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ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK PROJESİ 

 

 

1. Giriş 

1.1. Çalışmanın özgünlüğü  

Yaptığımız araştırmaya göre ülke gelinde 4.2 planında bahsettiğimiz tüm faaliyetleri kapsayan 

herhangi bir çalışmanın yapıldığına rastlanmamıştır. Bununla birlikte proje faaliyetlerinin her biri 

amaç ve uygulama yönünden benze çalışmalardan farklılık arz etmektedir. Örnek olarak;  4.2.4 

bahsedilen YGS İLK-SON PROVA faaliyetlerinin hazırlık ve uygulama ve değerlendire aşamalarında 

tam anlamıyla ÖSYM formatında olması verilebilir. Yine proje kapsamında geliştirilen DATA veri 

tabanı; ilimizde uygulanan tüm deneme sınavları ve diğer merkezi sınavlarda alınan sonuçların 

arşivlendiği ve analiz edildiği bir program olarak karşımıza çıkması bu projenin özgünlüğüne örnek 

verilebilir. 

1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu  

Ülkemizin hedeflediği 2023 vizyonuna ulaşmada insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi 

önemli unsurdur. Bu anlamda eğitim öğretim çalışmalarında mesleki rehberlik ve yönlendirme 

faaliyetlerinin yapılması, öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlık ve yapılan ölçme değerlendirme 

çalışmalarının öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sonuçlarının analiz ve değerlendirilmesi, 

eğitim öğretim hizmetlerinin en önemli hedefleri arasındadır. Belirtilen hedeflere ulaşmada bölgesel 

gelişmişlik düzeyi, insan kaynaklarının kapasitesi ve ölçme değerlendirme ve rehberlik faaliyetleri için 

yapılandırılmış bir sistemin bulunmaması problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimizin 2014 TÜİK 

eğitim verilerine göre ülke genelinde 40’lı sıralarda olan il başarısının, daha aşağılara çekilme ihtiyacı 

oluşturmuştur. (www.tuik.gov.tr. 2016) 

 

2. Problem Durumu 

İlimizin TÜİK eğitim verilerine göre istenilen düzeyde olmaması, eğitimin sacayakları olan 

öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımına yönelik ilimizde daha önce yapılmış etkin bir çalışmaya 

rastlanmaması, eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme değerlendirme, yordama, kariyer 

planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmalarının istenilen düzeyde bulunmaması eğitimde kaliteyi 

ve standardı olumsuz etkileyen unsurlardan biridir. 

 

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri  

3.1. Çalışmanın amacı  

Projede İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; eğitimin sacayakları olan öğrenci, öğretmen ve 

velilerin aktif katılımı ile eğitimde bilinçlendirme ve yönlendirme, ölçme değerlendirme, yordama, 

kariyer planlama ve doğru tercihte bulunma çalışmaları aracılığıyla kaliteli ve etkili eğitim faaliyetleri 

sunma amaçlanmıştır. 

 

 3.2. Çalışmanın hedefleri 

Çalışmamız sonucunda insan kaynaklarını çok yönlü olarak etkili kullanma, kurumsal ve 

bireysel başarının izlenme ve değerlendirilmesi, eğitim bileşenlerinin engelsiz olarak bir araya gelerek 

bürokrasinin azaltılması ve birlikte karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, üstün başarı için paydaş 

katılımının sağlanması ve tüm bunlarla birlikte sayısal verilerin toplanıp analiz edilmesi gibi sonuçlara 

ulaşmada başarı sağlanması hedeflerimiz arasındadır. (TÜİK 2016 eğitim verilerine göre ilimizin 

sıralaması ilk 20’ye yükselmiştir.) 

