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Öz
Meslek seçimi, kişinin hayatında yaptığı en önemli 
seçimlerden biridir. Seçimin önem derecesi, Türkiye 
Eğitim Sisteminde verilen meslek lisesi ya da genel li-
seye devam etme tercihinde olduğu gibi karar verme 
olgunluğuna erişme öncesinde yapıldığında daha da 
artmaktadır. Mezunlar kendi kararlarını verecek den-
li büyümüş olmadıkları için eğitim sistemi tarafından 
rehberlik hizmetinin sağlanması gerekir. Bu çalışma-
da öğrencilerin kendilerine ait değerlendirme süreci, 
mesleklere ait bilgilerinin düzeyleri ve kayıt öncesinde 
sağlanan rehberlik hizmetinin varlığına ilişkin soru-
lar meslek liselerinin kayıt döneminde derinlemesine 
görüşme tekniği kullanılarak sorgulanmıştır. Görüş-
melerde öğrencilerin çoğunluğunun kendilerini tanı-
madığı, ilgi alanlarını bilmediği, tercihlerini ailelerin 
yönlendirmesine, aldıkları puanlara ve not ortalaması-
na göre yapmakta oldukları ifade edilmiştir. Bu durum 
öğrencilerin kendileri için uygun olmayan bölümlerde 
eğitim alması sonucunu doğurur. Öğrenciler tercih et-
tikleri meslekler ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ve 
kayıt öncesinde yeterli rehberlik hizmeti almadıklarını 
belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Seçimi, Mesleki Rehberlik, 
Meslek Lisesi

Abstract
The career choice is one of the most important deci-
sions in one’s life. The level of importance increases, 
when it has to be made just before the graduates are 
not mature enough to make their own decisions, like 
it happens for the vocational school decision in Turkey 
Education System.Hence, the vocational guidance pro-

cedure should be provided throughout the education 
system. This study aims to explore the extent of the self 
assessment, the level of vocational information and the 
availability of previous guidance process during voca-
tional school registration using the in-depth interview 
technique. During the interviews it has been stated that 
the students do not have self-knowledge,not know their 
vocational interests, and do their career choice based 
on their families’ manipulation, their exam grades and 
their general average points. That results for the stu-
dents in having education which is not a good fit for 
them. Students also, have expressed that they do not 
have any information about the vocations that they 
choose and they haven’t been provided enough vocatio-
nal guidance before the registration.  

Keywords: Career Choice, Vocational Guidance, 
Vocational School

Giriş 
Türkiye’de 2012-2013 ÖğretimYılı sonu itibariyle 8 
sınıfı bitiren öğrenci sayısı, 653,022 erkek ve 599,125 
kadın olmak üzere toplam 1,252,147 kişidir (Milli 
Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2012-2013 s.25). 
Bu istatistik mezun olanlar yanında, bir meslek se-
çimi kararı verme aşamasında olan öğrenci sayısını 
da ifade etmektedir. Başka bir deyişle, 1,252,147 öğ-
renci, gelecekteki yaşamlarını belirleyecek önemli 
bir karar aşamasındadır. 2013-2014 Öğretim Yılı’nda 
hangi yöne gideceğinin kararını vermesi gereken 
öğrencilerin bir kısmı okula devam etmemekte, bir 
kısmı genel orta eğitim kurumlarına devam etmek-
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te, bir kısmı ise meslek ve teknik eğitim kurumlarına 
kayıt olmayı tercih etmektedirler. AB 2013 Türkiye 
İlerleme Raporu’na (Avrupa Komisyonu, 2013) göre 
ortaöğretimdeki kayıt oranı%70.1’e ulaşmıştır; buna 
göre ortaöğretime kayıt yaptırması beklenen öğrenci 
sayısının 877,755 olması tahmin edilebilir. Eğitime 
devam etmeye karar verenlerin %61’i genel liselere, 
% 39’u ise meslek liselerine kayıt olacaklardır (Eşme, 
2007, s.15). Tüm yukarıdaki istatistiklerden yola çıka-
rak yaklaşık bir tahmin ile meslek lisesine kayıt yap-
tırması beklenen öğrenci sayısı, 342,324 kişidir. 

