çözüm önerileri geliştirilmesi açılarından önemlidir.  

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı teknik liseler ile endüstri meslek 

liselerinde görevli öğretmenler ve yöneticilerle,  2005-2006 öğretim yılında bu okulların son 

sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. 

1.5. Araştırmanın Sayıltıları 

1. Araştırma kapsamına alınan teknik liseler ve endüstri meslek liseleriyle ilgili örneklemler 

evreni temsil etmektedir. 

2. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan katılımcılar evren grubunu temsil ettiği için 

anketin güvenirliği yüksektir. 

3. Anketler, örneklem grubuna uygulanmadan önce örneklem kapsamına giren küçük bir 

grupta pilot uygulamayla test edilerek gerekli düzeltmeler yapıldığı için geçerlidir. 

4. Anketi cevaplandıran katılımcıların tamamı anketleri cevaplandırmada samimi ve 

gönüllüdürler. 

5. Anketlerde bazı soruların cevaplandırılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan dörtlü 

ölçek eşit aralık ölçeği olarak kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM – 2 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
 Bu bölümde, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 

öğrencilerin son yıllarda yaşadıkları ÖSS puanlarındaki düşüşün nedenlerinin belirlenmesine ilişkin 

olarak araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin nasıl elde edildiği, verilerin 

işlenmesi ve araştırmada kullanılan istatistik teknikleri açıklanmaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 
 Araştırmada, mesleki ve teknik eğitimle ilgili yazılı kaynaklar taranmış, söz konusu evren 

grubunun son üç yıldaki ÖSS başarı oranları incelenmiştir. Bu yönüyle araştırma belgesel tarama 

türünden bir çalışmadır. Diğer taraftan, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik 

lise ve endüstri meslek liseleri yöneticileri ve öğretmenleriyle 2005-2006 öğretim yılında bu okullarda 

okuyan son sınıf öğrencilerinin konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri, geliştirilen iki ayrı anketle 

alınmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel niteliktedir. Araştırma, model bakımından belgesel tarama ve 

betimsel bir nitelik taşımaktadır. 

 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 
Bu araştırmanın üç ayrı evreni ve bu evrenleri temsil eden biri diğerinden bağımsız üç örneklem 

grubu vardır. 
 
2.2.1. Evren 

 Bu araştırmanın birinci evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liselerinde görevli yöneticiler 

oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeye dahil 7 okulda görevli yöneticiler kapsama 

alınmıştır.  

 Bu araştırmanın ikinci evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liselerinde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeye dahil 7 okulda görev yapan 

öğretmenler kapsama alınmıştır.  

Araştırmanın üçüncü evrenini ise; 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liselerinde öğrenim gören son 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeye dahil 7 okulda öğrenim gören 

öğrenciler kapsama alınmıştır.  
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Tablo 2.1.Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Sayıları (2004-2005) 

Okul Türü Okul Sayısı Son Sınıf Öğrenci 
Sayısı Öğretmen ve Yönetici Sayısı

Teknik Lise 314 7 187 
24 582 

Endüstri Meslek Lisesi 426 83 414 
 

Tablo 2.1’de metoda ilişkin oluşturulan evren tablosu; teknik lise ve endüstri meslek lisesi  

bazında araştırma kapsamına alınan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin dağılımı verilmiştir. 

 

2.2.2. Örneklem  

Araştırma kapsamına alınan okulların müdürleri ve belirlenen sayıdaki müdür yardımcıları bu 

araştırmanın yönetici örneklemini, belirlenen sayıdaki öğretmenleri de araştırmanın öğretmen 

örneklemini oluşturmaktadır. Adı geçen okullardan belirlenen sayıdaki son sınıf öğrencileri ise bu 

araştırmanın öğrenci örneklemini oluşturmaktadır.  

Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 7 okul belirlenmiştir. Bu 

7 okulun; müdürü ile müdür yardımcıları yönetici anketlerini, kültür ve meslek dersleri öğretmenleri 

öğretmen anketlerini ve EML ve TL’lerin son sınıfında okuyan öğrenciler de öğrenci anketlerini 

doldurmak üzere örneklem kapsamına alınmıştır. Endüstri meslek lisesi ve teknik lise bazında araştırma 

kapsamına alınan grupların örneklem hesabı aşağıda açıklanmıştır. 

 

Örnekleme Metodu : Random (Rastgele Erişim) Metodu. 

 

Yönetici Örneklemi : 

Örneklem kapsamına alınan toplam yönetici sayısı :  35 

Her okuldan 1’i okul müdürü ve random metoduyla belirlenmiş 4 müdür yardımcısı olmak 

üzere her okuldan 5 yöneticiye anket uygulanmıştır. 
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Tablo 2.2. Etögm’ne Bağlı Tl ve Eml Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerin Örneklem Sayıları  
   

   
 S
ır

a 

 

 

  Bölgeler 

 

 

  İller 

 

 

    Okullar 

Uygulanacak Anket Sayıları 

Y
ön

et
ic

i  

Ö
ğr
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m

en
 

Ö
ğr

en
ci

 

M
üd

ür
 

M
d.

 Y
rd

. 

K
ül

t. 
D

er
. 

M
es

. D
er

. 

E
M

L
. 

T
L
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1 Marmara İstanbul H.Paşa EML,TL 1 4 5 5 30 10 

2 Ege Uşak Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

3 Akdeniz Adana Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

4 İç Anadolu Ankara Gazi EML,TL 1 4 5 5 30 10 

5 Karadeniz Ordu Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

6 Doğu Anadolu Van Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

7 Güney Doğu A. Şanlı Urfa Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Toplam 

7 28 35 35 210 70 

35 70 280 

385 

 
Öğretmen Örneklemi : 

Örneklem kapsamına alınan toplam öğretmen sayısı :  70 

Her coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu 

ile belirlenen 5’i kültür dersi, 5’i de meslek dersleri öğretmeni olmak üzere her okuldan 10 öğretmene 

anket uygulanmıştır. 

 

Öğrenci Örneklemi : 

Örneklem kapsamına alınan toplam son sınıf öğrenci sayısı :  280 

Her coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu 

ile belirlenen 30’u EML son sınıf, diğer 10’uda TL son sınıf olmak üzere her okuldan 40 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. 

Bu hesaplamalara ilişkin örneklem dağılımları tablo 2.2’de verilmektedir. 
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2.3. Araştırmanın Veri Çözümleme Yöntemleri 

 

 Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada tespit 

edilen amaçlara yönelik toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için SPSS 11.0 (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programından 

yararlanılmıştır. 

 

Belirtilen paket programdan yararlanılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş, aritmetik 

ortalama (X) ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Yönetici-öğretmen grupları arasında karşılaştırmanın 

yapılması ve anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için t testi uygulanmıştır. 

 

 Geliştirilen ankette yer alan cevaplar 4 ile 1 arasında değerlendirilmiş, anketin olumlu ucu 4 ve 

olumsuz ucu 1 olarak alınmıştır. 
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BÖLÜM – 3 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

3.1. Öğrencilere Ait Kişisel Bilgiler 
 
3.1.1. Okul Türü 

Tablo 3.1.1’de anket uygulanan öğrencilerin okul türüne göre dağılımları yer almaktadır. 

Tablo 3.1.1.Okul Türü 

Okul Türü 
Öğrenci 

f % 

Endüstri meslek lisesi 206 73,8

Teknik lise 73 26,2

Toplam 279 100,0

 
Tablo 3.1.1’de ankete katılan öğrencilerin % 73,8’inin endüstri meslek lisesi, % 26,2’sinin ise 

teknik lise öğrencileri olduğu görülmektedir. 

 

3.1.2. Öğrencilerin İlköğretim Okulu Diploma Notları 

 Tablo 3.1.2’de öğrencilerin ilköğretim okulu diploma notlarına göre dağılımları yer almaktadır. 

 
  Tablo incelendiğinde, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 57,3’ünün ilköğretim okulu 

diploma notunun 3,01-4,00,  % 23,7’sinin 2,01-3,00 olduğu görülmektedir. Diploma notu 4,01-5,00 

olan öğrencilerin oranı % 16,1’dir.  

 

  Buna göre, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 73,4’le çoğunluğunun ilköğretim okulu 

diploma notunun 3.01 ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 3.1.2.Öğrencilerin İlköğretim Okulu Diploma Notları 

Diploma Notu 
Öğrenci 

f % 

4.01-5.00 45 16,1 

3.01-4.00 160 57,3 

2.01-3.00 66 23,7 

1.01-2.00 2 0,7 

Boş-Geçersiz 6 2,2 

Toplam 279 100,0
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3.1.3. Öğrenci Anne ve Babalarının Öğrenim Durumu 

Tablo 3.1.3’te örneklem kapsamındaki öğrenci anne babalarının öğrenim durumuna ilişkin 

bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo 3.1.3.Öğrenci Anne ve Babalarının Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu 
Anne Baba 

f % f % 

Okur yazar değil.               52 18,6 7 2,5 
Okur yazar         15 5,4 11 3,9 
İlkokul mezunu 145 52,0 120 43,1 
Orta okul mezunu           33 11,8 58 20,8 
Lise veya dengi okul mezunu 27 9,7 59 21,1 
Yüksek okul-fakülte mezunu 1 0,4 14 5,0 
Boş-Geçersiz 6 2,1 10 3,6 

Toplam 279 100,0 279 100,0 

 
Öğrenci annelerinin öğrenim durumuna bakıldığında; ilkokul mezunu annelerin % 52,0 ile 

çoğunlukta olduğu, bunu % 18,6 ile okur yazar olmayan annelerin takip ettiği görülmektedir. 

 

Öğrenci babalarının öğrenim durumuna bakıldığında ise; ilkokul mezunlarının   % 43,1 ile 

çoğunlukta olduğu, bunu % 21,1 ile lise veya dengi okul mezunu ve % 20,8 ile ortaokul mezunu 

babaların takip ettiği görülmektedir. 

 

Sonuç olarak, öğrenci babalarının öğrenim durumları yüksek olmasa da öğrenci annelerinden 

daha eğitimli oldukları anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre, meslek liselerini tercih eden öğrencilerin sosyo 

kültürel düzeyi düşük ailelerden geldikleri söylenebilir. 

 

3.1.4. Öğrenci Ailelerinin Aylık Geliri 
 

Tablo 3.1.4’te öğrenci ailelerinin aylık gelirine ilişkin veriler yer almaktadır. 

 

Tablodaki veriler incelendiğinde, öğrenci ailelerinin % 28,0’inin 501 YTL – 750 YTL,            

% 25,1’inin 340 YTL veya daha az, % 17,2’sinin ise 341 YTL – 500 YTL aylık gelire sahip oldukları 

görülmektedir.  
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Tablo 3.1.4.Öğrenci Ailelerinin Aylık Geliri 

Aylık Toplam Net Gelir Öğrenci 
f % 

1500 YTL.’den fazla 8 2,9 
1001 YTL.-1500 YTL.  21 7,5 
751 YTL.-1000 YTL. 43 15,4 
501 YTL.-750 YTL. 78 28,0 
341 YTL.-500 YTL. 48 17,2 
340 YTL. (Asgari ücret) veya daha az 70 25,1 
Boş-Geçersiz 11 3,9 

Toplam 279 100,0 

 

Buna göre, sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını endüstri meslek lisesi ve teknik 

liseye gönderdikleri söylenebilir.  

 
 

3.1.5. Okul ve Bölüm Tercihindeki Etki Grupları 
 

Tablo 3.1.5’te öğrencilerin okullarını ve bölümlerini tercih etmelerinde en çok etkili olan 

kişilere ilişkin dağılımları yer almaktadır. 
 

Tablo 3.1.5’te okul ve bölüm tercihlerinde en çok etkili olanların sıralamasına bakıldığında, 

birinci sırada % 42,7 oranla öğrencilerin kendilerinin, ikinci sırada % 39,1 ile aile büyüklerinin yer 

aldığı görülmektedir. Arkadaşlarının, aynı okul mezunlarının ve öğretmenlerinin etkisiyle okullarını ve 

bölümlerini tercih edenlerin oranı ise oldukça düşüktür. 

 

Tablo 3.1.5.Öğrencilerin Okullarını ve Bölümlerini Tercih Etmelerinde En Çok Etkili Olan 
Kişiler 

Kişiler Öğrenci 
f % 

Kendim 119 42,7 
Arkadaşlarım 11 3,9 
Aile büyüklerim 109 39,1 
Bu okul mezunları 10 3,5 
Öğretmenlerim  14 5,0 
Boş-Geçersiz 16 5,8 

Toplam 279 100,0 
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Buna göre, örneklem kapsamına alınan öğrencilerin okullarını ve bölümlerini tercihlerinde 

büyük ölçüde kendi düşünceleri ile aile büyüklerinin düşüncelerinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 
3.1.6. Okul ve Bölüm Tercih Sebepleri 
 

 Tablo 3.1.6’da öğrencilerin okul ve bölüm tercihlerinin en önemli sebepleri yer almaktadır. 

