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ABSTRACT 
 

In this study, achievements of students that coming with exam system and 

transition by without exam were compared in Turkish Lesson. Generalty of 

students coming with transition by without exam have been trauble in Turkish 

exam. Is the system of transition by without exam result of ineffectiveness? From 

this problem, the aim of this study is to measure achivement degress of students in 

Vocational College and to juxtapose methods for students coming by without 

exam have more successful. This study is not only for students of Çanakkale 

Onsekiz Mart University Vocational College at the same time the study is very 

important because of being example for all students and trainers (educationists) 

about Turkish Lesson in country. All students (300) in Yenice Vocational College 

included in the study. Final exam scores of students coming with exam were 

compared to final exam scores of students coming by transition without exam 

during four years. When compared, scores of students coming by transition 

without exam are low but scores of students coming with exam are high. At the 

end of our study, all the findings have been shown with charts. The findings have 

been supported a possitive results has been reached with the help of some 

assumptions. 

 Key Words: System of Transition Without Exam, University Exam, 

Students of Vocational College, Turkish Language Lesson.  
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ÖZET 

 
 Bu çalışmada, Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemiyle ve 

sınavla gelen öğrencilerin Türk Dili dersindeki başarıları karşılaştırılmıştır. 

Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu Türk Dili dersinden 

geçememektedir. Sınavsız geçiş sistemi bu başarısızlığın nedeni olabilir mi? Bu 

problemden yola çıkarak başladığımız çalışmamızın amacı, Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin Türk Dili dersindeki başarı seviyelerini ölçmek ve sınavsız geçiş 

sistemiyle gelen öğrencilerin daha başarılı olmaları için yapılabilecek yöntemleri 

sıralamaktır. Çalışma sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri için değil ülkemizdeki bütün Meslek Yüksekokullarında 

Türk Dili dersini alan öğrenciler ve Türk Dili dersini öğreten eğitimciler için bir 

kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmamızın evreni 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulunda Türk Dili 

dersini alan toplam 300 öğrencidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice 

Meslek Yüksekokulu ile sınırlandırılan bu çalışmada, sınavsız geçiş sistemiyle ve 

sınavla gelen öğrencilerin Türk Dili dersinde 4 sene içinde almış oldukları final 

notları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapıldığında sınavsız geçişle gelen 

öğrencilerin Türk Dili dersinde aldıkları notlar düşük, sınavla gelen öğrencilerin 

ise notları yüksektir. Çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular tablo şeklinde 

gösterilmiş yorumlanarak önerilerle desteklenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Sınavsız Geçiş Sistemi, Üniversite Sınavı, Meslek 

Yüksekokulu Öğrencileri, Türk Dili Dersi. 

 

 



GİRİŞ 

 Dil, insanlar arasında anlaşmayı, duygu ve düşünce alış verişini sağlayan, 

bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir biçimde oluşan, ait olduğu toplumu her 

yönüyle ifade eden, işaret ettiği varlık ve kavramlarla arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmayan nedensiz ses sembollerinin oluşturduğu, yaşayan ve doğal bir 

sistemdir (Bayraktar vd.2007:4). Dil bir semboller dizisidir. Düşünce ise, bu dilsel 

semboller kanalıyla şekillenen zihinsel etkinliklerin ürünüdür. Dolayısıyla dil 

düşünceyi yapılandırır. Buna göre, dil ve düşünce karşılıklı etkileşim içerisinde ve 

eşzamanlı olarak gelişir (Aydın, 2003:152).  

 Üzerinde tartışılan bir konu da bilim ve eğitim dili olarak Türkçedir. 

Dilbilimin en temel bulgularından birisi olan “her dil konuşanlarının ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek zenginliktedir” görüşü Türkçe içinde geçerlidir (Demir ve 

Yılmaz, 2003:140).Türkçeyi doğru bir biçimde öğrenen her seviyedeki öğrencinin 

gerek diğer derslerde gerekse sosyal yaşamında başarısı paralel olarak artacaktır. 

Türk Dili dersi bu bağlamda öğrencilerin kişilik gelişimlerinde yarar sağlayacak 

ve onları hayata hazırlayacak bir derstir. Bu dersin öğretiminde öğrencilerin 

sadece bulundukları yaşlardaki ihtiyaçları ve ilgileri dikkate alınmakta 

yetinilmemeli, onların ileride vatandaş, iş veya meslek sahibi kimseler olarak 

ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır (Öz, 2003:5).  