Meslek seçimi kararı sürecini bir yıl içerisinde yaşa-
yarak meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenci sayısı, 
aynı zamanda meslek seçimi konusunda danışmanlık 
veya rehberlik alması gereken öğrenci sayısı anlamı-
na gelmektedir. Genel amaçlı liselerde eğitimlerine 
devam etme kararını veren öğrencilere göre meslek 
lisesine kayıt yaptıran öğrenciler meslek seçimi ka-
rarını dört yıl önce vermektedirler. Genel liselerden 
farklı olarak, meslek liseleri işyerlerinin ihtiyaç duy-
duğu becerilere sahip elemanları yetiştirmeye yönelik 
eğitim vermektedir. Mesleki teknik eğitim sisteminin, 
ülkemizin ihtiyacı olan becerili ve teknik insangücü-
nü yetiştirme görevini tam olarak yerine getirebilme-
siyle ilgili bütün unsurlar, 05.06.1986 tarihinde kabul 
edilen 3308 sayılı “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka-
nunu” çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir(Alkan 
vd., 1998, s.99). Mesleki teknik eğitimin amacı, genel 
olarak, öğrencileri üretim, ticaret ve hizmet sektörle-
rinde istihdam edilmek üzere nitelikli iş gücü olarak 
eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı olan 
yükseköğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel 
eğitimi vermektir (Eşme, 2007). Türkiye’de özellikle 
son yıllarda meslek seçiminde, meslek lisesi tercihleri 
özendirilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerin mezun 
olur olmaz bir işe başlaması ya da bir üst yükseköğ-
retim kurumuna devam etme tercihinde bulunması 
mümkündür. Firmaların işi yapmayı iyi öğrenmiş 
meslek lisesi mezunlarına taleplerinde büyük artış 
yaşanmaktadır. 

Mesleki eğitim bir an evvel hayata atılmak için iyi bir 
seçenek olarak görülmesine karşın, pek çok sorun 
boyutunu da kapsamaktadır. Öncelikle eğitimle ilgili 
ayrılan kaynak sorunu mesleki eğitim için de söz ko-
nusudur. Milli eğitimin kalite sorunundan bahsettik-
leri makalelerinde Torun vd., (2008, s.294) Türkiye’de 
eğitim çözümlerinin genel olarak, Gayri Safi Milli 
Hasıla ya da bütçeden ayrılan payın iyileştirilmesi 
bakış açısı ile sağlanmaya çalışıldığını, ancak son dö-

nemlerdeki iyileştirmelere karşın, öğrenci ve eğitim 
kalitesinin aynı oranda artmadığını belirtmektedir-
ler. “Eğitim harcama miktarındaki ve bütçeden ayrı-
lan oranlardaki artışların okur yazarlık ve okullaşma 
oranı, öğrenci ve öğretmen sayıları gibi niceliksel 
sorunlara etkileri olabileceğine karşın, eğitim harca-
malarının yüksek olmasından otomatik olarak eğitim 
hizmetlerinin niteliğininin de yüksek olacağı düşün-
cesine varılamaz.” şeklinde görüş bildirmektedirler. 
Şahin ve Fındık (2008) Türkiye’deki mesleki ve teknik 
eğitim sisteminin gerek orta öğretim, gerekse de yük-
seköğretim düzeyinde karşı karşıya olduğu sorunlar 
nedeniyle, Türkiye’nin gelişmekte olan sanayisinde 
istihdam etmek için nitelikli işgücü sıkıntısı çektiğini 
belirtmektedir. Yaşanan sıkıntılar ekonomiye verim-
sizlik olarak yansımakta, yazarlar nitelikli işgücü sıra-
lamasında Türkiye’nin Doğu Avrupa ülkeleri ve Ko-
lombiya gibi ülkelerin gerisinde kaldığını, dünyada 
37. sırada yer aldığını belirtmektedir. Diğer bir sorun 
ise gelecekteki mesleklerini belirlemek üzere olan ve 
meslek lisesi ya da genel lise tercihini yapan öğrenci-
lerin kendileri için en uygun alanı seçmelerinde ya-
şanmaktadır (Aypay, 2003).