 
Tablo 3.1.6.Öğrencilerin Okul ve Bölüm Tercihinin En Önemli Sebebi 

Sebepler 
Öğrenci 

f % 

Bir yükseköğretim kurumuna devam etmek istediğimden 22 7,9 
Mesleki ortaöğretim mezunu olarak daha kolay iş bulacağımı
düşündüğümden 

65 23,3 

Mesleğimde tatminkâr ücret alacağıma inandığımdan 5 1,8 
Hem meslek sahibi olmak, hem de mesleğimde bir yüksek öğretim
kurumuna devam etmek istediğimden 

162 58,1 

Boş-Geçersiz 25 8,9 

Toplam 279 100,0 

   

Tablo 3.1.6’da, öğrencilerin okul ve bölüm tercihlerinin en önemli sebeplerinin sıralamasına 

bakıldığında, birinci sırada % 58,1 oranla hem meslek sahibi olmak, hem de mesleklerinde bir 

yükseköğretim kurumuna devam etmek istemeleri, ikinci sırada ise % 23,3 ile mesleki ortaöğretim 

mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarını düşünmeleri yer almaktadır. 

 

 Bu sonuca göre, öğrencilerin okullarını ve bölümlerini seçerken bir meslek sahibi olmaktan çok 

daha fazla meslekleriyle ilgili bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi düşündükleri 

anlaşılmaktadır. 

 

3.1.7. Dört Yıllık Bir Yükseköğretim Kurumuna Devam Etmek 
 

Tablo 3.1.7’de öğrencilerin dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi düşünme 

durumları yer almaktadır. 

 
Tablodaki verilerden, öğrencilerin büyük çoğunluğunun dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna 

devam etmeyi istedikleri görülmektedir.  
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Tablo 3.1.7.Dört Yıllık Bir Yükseköğretim Kurumuna Devam Etmeyi Düşünme Durumu 

Devam Etmeyi Düşünme 
Öğrenci 

f % 
Evet 234 83,9 
Hayır 41 14,7 
Boş-Geçersiz 4 1,4 
Toplam 279 100,0 

   

Tablo 3.1.6’da da öğrenciler, okullarını ve bölümlerini seçerken meslekleriyle ilgili bir 

yükseköğretim kurumuna devam etmeyi düşündüklerini belirtilmiştir. 
 

3.1.8. Dört Yıllık Yükseköğretim Kurumuna Devam Etmek İsteme Nedenleri 
 

Tablo 3.1.8’de öğrencilerin dört yıllık yükseköğretim kurumuna devam etmek istemelerinin  en 

önemli nedenleri yer almaktadır. 
 

Veriler ışığında, birbirlerine yakın oranlarla öğrencilerin hem meslekleriyle ilgili daha fazla 

bilgi sahibi olmak istemeleri, hem fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarına inanmaları hem de 

daha yüksek bir sosyal statüye kavuşmak istemeleri nedeniyle dört yıllık yükseköğretim kurumuna 

devam etmek istedikleri anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 3.1.8.Dört Yıllık Yükseköğretim Kurumuna Devam Etmek İstenme Nedenleri 

Nedenler 
Öğrenci 

f % 
Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 34 14,5 
Fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma inanıyorum. 29 12,4 
Daha yüksek bir sosyal statüye kavuşmak istiyorum. 29 12,4 
Hepsi 121 51,7 
Boş-Geçersiz 21 9,0 
Toplam 234 100,0 

 
3.1.9. Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri 

Tablo 3.1.9’da öğrencilerin okullarını başkalarına tavsiye etmelerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1.9.Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeleri 

Tavsiye Etme 
Öğrenci 

f % 
Evet 181 64,9 
 Hayır 93 33,3 
Boş-Geçersiz 5 1,8 
Toplam 279 100,0 

  

Tablo 3.1.9’da, öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin okullarını başkalarına tavsiye ettiği görülmektedir. 
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3.1.10. Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeme Nedeni  
 

 Tablo 3.1.10’da, öğrencilerin okullarını başkalarına tavsiye etmeme nedenlerine ilişkin bulgular 

yer almaktadır. 

 
Öğrencilerin okullarını başkalarına tavsiye etmeme nedenlerine ilişkin sıralamaya bakıldığında, 

birinci sırada, üniversiteye girme ihtimalinin az olması, ikinci sırada, eğitim programlarının yetersizliği, 

üçüncü sırada ise mezunlarının iş bulamamaları yer almaktadır. 

Tablo 3.1.10.Öğrencilerin Okullarını Başkalarına Tavsiye Etmeme Nedeni  

Tavsiye Etmeme Nedenleri 
Öğrenci 

f % 
Üniversiteye girme ihtimalinin az olması 61 21,9 
Eğitim programlarının yetersizliği  36 12,9 
Mezunlarının iş bulamamaları 29 10,4 
Araç-gereçlerin yetersizliği 18 6,5 
Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 10 3,6 
Boş-Geçersiz 10 3,6 
Not : Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. ( n : 93) 

3.2. Yönetici Ve Öğretmenlere Ait Kişisel Bilgiler ve Görüşler 
 

3.2.1. Yönetici ve Öğretmenlerin Görevi 
  
Tablo 3.2.1.Yönetici ve Öğretmenlerin Okuldaki Görev Dağılımı 

Görevler 
Yönetici - Öğretmen 
f % 

Okul müdürü 7 6,7 
Müdür yardımcısı  28 26,7 
Atölye-meslek dersleri öğretmeni  35 33,3 
Türkçe öğretmeni 7 6,7 
Matematik öğretmeni 5 4,7 
Fen bilgisi öğretmeni 8 7,6 
Tarih öğretmeni 4 3,8 
Rehber öğretmen 6 5,7 
Yabancı dil öğretmeni 1 1,0 
Felsefe öğretmeni 2 1,9 
Coğrafya öğretmeni 2 1,9 
Toplam 105 100,0 

 

Tablo 3.2.1’de ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin okuldaki görev dağılımları yer 

almaktadır. 
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Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 33,3’ü atölye-meslek dersleri öğretmeni, % 26,7’si 

müdür yardımcısı, % 7,6’sı fen bilgisi öğretmeni, % 6,7’si okul müdürü, % 6,7’si Türkçe öğretmeni, % 

5,7’si rehber öğretmen, % 4,7’si matematik öğretmeni, % 3,8’i tarih öğretmeni, geriye kalan 4,8’i ise 

yabancı dil, felsefe ve coğrafya öğretmenidir. 

 
3.2.2. Yönetici ve Öğretmenlerin Meslekteki Kıdemi 

 
Tablo 3.2.2’de yönetici ve öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 
Tablo 3.2.2.Yönetici ve Öğretmenlerin Meslekteki Kıdem Durumu 

Kıdem Durumu 
Yönetici - Öğretmen 
f % 

20 yıl ve daha fazla 34 32,5 
15-19 yıl arası 16 15,2 
10-14 yıl arası 31 29,5 
6-9 yıl arası 18 17,1 
5 yıl ve daha az 6 5,7 
Toplam 105 100,0 
  

Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 32,5’i 20 yıl ve daha fazla, % 29,5’i 10-14 yıl arası, 

% 17,1’i 6-9 yıl arası, % 15,2’si 15-19 yıl arası mesleki kıdeme sahiptir.  5 yıl ve daha az kıdeme sahip 

olanların oranı % 5,7’dir. 

 
 Bu verilerden, ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğunluğunun kıdemli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
3.2.3. Yönetici ve Öğretmenlerin 1999 Yılından Önce Bu Okullarda Görev Yapma 

Durumu 
 

Tablo 3.2.3’te yönetici ve öğretmenlerin mesleki ortaöğretim okullarına üniversiteye girişte 

farklı katsayı uygulamasının başladığı 1999 yılından önce bu okullarda görev yapma durumuna ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

 
 
Tablo 3.2.3.Yönetici ve Öğretmenlerin 1999 Yılından Önce Bu Okullarda Görev Yapma Durumu 

1999 Yılından Önce Bu Okullarda Görev Yapma Durumu Yönetici - Öğretmen 
f % 

Evet 81 77,1 
 Hayır 23 21,9 
Boş-Geçersiz 1 1,0 
Toplam 105 100,0 
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Tablo 3.2.3’e bakıldığında, ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, 

mesleki ortaöğretim okullarına üniversiteye girişte farklı katsayı uygulamasının başladığı 1999 yılından 

önce de bu okullarda görev yaptıkları anlaşılmaktadır.  

 Bu sonuca göre, ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin farklı katsayı uygulamasına ilişkin 

sorulara 1999 yılından önceki uygulama ile karşılaştırma yaparak daha bilinçli cevap verdikleri 

söylenebilir. 

 
3.2.4. Öğrenci, Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Ortaöğretime Farklı Katsayı 

Uygulamasını Doğru Bulma Durumu 
 

Tablo 3.2.4’te öğrenci, yönetici ve öğretmenlerin mesleki ortaöğretime farklı katsayı 

uygulamasını doğru bulma durumuna ilişkin bulgular yer almaktadır. 

 
 
Tablo 3.2.4’e bakıldığında, öğrencilerin çoğunluğu ile yönetici ve öğretmenlerin tamamına 

yakınının üniversiteye girişte mesleki ortaöğretim okullarına farklı katsayı uygulamasını doğru 

bulmadıkları anlaşılmaktadır.  

 
Tablo 3.2.4.Mesleki Ortaöğretime Farklı Katsayı Uygulamasını Öğrenci,Yönetici ve 
Öğretmenlerin Doğru Bulma Durumu 

Farklı Katsayı Uygulamasını Doğru Bulma 
Durumu 

Öğrenci Yönetici-Öğretmen 
f % f % 

Evet 60 21,5 7 6,7 
Hayır 215 77,1 97 92,4 
Boş-Geçersiz 4 1,4 1 1,0 
Toplam 279 100,0 105 100,0 
 

Tablo 3.2.4’te de, öğrencilerin yarıdan fazlası okullarını ve bölümlerini hem meslek sahibi 

olmak, hem de mesleklerinde bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek için seçtiklerini 

belirtmişlerdir. Ancak, genel liselerde üniversiteye hazırlamaya yönelik sayısal ve sözel dersler, meslek 

liseleri ve teknik liselerde de okutulmasına rağmen ÖSS’ye girişte, meslek lisesi ve teknik liseye giden 

öğrencilere alanlarında bir mühendislik fakültesini tercih ettiklerinde, alanları dışında tercih yaptıkları 

düşünülerek, aynı fakülteyi tercih eden genel liselerin fen ve matematik bölümleri öğrencilerine 

uygulanan katsayıdan farklı katsayı uygulanmaktadır. 
 

Bu bilgiler ışığında, endüstri meslek lisesine ve teknik liseye giden öğrencilerin ve bu okullarda 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslek liselerine farklı katsayı uygulamasının üniversiteye girişi 

olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri söylenebilir. 
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3.2.5. Üniversiteye Girişte Meslek Liselerine Uygulanan Farklı Katsayı  
 
Tablo 3.2.5’te ankete katılan öğrenci, yönetici ve öğretmenlerin üniversiteye girişte, mesleki 

ortaöğretim okullarına farklı katsayı uygulamasını doğru bulmama nedenlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır.  

 
Tablo 3.2.5.Öss’de Mesleki Ortaöğretim Okullarına Farklı Katsayı Uygulamasının Doğru 
Bulunmama Nedenleri 

Nedenler 
Öğrenci Yönetici-

Öğretmen 
f % f % 

Genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmemize rağmen
farklı katsayı uygulaması eşitliğe aykırıdır. 

114 40,9 62 59,0 

Üniversite tercihlerimi kısıtlamaktadır. 105 37,6 69 65,7 
Mesleki ortaöğretim okullarına öğrenci talebi azalmaktadır. 56 20,1 66 62,9 
Mesleki ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişi
azalmaktadır. 

82 29,4 80 76,2 

Diğer - - 10 9,5 
Not : Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenmesi istenmiştir. 
n (Öğrenci):215  n (Yönetici-Öğretmen): 97  

 

Öğrencilerin farklı katsayı uygulamasını doğru bulmama nedenlerine ilişkin sıralamaya 

bakıldığında, birinci sırada genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine rağmen farklı katsayı 

uygulamasının eşitliğe aykırı olması, ikinci sırada, üniversite tercihlerin kısıtlaması, üçüncü sırada ise 

mesleki ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişinin azalması yer almaktadır. 