- 2015 TÜİK eğitim verilerine göre 40’lı sıralarda yer alan ilimizin ilk 10 arasına 

girmesine katkı sağlaması 
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- Eğitim öğretim yılı başında, YGS VE LYS’de var olan branşlardaki başarı durumunu 

değerlendirmek için öğrenci, veli, eğitimci ve ilgili STK temsilcileriyle geniş katılımlı bir çalıştay 

yapılarak sonuçlarının analiz edilerek mevcut eğitim durumunun daha iyi hale getirilmesine yönelik 

kararların alınması 

- Rehber öğretmeni olmayan okullar başta olmak üzere, ilimiz ortaöğretim kurumlarının 

yaklaşık %60’ına ulaşılarak, sınava hazırlık, bilinçli tercih ve istihdam oluşturma konularında 

bilgilendirme yapılması 

- ÖSYM sınavlarında sınav öncesinde gerekli belgelerin unutulması, öğrencilerin sınava 

gireceği merkeze ulaşmada yaşadığı problemler, sınav kaygısı, heyecan, optik formda kaydırma, 

zamanı doğru kullanamama gibi gerçek sınav esnasında yaşanması beklenen olumsuz durumların, 

hazırlık sürecinden sınav sonuçlarının değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları ile gerçek sınav 

formatında uygulamalarla yaşanabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi. Yapılan iki il geneli 

deneme sınavı sonucunda öğrencilerin kaygı düzeylerini normal seviyeye çekmek ve yapılan 

hatalardan ders çıkarılmasını sağlayarak gerçek sınavda aynı hataların tekrarını engellemek.  

- İlimiz 12. Sınıf öğrencilerinin en az %50’sine ulaşılarak, kişilik özelliklerine yönelik 

doğru ve ulaşılabilir hedefler koymalarına katkı sağlamak amacıyla mesleki tanıtım panelleri 

düzenlemek. 

- Merkezi ve deneme sınavlarının sonuçlarının ve sonuca bağlı olarak ortaya çıkan 

kazanım haritalarının değerlendirildiği ve depolandığı dijital veri tabanı oluşturularak, il başarısının 

ülke, il, ilçe, okul ve branş bazında geçmişe yıllarla karşılaştırılmalı durumunun incelenmesi. 

- Başta rehber öğretmeni olmayan okulların 12. sınıf öğrenci ve velilerine, mezun 

öğrencilere uzman kişiler tarafından oluşturulacak tercih merkezi aracılığıyla üniversite ve bölümlerle 

ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verilmesi. 

- Yapılacak tüm faaliyetlerin proje süresince yazılı ve görsel araçlar kullanılarak 

yaygınlaştırılması ve tüm hedef kitle üzerinde farkındalık oluşturulması. 

Çalışmamızın hedefleri; ilimiz genelinde üniversiteye hazırlığı dokuzuncu sınıftan itibaren 

bilinçli bir eylem planı haline getirmek, ortaöğretim kurumlarında hali hazırda eğitim-öğretim 

sürecinde olan ve özellikle rehber öğretmeni bulunmayan 10 pilot ortaöğretim kurumumuzun 

öğrencilerine sınav sisteminin tüm detayları ile anlatılmasını ve kavratılmış olmasını sağlamak, 

kurumsal farklılıklara meydan vermeden ilimiz genelinde tüm ortaöğretim kurumlarında ortak çalışma 

alanları ve faaliyetleri oluşturabilmek, ilimizin hak ettiği ve arzuladığı başarı sıralarını yakalayarak 

üniversiteye yerleştirmede Türkiye geneli iller sıralamasında ilk on arasında yerini alabilmesini 

sağlamak. 

 

4. Yöntem ve Plan 

4.1. Yöntem 

Projenin yazım aşamasında mevcut durum analizi yapılmış, hizmet veren ve hizmet alan 

birimlerin temsilcileri bir araya getirilerek “otorite figürü yaklaşımı” ve “rasyonel yaklaşımlar” 

(tümevarım, tümdengelim)  yoluyla gerçekleştirilen çalıştayda SWOT Analizi yapılmıştır. Elde 

edilmiş verilerle aksiyon (eylem) yöntem kuramına uygun olarak alınan kararların saha uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan DATA sistemimiz sayesinde “tarihsel araştırma yönteminin” ışığından da 

yararlanılmış, geçmiş verilerle mevcut veriler karşılaştırılarak yordama yapılmıştır. 
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5. Uygulama 

5.1. Çalışmanın uygulanması 

TÜİK verilerine göre istenilen düzeyde bulunmayan il sıralamamızın kurumsal kapasitemizin 

artırılması yönünde bizlere mesaj vermekte olduğu görülmüştür. Durum değerlendirmesi yapmak ve 

çözüm önerileri oluşturmak amacıyla ilimiz eğitim paydaşlarının uzman temsilcilerini ve taraflarını 

doğrudan bir araya getirip etkin bir katılımla tüm gün süren bir çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay 

sonrası oluşan raporlar kitapçık haline getirtilip ilgili birim, okul ve katılımcılara dağıtılmıştır.  