Meslek seçimi bireylerin verdikleri önemli kararlar-
dan biridir. Meslek seçimi ile ilgili kuramlardan biri 
olan Özellik Faktör Kuramı ((Sharf, 2006; Chartrand, 
1991)  kişinin kendi niteliklerini bilmesini ve mes-
lekleri tanıyarak ikisi arasında anlamlı bir ilişkiyi ku-
rabilmesini gerektirmektedir. Eğer bireyler kendileri 
için doğru meslekleri seçtikleri ve kişisel nitelikleri ile 
uyumlu eğitimleri aldıkları takdirde iş yaşamlarında 
daha başarılı olmakta ve işyerine sağladıkları katkı-
lar artmakta, daha verimli çalışmakta, aynı zamanda 
kendi kişisel tatminleri de daha büyük olmaktadır 
(Lent ve Brown, 2006). Meslek lisesine devam ederek 
meslek sahibi olma kararı, öğrencilerin meslek seçi-
mi tercihlerini daha öne almasını ve kişinin gelecekte 
yapacağı işe ilişkin kararı, genel lise öğrencilerinden 
daha önce vermesini gerektirmektedir. Böyle bir ka-
rarı alabilmek için öğrencinin kendisini tanıması ye-
tenekleri ve potansiyeli konusunda bir görüş sahibi 
olması ya da aile ve okul çevresinden bir takım yön-
lendirmeler ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışma, meslek seçimi kararı vermek üzere olan 
zorunlu ilköğretim mezunu öğrencilerin, kendi nite-
liklerini ne ölçüde bildiklerini ve meslekleri ne oran-
da tanıdıklarını, bu süreçte nasıl bir rehberlik desteği 
aldıklarını keşifsel bir yaklaşım ile ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında karar süreci-
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nin incelenmesi için meslek liselerine gidilerek kayıt 
için gelen öğrenciler ve velileri ile görüşmeler yapıl-
mıştır. Meslek lisesi diğer liselere göre meslek seçimi 
kararını daha erken vermeyi gerektirdiği için araş-
tırma konusu olarak seçilmiştir. İzleyen bölümlerde 
önce literatürdeki çalışmalara yer verilmiş, ardından 
çalışmanın yöntemi anlatılmış, son olarak da elde 
edilen bulgular aktarılarak tartışılmıştır. 