 
Yönetici ve öğretmenlerin uygulamayı doğru bulmama nedenlerine ilişkin sıralamaya 

bakıldığında ise, birinci sırada, mesleki ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişinin azalması, ikinci 

sırada, mesleki ortaöğretim okulları öğrencilerinin üniversite tercihlerini kısıtlaması, üçüncü sırada, 

mesleki ortaöğretim okullarına öğrenci talebini azaltması, dördüncü sırada ise öğrencilerin genel 

liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine rağmen farklı katsayı uygulamasının eşitlik ilkesine aykırı 

olması yer almaktadır. 

 

Öğrenci, yönetici ve öğretmen görüşleriyle birlikte değerlendirildiğinde, meslek lisesi 

öğrencilerinin genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine rağmen farklı katsayı uygulamasının 

öğrencilerin üniversite tercihlerini kısıtladığı ve bunun sonucunda, mesleki ortaöğretim okullarına 

başarılı öğrenci gelişini ve öğrenci talebini azalttığı söylenebilir. 

 

 



 18

3.3. Yönetici-Öğretmen Ve Öğrencilerin Okuldaki Eğitimle İlgili Görüşleri 

 
3.3.1. Okul-Bölüm Hakkında Yönlendirme 

 Endüstri meslek lisesi ve teknik lise son sınıf öğrencilerinin okudukları okul ve bölümleri 

hakkında ne derecede yönlendirme yapıldığına ilişkin görüşler Tablo 3.3.1’de yer almıştır. 

 
Tablo 3.3.1.Öğrencilerin Okulları Hakkında Yönlendirilmesi 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci 

f % 

Tamamen 28 10,0 
Çok 57 20,4 
Az 120 43,0 
Hiç 68 24,4 
Boş/Geçersiz 6 2,2 
Toplam 279 100,0 

 

Tablo 3.3.1 incelendiğinde, örneklem grubuna dahil öğrencilerin % 43,0’ı “Az”, % 24,4’ü 

“Hiç” düzeyinde, % 20,4’ü “Çok”, % 10,0’ı “Tamamen” düzeyinde okul ve bölümleri hakkında 

yönlendirme yapıldığını belirtmişlerdir. 

 

“Az” ve “Hiç” düzeyi olumsuz kabul edilecek olursa, EML ve TL öğrencilerine tercih etmeden  

önce okul ve bölümleri hakkında yeterli düzeyde yönlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.  

 

3.3.2. Okul-Bölüm Hakkında Bilgi Sahibi Olmak 

 Endüstri meslek lisesi ve teknik lise son sınıf öğrencilerinin, tercih etmeden önce okul ve 

bölümleri hakkında ne derecede bilgi sahibi olduklarına ilişkin verilere Tablo 3.3.2’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 3.3.2.Öğrencilerin Okulları Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci 

f % 

Tamamen 8 2,9 
Çok 62 22,2 
Az 137 49,1 
Hiç 62 22,2 
Boş/Geçersiz 10 3,6 
Toplam 279 100,0 

Tablo 3.3.2 incelendiğinde, öğrencilerin % 49,1’i “Az”, % 22,2’si “Hiç” düzeyinde, % 22,2’si 

“Çok”, % 2,9’u “Tamamen” düzeyinde okul ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olduklarını 

belirtmişlerdir. 
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“Az” ve “Hiç” düzeyi olumsuz kabul edilecek olursa EML ve TL öğrencilerinin çoğunun tercih 

etmeden önce okul ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır.  

 

3.3.3. Okula Ulaşım İmkânları 

 Tablo 3.3.3’te, endüstri meslek lisesi ve teknik lise son sınıf öğrencilerinin okullarına olan 

ulaşım imkânlarının ne derecede yeterli olduğuna ilişkin okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenci 

görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.3.3.Öğrencilerin Okullarına Olan Ulaşım İmkânlarının Yeterliliği 
 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 76 27,2 17 16,2 
Çok 101 36,2 60 57,1 
Az 81 29,0 26 24,8 
Hiç 13 4,7 0 0,0 
Boş/Geçersiz 8 2,9 2 1,9 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,89 2,92 
Stand. Sap. 0,872 0,667 
                                       X1-X2=  0,04                  t=  0,435                   p= 0.664 
 

Öğrencilerin okula olan ulaşım imkânlarını % 36,2’si “Çok”, % 29,0’ı “Az”, % 27,2’si 

“Tamamen” düzeyinde, yönetici ve öğretmenlerin % 57,1’i “Çok”, % 24,8’i “Az”, % 16,2’si 

“Tamamen” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar.  

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında, öğrencilerin 2,89 ile, yönetici ve 

öğretmenlerin 2,92 ile “Çok” seviyesine yakın olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 0,872, yönetici ve öğretmenlerde ise 0,667’dir. Yönetici ve öğretmenler ile öğrenciler 

okula olan ulaşım imkânlarının yeterliliği konusunda “Çok” seviyesine yakın görüş belirtmelerine 

rağmen, öğrenci görüşleri kendi içinde yönetici ve öğretmen görüşlerine göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın bulunup 

bulunmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre yönetici ve öğretmen grubu ile öğrenci grubu 

arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı anlaşılmaktadır (X1-X2=0,04, p=0,664). 

 

Elde edilen verilere göre, yönetici ve öğretmen grubu ile öğrenciler endüstri meslek liseleri ve 

teknik liselere olan ulaşım imkanlarını yeterli bulmaktadırlar. 



 20

 

3.3.4. Öğretme-Öğrenme Yöntemleri 

 Tablo 3.3.4’te okulda uygulanan öğretme öğrenme yöntemlerinin öğrencileri öğrenmeye teşvik 

etmesine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.3.4.Okulda Uygulanan Öğretme Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencileri Öğrenmeye Teşvik 
Etmesi 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 22 7,9 13 12,4 
Çok 101 36,2 52 49,5 
Az 113 40,5 39 37,1 
Hiç 38 13,6 1 1,0 
Boş/Geçersiz 5 1,8 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,39 2,73 
Stand. Sap. 0,824 0,683 
                                      X1-X2=  0,34                  t=  4,121                   p= 0,000* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Okulda uygulanan öğretme öğrenme yöntemleri konusunda; öğrencilerin % 40,5’i “Az”, % 

36,2’si “Çok” düzeyinde, yönetici ve öğretmenlerin % 49,5’i “Çok”, % 37,1’i “Az”, % 12,4’ü 

“Tamamen” düzeyinde öğrencileri öğrenmeye teşvik ettiği yönünde görüş belirtmektekiler.  

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle öğrenciler 2,39 ile “Az” seviyesine yakın, yönetici ve 

öğretmenlerin ise 2,73 ile “Çok” seviyesine yakın olduğu görülmektedir. Her iki grubun standart 

sapmaları öğrencilerde 0,824, yönetici ve öğretmenlerde ise 0,683’tür. Öğrenci görüşleri kendi içinde 

yönetici ve öğretmen görüşlerine göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır     (X1-X2=0,34, p=0,000). 

 

Yukarıdaki verilere göre okulda uygulanan öğretme öğrenme yöntemlerinin öğrencileri 

öğrenmeye teşvik etmesini öğrenciler, yönetici ve öğretmen grubuna göre daha az yeterli 

görmektedirler.  
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3.3.5. Ders-Araç Gereçleri 

 Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okuldaki ders araç ve gereçlerinin ne 

derecede yeterli olduğuna ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşlerine tablo 

3.3.5’te yer verilmiştir. 

 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okuldaki ders araç ve gereçlerini 

öğrencilerin % 38,0’ı “Az”, % 34,8’i “Çok”, % 17,2’si “Tamamen” düzeyinde, yönetici ve 

öğretmenlerin % 58,1’i “Çok”, % 23,8’i “Az”, % 16,2’si “Tamamen” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar.  

 

Tablo 3.3.5.Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesinde Okuldaki Ders, Araç ve 
Gereçlerinin Yeterliliği 
 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 48 17,2 17 16,2 
Çok 97 34,8 61 58,1 
Az 106 38,0 25 23,8 
Hiç 22 7,9 2 1,9 
Boş/Geçersiz 6 2,2 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,63 2,89 
Stand. Sap. 0,866 0,684 
                                       

X1-X2=  0,26                  t=  3,057                   p= 0,002* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Yönetici ve öğretmenler 2,73 ile öğrenciler 2,63 ile “Çok” seviyesine yakın ortalama 

görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,866, yönetici ve öğretmenlerde ise 

0,684’tür. Öğrenci görüşleri kendi içinde yönetici ve öğretmen görüşlerine göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır (X1-X2=0,26, p=0,002). 

 

Veriler ışığında, eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okuldaki ders araç ve 

gereçleri tamamen olmasa da yeterli olduğu söylenebilir. 
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3.3.6. Rehberlik Hizmetleri 

 Tablo 3.3.6’da endüstri meslek liseleri ve teknik liselerdeki rehberlik hizmetlerinin ne derecede 

yeterli olduğuna ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.3.6.Okuldaki Rehberlik Hizmetlerinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 42 15,1 15 14,3 
Çok 80 28,7 52 49,5 
Az 104 37,3 32 30,5 
Hiç 46 16,5 5 4,8 
Boş/Geçersiz 7 2,5 1 1,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,43 2,74 
Stand. Sap. 0,947 0,763 
                                      X1-X2=  0,31                  t=  3,251                   p= 0,001* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde öğrencilerin hizmetine sunulan rehberlik 

hizmetlerini öğrencilerin % 37,3’ü “Az”, % 28,7’si “Çok” düzeyinde, yönetici ve öğretmenlerin % 

49,5’i “Çok”, % 30,5’i “Az” düzeyinde yeterli bulmaktadırlar.  

 

Yönetici-öğretmenler 2,74 ile “Çok” seviyesine yakın, öğrenciler ise 2,43 ile “Az”-”Çok” 

seviyesi arasında aritmetik ortalama görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,947, 

yönetici ve öğretmenlerde ise 0,763’tür. Öğrenci görüşleri kendi içinde yönetici ve öğretmen 

görüşlerine göre daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır (X1-X2=0,31, p=0,001). 

 

Verilere göre, endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde öğrencilerin hizmetine sunulan 

rehberlik hizmetlerinin çok yeterli olduğu söylenemez.  

 

3.3.7. Okulun Fiziki Yapısı 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde endüstri meslek liseleri ve teknik 

liselerin fiziki yapısının ne derecede yeterli olduğuna ilişkin öğrenciler ile okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin görüşlerine tablo 3.3.7’de yer verilmiştir. 
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Tablo 3.3.7.Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Gerçekleşmesinde Okulun Fiziki Yapısının 
Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 70 25,1 24 22,9 
Çok 103 36,9 42 40,0 
Az 78 28,0 37 35,2 
Hiç 23 8,2 2 1,9 
Boş/Geçersiz 5 1,8 0 1,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,80 2,84 
Stand. Sap. 0,917 0,798 
                                        X1-X2=  0,04                  t=  0,346                   p= 0,729 
 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okulun fiziki yapısını öğrencilerin % 

36,9’u “Çok”, % 28,0’ı “Az”, % 25,1’i “Tamamen” düzeyinde yeterli bulurken, yönetici ve 

öğretmenlerin  % 40,0’ı “Çok”, % 35,2’si “Az”, % 22,9’u “Tamamen” düzeyinde yeterli görmektedir.  

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici ve öğretmenler 2,84, öğrenciler 2,80 ile “Çok” 

seviyesine yakın görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,917, yönetici ve 

öğretmenlerde ise 0,798’dir. Öğrenci görüşleri kendi içinde yönetici ve öğretmen görüşlerine göre daha 

özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır (X1-X2=0,04, p=0,729). 

 

Belirtilen görüşler ışığında, eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okulun fiziki 

yapısının yeterli olduğu söylenebilir.  

3.4 Yönetici-Öğretmen Ve Öğrencilerin Ortaöğrenim Ve Üniversiteye Geçişle İlgili Görüşleri 

 
3.4.1. Mesleki Ortaöğretime Öğrenci Talebi 

 Tablo 3.4.1’de üniversiteye girişte endüstri meslek liseleri ve teknik liselere uygulanan farklı 

katsayının bu okullara olan talebi ne derecede azalttığı konusunda okul yöneticileri ve öğretmenleri ile 

öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

 

Üniversiteye girişte endüstri meslek liseleri ve teknik liselere uygulanan farklı katsayı 

öğrencilerin % 43,7’sine göre “Çok”, % 34,4’üne göre “Az” düzeyinde, yönetici ve öğretmenlerin % 
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49,5’ine göre “Çok”, % 28,6’sına göre “Tamamen”, % 21,0’ına göre “Az” düzeyinde mesleki 

ortaöğrenim okullarına olan talebi azaltmıştır.  