 Proje Faaliyetleri 

1 

YGS ÇALIŞTAYI: Durum değerlendirmesi yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla 

ilimiz eğitim paydaşlarının uzman temsilcilerini ve taraflarını doğrudan bir araya getirip etkin bir 

katılımla tüm gün süren bir çalıştay yapılması. 

2 

SEMİNERLER: Öncelikli olarak rehber öğretmeni olmayan okullarımızda; 

      Öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon seminerleri 

      Okul türlerine göre sınav sistemi bilgilendirme seminerleri 

      Velilere Sınav sistemi ve kaygısına yönelik bilgilendirme seminerleri 

3 

Her yıl ilimiz geneli tüm 12. sınıf ve kontenjanlar dâhilinde mezun düzeydeki adayların 

katılacağı ve kendilerini il geneli başarı sıralarında görebilecekleri ÖSYM sınav yönergesine 

uygun YGS İLK PROVA ve YGS SON PROVA olmak üzere 2 YGS deneme sınavı 

uygulanması 

4 
Meslekleri ve özelliklerini tanıtmak amacıyla “Kariyer Günleri Etkinlikleri” 

gerçekleştirilmesi. 

5 

(DATA sistemi): Merkezi ve deneme sınav sonuçlarını Ülke, İl, İlçe, okul ve branş bazında son 

üç yılı içeren sonuçlarının değerlendirildiği ve depolandığı veri tabanın oluşturulması ve proje 

sürecinde izleme değerlendirme ayağında aktif olarak kullanılması  

6 
Tercih Merkezi: Özellikle okullarında rehber öğretmeni olmayan öğrencilere uzman kişiler 

tarafından bilinçli bir yönlendirme yapılması 

7 
Süreli yayınlar yoluyla tüm 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize Sınav siste yönelik bilgilendirme 

amaçlı kitapçıklar ve broşürler verilmesi. 
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İlgili raporları referans alarak projemizi hayata geçirmek için öncelikle rehber öğretmeni 

olmayan liseler başta olmak üzere öğrenci-öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme ve 

bilinçlendirme seminerleriyle işe başlanmıştır. Sunum içerikleri ziyaret edilen lise türüne göre her 

defasında güncellenmiş, sunumlarda ihtiyaç odaklı bilgilere yer verilmiştir. Ulusal anlamda isim 

yapmış uzmanlar eşliğinde de sınava yönelik “Kaygı ve Stres Kontrolü” seminerleri bu 

çalışmalarımızı takip etmiştir. 

 

 
 

 Çalışmaların akabinde ÖSYM standartlarıyla bire bir örtüşen deneme sınavlarını hayata 

geçirilmiş, il geneli tüm lise öğrencilerinin sınav başvuruları alınmış ve oluşturduğumuz yazılım 
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sayesinde gerçek sınav gibi sınav giriş belgesi internet ortamından TC. Kimlik numarası girilerek 

belgeleri alınmıştır.  Üniversite-İl MEM işbirliği ile soru hazırlama komisyonlarının ürünü olan, uzun 

uğraş ve bilimsel tetkiklerden geçtikten sonra meydana gelen orijinal sorular sınav kitapçığı haline 

getirilmiştir. Soru kitapçıkların yanında diğer materyaller -belediyemiz ortaklığıyla hibe alınmıştır.-

salon ve bina bilgilerine göre ayrı ayrı paketlenerek daha önce yazılımı oluşturularak görevlendirilen 

(kelebek sistemi) bina ve salon görevlilerine teslim edilmiştir.  