Meslek Seçiminin Önemi
Normal koşullar altında yetişkin olan herkesin ken-
disinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere bir işte 
çalışması genel kabul görmüş bir toplumsal kural-
dır. Ancak kişinin yaptığı iş, nadiren sadece geçi-
mini sağlamak üzere yaptığı çalışmalardır. Yaşamını 
sürdürebilmek amacıyla para kazanmanın yanı sıra, 
çoğu zaman iş, kişiye ve ailesine, statü, saygınlık, gru-
ba aidiyet gibi toplumsal katılıma yönelik başka bir 
takım getirileri de beraberinde sağlar (Brown, 2007, 
s.18). İşlerinde başarılı olanlar, topluma ve insanlara 
faydalı ürünler üretebilecekleri bir ustalığa sahip ol-
duklarını düşünmekte; bu düşünce ise, bu tür ustalığa 
sahip olanların kendilerine olan özgüvenlerini artır-
maktadır. İş tatmini ve toplumsal statü, işlerin kişilere 
sağladığı psikolojik ve sosyolojik getirilerdir. Bu yüz-
den, kişilerin gelecekte yapacakları işleri belirlemeye 
yönelik olarak verdikleri meslek seçimi kararının, ya-
şamlarında aldıkları en önemli kararlardan birisi ol-
duğunu söylemek yanlış olmaz. Meslek seçimi kararı, 
kişinin hayatı boyunca yaşayacaklarını belirleyen bir 
karardır; kişinin işteki başarı durumunu, gelecekte-
ki iş bulma olasılığını, nerede oturacağını, kiminle 
evleneceğini ve kimlerle bir arada vakit geçireceğini 
belirleyebilecek bir etkiye sahiptir. Diğer bir önem-
li nokta, belli bir meslek adının, o mesleği icra eden 
kişiler hakkında belli bazı bilgileri de temsil etmesi-
dir. Seçtiği meslek, kişinin mesleğe güdülenmesini, 
kendi hakkındaki içgörüsünü, yeteneklerini algılama 
biçimini ve o meslek hakkındaki bilgisini ve algısı-
nı yanısıtır(Kuzgun, 2000, s.131). Hannah Arendt 
(1998, s.7) çalışmanın insan faaliyetlerinin en önem-
lilerinden biri olduğunu belirterek ve “yeryüzündeki 
yaşamın insanlığa verilmesindeki temel şartlarından 
biri olduğunu” ifade etmektedir. Benzer şekilde, Kav-
ka (2000, s.179), çalışmanın bireylerin kendilerine 
değer vermesini ve kendine güveninin besleyen en 
önemli faktör olduğunu belirtir. 

Meslek seçimi kararı, hem gelecek yaşamı belirlemesi 
açısından hem de kişilerin kendilerini gerçekleştire-
bilme olanakları sunması açısından bireylerin hayat-
ları boyunca verdikleri en önemli kararlardan biridir. 
Frank Parsons tarafından yapılan çalışmalardan yola 
çıkarak daha sonra teorisi E.G. Williamson tarafın-
dan geliştirilen Özellik Faktör Kuramı’nın temel 
varsayımlarından biri, “Bir mesleğin gerektirdiği ni-
teliklerle, bireyin nitelikleri arasında ne denli yakın-
lık varsa, çalışma hayatında mesleki başarı olasılığı o 
derece yüksek olur.” şeklinde belirtilmektedir (Sharf, 
2006, s.26). Özellik Faktör Kuramı, öncelikle işlere en 
uygun elemanların yerleştirilmesi amacıyla geliştiril-
miş olmasına karşın, ilerleyen zamanda okul başarısı 
konusu da kapsamına alarak öğrencilerin nitelikleri-
ne uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi ama-
cıyla da kullanılmıştır. 

Meslek Seçimi Sürecini Etkileyen 
Faktörler
Meslek seçimi konusunda yapılan çalışmalar temel 
olarak süreç yaklaşımını (Germenijs ve Verschueren, 
2007; Esbroeck vd., 2005; Stringer ve Kerpelman, 
2010) benimsemekle birlikte, meslek seçiminde plan-
lanmamış, sezgisel ve tesadüfi olayların etkisini ince-
leyen çalışmalar da (Bright vd., 2005; Krieshok vd., 
2009) bulunmaktadır. Meslek seçimi son derece kar-
maşık bir süreçtir. Sürecin bu niteliğinden dolayı da 
süreçte etkili olan faktörlerin belirlenmesi, faktörleri 
birbirleri arasındaki ilişkilerin açıklanması ve üzerin-
de çıktıları olumlu şekilde etkileyecek olanların ya da 
her bir faktörün çıktıya olan etkisinin belirlenmesi 
güçleşmektedir (Germenijs ve Verschueren, 2007; 
Esbroeck vd., 2005). Bu süreçte yetenekler, ilgiler, de-
ğerler, ihtiyaçlar gibi psikolojik, sosyo-ekonomik dü-
zey ve cinsiyet gibi sosyal faktörler etkili olmaktadır. 
İnsanlar genellikle çoklu potansiyele sahiptirler ve 
birden fazla mesleğe uygundurlar. Bir kimsenin çe-
şitli yeteneklerinden hangilerinin meslek etkinlikleri 
ile değerlendirmeyi uygun bulacağı, sosyal konumu, 
başta ailesi olmak üzere çevrenin pekiştirici ya da en-
gelleyici tutumu tarafından belirlemektedir (Kuzgun, 
2000). 