 

Tablo 3.4.1.Üniversiteye Girişte Farklı Katsayı Uygulaması Okula Olan Öğrenci Talebini 
Azaltması 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 39 14,0 30 28,6 
Çok 122 43,7 52 49,5 
Az 96 34,4 22 21,0 
Hiç 13 4,7 1 1,0 
Boş/Geçersiz 9 3,2 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,69 3,06 
Stand. Sap. 0,775 0,732 
                                      X1-X2=  0,36                  t=  4,261                   p= 0,000* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 3,04 ile “Çok” düzeyinde, öğrenciler 2,69 

ile “Çok” seviyesine yakın görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,775, 

yönetici-öğretmenlerde ise 0,732’dir. Her iki grubun görüşlerinde kendi içlerinde tam olarak özdeş 

oldukları söylenemez. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın bulunduğu anlaşılmaktadır    (X1-X2=0,36, p=0,000). 

 

Verilere göre, üniversiteye girişte endüstri meslek liseleri ve teknik liselere uygulanan farklı 

katsayının, bu okullara olan talebi azalttığı anlaşılmaktadır.  

 

3.4.2. Öğrencilerin Üniversite Tercihi 

 ‘Üniversiteye girişte endüstri meslek liseleri ve teknik liselere uygulanan farklı katsayı 

öğrencilerin üniversite tercihlerini ne derecede kısıtlamaktadır?’ sorusuna okul yöneticileri ve 

öğretmenleri ile öğrencilerin görüşlerine Tablo 3.4.2’de yer verilmektedir. 

 

Üniversiteye girişte endüstri meslek liseleri ve teknik liselere uygulanan farklı katsayı 

öğrencilerin   % 41,2’sine göre “Çok”, % 26,5’ine göre “Tamamen”, % 25,8’ine göre “Az” düzeyinde, 

yönetici ve öğretmenlerin % 43,8’ine göre “Çok”, % 33,3’üne göre “Tamamen”, % 21,0’ına göre “Az” 

düzeyinde öğrencilerin üniversite tercihlerini kısıtlamıştır. 
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Tablo 3.4.2.Üniversiteye Girişte Farklı Katsayı Uygulamasının Öğrencilerin Üniversite 
Tercihlerini Kısıtlaması 
 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 74 26,5 35 33,3 
Çok 115 41,2 46 43,8 
Az 72 25,8 22 21,0 
Hiç 11 3,9 2 1,9 
Boş/Geçersiz 7 2,5 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,93 3,09 
Stand. Sap. 0,834 0,786 
                                       X1-X2= 0,16                  t= 1,688                   p= 0,920 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 3,09 ile “Çok” düzeyinin az üzerinde, 

öğrenciler ise 2,93 ile “Çok” seviyesine “Çok” yakın görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 0,834, yönetici ve öğretmenlerde ise 0,786’dır. Öğrenci grubunun görüşü diğer gruba göre 

nispeten kendi içinde daha özdeştir. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (X1-X2=0,16, p=0,920). 
 

Endüstri meslek liseleri ve teknik liselere üniversiteye geçişte uygulanan farklı katsayının, 

öğrencilerin üniversite tercihlerini kısıtladığı anlaşılmaktadır. 

 

3.4.3. Özel Dershanelerden Faydalanma 

 Tablo 3.4.3’te ‘Öğrenciler üniversiteye hazırlanmada özel dershanelerden ne derecede 

faydalanmaktadır?’ sorusuna okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşlerine yer 

verilmektedir. 

Tablo 3.4.3.Öğrencilerin Üniversiteye Hazırlanmada Özel Dershanelerden Faydalanması 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 18 6,5 2 1,9 
Çok 44 15,8 5 4,8 
Az 83 29,7 85 81,0 
Hiç 127 45,5 13 12,4 
Boş/Geçersiz 7 2,5 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 1,83 1,96 
Stand. Sap. 0,931 0,499 
                                       X1-X2=  0,13                  t= 1,808                   p= 0,072 
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Endüstri meslek liseleri ve teknik lise yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerine göre üniversiteye 

hazırlanmada özel dershanelerden öğrencilerin    % 81,0’ı “Az” düzeyinde faydalanabilmekte, % 12,4’ü 

“Hiç” faydalanamamakta, öğrenci görüşlerine göre ise % 45,5’i “Hiç” faydalanamamakta, % 29,7’si 

“Az”, % 15,8’i “Çok” düzeyinde faydalanabilmektedir. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici ve öğretmenler 1,96, öğrenciler ise 1,83 ile “Az” 

düzeyinin altında görüşte birleşmektedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,931, 

yönetici ve öğretmenlerde ise 0,499’dur. Öğrenci grubunun görüşü diğer gruba göre kendi içinde “Çok” 

daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (X1-X2=0,13, p=0,072). 

 

Endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmada özel 

dershanelerden yetersiz düzeyde faydalandıkları anlaşılmaktadır. 

 

3.4.4. Özel Dershanelerin Yeterliliği 

 
 Tablo 3.4.4’te öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasında özel dershanelerin ne derecede yeterli 

olduğu konusunda; öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin görüşlerine yer verilmektedir. 

 

Endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmada özel 

dershaneleri, yönetici ve öğretmenlerin % 53,3’ü “Çok”, % 37,1’i “Az”, öğrencilerin % 40,9’u “Çok”, 

% 30,8’i “Az” düzeyinde yeterli görürken, % 14,0’ı ise özel dershaneleri hiç yeterli görmemektedir. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 2,60, öğrenciler de 2,48 ile “Az” ve “Çok” 

yeterlilik arasında görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,862, yönetici-

öğretmenlerde ise 0,618’dir. Öğrenci grubunun görüşü diğer grup görüşlerine göre kendi içinde daha 

özdeştir. 
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Tablo 3.4.4.Öğrencilerin Üniversiteye Hazırlanmasında Özel Dershanelerin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 26 9,3 4 3,8 
Çok 114 40,9 56 53,3 
Az 86 30,8 39 37,1 
Hiç 39 14,0 3 2,9 
Boş/Geçersiz 14 5,0 3 2,9 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,48 2,60 
Stand. Sap. 0,862 0,618 
                                       X1-X2=  0,12                  t= 1,469                   p= 0,143 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (X1-X2=0,12, p=0,143). 

 

Yukarıdaki verilere göre, üniversiteye hazırlanmada özel dershanelerin “Çok” yeterli olmadığı 

anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle vasat düzeyde olduğu ifade edilmektedir. 

 

3.4.5. İki Yıllık Yükseköğrenime Geçiş 

 Tablo 3.4.5’te endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin iki yıllık bir yükseköğretim 

kurumuna geçmeyi ne derecede düşündüklerine ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin 

görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.5.Öğrencilerin İki Yıllık Bir Yüksek Öğrenim Kurumuna Geçebilmeleri 
 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 55 19,7 11 10,5 
Çok 91 32,6 46 43,8 
Az 93 33,3 44 41,9 
Hiç 30 10,8 3 2,9 
Boş/Geçersiz 10 3,6 1 1,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,64 2,63 
Stand. Sap. 0,931 0,713 

                                      X1-X2= -0,01                  t= -1,119                   p= 0,906 
 

Yönetici ve öğretmenlerin % 43,8’i “Çok”, % 41,9’u “Az” düzeyinde endüstri meslek liseleri 

ve teknik lise öğrencilerinin iki yıllık bir yükseköğretim kurumuna geçmeyi düşündüklerini ifade 
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etmekte, öğrencilerin % 33,3’ü “Az”, % 32,6’sı “Çok”, % 19,9’u da “Tamamen” düzeyinde geçmeyi 

düşünmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 2,63, öğrenciler de 2,64 ile “Az” ve “Çok” 

seviyesi arasında, “Çok” seviyesine yakın ortak görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları 

öğrencilerde 0,931, yönetici-öğretmenlerde ise 0,713’tür. Öğrenci grubunun görüşü diğer grup görüşüne 

göre kendi içinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (X1-X2= -0,01, p=0,906). 

 

Veriler ışığında endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencileri iki yıllık bir yükseköğretim 

kurumuna geçmek konusunda kesin kararlı olmadıkları anlaşılmaktadır.  

 

3.4.6. Dört Yıllık Yükseköğrenimi Kazanabilmek 

 Endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu ne 

derecede kazanabileceklerine ilişkin öğrencilerle okul yöneticileri ve öğretmenlerinin görüşleri Tablo 

3.4.6’da yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.6.Öğrencilerin Dört Yıllık Bir Yüksek Öğrenim Kurumunu Kazanabilmeleri 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 31 11,1 1 1,0 
Çok 70 25,1 3 2,9 
Az 125 44,8 57 54,3 
Hiç 44 15,8 44 41,9 
Boş/Geçersiz 9 3,2 0 0,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,33 1,63 
Stand. Sap. 0,882 0,593 
                                      X1-X2= -0,70                  t= -8,838                   p= 0,000* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 

 

Dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin % 

44,8’i “Az”, % 25,1’i “Çok”, % 11,1’i “Tamamen” düzeyinde kazanabileceğini düşünürken, % 15,8’i 

ise “Hiç” kazanamayacağını düşünmektedir. Aynı konuda yönetici ve öğretmenlerin % 54,3’ü “Az” 

düzeyinde öğrencilerin kazanabilme ihtimalleri olduğunu, % 41,9’u ise kazanabilme ihtimallerinin 

“Hiç” olmadığını düşünmektedirler. 
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Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 1,63 ile “Hiç”-”Az” arasında, öğrenciler 

2,33 ile “Az” ile “Çok” seviyesi arasında fakat “Az” seviyesinin biraz üzerinde görüştedirler. Her iki 

grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,882, yönetici-öğretmenlerde ise 0,593’tür. Öğrenci grubunun 

görüşü diğer grup görüşüne göre kendi içinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (X1-X2= -0,70, p=0,000). 

 

Veriler ışığında gruplar, endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerinin dört yıllık bir 

yükseköğretim kurumunu kazanabileceği konusunda karamsar tutum içindedirler.  

 

3.4.7. Türkçe Grubu Derslerinin Yeterliliği 

 Endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini içerik, süre ve eğitim ortamı olarak 

yükseköğretime hazırlamada Türkçe grubu derslerinin ne derecede yeterli verildiğine ilişkin 

öğrencilerle okul yöneticileri ve öğretmenlerinin görüşleri Tablo 3.4.7’de yer almaktadır. 

 

İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak Türkçe grubu dersleri yükseköğretime hazırlamada 

öğrencilerin % 45,5’i “Az”, % 29,0’ı “Çok” yeterli, öğretmenlerin % 46,7’si “Çok”, % 41,0’ı “Az” 

yeterli bulduklarını ifade etmektedirler. 

 

Tablo 3.4.7.İçerik, Süre ve Eğitim Ortamı Olarak Yüksek Öğrenime Hazırlamada Türkçe Grubu 
Derslerin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 28 10,0 7 6,7 
Çok 81 29,0 49 46,7 
Az 127 45,5 43 41,0 
Hiç 34 12,2 3 2,9 
Boş/Geçersiz 9 3,2 3 2,9 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,38 2,59 
Stand. Sap. 0,835 0,665 
                                      X1-X2= 0,21                   t= 2,485                    p= 0,014* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Aritmetik ortalamalar itibariyle yönetici-öğretmenler 2,59, öğrenciler ise 2,38 ile “Az”-”Çok” 

arasında birbirine yakın görüştedirler. Her iki grubun standart sapmaları öğrencilerde 0,835, yönetici-
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öğretmenlerde ise 0,665’tir. Öğrenci grubunun görüşü diğer grup görüşüne göre kendi içinde daha 

özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (X1-X2=0,21, p= 0,014). 

 

Veriler ışığında Türkçe grubu derslerinin; içerik, süre ve eğitim ortamı olarak endüstri meslek 

liseleri ve teknik lise öğrencilerini yükseköğretime hazırlamada yeterli olduğu söylenemez. 

 
3.4.8. Sosyal Grubu Derslerinin Yeterliliği 

 Tablo 3.4.8’de endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini içerik, süre ve eğitim ortamı 

olarak yükseköğretime hazırlamada sosyal grubu derslerin ne derecede yeterli verildiğine ilişkin okul 

yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.8.İçerik, Süre ve Eğitim Ortamı Olarak Yüksek Öğrenime Hazırlamada Sosyal Grubu 
Derslerin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 20 7,2 6 5,7 
Çok 46 16,5 35 33,3 
Az 139 49,8 58 55,2 
Hiç 64 22,9 5 4,8 
Boş/Geçersiz 10 3,6 1 1,0 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,08 2,40 
Stand. Sap. 0,838 0,676 
                                      X1-X2= 0,32                    t= 3,503                   p= 0,001* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 
 

Öğrencilerin % 49,8’i “Az”, % 16,5’i “Çok” düzeyinde yükseköğretime hazırlamada içerik, 

süre ve eğitim ortamı olarak sosyal grubu derslerinin yeterli olduğunu düşünürken, % 22,9’u ise 

yetersiz görmektedirler. Aynı konuda öğretmenlerin % 55,2’si “Az”, % 33,3’ü “Çok” düzeyinde yeterli 

olduğunu düşünmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında yönetici-öğretmenlerin 2,40 ile “Az”-”Çok” arasında “Az” 

seviyesine yakın, öğrencilerin ise 2,08 ile “Az” seviyesine yakın görüştedirler. Her iki grubun standart 

sapmaları öğrencilerde 0,838, yönetici-öğretmenlerde ise 0,676’dır. Öğrenci grubunun görüşü diğer 

grup görüşüne göre kendi içinde daha özdeştir. 
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Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (X1-X2=0,32, p= 0,001). 

