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Abstract 

Vocational colleges are higher education institutions aimed at raising 
qualified human power for specific professions. In Turkey, if they want who 
will graduate/graduated from vocational and technical secondary education 
institutions, placement procedures to vocational schools and open education 
associate degree programs,the program they are finished with or the 
program closest to them and first of all, in the area of the vocational and 
technical education zone, without examination are carried out in accordance 
with Law No. 4702. Graduates of vocational and technical secondary 
education institutions have the right of passing without examination to 
accept for associate degree programs. But the others are accepted with the 
transition examination for higher education (YGS). With this study, it was 
aimed to investigate the success status of the students who were graduated 
from 2015-2016 academic year from Muğla Sıtkı Koçman University Yatağan 
Vocational School. In this direction; the findings obtained by comparing the 
achievements of the students who settled with the transition without 
examination and the students who settled with the transition system without 
examination were discussed and the findings obtained were discussed. 
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Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokullarına Yerleşen 
Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi* 

Anahtar Kelimeler 
Meslek 

Yüksekokulu, 
Sınavlı/Sınavsız 
Geçiş, Öğrenci 

Başarısı. 

Özet 

Meslek yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik olarak nitelikli insan gücü 
yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumlarıdır. Türkiye’de, mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri 
takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın 
programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi 
içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokulları ile açık öğretim 
ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirme işlemleri 4702 sayılı 
Kanun uyarınca yürütülmektedir. Ön lisans programlarına; mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumları mezunları sınavsız geçiş haklarıyla, diğerleri ise 
yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile yerleştirilmektedir. Yapılan bu çalışma 
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ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu’ndan 2015-
2016 yılı eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin başarı 
durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; Yatağan Meslek 
Yüksekokulu’na, sınavsız geçiş ile yerleşen öğrenciler ve sınavsız geçiş 
sistemiyle yerleşen öğrencilerin başarı durumları kıyaslanarak, elde edilen 
bulgular tartışılmıştır. 

1. Giriş 

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı, bireye iş dünyasında geçerliliği olan bir işe 
girebilmesi ve bu işte ilerleyebilmesi için gerekli olan temel bilgi, beceri ve 
davranışları kazandırmaktır (Kazu ve Özdemir, 2004). Teknik ve kalifiye eleman 
ihtiyacını karşılayan eğitim kurumlarının başında ise meslek yüksekokulları 
gelmektedir (Kağızmanlı ve diğerleri, 2016: 61). Başka bir ifadeyle; meslek 
yüksekokulları ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de 1981 
yılından itibaren politik ve sosyal taleplerin etkisiyle meslek yüksekokulları, hızla 
yayılmış ve eğitim sistemi içerisinde yeni bir boyut kazanmıştır (Akpınar, 2003: 
10). Buna göre; meslek yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik olarak ara insan 
gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren 
yükseköğretim kurumlarıdır (Kuşat, 2014: 66). Türkiye’de meslek 
yüksekokullarının açılma gerekçeleri arasında yükseköğretimde fırsat eşitliğini 
yaygınlaştırmak ile sosyal ve ekonomik baskıyı karşılayarak, okul-toplum 
bütünleşmesini sağlamak başta gelmektedir (Akpınar, 2003: 12). 

Türkiye’de 10.07.2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı uyarınca; mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri 
takdirde, bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın 
programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde 
yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans 
programlarına sınavsız olarak yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından 
yürütülmektedir (MEB Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzu, 2002). Bu sistem, mesleki ve 
teknik ortaöğretimi bitirdikten sonra, sınavlı sistemle meslek yüksekokullarına 
girme şansı olmayan öğrencilere, meslek liseleri kanalıyla meslek 
yüksekokullarına kayıt yaptırabilme hakkı vermektedir (Yıldız ve diğerleri, 2015: 
37). Sistemin en önemli amaçlarından biri de mesleki ve teknik eğitimde bütünlüğü 
sağlamaktır (Çiftçi, 2007: 66).  