Sınav gerçek gününde ve saatinde, emniyet mensuplarının gerçek sınavda aldığı önlemler 

eşliğinde başlamıştır. Sınav sonucunda da kuryeler eşliğinde sınav evrakları toplatılıp üniversitede 

bulunan UZEM merkezinde okutulmuştur. Yukarıda anlatılan YGS İLK PROVA deneme sınavı, bir 

vakıf üniversitesi konsorsiyumunda YGS SON PROVA adında da ikinci kez yapılmıştır. Bu 

sınavlarımızın özgünlüğü ilin gerek merkezinde gerekse taşralarında ikamet eden, sınav merkezine ilk 

defa gelebilecek olan, sınav günü yaşayacakları olumsuzlukları ve aksaklıkları yerinde tecrübe etme 

imkânı vermektir. Yapılan araştırmaya göre ülkemiz genelinde benzerine rastlamadığımız bu 

çalışmamız ulusal basında da ayrıca yerini almıştır. 

 

 
 

ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS sonrasında ilimiz liselerindeki öğrencilerin seçmeyi 

düşündüğü mesleklerin hangileri olduğu yapılan tarama çalışması sonucunda belirlenmiştir. Ortaya 

çıkan mesleklerden oluşan akademisyenleri üniversitemiz işbirliği ile KARİYER GÜNLERİ etkinliği 

kapsamında ilçeler ve il merkezi gibi iki kısımda ve 34 oturum olacak şekilde panel düzenlenerek 

öğrencilerimizle buluşturduk.  
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Gerçek YGS ve yapılan denemeler sonucu Ülke, İl, İlçe, okul ve branş bazında son üç yılı 

içeren sonuçlarının değerlendirildiği ve depolandığı veri tabanın oluşturulması ve proje sürecinde 

izleme değerlendirme ayağında aktif olarak kullanıldığımız DATA sistemi oluşturulmuştur.  

Bilindiği gibi üniversite tercih süreci yaz aylarına yani okulların tatil dönemlerine denk 

gelmektedir. Bu durum öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için rehber öğretmenlerine ulaşımını 

engellemektedir. Bu durumdan dolayı nüfusun yoğun olduğu merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde 

tercih merkezleri açılmış,  görevlendirilen uzmanlar sayesinde tüm öğrencilerimiz bu hizmetten 

mahrum bırakılmamıştır. 
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 Projemizin etkililiğini somutlaştırmak ve ölçmek için ve öğretmen ve veliler üzerinde 

memnuniyet anketi uygulanarak son test yapılmıştır. Bu testlerin hazırlama ve uygulama 

basamaklarında paydaşımız olan üniversitelerimizden uzman desteği alınmıştır. 

Proje sürecinde tüm faaliyetlerin tanıtımına yönelik broşür, afiş, bülten, basın-yayın duyurusu, 

kurumsal web site yayınları ve sosyal medya kullanımı ile görünürlük ve yaygınlaştırılma faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Projemize başından sonuna kadar destek veren ve görev alan tüm paydaşlara yemekli bir 

toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda eğitimcilerin konuşmaları, sinevizyon gösterimi yapılarak ve 

çeşitli ödüller ve plaketler verilerek program kapanışı yapılmıştır. 

 

5.2. İzleme ve değerlendirme  

Projemizin tüm uygulama basamaklarının sonunda katılımcılara değerlendirme anketi 

sunulmuş ve iş başında değerlendirilebilme imkânına kavuşulmuştur. Ayrıca yapılacak tüm etkinlerin 

bilgilendirme ve planlama toplantıları, etkinlik akabinde de ve değerlendirme toplantıları ilgili birim 

ve okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler arşivlenerek ilimiz için 

geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu çalışma için elimizde önemli bir veri havuzu 

oluşturmuştur. Oluşturduğumuz DATA sistemi sayesinde de görülmüştür ki uygulanan deneme sınavı 

sonuçlarıyla gerçek sınav sonuçları karşılaştırılınca istatistikî sayısal değerler genel itibariyle 

örtüşmektedir. Bu veriler sayesinde okul, ilçe ve il geneli istatistikî verilerin somut bir şekilde takibi 

kolaylaşmıştır.  