 

İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini yüksek 

öğretime hazırlamada sosyal grubu derslerinin yeterli olmadığı görülmektedir. 

 

3.4.9. Matematik Grubu Derslerinin Yeterliliği 

 Tablo 3.4.9’da endüstri meslek liseleri ve teknik liselerin öğrencilerini içerik, süre ve eğitim 

ortamı olarak yükseköğretime hazırlamada matematik grubu derslerinin ne derecede yeterli olduğuna 

ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 3.4.9.İçerik, Süre ve Eğitim Ortamı Olarak Yüksek Öğrenime Hazırlamada Matematik 
Grubu Derslerinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 37 13,3 10 9,5 
Çok 87 31,2 30 28,6 
Az 102 36,6 52 49,5 
Hiç 47 16,8 9 8,6 
Boş/Geçersiz 6 2,2 4 3,8 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,42 2,41 
Stand. Sap. 0,928 0,790 
                                      X1-X2= -0,01                  t= -0,121                   p= 0,904 
 

Yükseköğretime içerik, süre ve eğitim ortamı olarak hazırlamada öğrencilerin % 36,6’sı “Az”, 

% 31,2’si “Çok” düzeyinde matematik grubu derslerin yeterli olduğunu düşünürken, aynı konuda 

öğretmenlerin % 49,5’i “Az”, % 28,6’sı “Çok” düzeyinde yeterli olduğunu ifade etmektedirler. 

 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında yönetici-öğretmenlerin 2,41 ile, öğrencilerin de 2,42 ile 

“Az”-”Çok” arasında görüştedirler. Ancak öğrencilerin standart sapmaları (0,928), yönetici ve 

öğretmenlere (0,790) göre kendi içinde daha özdeştir. 

 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (X1-X2= -0,01, p= 0,904). 
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Belirtilen görüşlere göre, matematik grubu derslerinin içerik, süre ve eğitim ortamı olarak 

endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini yükseköğretime hazırlamada yeterli olmadığı 

söylenebilir. 

 
3.4.10. Fen Grubu Derslerinin Yeterliliği 

 Tablo 3.4.10’da endüstri meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini içerik, süre ve eğitim ortamı 

olarak yükseköğretime hazırlamada fen grubu derslerinin ne derecede yeterli olduğuna ilişkin okul 

yöneticileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

 

İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak yükseköğretime hazırlamada öğrencilerin % 35,5’i “Az”,   

% 23,7’si “Çok” düzeyinde fen grubu derslerinin yeterli olduğunu düşünürken, % 31,5’i “Hiç” yeterli 

olmadığını düşünmektedirler. Aynı konuda öğretmenlerin % 52,4’ü “Az”, % 26,7’si “Çok” düzeyinde 

yeterli olduğu görüşündedirler. 

 

Tablo 3.4.10.İçerik, Süre ve Eğitim Ortamı Olarak Yüksek Öğrenime Hazırlamada Fen Grubu 
Derslerinin Yeterliliği 

Katılım Düzeyi 
Öğrenci Yönetici-Öğretmen 

f % f % 

Tamamen 18 6,5 11 10,5 
Çok 66 23,7 28 26,7 
Az 99 35,5 55 52,4 
Hiç 88 31,5 8 7,6 
Boş/Geçersiz 8 2,9 3 2,9 
Toplam 279 100.0 105 100.0 
Ağırl. Ort. 2,05 2,41 
Stand. Sap. 0,913 0,788 

                                      X1-X2= 0,36                   t= 3,519                     p= 0.000* 
                                      *: < 0.05 düzeyinde anlamlı fark var. 
 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında yönetici-öğretmenlerin 2,41 ile “Az”-”Çok” arasında, 

öğrencilerin de 2,05 ile “Az” seviyesinin biraz üzerinde ortalama görüştedirler. Ancak öğrencilerin 

standart sapmaları (0,913), yönetici-öğretmenlere (0,788) göre kendi içinde daha özdeştir. 
 

Grup görüşlerinin aritmetik ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde yapılan t-testi sonucuna göre 

anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmaktadır (X1-X2= 0,36, p= 0,000). 
 

Belirtilen görüşler ışığında, fen grubu derslerin içerik, süre ve eğitim ortamı olarak endüstri 

meslek liseleri ve teknik lise öğrencilerini yükseköğretime hazırlamada yeterli olmadığı 

anlaşılmaktadır. 



 33

BÖLÜM – IV 

 
GENEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin ÖSS 

sınav sonuçlarında son yıllarda yaşadıkları düşüşün nedenlerini belirlemek ve sorunun çözümüne 

yönelik öneriler geliştirmek amacıyla yönetici, öğretmen ve öğrencilere (Form-I, Form-II) anket 

uygulanmıştır.  

Bu bölümde, anketlerin kişisel görüş ve öneriler kısmında, endüstri meslek liseleri lisesi ve 

teknik liselerden üniversiteye geçişle ilgili ankette yer almayan görüş ve öneriler yer almaktadır. Ankete 

katılanlar, bu konuda görüş bildirmiş ve önerilerde bulunmuşlardır. Görüş ve önerilerin önemli bir 

kısmı değişen oranlarda tekrarlanmıştır.  

 Ankete katılanların görüş ve önerileri, tekrarlama sayıları (frekansları) dikkate alınarak bu 

bölümde sıralanmıştır.  

4.1. Öğrencilerin Genel Görüş Ve Önerileri 

Sıra Öğrencilerin Görüş ve Önerileri f 

1 Alanımla ilgili mühendislik eğitimi almak istiyorum. Bunun için meslek liselerine

uygulanan farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasını istiyorum. Biz lisede

mühendislikle ilgili temel bilgileri aldığımız için mühendislikte düz lise mezunlarına

göre çok daha verimli ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Düz lise mezunlarının

mühendislikle ilgili hiçbir alt yapıları olmadığı, sayısal dersleri onlarla aynı düzeyde

görmemize rağmen düz liselere daha çok hak tanınması hiç adil değil. Bu haksızlığın

giderilmesini istiyoruz. 

69 

2 Ders saatlerimiz ve işletmeye ayrılan zaman çok fazla olduğu için çok yoruluyoruz ve

çalışmaya zamanımız olmuyor. Bu nedenle ders saatleri azaltılmalı. 

19 

3 Sayısal ve sözel dersler üniversiteye hazırlanmaya yönelik olmalı ve artırılmalı. 18 

4 Düz lise mezunlarına teknik eğitim fakültesine gidebilme hakkı tanınmamalı. 4 

5 Meslek liselerine öğrenciler sınavla alınırsa kalite artacaktır. 3 

6 Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş devam etsin. 3 

7 Meslek liselerinin üniversiteye girişi hakkında öğrenciler bilgilendirilmelidir. 1 

8 Rehberlik servisinin zamanımızı nasıl iyi değerlendireceğimize dair bize yardımcı

olmasını bekliyoruz. 

1 
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Sıra Öğrencilerin Görüş ve Önerileri f 

9 Edebiyat dersi seçmeli olsun. 1 

10 Okullardaki deneme sınavları artırılmalı. 1 

11 Maddi durumu yetersiz öğrenciler için okullarda üniversiteye hazırlamaya yönelik

ücretsiz kurs verilmeli. 

1 

12 Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş nedeniyle bu okullara talep fazla. Bu da

öğrenci kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu nedenle meslek yüksekokullarına

sınavsız geçiş kaldırılmalı. 

1 

 

4.2. Yönetici Ve Öğretmenlerin Genel Görüş Ve Önerileri 

Sıra Yönetici ve Öğretmenlerin Görüş ve Önerileri f 

1 
Meslek liselerine uygulanan farklı katsayının kaldırılması gerekir. 72 

2 Meslek liselerinin ders yükü azaltılmalıdır. 36 

3 
Meslek liselerine alanında ek puan verilmelidir. 28 

4 
Kendi alanında üniversiteye geçişte meslek liselerine daha fazla kolaylıklar 

tanınmalıdır. 
19 

5 Meslek liseleri branş, program ve müfredat olarak güncellenmelidir. 13 

6 Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması devam etmelidir. 9 

7 Meslek liselerine öğrenciler sınavla alınmalıdır. 3 
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BÖLÜM – V 
 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

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

kullanılan istatistik teknikleri açıklanmakta, araştırmada ulaşılan sonuçlar özetlenmekte ve araştırma 

bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler verilmektedir. 

 

5.1. Özet 

 Bu araştırmanın genel amacı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin ÖSS sınavlarında son yıllarda yaşadıkları düşüşün nedenlerini belirlemek 

ve sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. 

Bu genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin ÖSS 

sınav sonuçlarında son yıllarda yaşadığı düşüşün nedenlerine ilişkin; 

1 Öğretmen ve yönetici görüşleri nelerdir? 

2. Öğrenci görüşleri nelerdir? 

 3. Öğretmen ve yönetici ile öğrenci görüşleri arasında fark var mıdır? 

4. Çözüm önerileri nelerdir?  

Araştırma üç ayrı evren ve bu evrenleri temsil eden biri diğerinden bağımsız üç örneklem 

grubundan oluşmaktadır. 

 Araştırmanın birinci evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liseleri liselerinde görevli 

yöneticiler oluşturmaktadır. 

 Araştırmanın ikinci evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liseleri liselerinde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın üçüncü evrenini ise; 2005-2006 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Türkiye genelindeki teknik lise ve endüstri meslek liseleri liselerinde öğrenim gören 

son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  

Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 7 okul belirlenmiştir. Bu 

7 okulun; müdür ile müdür yardımcıları yönetici anketlerini, kültür ve meslek dersleri öğretmenleri 
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öğretmen anketlerini ve EML ve TL’lerin son sınıfında okuyan öğrenciler de öğrenci anketlerini 

doldurmak üzere örneklem kapsamına alınmıştır. Endüstri meslek lisesi ve teknik lise bazında araştırma 

kapsamına alınan gruplar Random (Rastgele Erişim) metodu ile belirlenmiştir. 

 
Örneklem kapsamına alınan toplam yönetici sayısı 35’tir. Her okuldan 1’i okul müdürü ve 

random metoduyla belirlenecek 4 müdür yardımcısı olmak üzere her okuldan 5 yöneticiye anket 

uygulanmıştır. 

 
Örneklem kapsamına alınan toplam öğretmen sayısı 70’tir. Her coğrafi bölgeden bünyesinde 

EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu ile belirlenen 5’i kültür dersi, 5’i de meslek 

dersleri öğretmeni olmak üzere her okuldan 10 öğretmene anket uygulanmıştır. 

 
Örneklem kapsamına alınan toplam son sınıf öğrenci sayısı 280’dir. Her coğrafi bölgeden 

bünyesinde EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu ile belirlenen 30’u EML son 

sınıf, diğer 10’uda TL son sınıf olmak üzere her okuldan 40 öğrenciye anket uygulanmıştır. 

 

Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada tespit 

edilen amaçlara yönelik toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programından 

yararlanılmıştır. 

 

Belirtilen paket programdan yararlanılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş, aritmetik 

ortalama (X) ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Yönetici-öğretmen grupları arasında karşılaştırmanın 

yapılması ve anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için t testi uygulanmıştır. 
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5.2. Sonuç 
 Bu bölümde araştırma kapsamına alınan Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bağlı endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile bu okulların 

son sınıf öğrencilerinden anketlerle sağlanan bilgiler ve ulaşılan sonuçlar özet olarak verilmektedir. 