Sınavsız geçişle birlikte meslek yüksekokulları öğrenci profilinde karşılaşılan en 
önemli husus meslek liselerinden gelen mezunların eğitim-öğretim kalitesindeki 
düşüklüktür (Durukan ve diğerleri, 2015: 212). Şahin ve Fındık’a (2008) göre; 
meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi, meslek yüksekokullarında eğitim 
kalitesinin düşmesine ve meslek yüksekokullarının, başarısız öğrencilerin eğitimde 
son durağı haline gelmesine neden olmuştur. Oysaki meslek yüksekokullarından 
beklenen, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Ayrıca sınavsız geçiş 
fırsatının değerlendirilmesi noktasında öğrencilere, aileleri tarafından yapılan 
baskı, meslek yüksekokullarında başarının düşüş nedenleri arasında yer 
almaktadır (Çağlar ve Türeli, 2005: 374). Bu kapsamda; Tunç (2005: 80), sınavsız 
geçişin öğrencileri, “nasıl olsa meslek yüksekokuluna yerleştirilecekleri” anlayışı 
nedeniyle üniversite sınavı için çaba göstermekten alıkoyduğunun altını 
çizmektedir. Ayrıca meslek liselerinden yeterli donanımı elde etmeden gelen 
öğrenciler, meslek yüksekokullarındaki başarıyı düşürmekle kalmamakta, aynı 
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zamanda meslek yüksekokullarından ayrılma oranlarını da artırmaktadır. Nitekim 
sınavsız geçişin daha baskın olan yanı eğitim niteliklerini daha aşağıya çeken, 
ilerlemeyi zorlaştıran ve kaliteyi hem eğitim hem de kurumsal kültür açısından 
düşüren bir nitelik taşıyor olmasıdır (Karagül ve diğerleri, 2011). 

Mesleki ve teknik eğitimin başarısı, eğitim sonunda bireyde istenilen düzeyde 
meydana gelen değişiklikle orantılıdır (Can, 2009: 13). Yani öğrenci başarısı, 
öğrencinin eğitim ve öğretim ortamında kazandığı, bilgi, beceri ve davranışlarda 
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu bilgi, beceri ve davranışlar ise öğrenme 
sonucunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla öğrenmede etkisi bulunan faktörler, bu 
noktada önem taşımaktadır (Demirtaş, 2010: 5). Öğrencinin öğrenmeye istekli ve 
hevesli olması, başarıları üzerinde rol oynayabilmektedir. Ancak Yıldız ve diğerleri 
(2015: 37-38) öğrencilerin sınavsız geçiş hakkını kullanarak meslek 
yüksekokullarını tercih etmelerinin sebepleri arasında öğrencilerin bir kısmının 
askerlik görevini erteletmek istemeleri ile üniversitelerin mediko-sosyal yardım ve 
katkılarından yararlanmak olduğunu ifade etmektedirler. Bu durumda, 
öğrencilerin kendi isteklerinden ziyade dış faktörlerden etkilenerek tercihte 
bulunmaları, öğrenci başarısını da aşağıya düşürebilmektedir. Tabi ki salt istek ve 
heveslilik, öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etkiye sahip değildir.  

Öğrencilerin daha sonraki hayatlarına yön vermeleri açısından üniversitede 
aldıkları eğitim çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin başarılı olmalarına 
yardımcı olabilmek adına başarılarını etkileyen faktörlerin bilinmesi 
gerekmektedir (Şeker ve diğerleri, 2004). Bunun ilk adımını da öğrencilerin sınavlı 
ya da sınavsız geçiş hakkını kullanarak üniversiteye (meslek yüksekokuluna) 
yerleşmesi arasında bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi oluşturmaktadır. 
Buradan hareketle; bu çalışma ile Yatağan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 
öğrencilerin (sınavlı ve sınavsız geçişle meslek yüksekokuluna yerleşen) başarı 
durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

2. İlgili Araştırmalar  

Çağlar ve Türeli (2005) tarafından yapılan bir araştırmada; Isparta Meslek 
Yüksekokulu’na sınavsız geçişle gelen öğrencilerle, sınavla gelen öğrencilerin 
başarı ortalamalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; 
sınavla gelen öğrencilerin, sınavsız geçişle gelen öğrencilere göre daha başarılı 
oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda meslek yüksekokullarına meslek 
liselerinden mezun olan öğrencilerin alınması yerine, gerçekten okumayı amaç 
edinen öğrencilerin seçilerek alınması gerektiğinin altı çizilmiştir.  

Sönmez (2008) tarafından yapılan bir başka araştırmada; mesleki ve teknik örgün 
eğitim- öğretim, meslek yüksekokulları ve mühendislik öğretimi de dahil bir bütün 
halinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; sınavsız geçiş uygulaması ile 
meslek yüksekokullarına gelen öğrencilerin “eğitim ve öğretim” düzeylerinin son 
derece düşük olduğu, meslek yüksekokulu öğretimine hazır olmadıkları 
görülmüştür. 

Can (2009), Selçuk Üniversitesi’nde görevli meslek yüksekokulu öğretim 
elemanları, öğretim görevlileri ve okutmanların görüşlerini incelediği araştırmada; 
meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleşen öğrencilerin, sınav ile yerleşen 
öğrencilerden daha az düzeyde başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır.  
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Nartgün ve Yüksel (2009) tarafından yapılan bir araştırmada, Düzce Meslek 
Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulu ve Kaman Meslek Yüksekokulu’nda görev 
yapan öğretim elemanlarının, sınavsız geçişin kaldırılması gerektiği yönünde fikir 
sahibi oldukları tespit edilmiştir. 