 

 
 

6. Sonuçlar 

6.1.Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi 

10 ayrı komisyonla idareci, branş öğretmenleri, rehber öğretmenler, öğrenci, veli ve sivil 

toplum kuruşlarından oluşan toplam 120 temsilciyle gerçekleştirilen çalıştayda tüm paydaşlar temsil 

edilmiş ve alınan çözüm kararlarının %70’i hayata geçirilmiştir. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan 

raporlar derlenerek kitapçık haline getirilmiş ve toplam 500 adet basılıp ilgililere dağıtılmıştır. 

Velilere sınav sistemi ve kaygısına yönelik, öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon, okul 

türlerine göre sınav sistemi bilgilendirme ile birlikte “Kaygı ve Stres Kontrolü” seminerleri 
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kapsamında 20 ayrı seminer verilerek il genelinde yaklaşık 5000 öğrenciye ulaşılmıştır. Bu sayı 

toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %50’sine tekabül etmektedir. 

 TÜİK eğitim sıralamasına göre ilimiz ilk 40’tan ilk 20’lere yükselmiştir. Rehber öğretmeni 

olmayan liselerimizin %50’sine ulaşılıp gerekli çalışmaların planlanmıştır. İlk deneme sınavımız olan 

YGS İLK PROVA için ilimizden 12. sınıf öğrenci sayımız olan 9970 mevcudun 9241’i başvurmuş 

6152 öğrenci sınava katılmıştır. Yapılan ikinci il geneli YGS SON PROVA sınavına 9952 öğrenci 

başvurmuş, bu öğrencilerin 7113’ü sınava katılmıştır.  

Kariyer Günleri için il genelinde 14 panel gerçekleştirilmiştir. Her panel iki oturumdan 

oluşmaktadır. Bu panellere 12. Sınıf öğrencilerimizin 3500’ü katılmıştır. Bu sayı toplam öğrenci 

sayımızın %35’ini ihtiva etmektedir. 

DATA sistemimize 132 liseyi içeren veri tabanı oluşturulmuş ve bu liselerimize ayrı ayrı 

kullanıcı kodu ve şifre verilmiştir. Bu sayı tüm liselerimizin %100’ünü ihtiva etmektedir. 

Yılsonunda il geneli 11 merkezde oluşturduğumuz Tercih Merkezlerinden 3500 öğrencinin 

faydalandığı bilgisi elimize ulaşmıştır. Bu sayı da toplam öğrenci sayımızın %35’ini oluşturmaktadır. 

 

6.2. Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik 

Çalışmanın diğer okul kurumlar için model olabilirliği ve yerel ya da ulus geneline 

yaygınlaştırılabilirliğinden bahsedilecektir. 

Çalışmamızın ulusal basında yer almasıyla farklı illerden bilgi almak için tarafımıza birçok 

başvurunun olması göstermektedir ki ülke geneli diğer iller tarafından da ortak bir problem olduğu 

kanaati hasıl olmuştur. Çalışmamız ülke genelinde de takdir toplamış bir çalışmadır. 25 ilden gelen 

başvurularla beraber çalışmamızın yaygınlaştırılır olduğu kanaati bizde oluşmaktadır. Diğer iller için 

de yapılması gereken etkili bir planlama ve paydaş konsorsiyumuyla bu potansiyeli harekete 

geçirmektir. Tüm bu özellikler çalışmanın yaygınlaştırılabilirlik katsayısını artırmaktadır. 

Sürdürülebilirlik konusuna gelince; mevcut problem durumunun kendine özgü bir dinamizmi 

içinde barındırması, yıllara göre her öğrenci kuşağının aynı ihtiyaçlarla yüz yüze gelmesinden dolayı 

hizmet veren kurum olarak bu ihtiyacı yerine getirme gerekliliği,  ihtiyaçların değişkenliği ve bu 

değişkenliğin doğal sonucu olarak kurumsal kapasitenin gelişmesi gerekliliği projemize her yıl ihtiyaç 

duyulacağını göstermektedir. 