 

5.2.1. Yönetici-Öğretmen ve Öğrencilerin Kişisel Bilgileri ve Görüşleri: 

1. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 73,8’inin endüstri meslek lisesi, % 26,2’sinin ise 

teknik lise öğrencileri olduğu,  

2. Öğrencilerin % 73,4’le çoğunluğunun ilköğretim okulu diploma notunun 3.01 ve üzeri 

olduğu, 

3. Meslek liselerini tercih eden öğrencilerin sosyo kültürel düzeyi düşük ailelerden geldikleri, 

4. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını endüstri meslek lisesi ve teknik liseye 

gönderdikleri, 

5. Örneklem kapsamına alınan öğrencilerin okullarını ve bölümlerini tercihlerinde büyük ölçüde 

kendi düşünceleri ile aile büyükleri düşüncelerinin etkili olduğu, 

6. Öğrencilerin okullarını ve bölümlerini seçerken bir meslek sahibi olmaktan çok daha fazla 

mesleğiyle ilgili bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi  düşündükleri, 

7. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi 

istedikleri, 

8. Öğrencilerin hem meslekleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istemeleri, hem fakülte 

mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarına inanmaları hem de daha yüksek bir sosyal statüye kavuşmak 

istemeleri nedeniyle dört yıllık yükseköğretim kurumuna devam etmek istedikleri, 

9. Öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin okullarını başkalarına tavsiye ettiği,  

10. Okullarını başkalarına tavsiye etmeyen öğrencilerin; üniversiteye girme ihtimalinin az 

olması, eğitim programlarının yetersizliği ve mezunlarının iş bulamamaları nedeniyle başkalarına 

tavsiye etmedikleri tespit edilmiştir. 

11. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 33,3’ünün atölye-meslek dersleri öğretmeni, % 

26,7’sinin müdür yardımcısı, % 7,6’sının fen bilgisi öğretmeni, % 6,7’sinin okul müdürü, % 6,7’sinin 

Türkçe öğretmeni, % 5,7’sinin rehber öğretmen, % 4,7’sinin matematik öğretmeni, % 3,8’inin tarih 

öğretmeni, geriye kalan 4,8’inin ise yabancı dil, felsefe ve coğrafya öğretmeni oldukları, 

12. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 77,2’sinin en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip 

oldukları, 

13. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, mesleki ortaöğretim 

okullarına üniversiteye girişte farklı katsayı uygulamasının başladığı 1999 yılından önce de bu 

okullarda görev yaptıkları, dolayısıyla, farklı katsayı uygulamasına ilişkin sorulara 1999 yılından 

önceki uygulama ile karşılaştırma yaparak daha bilinçli cevap verdikleri tespit edilmiştir. 
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14. Endüstri meslek lisesine ve teknik liseye giden öğrencilerle bu okullarda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin; meslek lisesi öğrencilerinin genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine 

rağmen farklı katsayı uygulamasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile örtüşmediğini, öğrencilerin 

üniversite tercihlerini kısıtladığını ve bunun sonucunda, mesleki ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci 

gelişini ve öğrenci talebini azalttığını düşündüklerinden dolayı meslek liselerine farklı katsayı 

uygulamasını doğru bulmadıkları görülmüştür. 

5.2.2. Okuldaki Eğitime İlişkin Sonuçlar: 
 

EML ve TL öğrencilerinin okul ve bölümlerini tercih etmeden önce yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olmadıkları ve kendilerine yönlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Endüstri meslek liseleri ve teknik 

liselere olan ulaşım imkânları yeterliyken, ders araç ve gereçleri tamamen olmasa da yeterlidir. Eğitim 

öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde okulun fiziki yapısı yeterli görülürken, okulda uygulanan 

öğretme öğrenme yöntemleri ve rehberlik hizmetleri çok yeterli değildir. 

5.2.3. Üniversiteye Girişe Yönelik Sonuçlar: 
 

Endüstri meslek liseleri ve teknik liselere üniversiteye girişte uygulanan farklı katsayı, bu 

okullara olan talebi azaltmakta ve öğrencilerin üniversite tercihlerini kısıtlamaktadır. Üniversiteye 

hazırlanmada özel dershanelerin yeterli olmadığı ve öğrencilerin istenen düzeyde dershanelerden 

faydalanamadıkları anlaşılmaktadır. İki yıllık bir yükseköğretim kurumuna geçmek konusunda 

öğrenciler kesin kararlı değiller, ancak dört yıllık bir yükseköğretim kurumunu kazanabilecekleri 

konusunda da karamsardırlar. İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak yükseköğretime hazırlamada; Türkçe, 

sosyal, matematik ve fen grubu dersleri yeterli düzeyde değildir. 

5.3. Öneriler 
 Bu araştırmanın sonucunda, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin okullarını ve 

bölümlerini seçerken sadece meslek lisesi mezunu olarak bir meslek sahibi olmayı değil, aynı zamanda 

mesleğiyle ilgili dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna da devam etmeyi hedefledikleri görülmektedir. 

Ancak, ankete katılan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin, genel liselerde de okutulan, üniversite 

sınavına hazırlamaya yönelik tüm dersleri görmelerine rağmen YÖK’ün üniversiteye girişte meslek 

liselerine uyguladığı farklı katsayının eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğu, bu uygulamanın meslek 

lisesi öğrencilerinin üniversite tercihlerini kısıtladığı, bunun sonucunda mesleki ortaöğretim okullarına 

öğrenci talebinin ve başarılı öğrenci gelişinin kısıtlandığı görüşünde birleştikleri ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle YÖK’ün konuyla ilgili iyileştirmeye gitmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 
 İlköğretim okullarından EML ve TL’lere geçecek öğrencilere bu okullar hakkında yeterli 

bilginin verilmesi gerekir. Bu okullarda verilen Türkçe, sosyal, matematik ve fen grubu derslerinin 
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üniversiteye hazırlanmada yeterli düzeye çıkarılarak, rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının daha 

etkin bir biçimde uzmanlarca yapılması, öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda meslek 

alanlarında eğitim almalarının sağlanması için düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

 Üniversiteye hazırlanmada ekonomik durumları zayıf, ancak başarılı öğrencilerin özel 

dershanelerden faydalandırılması için yeni düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

 Meslek liseleri ve teknik liselerdeki öğrencilerin kendi meslek alanında iki yıllık ve dört yıllık 

yükseköğrenim kurumlarına geçişte diğer öğrencilere tanınan fırsatlardan aynı düzeyde 

yararlandırılması için üniversiteye girişte uygulanan sınav sisteminin değiştirilmesi yönünde çalışma 

yapılması gerekir. 

 

 Meslek lisesi mezunlarına kendi işyerlerini kurmaları için kredi imkanları artırılmalıdır. 

Mezunların istihdamlarını kolaylaştırıcı ve sosyal güvencelerinin sağlanması yönünde etkin çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 

 Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının açılma amacının öncelikle iş hayatına nitelikli 

eleman yetiştirmek olduğu, ilköğretim okullarında anlatılmalıdır. Böylece bu okulları tercih edecek 

öğrencilerin bu amaç doğrultusunda eğitim alacağını bilerek gelmelerinin sağlanması gerekir. 

 

 Başarılı öğrencilerin bu okulları tercih etmelerini sağlamak için ÖSS katsayı farkının 

düzeltilmesi gerekir. Öğrencilerin alanlarında mühendislik ve eğitim fakültelerine devam edebilecek 

fırsatların sağlanması gerekir. 
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EKLER 

 
1. Onaylar 

• Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Araştırma İsteği 

• Araştırmaya Başlama Makam Onayı 

• Anketlerin Uygulanması İç Onay 

 

2. Anketler 

• Anket Uygulanacak Okullar ve Örneklem Dağılımları 

• Anket Uygulama Yönergesi 

• Öğrenci Anketi 

• Yönetici-Öğretmen Anketi 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
 

Sayı   : B.08.0.ETÖ.0.10.02.03-7/  9  0  91                        27/07/2005 
Konu  : ÖSS Sonuçları 
 
 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 
 

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 19 Haziran 2005 Pazar günü 
gerçekleştirilen 2005 Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) ilişkin sonuçlar ve sayısal bilgiler, 20 Temmuz 2005 
Çarşamba günü yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 
 

Söz konusu sonuçlar, okul türlerine göre incelendiğinde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 
okullardan teknik liselerin %54.2, endüstri meslek liselerinin ise % 35.7 ile sınavı kazanan aday yüzdelerinde en 
düşük seviyede oldukları görülmüştür. 
 

Bu kapsamda, son 3 yılın ÖSS sonuçları yine okul türlerine ilişkin sayısal bilgilere göre incelendiğinde 
sınavı kazananlar bazında teknik liselerin 2003 yılında %68.1 olan başarı yüzdesinin 2004 yılında %61.4'e, 2005 
yılında %54.2 ye gerilediği, endüstri meslek liselerinin başarı yüzdesinin de %47.5'ten %40.7'ye ve %35.7'ye 
gerilediği görülmüştür. 
 

Aynı şekilde, en az bir puanı 185'ten fazla olan adaylar sıralamasında da teknik liselerin 2003 yılında 
%37.6 olan başarı yüzdesinin 2004 yılında %28.6'ya, 2005 yılında %26’ya gerilediği, endüstri meslek liselerinin 
başarı yüzdesinin de %22.7'den %16’ya ve %15.7'ye gerilediği görülmüştür. 
 

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardaki ÖSS başarı oranlarında görülen bu düşüşün nedenlerinin tespiti 
ve alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamak üzere Başkanlığınızca bir araştırma yapılmasında ve araştırma 
sonuçlarının 01.02.2006 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesinde yarar görülmektedir. 
 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

                                                                                                                     
 
Merkez Bina 1. Kat A Blok Atatürk Bulvarı   06648 Bakanlıklar / ANKARA 
Tel: 413 18 65 Faks: 425 19 67                          e-posta : etogm.meb.gov.tr   
İnt. adresi : http://eroem.meb.gov.tr            www.bilgisayarliegitimedestek.org 

http://eroem.meb.gov.tr/�
http://www.bilgisayarliegitimedestek.org/�
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T.C 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
(EARGED) 

 
SAYI    :B.08.EGD.0.33.05.00/   156                            13/12/2005 
KONU   :Endüstri Meslek ve Teknik Liselerde ÖSS Başarı  

   Oranlarındaki Düşüş Nedenlerinin Araştırılması 
 
 

BAŞKANLIK MAKAMINA 
 
İlgi:Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 27.07.2005 tarih ve B.08.0.ETÖ.0.10.02.03.-70/9091 sayılı yazısı. 
 

Mesleki ve teknik eğitimin en önemli amaçlarından biri, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikteki 
insan gücünü yetiştirerek ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin yüksek öğrenime 
hazırlanmalarını sağlamak da bu eğitimin öncelikli amaçları arasındadır. 
 

Son yıllarda endüstri meslek ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yüksek öğretime geçiş oranlarında 
düşüş görülmektedir. ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2005 tarihinde yapılan açıklamaya göre son üç yılın ÖSS sonuçları 
okul türlerine göre incelendiğinde sınavı kazananlar bazında teknik liselerin 2003 yılında % 68.1 olan başarı yüzdesinin 
2004 yılında %61.4'e, 2005 yılında %54.2'ye gerilediği, endüstri meslek liselerinin başarı yüzdesinin de aynı yıllarda 
%47.5'den %40.7'ye ve %35.7'ye gerilediği görülmüştür. 
 

Endüstri Meslek ve Teknik Liselerden yüksek öğretime geçişte son yıllarda görülen düşüşün nedenlerini 
belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Endüstri Meslek ve Teknik Liselerde ÖSS Başarı Oranlarındaki 
Düşüş Nedenlerinin Araştırılması'nın Dairemiz tarafından yapılması Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün ilgi 
yazısı ile istenmiş olup Başkanlığımız emirleri üzerine Eylül 2005 tarihinde araştırma başlatılmıştır.  
 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; Endüstri Meslek ve Teknik Liselerde ÖSS Başarı Oranlarındaki 
Düşüş Nedenlerinin Araştırılması anket uygulamasının Erkek Teknik Öğretim Gene] Müdürlüğü, bünyesinde Ek-1'deki 
okullarda posta ile yapılmasını olurlarınıza arz ve teklif ederim. 

                                                                                                                                          
                                                                                       Ayhan İPLİKCİ 

                                                                                               Başkan Yrd. 
O L U R  

16/12/2005 

 
Dr. Ruhi KILIÇ 
Daire Başkanı 

EKLER: 
1) Anket Uygulanacak Okullar (1 sayfa) 
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EK-1: Anket Uygulanacak Okullar 
 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
(EARGED) 

 
Anket Uygulanacak Okullar Ve Örneklem Dağılımları  

 

BÖLGELER İLLER       OKULLAR 

UYGULANACAK ANKET SAYILARI

Y
Ö

N
E

T
İC
İ 

Ö
Ğ

R
E
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E
N
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Ğ

R
E

N
C
İ 

M
Ü

D
Ü

R
 

M
D
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D
. 

K
Ü

L
T

. D
E

R
.

M
E

S.
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E
R

. 

E
M

L
. 

T
L

. 