Meslek seçimi yapılması sürecinde yaş da önemli bir 
faktördür. Gelişim kuramlarına göre ilerleyen yaş ile 
birlikte kişilerin benliklerini ve değerlerini tanıma-



44

Meslek Lisesi Tercihi Sürecinin Keşifsel Olarak İncelenmesi

ları daha da artmaktadır. Ginzberg ve arkadaşları ile 
Super tarafından ortaya atılan Gelişim Kuramlarına 
göre, meslek tercihi için en gerçekçi karar verme yaşı 
olarak, ülkemizde orta öğretim sonrası yaşa karşı 
gelmekte olan, 18’li yaşlar belirtilmektedir (Kuzgun, 
2000, s.166-177). Daha erken yaşlarda da karar veri-
lebilir, bu durum, karar aşamasında yapılması gere-
ken rehberlik çalışmalarının ya da karar aşamasına 
etraftan verilecek desteğin çok daha fazla önem taşır 
hale gelmesi demektir. Douglas Low vd. (2005) yap-
tıkları meta analiz çalışmasında mesleki ilginin ilk 
ergenlik döneminden (12 yaş) 18’li yaşlara kadar de-
ğişmediğini, üniversite eğitimi alınan yıllar boyunca, 
yani 18-21.9 yaş dönemi aralığında hızla bir gelişim 
gösterdiğini ve ardından izleyen 20 yıl süresinde ise 
aynı kaldığını ortaya koymuşlardır. 

Meslek seçiminde aile mutlaka göz önünde bulundu-
rulması gereken bir faktördür. Uzun yıllardır ailenin 
meslek seçimine etkileri konusunda çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bu konuda yapılan ilk çalışma Roe tara-
fından gerçekleştirilmiş olmasına karşın (Roe, 1957), 
Bowlby’nin Bağımlılık Teorisi, mesleki konularda 
danışmanlık yapanlara, ailelerin yapılarını araştırma 
konusunda yetki sağlamıştır (Bowlby, 1982). Aynı dö-
nemlerde, Bratcher tarafından yapılan bir başka çalış-
ma ise (Bratcher, 1982) ailenin sahip olduğu öyküler, 
sınırlar ve kuralların bir kişinin meslek seçimindeki 
en önemli faktörler olduğunu öne sürüp, bunların 
olası etkilerini inceleyerek bu sürece farklı bir bakış 
açısı getirmiştir. Meslek seçimi kararı verme aşaması-
na gelen öğrencilerin, kendi başına karar verememesi, 
seçimlerini başkalarına bırakması, başkalarının bek-
lentilerine tercih ve planlarında öncelik verme zorun-
luluğunu duyması, kararlarının sorumluluğunu al-
maktan kaçınması ve başkalarının kendisi adına karar 
vermesini beklemeleri, bağımlı bir kişiliğin gösterge-
leridir. Bağımlı kişilerin ilk ve temel bağlantı objeleri 
ana babalarıdır (Kuzgun, 2000, s.165). Karar verirken 
başkalarının görüşlerine göre hareket etme durumu 
en çok bilgi yetersizliği olduğu zamanlarda görülür. 