 Öğrencilerin bilgi çağında kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilme, 

karar verebilme, sorumluluk alabilme, iletişim kurabilme, ekip halinde 

çalışabilme gibi yeterliliklerini geliştirmeleri gerekli görülmektedir 

(Doğan,1997:1). Düşünme, anlama, yorumlama, iletişim kurabilme gibi kavramlar 

öğrencilere Türk Dili derslerinde kazandırılmalıdır. Öncelikli olarak eğitimin 

temel amaçlarından biri öğrencilerin düşünme yeteneğini geliştirmektir. Anlamlı 

öğrenme, düşünme yeteneğinin gelişmesi için özellikle önemlidir ve öğrencilerin 

yeni bilgilerini eski bilgilerine bağlayabildikleri, bu bilgileri mantıklı bir şekilde 

düzenleyerek belleklerine yerleştirdiklerinde oluşur. Bir derste öğrenilen bilgiler 

eski bilgilere dayandığı gibi daha sonra öğrenilecek bilgiler için de bir temel 

oluşturur (Dönmezer, 2004: 10). Öğrenme, taklit ya da yaşantı sonucu bireyin 

davranışlarında oldukça kalıcı davranış değişikliğidir (Arı, Üre, Yılmaz, 1999). 



Öğrenmenin meydana gelebilmesi için diğer şartların yanı sıra uygun önbilgilerin 

de bulunması gerekir. Yani kişi öğrenmeyi kolaylaştıracak başka bilgilere sahip 

olduğunda öğrenme kolaylaşır (Bacanlı, 2005:152). Uygun bilgiler, öğrencilerin 

öğrendikleri konuların, kendi eğitim hedeflerine yetenek ve ilgilerine, dahası eski 

öğrendiklerine uygun olup olmadığına ilişkin bir denge durumudur (Topses, 

2003). Yeni anlayış öğrencinin bilgilenmesini değil, bilgi üretme kapasitesine 

ulaşmasını vurgulamaktır. Öğrencinin aldığı bilgiyi kendince yorumlaması, 

anlamlandırması beklenmektedir (Özden, 2000: 73). Bilginin doğasına ilişkin yeni 

kabullenmeler öğrenme öğretme sürecini de büyük oranda etkilemiştir. 

Öğrenmede anlama, algılama, düşünme, duyuş ve yaratma gibi kavramları öne 

çıkartmaktadır (Özden, 2002: 71).  

 Türk Dili dersleri eğitim ve öğretimin her kademesinde önemli olmakla 

birlikte üniversitelerin meslek yüksekokullarında ön lisans eğitimi alan yani 

sınavsız geçiş sistemiyle istedikleri programa yerleştirilen öğrenciler için çok 

daha fazla önem taşımaktadır. Öğrencilerin meslek liselerinde almış oldukları 

Türkçe ve Edebiyat derslerindeki bilgileri oldukça eksiktir. Bu nedenle sınav 

disiplini almadan gelen öğrencilere meslek yüksekokullarında aldıkları Türk Dili 

dersleri zor gelmektedir. Sınavsız geçiş sistemi bu başarısızlığın nedeni olabilir 

mi? Sınavsız geçişle gelen öğrencilerin Türk Dili derslerinde daha başarılı 

olabilmeleri için neler yapılabilir? Bu sorular araştırmamızın problemini 

oluşturmaktadır. Araştırma demek var olan problemlere güvenli çözümler aramak 

amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, 

yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir (Karasar, 2008: 22). 

Bu araştırma sonucunda elde edilecek bulgular bütün meslek yüksekokullarında 

Türk Dili dersini alan öğrenciler ve Türk Dili dersini öğreten eğitimciler açısından 

bir kaynak oluşturacaktır. 

 Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi kısaca şöyle açıklanabilir: 

Ülkemizde uluslararası rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek mal ve 

hizmetlerin üretilmesinde görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinde bugüne kadar 

uygulanmakta olan yaklaşımlardan daha farklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu çerçevede 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Beş Yıllık 



Kalkınma Plânları ve hükümet programlarında yer alan amaç, ilke, hedef ve 

politikalar doğrultusunda 16’ncı Milli Eğitim Şûrasında çok önemli kararlar 

alınmış ve 8 yıllık ilköğretim üzerine mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı bir eğitim 

sistemi oluşturulması ve hayata geçirilmesi görüşü benimsenmiştir. Her 

çalışmanın ve çözüm önerisinin dar boğazların aşılmasında ayrı bir yeri ve katkısı 

olduğu bir gerçektir. Ancak yapılan çalışmalar sonunda, Mesleki ve Teknik Orta 

ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının 

Sağlanması Projesi veya diğer adıyla Sınavsız Geçiş Projesi’nin meslek 

yüksekokullarında okuyan öğrenci sayılarının artırılmasına ve dolayısıyla mesleki 

ve teknik eğitimde okullaşma oranının yükseltilerek çağdaş ülkeler seviyesine 

yaklaştırılmasına önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmiştir. Bu projeye 

1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun oluşturduğu 

çalışma grupları ile başlanmış, bunların hazırladıkları öneriler tartışılarak 

geliştirilmiş ve yasa taslağı haline getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarı, 4702 Sayılı Kanun olarak 

10 Temmuz 2001'de yasalaşmış ve 24458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 4702 sayılı Kanunun tam olarak uygulama alanına sokulması 

ile ülkemizin mesleki ve teknik eğitim alanında önemli başarılara imza atacağı ve 

bunun sonunda mesleki ve teknik eğitimde reform niteliğinde sonuçlara 

ulaşılabileceği umulmaktadır (www.meb.gov.tr). 

 

AMAÇ ve ÖNEM  

 Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemiyle ve sınavla gelen 

öğrencilerin Türk Dili dersindeki başarılarını karşılaştırdığımız bu çalışmada; şu 

problemlere cevap aranmıştır: Sınavsız geçiş sistemi başarısızlığın nedeni olabilir 

mi? Sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin başarılarını artırmak için neler 

yapılabilir? Devlet, meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilere ne gibi 

kolaylıklar sağlamalıdır? 

Bu problemlerden yola çıkarak başladığımız çalışmamızın amacı, meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin Türk Dili dersindeki başarı seviyelerini ölçmek ve 

sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin daha başarılı olmaları için 



yapılabilecek yöntemleri sıralamaktır. Çalışma sadece Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri için değil ülkemizdeki bütün meslek 

yüksekokullarında Türk Dili dersini alan öğrenciler ve Türk Dili dersini öğreten 

eğitimciler için bir kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 

 
SINIRLILIKLAR 

 
 Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek 

Yüksekokulunda Türk dili dersini alan birinci sınıf öğrencileriyle 

sınırlandırılmıştır.  

 Çalışmamızın evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, örneklemi ise 

Yenice Meslek Yüksekokulunda Türk Dili dersini alan toplam 300 öğrencidir.  

 
YÖNTEM 

 
 Çalışma betimsel-tarama yöntemiyle ele alınmıştır. Yenice Meslek 

Yüksekokuluna sınavsız geçiş sistemiyle ve sınavla gelen öğrencilerin Türk Dili 

dersinden 4 sene içinde almış oldukları final notları karşılaştırılmıştır. 

Öğrencilerin almış oldukları final notları tablo şeklinde gösterilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

 

  Sınavsız Geçişle Gelen Öğrenciler Sınavla Gelen Öğrenciler 

2004 
2005 57,08 82,04 

2005 
2006 58,8 80,64 

2006 
2007 49,94 76,56 

2007 
2008 43,76 74,7 

 
Tablo 1 

 
Yukarıda verilen tabloda, Yenice Meslek Yüksekokulunda Türk Dili dersini 

alan 300 öğrencinin 4 sene içinde almış oldukları final notlarının ortalamaları 



görülmektedir. Sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin 4 senelik not 

ortalamaları 43,76-58,8 aralığında iken sınavla gelen öğrencilerin not ortalamaları 

74,7-82,04 aralığındadır. Sınavla gelen öğrenciler sınavsız geçiş sistemiyle gelen 

öğrencilere oranla daha başarılı görülmektedir. 