Marmara İstanbul Haydarpaşa EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Ege Uşak Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Akdeniz Adana Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

İç Anadolu Ankara Gazi EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Karadeniz Ordu Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Doğu Anadolu Van Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

Güney Doğu A. Şanlı Urfa Merkez EML,TL 1 4 5 5 30 10 

                                                  TOPLAM  

7 28 35 35 210 70 

35 70 280 

385 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
(EARGED) 

 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELERDE  

ÖSS BAŞARI ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Anket Uygulama Kılavuzu 

 
Sayın yönetici, 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Başkanlığınca Endüstri Meslek Liseleri ve 

Teknik Liselerde ÖSS Başarı Oranlarındaki Düşüş Nedenlerinin Araştırılması yapılmaktadır. 

 

Araştırmanın temel amacı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek ve 

teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerin ÖSS sınavlarında son yıllarda yaşadıkları düşüşün 

nedenlerini belirlemek ve sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 

yapılan araştırmaya tutanakta belirtilen sayıda okulunuzun; 

 

• Endüstri meslek lisesi son sınıf (11. sınıf) ve teknik lise son sınıf (12. sınıf) öğrencilerine 

Form-I anketleri, 

• Okul müdürü ve müdür yardımcıları ile genel kültür ve meslek dersi öğretmenlerine 

Form-II anketleri uygulanacaktır.  

 

Grupların görüş ve değerlendirmeleri sadece bu araştırmaya yönelik olarak kullanılacaktır.  

 

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar: 

 

1. Anketlerin, Anket Uygulama Kılavuzu ve anketlerde belirtilen esaslar çerçevesinde tam ve 

eksiksiz olarak doldurulması ve Başkanlığımıza posta ile gönderilmesi Okul Müdürünün 

sorumluğundadır.  

 

2. Form 1 öğrenci ve Form 2 yönetici ve öğretmen anketleri anket uygulama tutanağında 

belirtilen sayılarda: 

• Okulunuzdaki endüstri meslek lisesi bölümlerine göre son sınıf (11. sınıf) öğrencilerine, 

homojen dağılımını yaparak 30 adet Form 1 öğrenci anketi,  
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• Okulunuzdaki teknik lise bölümlerine göre son sınıf (12. sınıf) öğrencilerine, homojen 

dağılımını yaparak 10 adet Form 1 öğrenci anketi, 

• Okul Müdürüne 1 adet Form 2 yönetici ve öğretmen anketi, 

• Okul müdür yardımcılarına 4 adet Form 2 yönetici ve öğretmen anketi,  

• Okulunuzdaki bölümlere göre meslek dersi öğretmenlerine 5 adet Form 2 yönetici ve 

öğretmen anketi, 

• Okulunuzda bulunan kültür dersi öğretmenlerine 5 adet Form 2 yönetici ve öğretmen 

anketini, sırasıyla Türkçe-edebiyat grubu öğretmenine 1 adet, sosyal grubu öğretmenine 1 adet (tarih 

veya coğrafya vb.), matematik grubu öğretmenine 1 adet, fen grubu öğretmenine 1 adet (kimya, fizik, 

biyoloji), varsa rehberlik dersi öğretmenine 1 adet yoksa Türkçe-edebiyat, sosyal,  matematik veya fen 

grubu öğretmenlerinden birine olmak üzere homojen dağılımını yaparak uygulayınız. 

 

3. Uygulanması tamamlanan Form I, Form II anketlerinin tam ve eksiksiz doldurulduğunu 

kontrol ederek teslim alınız. Anketlerin tamamı ile anket uygulama tutanağını doldurup onaylayarak en 

geç 26/12/2005 tarihine kadar EARGED Başkanlığına Hasan TÜRKER veya Çiğdem KAYA adına 

posta ile gönderiniz.  

Adres: MEB. EARGED Başkanlığı GMK. Bulvarı No:109 06570 Maltepe/ANKARA 

 

4. Anketlerle ilgili her türlü sorularınız için Başkanlığımızın 0 312  231 02 89 / 231 02 90 nolu 

telefonlarından uzmanlarımız Hasan TÜRKER ve Çiğdem KAYA ile irtibat kurulabilir.  

Hasan TÜRKER: 0 505 517 17 15       
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELERDE  

ÖSS BAŞARI ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

ANKET UYGULAMA TUTANAĞI 

 

             İL        : .........................                      TARİH    : ....................... 

             OKUL : .............................................................................................. 

 ANKET SAYISI 

GÖND. UYG. 

FORM-I 
 

ÖĞRENCİ 
ANKETİ 

End.Mes.Lis.   (11.SINIF) 30 

Teknik Lise     (12.SINIF) 10 

  FORM-I TOPLAMI 40 

FORM-II 
 

YÖNETİCİ 
ÖĞRETMEN 

ANKETİ 

OKUL MÜDÜRÜ 1 

MÜDÜR YARDIMCISI 4 

MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ 5 

KÜLTÜR DERSİ ÖĞRETMENİ 5 

  FORM-II TOPLAMI 15 

                   TOPLAM ANKET SAYISI 55 

 
 
 
 
 

OKUL MÜDÜRÜ 
 

İMZA-MÜHÜR 
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T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED) 
 

 
 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELERDE ÖSS 
BAŞARI ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

 (Form-I) 
Öğrenci Anketi  

(EML ve TL Son Sınıf Öğrencileri) 
 
Sevgili öğrenciler, 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde öğrenim 
gören öğrencilerin ÖSS başarı oranlarında son yıllarda yaşanan düşüşün nedenlerini belirlemek 
ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
(EARGED) tarafından “Endüstri Meslek ve Teknik Liselerde ÖSS Başarı Oranlarındaki 
Düşüş Nedenlerinin Araştırılması” başlatılmıştır. 
 
 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; değerlendirmeleriniz sadece 
bu araştırma için kullanılacaktır. 
   

                                                                                                           Araştırma Grubu 
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BÖLÜM-1 
KİŞİSEL BİLGİLER VE GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 
 

1. Okulunuzun türü 
1. (  ) Endüstri meslek lisesi           2. (  ) Teknik lise 
 

2. Okulunuzun bulunduğu il ..................... 
 

3. Mezun olduğunuz ilköğretim okulu diploma notunuz nedir? 
1. (  ) 1.01-2.00 2. (  ) 2.01-3.00 3. (  ) 3.01-4.00 4. (  ) 4.01-5.00 

 

4. Anne ve babanızın öğrenim durumu. 
 Annem; Babam; 
1. (  ) Okur yazar değil.               1. (  ) Okur yazar değil.               
2. (  ) Okur yazar         2. (  ) Okur yazar         
3. (  ) İlkokul mezunu 3. (  ) İlkokul mezunu 
4. (  ) Orta okul mezunu           4. (  ) Orta okul mezunu           
5. (  ) Lise veya dengi okul mezunu 5. (  ) Lise veya dengi okul mezunu 
6. (  ) Yüksek okul-fakülte mezunu 6. (  ) Yüksek okul-fakülte mezunu 

 
5. Ailenizin aylık toplam net geliri ne kadardır? 

1. (  ) 340 YTL. (Asgari ücret) veya daha az 2. (  ) 341 YTL.-500 YTL. 
3. (  ) 501 YTL.-750 YTL. 4. (  ) 751 YTL.-1000 YTL. 
5. (  ) 1001 YTL.-1500 YTL.  6. (  ) 1500 YTL.’den fazla 

 

6. Okulunuzu ve bölümünüzü tercih etmenizde en çok hangisi etkili olmuştur? (Yalnızca bir seçenek 
işaretleyiniz.) 
1. (  ) Kendim 2. (  ) Arkadaşlarım 
3. (  ) Aile büyüklerim 4. (  ) Bu okul mezunları 
5. (  ) Öğretmenlerim 6. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ........................... 

 

7. Okulunuzu ve bölümünüzü tercih etmenizin en önemli sebebi nedir?  (Yalnızca bir seçenek 
işaretleyiniz.) 
1. (  ) Bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek istediğimden 
2. (  ) Meslekî ortaöğretim mezunu olarak daha kolay iş bulacağımı düşündüğümden 
3. (  ) Mesleğimde tatminkâr ücret alacağıma inandığımdan 
4. (  ) Hem meslek sahibi olmak, hem de mesleğimde bir yüksek öğretim kurumuna devam etmek

istediğimden 
5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .................................................................. 

8. Üniversiteye girişte meslekî ortaöğretim okullarına farklı katsayı uygulamasını doğru buluyor 
musunuz?   
1. (  ) Evet 2. (  )Hayır 
Soru 8’e cevabınız EVET ise Soru 10’a geçiniz. 
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9. Üniversiteye girişte meslekî ortaöğretim okullarına farklı katsayı uygulamasını doğru bulmama 
nedenleriniz. 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

1. (  ) Genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmemize rağmen farklı katsayı uygulaması eşitliğe
aykırıdır. 

2. (  ) Üniversite tercihlerimi kısıtlamaktadır. 
3. (  ) Meslekî ortaöğretim okullarına öğrenci talebi azalmaktadır. 
4. (  ) Meslekî ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişi azalmaktadır. 
5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .................................................................... 

 
10. Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumuna devam etmeyi düşünüyor musunuz? 
1. (  ) Evet 2. (  )Hayır 

Soru 10’a cevabınız HAYIR ise Soru 12’ye geçiniz. 
 

11. Dört yıllık yüksek öğretim kurumuna devam etmek istemenizin en önemli nedenini belirtiniz. 
(Yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.) 

1. (  ) Mesleğimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. 
2. (  ) Fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacağıma inanıyorum. 
3. (  ) Daha yüksek bir sosyal statüye kavuşmak istiyorum. 
4. (  ) Hepsi 
5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ...................................................................... 

 
12. Okulunuzu başkalarına tavsiye eder misiniz? 
1. (  ) Evet 2. (  )Hayır 

Soru 12’ye cevabınız EVET ise Soru 13’ü cevaplamayınız. 
 

13. Okulunuzu başkalarına tavsiye etmemenizin sizce nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz.) 

1. (  ) Eğitim programlarının yetersizliği 
2. (  )  Araç-gereçlerin yetersizliği 
3. (  ) Öğretmenlerin sayıca yetersizliği 
4. (  ) Mezunlarının iş bulamamaları 
5. (  ) Üniversiteye girme ihtimalinin az olması 
6. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) ............................................................... 
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Bölüm 2 ve Bölüm 3 soruları ile ilgili dereceleme ölçekleri; 

Tamamen : Bütünüyle kabul edilebilir, 

Çok           : Tamamen olmamakla birlikte genelde, az düzeltme gerekli, 

Az              : Kabul edilebilir seviyenin altında, çok düzeltme gerekli,  

Hiç            : Kabul edilemez, görüşlerini ifade etmektedir.  

Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

BÖLÜM-2 
OKULDAKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde okuldaki eğitime yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle 
belirtiniz.  

 
 

2. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

T
am

am
en

 

Ç
ok

 

A
z 

H
iç

 

1 Tercih etmeden önce, okulunuz ve bölümünüz hakkında ne derecede 
yönlendirme yapıldı? (  ) (  ) (  ) (  )

2 Tercih etmeden önce, okulunuz ve bölümünüz hakkında ne derecede 
bilgi sahibiydiniz? (  ) (  ) (  ) (  )

3 Okulunuza olan ulaşım imkanları ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )

4 Okulda uygulanan öğretme, öğrenme yöntemleri (ders anlatımı, ödev 
vb.) sizi öğrenmeye ne derecede teşvik etmektedir?  (  ) (  ) (  ) (  )

5 Okulunuzdaki ders, araç ve gereçleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  )

6 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  )

7 Okulun fiziki yapısı (bina, derslik, kütüphane ve laboratuar ortamı 
olarak) eğitim ve öğretimin gerçekleşmesinde ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

BÖLÜM-3 
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞE YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde üniversiteye girişe yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle 
belirtiniz.  

 

3. Üniversiteye Geçişle İlgili Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

T
am

am
en

 

Ç
ok

 

A
z 

H
iç

 

1 Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması, okulunuza öğrenci talebini ne 
derecede azaltmaktadır? (  ) (  ) (  ) (  )

2 Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması, üniversiteye yönelik 
tercihlerinizi ne derecede kısıtlamaktadır? (  ) (  ) (  ) (  )

3 Üniversiteye hazırlanmada özel dershanelerden    ne derecede 
faydalanabiliyorsunuz? (  ) (  ) (  ) (  )

4 Üniversiteye hazırlamada özel dershaneler,         ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )

5 İki yıllık bir yüksek öğretim kurumuna geçebileceğinizi ne derecede 
düşünüyorsunuz? (  ) (  ) (  ) (  )

6 Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumunu kazanabileceğinizi ne derecede 
düşünüyorsunuz? (  ) (  ) (  ) (  )

     İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak yüksek öğretime hazırlamada;     
7 Türkçe grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
8 Sosyal grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
9 Matematik grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
10 Fen grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
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BÖLÜM-4 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 Açıklama : Bu bölüme, endüstri meslek lisesi ve teknik liselerden üniversiteye geçişle ilgili 
ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa; lütfen maddeler hâlinde yazınız. 
 