Yıldız ve diğerleri (2015), Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na sınavsız 
kayıt yaptıran öğrenciler ile ÖSYM sınav sonucuna göre kayıt yaptıran (kayıt 
yaptırma durumu) öğrencilerin başarı durumlarını inceledikleri araştırma 
sonucunda; okula ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin sınavsız geçiş yapan 
öğrencilere oranla derslerde daha az başarısız olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan; 
öğrencilerin çoğunluğunun ailesinin şehir dışına gitmesine izin vermediği için 
sınavsız geçişi tercih ettiği tespit edilmiştir.  

Aşılıoğlu ve diğerleri (2016) tarafından yapılan bir araştırmada; Ankara 
Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu bahçe tarımı, peyzaj ve süs bitkileri, gıda 
teknolojisi ve şarap üretim teknolojisi programlarından mezun olmuş 
öğrencilerden, sınavla gelen öğrencilerin daha yüksek not ortalaması ile daha kısa 
sürede okulu bitirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Kağızmanlı ve diğerleri (2016) tarafından yapılan bir araştırmada; Malatya Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin, öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda meslek yüksekokuluna sınavsız gelen 
öğrencilerin genel olarak derslerde başarısız olduğu, kısmen uygulamalı derslerde 
başarı gösterdikleri sonucu elde edilmiştir. Buna bağlı olarak sınav ile gelen 
öğrencilerin derslerde daha aktif ve başarılı oldukları, gerçekleştirilen 
uygulamaları daha iyi kavradıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda 
yükseköğretime geçiş veya lisans yerleştirme sınavlarından herhangi birine 
girilmesi ile sınavların seçiciliğini ortaya koymaktadır. 

3. Yöntem 

Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu’ndan 
2015-2016 yılı eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin, başarı 
durumlarının mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak incelenmesi 
amaçlanmıştır. İncelemeye konu olan öğrencilerin bir kısmı sınavsız geçiş sistemi 
ile bir kısmı ise Yükseköğretime Geçiş Sınavına girerek meslek yüksekokuluna giriş 
hakkını kazanmışlardır. Bu çerçevede; araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik 
Programı normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri, İnşaat Bölümü İnşaat 
Teknolojisi Programı normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri ile Doğal Yapı 
Taşları Teknolojisi Programı normal öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma, 
sınavsız geçiş ile kayıt yaparak mezun olan 49 öğrenci ile Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı başarısı ile kayıt yaparak mezun olan 33 öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

4. Bulgular ve Yorum   

Araştırma kapsamında mezuniyet not ortalamaları incelenen öğrencilere ilişkin 
demografik özellikler Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 
 Sınavsız 

Yerleşen 
Sınavla Yerleşen 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Cinsiyet 

Kız  11 22,4 9 27,3 
Erkek  38 77,6 24 72,7 

Toplam 49 100 33 100 
Program 

Elektrik 30 61,2 5 15,2 
İnşaat 13 26,5 22 66,6 

Doğal Yapı Taşları 6 12,3 6 18,2 
Toplam 49 100 33 100 

Tablo 1’e göre; Yatağan Meslek Yüksekokulu’na sınavsız geçiş hakkını kullanarak 
yerleşen öğrencilerin çoğunluğu (%77,6) erkektir. Ayrıca bu öğrencilerin %61,2’lik 
çoğunluğu Elektrik programında öğrenim görmektedir. Yatağan Meslek 
Yüksekokulu’na sınav ile yerleşen öğrencilerin de yine büyük çoğunluğu (%72,7) 
erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Söz konusu öğrencilerin %66,6’lık kısmı ise 
İnşaat programında öğrenim görmektedir.  

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı normal öğretim ve ikinci öğretim 
öğrencileri, İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı normal öğretim ve ikinci 
öğretim öğrencileri ile Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı normal öğretim 
bölümünden mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalamaları Şekil 1 ve Şekil 
2’de gösterilmektedir.  

Şekil 1. Sınavsız Geçişle Kayıt Yaptırarak Mezun Olan Öğrencilerin Bölüm Bazında 
Mezuniyet Not Ortalamaları 
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Şekil 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile Kayıt Yaptırarak Mezun Olan Öğrencilerin Bölüm 
Bazında Mezuniyet Not Ortalamaları 

 

Şekil 1 ve 2’de görüldüğü üzere; sınavsız geçişle kayıt yaptırarak mezun olan 
öğrencilerin bölüm bazında mezuniyet not ortalamaları Elektrik programında 
2,65; İnşaat programında 2,54 ve Doğal Yapı Taşları programında 2,59 olarak 
tespit edilmiştir. Ayrıca Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırarak mezun 
olan öğrencilerin bölüm bazında mezuniyet not ortalamaları incelendiğinde; 
Elektrik programında 2,52; İnşaat programında 2,46 ve Doğal Yapı Taşları 
programında 2,57 olduüu görülmektedir.  