 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
 Çalışmamızdan çıkan sonuca göre, lise öğrencilerinin üniversite sınavı için 

yaptıkları çalışma süreçleri onların yerleştirildikleri Ön lisans programlarında 

başarılı olmaları için gereken esas temeli oluşturmaktadır. Meslek liselerinden 

gelen öğrencilerin Türkçe ve Edebiyat derslerine yönelik unuttukları ya da 

yetersiz denilebilecek bilgileri üniversite sınavına hazırlanacakları yıllar içinde 

yenilenecektir. Çünkü sınavlar, eğitimde veya diğer alanlarda sınır yeterliliğinin 

ölçüldüğü işlem ve süreci ifade eder (Erkuş, 2006). Sınav disiplini kazanan 

öğrenciler derslerde hazırbulunuşluk anlamında daha başarılıdır.  

 Türk Dili dersinde, üniversite sınavıyla seçilen öğrenciler, sınavsız geçişle 

gelen öğrencilere kıyasla; sınıf içi uyum, derse hazırlıklı gelme, ödevlerin 

zamanında teslimi, derse devam etme gibi konularda sorun yaşamamaktadır. Türk 

Dili dersinde sorun yaşayan sınavsız geçiş öğrencilerinin daha başarılı olmaları 

için neler yapılabilir? 

 Öncelikle Meslek yüksekokullarında birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu 

olarak aldığı 2 kredisi olan Türk Dili dersinin kredisi yükseltilmelidir. İkinci sınıf 

müfredatına da Türk Dili dersi konmalıdır. Yabancı dil derslerinin kredisi Türk 

Dili dersinden daha fazladır. Türkçeyi doğru dürüst konuşmayan, dilbilgisi 

yapısını anlamayan bir öğrenci yabancı bir dili nasıl öğrenebilir? Mesleki alanda 

kaliteli iş gücüne sahip bir ara eleman olarak mezun olacak bu öğrenciler sosyal 

hayatlarında kendilerini doğru bir iletişimle ifade etmek zorundadırlar. Ayrıca ana 

dilini tam anlamıyla konuşup yorumlayamayan ve düşüncelerini kâğıda 

dökemeyen öğrenciler hem sosyal hayatlarında hem de diğer derslerinde başarısız 

olacaklardır.  



 Sınavsız geçişle gelen öğrencilere Türk Dili dersi içerisinde bir de diksiyon 

dersi verilmelidir. Konuşma ve yazmaya yönelik çalışmalar yaptırılmalıdır. 

Sınavsız geçiş sistemiyle gelen ve roman okuma alışkanlığı olmayan öğrencilere 

daha fazla roman okuma ödevleri verilmelidir. Çünkü sınavsız geçişle gelen 

öğrenciler romandan ziyade ders kitaplarını dahi okumamakta, not tutma 

alışkanlığı edinmemektedirler. Sınıf içerisinde, sınavsız geçişle gelen öğrenciler 

arasında yaşadığımız bu sorunlar sınavla gelen diğer öğrencileri de kötü 

etkilemektedir.  

 Vize ve final sınavı yaptığımızda sınavsız geçişle gelen öğrencilerin notları 

düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerle bire bir etkileşim içerisinde 

olmak zorunda olduğumuz Türk Dili derslerinde kalabalık sınıflar da başarıyı 

etkilemektedir. Türk Dili dersleri birleştirilmiş ya da çok kalabalık sınıflarda 

verilmemelidir.  

Ön Lisans Eğitiminde mesleğinde yeterli ve girişimci ruhu kazanmış 

bireylerin yetiştirilmesi amaç olmalıdır. Devlet ön lisans eğitimini bitirenlerden 

kendi işini kuracaklara düşük faizli krediler vererek ve iş kurmadaki yasal 

engelleri en aza indirerek gereken yardımı, kolaylığı sağlamalıdır. 

Seçmeli dersler öğrencinin ilgilerini, yeteneklerini, meslek öncesi aldığı 

eğitimi geliştirecek ve zenginleştirecek nitelikte ve çok çeşitli olmalıdır. Verilecek 

olan eğitimde, teori ve uygulama bütünlüğünün sağlanmasına büyük önem 

verilmelidir. Öğretim teknolojisi öncelikle öğrenme odaklı olarak yöntem ve 

donanım boyutlarında etkin bir şekilde işe koşulmalıdır (Erdem, 2005: 36). 
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