 1....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 2....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 3....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
(EARGED) 

 

 
 

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ VE TEKNİK LİSELERDE ÖSS 
BAŞARI ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

 (Form-II) 
Yönetici-Öğretmen Anketi  

 
Sayın yönetici ve öğretmenler, 

 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde öğrenim 
gören öğrencilerin ÖSS başarı oranlarında son yıllarda yaşanan düşüşün nedenlerini belirlemek 
ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
(EARGED) tarafından “Endüstri Meslek ve Teknik Liselerde ÖSS Başarı Oranlarındaki 
Düşüş Nedenlerinin Araştırılması” başlatılmıştır. 
 
 Söz konusu araştırmayla ilgili görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anket sorularını ve değerlendirme ölçütlerini dikkatle okuyunuz; değerlendirmeleriniz sadece 
bu araştırma için kullanılacaktır. 
   
                                                                                                        Araştırma Grubu 
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BÖLÜM-1 
KİŞİSEL BİLGİLER VE GÖRÜŞLER 

Açıklama: Bu bölümde size uygun olan seçeneği (X) işaretiyle belirtiniz. 
 

1. Okulunuzun bulunduğu il ..................... 
 

2. Okuldaki göreviniz. 
1. (  ) Okul müdürü 
2. (  ) Müdür yardımcısı  
3. (  ) Atölye-meslek dersleri öğretmeni  
4. (  ) Türkçe öğretmeni 
5. (  ) Matematik öğretmeni 
6. (  ) Fen bilgisi öğretmeni 
7. (  ) Diğer ........................................................ 

 

3. Meslekteki kıdeminiz. 
1. (  ) 5 yıl ve daha az 2. (  )6-9 yıl arası 
3. (  ) 10-14 yıl arası 4. (  )15-19 yıl arası 
5. (  ) 20 yıl ve daha fazla 

 
4. Meslekî ortaöğretim okullarına üniversiteye girişte farklı katsayı uygulamasının başladığı 1999 

yılından önce bu okullarda görev yaptınız mı? 
1. (  ) Evet 2. (  )Hayır 

 
5. Meslekî ortaöğretime farklı katsayı uygulamasını doğru buluyor musunuz? 

1. (  ) Evet 2. (  )Hayır 
     Soru 5’e cevabınız EVET ise Soru 6’yı cevaplamayınız. 

 

6. Üniversiteye girişte, meslekî ortaöğretim okullarına farklı katsayı uygulamasını doğru 
bulmama nedenleriniz. 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

1. (  ) Öğrencilerin genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine rağmen farklı katsayı 
uygulaması eşitlik ilkesine aykırıdır. 

2. (  ) Meslekî ortaöğretim okulları öğrencilerinin üniversite tercihlerini kısıtlamaktadır. 
3. (  ) Meslekî ortaöğretim okullarına öğrenci talebini azaltmaktadır. 
4. (  ) Meslekî ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişini azaltmaktadır. 
5. (  ) Diğer (Lütfen belirtiniz.) .................................................................. 
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Bölüm 2 ve Bölüm 3 soruları ile ilgili dereceleme ölçekleri; 

Tamamen : Bütünüyle kabul edilebilir, 

Çok           : Tamamen olmamakla birlikte genelde, az düzeltme gerekli, 

Az              : Kabul edilebilir seviyenin altında, çok düzeltme gerekli,  

Hiç            : Kabul edilemez, görüşlerini ifade etmektedir.  

Lütfen her madde için bir seçenek işaretleyiniz. 

BÖLÜM-2 
OKULDAKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde okuldaki eğitime yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle 

belirtiniz.  

 
 

2. Eğitime İlişkin Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

T
am

am
en

 

Ç
ok

 

A
z 

H
iç

 

1 Öğrencilerinizin okula olan ulaşım imkanları ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )

2 Okulda uygulanan öğretme, öğrenme yöntemleri (ders anlatımı, ödev vb.) 
öğrencileri öğrenmeye ne derecede teşvik etmektedir?  (  ) (  ) (  ) (  )

3 Okulunuzdaki ders, araç ve gereçleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )

4 Okulunuzdaki rehberlik hizmetleri ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  )

5 Okulun fizikî yapısı (bina, derslik, kütüphane ve laboratuar ortamı olarak) 
eğitim ve öğretimin gerçekleşmesinde ne derecede yeterlidir?  (  ) (  ) (  ) (  )
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BÖLÜM-3 
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞE YÖNELİK GÖRÜŞLER 

 
Açıklama: Bu bölümde üniversiteye girişe yönelik görüşlerinize uygun seçeneği (X) işaretiyle 

belirtiniz.  

 
 

3. Üniversiteye Girişle İlgili Görüşler 

ÖLÇÜTLER 

T
am

am
en

 

Ç
ok

 

A
z 

H
iç

 

1 Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması, okulunuza öğrenci 
talebini ne derecede azaltmaktadır? (  ) (  ) (  ) (  )

2 Üniversiteye girişte farklı katsayı uygulaması, öğrencilerin üniversiteye 
yönelik tercihlerini ne derecede kısıtlamaktadır? (  ) (  ) (  ) (  )

3 Üniversiteye hazırlanmada öğrencileriniz özel dershaneden ne derecede 
faydalanabilmektedir? (  ) (  ) (  ) (  )

4 Üniversiteye hazırlamada özel dershaneler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )

5 Öğrencilerinizin iki yıllık bir yüksek öğretim kurumuna geçebileceğini 
ne derecede düşünüyorsunuz? (  ) (  ) (  ) (  )

6 Öğrencilerinizin dört yıllık bir yüksek öğretim kurumunu 
kazanabileceğini ne derecede düşünüyorsunuz? (  ) (  ) (  ) (  )

İçerik, süre ve eğitim ortamı olarak yüksek öğretime hazırlamada;     
7 Türkçe grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
8 Sosyal grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
9 Matematik grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
10 Fen grubu dersler, ne derecede yeterlidir? (  ) (  ) (  ) (  )
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BÖLÜM-4 
KİŞİSEL GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 Açıklama : Bu bölüme, endüstri meslek lisesi ve teknik liselerden üniversiteye geçişle ilgili 
ankette yer almayan görüş ve önerileriniz varsa; lütfen maddeler hâlinde yazınız. 
 
 1....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 3....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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	4.1. Öğrencilerin Genel Görüş Ve Önerileri
	Öğrencilerin Görüş ve Önerileri
	Öğrencilerin Görüş ve Önerileri
	4.2. Yönetici Ve Öğretmenlerin Genel Görüş Ve Önerileri
	Yönetici ve Öğretmenlerin Görüş ve Önerileri
	Meslek liselerine uygulanan farklı katsayının kaldırılması gerekir.
	Meslek liselerine alanında ek puan verilmelidir.
	Kendi alanında üniversiteye geçişte meslek liselerine daha fazla kolaylıklar tanınmalıdır.
	 Bu bölümde araştırmanın amacı, evren ve örneklemi, veri kaynakları, verilerin işlenmesi ve kullanılan istatistik teknikleri açıklanmakta, araştırmada ulaşılan sonuçlar özetlenmekte ve araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilen öneriler verilmektedir.
	5.1. Özet
	Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 7 okul belirlenmiştir. Bu 7 okulun; müdür ile müdür yardımcıları yönetici anketlerini, kültür ve meslek dersleri öğretmenleri öğretmen anketlerini ve EML ve TL’lerin son sınıfında okuyan öğrenciler de öğrenci anketlerini doldurmak üzere örneklem kapsamına alınmıştır. Endüstri meslek lisesi ve teknik lise bazında araştırma kapsamına alınan gruplar Random (Rastgele Erişim) metodu ile belirlenmiştir.
	Örneklem kapsamına alınan toplam yönetici sayısı 35’tir. Her okuldan 1’i okul müdürü ve random metoduyla belirlenecek 4 müdür yardımcısı olmak üzere her okuldan 5 yöneticiye anket uygulanmıştır.
	Örneklem kapsamına alınan toplam öğretmen sayısı 70’tir. Her coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu ile belirlenen 5’i kültür dersi, 5’i de meslek dersleri öğretmeni olmak üzere her okuldan 10 öğretmene anket uygulanmıştır.
	Örneklem kapsamına alınan toplam son sınıf öğrenci sayısı 280’dir. Her coğrafi bölgeden bünyesinde EML ve TL bulunan 1 okul belirlenmiştir. Random metodu ile belirlenen 30’u EML son sınıf, diğer 10’uda TL son sınıf olmak üzere her okuldan 40 öğrenciye anket uygulanmıştır.
	Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada tespit edilen amaçlara yönelik toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır.
	Belirtilen paket programdan yararlanılarak frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuş, aritmetik ortalama (X) ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Yönetici-öğretmen grupları arasında karşılaştırmanın yapılması ve anlamlı bir farkın olup olmadığının belirlenmesi için t testi uygulanmıştır.

	5.2. Sonuç
	 Bu bölümde araştırma kapsamına alınan Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler ile bu okulların son sınıf öğrencilerinden anketlerle sağlanan bilgiler ve ulaşılan sonuçlar özet olarak verilmektedir.
	5.2.1. Yönetici-Öğretmen ve Öğrencilerin Kişisel Bilgileri ve Görüşleri:
	1. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin % 73,8’inin endüstri meslek lisesi, % 26,2’sinin ise teknik lise öğrencileri olduğu, 
	2. Öğrencilerin % 73,4’le çoğunluğunun ilköğretim okulu diploma notunun 3.01 ve üzeri olduğu,
	3. Meslek liselerini tercih eden öğrencilerin sosyo kültürel düzeyi düşük ailelerden geldikleri,
	4. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin, çocuklarını endüstri meslek lisesi ve teknik liseye gönderdikleri,
	5. Örneklem kapsamına alınan öğrencilerin okullarını ve bölümlerini tercihlerinde büyük ölçüde kendi düşünceleri ile aile büyükleri düşüncelerinin etkili olduğu,
	6. Öğrencilerin okullarını ve bölümlerini seçerken bir meslek sahibi olmaktan çok daha fazla mesleğiyle ilgili bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi  düşündükleri,
	7. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun dört yıllık bir yükseköğretim kurumuna devam etmeyi istedikleri,
	8. Öğrencilerin hem meslekleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istemeleri, hem fakülte mezunu olarak daha kolay iş bulacaklarına inanmaları hem de daha yüksek bir sosyal statüye kavuşmak istemeleri nedeniyle dört yıllık yükseköğretim kurumuna devam etmek istedikleri,
	9. Öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin okullarını başkalarına tavsiye ettiği, 
	10. Okullarını başkalarına tavsiye etmeyen öğrencilerin; üniversiteye girme ihtimalinin az olması, eğitim programlarının yetersizliği ve mezunlarının iş bulamamaları nedeniyle başkalarına tavsiye etmedikleri tespit edilmiştir.
	11. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 33,3’ünün atölye-meslek dersleri öğretmeni, % 26,7’sinin müdür yardımcısı, % 7,6’sının fen bilgisi öğretmeni, % 6,7’sinin okul müdürü, % 6,7’sinin Türkçe öğretmeni, % 5,7’sinin rehber öğretmen, % 4,7’sinin matematik öğretmeni, % 3,8’inin tarih öğretmeni, geriye kalan 4,8’inin ise yabancı dil, felsefe ve coğrafya öğretmeni oldukları,
	12. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin % 77,2’sinin en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip oldukları,
	13. Ankete katılan yönetici ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, mesleki ortaöğretim okullarına üniversiteye girişte farklı katsayı uygulamasının başladığı 1999 yılından önce de bu okullarda görev yaptıkları, dolayısıyla, farklı katsayı uygulamasına ilişkin sorulara 1999 yılından önceki uygulama ile karşılaştırma yaparak daha bilinçli cevap verdikleri tespit edilmiştir.
	14. Endüstri meslek lisesine ve teknik liseye giden öğrencilerle bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; meslek lisesi öğrencilerinin genel liselerin gördüğü tüm dersleri görmelerine rağmen farklı katsayı uygulamasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile örtüşmediğini, öğrencilerin üniversite tercihlerini kısıtladığını ve bunun sonucunda, mesleki ortaöğretim okullarına başarılı öğrenci gelişini ve öğrenci talebini azalttığını düşündüklerinden dolayı meslek liselerine farklı katsayı uygulamasını doğru bulmadıkları görülmüştür.
	5.2.2. Okuldaki Eğitime İlişkin Sonuçlar:
	5.2.3. Üniversiteye Girişe Yönelik Sonuçlar:
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