Bölüm ayırt edilmeksizin sınavsız geçiş ile kayıt yaparak mezun olan ve 
yükseköğretime geçiş sınavı başarısı ile kayıt yaparak mezun olan öğrencilerin not 
ortalamaları ise Şekil 3’te görülmektedir.    

Şekil 3. Sınavsız/Sınavlı Kayıt Yaptırarak Mezun Olan Öğrencilerin Mezuniyet Not 
Ortalamalarının Kıyaslanması 

 

Şekil 3’e göre; yükseköğretime geçiş sınavı ile kayıt yaptırarak mezun olan 
öğrencilerin not ortalaması 2,71 iken, sınavsız geçiş sisteminden faydalanarak 
kayıt yaptırıp mezun olan öğrencilerin not oratalamaları 2,63’tür. Bu durumda, 
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yapılan inceleme sonucu çok büyük not farkının gözlemlenmemesine ragmen, 
yükseköğretime geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin not ortamalarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

5. Sonuç 

Türkiye’de ve Dünya’da meslek yüksekokulu statüsündeki okullar sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamakta ve bu okullarda okuyan öğrencilerin genel 
başarı profili, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de meslek 
yüksekokullarının yasal çerçevesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
belirlenmiş, böylece bu okulları tercih eden öğrenci profilinde de önemli 
değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu çalışmada sınavlı ve sınavsız geçişle meslek 
liseleri ve düz liselerden meslek yüksekokullarına gelen öğrencilerin başarı 
durumları Yatağan Meslek Yüksekokulu bazında incelenmiştir. Yapılan çalışma 
sonucunda; yükseköğretime geçiş sınavına girerek kayıt yaptıran öğrencilerin, 
sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen bu sonuç ilgili araştırmalar kısmında verilen araştırmaların 
sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir. 

Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması sayesinde eğitimdeki atıl 
kapasitelerin kullanılmış olmasının yanısıra mesleki ve teknik eğitimin teşvik 
edilerek, bu alandaki okullaşma oranının artırılması da sağlanacaktır. Yani daha 
çok gencin, ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim imkanından faydalanması 
amaçlanmaktadır (Arslanoğlu, 2006: 26; Can, 2009: 39). Ancak bu noktada bazı 
problemler ortaya çıkmaktadır. Sınavsız geçişle meslek yüksekokullarına yerleşen 
öğrencilerin sınavla yerleşen öğrencilere nazaran daha başarısız olduklarını 
destekler nitelikteki çalışmalar, bu durumu açıklamaktadır.  Yapılan bu çalışmanın 
sonuçları da aynı hususu destelemektedir. Fakat bu çalışmada kıyaslanan Yatağan 
Meslek Yüksekokulu sınavlı ve sınavsız geçiş öğrencilerinin mezuniyet not 
ortalamalarında çok ciddi bir fark söz konusu olmaması, yapılacak bazı yeni 
düzenlemelerle mevcut problemlerin nüne geçilmesinde umut verici olarak 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; özellikle sınavsız geçiş hakkını kullanarak 
meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen öğrenciler için mutlaka bir baraj 
puanın belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca sınavsız geçiş ile ilgili yasal 
düzenlemelerin gözden geçirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kurumunun koordineli çalışması gerekli görülmektedir. Bunun yanısıra, meslek 
liselerindeki eğitim ve öğretim gözden geçirilip, kaliteyi arttıracak önlemler 
alınmalıdır. Meslek yüksekokullarındaki programların ders müfredatları, sadece 
meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin geleceği düşünülmeyerek yeniden 
düzenlenmelidir.  Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ağırlık verilmelidir. 
Üniversite sanayi işbirliğini geliştirici çalışmalara hız verilmeli mezunlara istihdam 
imkanları sağlanmalıdır. 

Bu araştırmada, öğrencilerin genel mezuniyet not oratalamaları dikkate alınarak 
bir karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamına öğrencilerin 1. ve 2. sınıf 
derslerinin eklenmesiyle de karşılaştırma yapılması mümkündür. Öğrencilerin 
hangi derslerde (uygulamalı dersler mi? yoksa teorik dersler mi?) daha başarılı 
olduklarının tespit edilmesi ile öğrencilerin başarılarının sosyal ve demografik 
yapıları açısından bir farklılık gösterip göstermediği yönündeki araştırmalar da 
araştırmacılara önerilmektedir.   
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