Ülkemizde de meslek seçiminde etkili olan faktör-
ler konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ahmet Aypay 
(2003) öğrencilerin meslek seçimini zor bir karar 
olarak nitelemiş ve Çanakkale ilinde yaptığı anket 
çalışmasında meslek seçimi sürecinde etkili olan fak-
törleri; cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, akademik 
başarı, şehirde ya da köyde yaşama, okul seçiminde 
ailelerin etkisi şeklinde sıralamıştır. Caner ve Ökten 
(2010) meslek seçimi kararını bir risk ve getiri çer-

çevesinde incelemişler, süreçte ailenin geliri, babanın 
kendi işini kurma durumu ve sigortalı olma koşulla-
rının etkili olduğunu, öğrencilerin iş bulma açısında 
düşük riskli eğitim ve sağlık gibi alanlara yöneldikle-
rini öne sürmektedirler. Cenkseven-Önder vd. (2010) 
daha otoriter ailelerin çocuklarının ilgisiz olanlara 
göre mesleki açıdan daha kararlı olduğunu ve ailele-
rine orta düzeyde bağlı olan öğrencilerin az ya da çok 
bağlı olanlara göre daha kararlı olduğunu buldular. 
Bu denli karmaşık faktörlerin etkili olduğu meslek 
seçimi sürecinin, bireyler için en büyük faydayı sağla-
yabilmesi için süreçte mesleki rehberlik gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

Türkiye’de Meslek Seçimi Kararında 
Rehberlik Çalışmalarının Rolü
Mesleki rehberlik tüm dünyada önemli bir politi-
ka unsuru olarak görülmekte olup, Watts ve Sultana 
(2004) tarafından mesleki rehberlik politikalarında 
orta gelir grubundaki ülkelerde yüksek gelir grubun-
daki ülkelere göre önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 
Türkiye orta gelir grubundaki ülkeler arasında yer 
almaktadır. Mesleki rehberlik ile ilgili sorumluluk 
Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir. İlköğretimin amaçları 
arasında(Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumla-
rı Yönetmeliği Tebliğler Dergisi, 2008)

Madde 5 — Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda;

a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek on-
ları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

i)  Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özellik-
lerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri 
tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve 
kurumlara yöneltmek, 

yer almaktadır. “Yönlendirme; temelde öğrencinin 
eğitim süreci içinde bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar 
çerçevesinde yönelmesine yardımcı olmak, kendisini 
bütünlüğü içerisinde tanımasına, mesleki gelişimine 
ilişkin davranışları kazanmasına, kararlar vermesine 
ve geleceğini planlamasına yönelik bilimsel hizmetle-
ri, süreklilik içinde öğrenciye vermek için düzenlenen 
etkinliklerin tümü” olarak tanımlanmaktadır(Milli 
Eğitim Bakanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 
Geliştirme 1: Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, 1990, s.19).
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Ülkemizde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 
yönlendirilmesi uygulamalarına yönelik fikir ve dü-
şünceler, hükümet programlarında, milli eğitim şura-
larında ve kalkınma planlarında konu edilerek sürekli 
gündemde tutulmuştur (Arslan ve Kılıç, 2000). Tüm 
eğitim politikaları, bireylerin niteliklerine uygun 
meslekleri seçmelerine ve potansiyellerine ulaşma-
larına katkı yapmayı hedeflemelidir. “Bu bağlamda, 
gelecekleri için karar verme sorumluluğunun bireyler 
ve ailelerinde olduğu dikkate alınmalıdır. Aydagül’e 
göre (2006, s.12) “Bireylere, temel eğitim sonrasın-
da öğrenimlerine devam etmeleri için seçenekler ve 
tercihleri doğrultusunda bilgili kararlar vermeleri 
için rehberlik hizmetleri sunulmalı ve devam etmeyi 
tercih ettikleri örgün ve yaygın eğitim alanlarında ka-
liteli eğitim almaları sağlanmalıdır.”

Mesleklere yönlendirme okulların rehberlik ve psi-
kolojik danışma merkezleri tarafından yürütülmesi 
gereken bir görevlerden biridir. Milli Eğitim Bakan-
lığı 2009 Yılı Bütçe Raporuna (2008) göre, 2008 yılı 
sonu itibariyle 198 Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
ile ilköğretim ve ortaöğretimde okul rehberlik ve psi-
kolojik danışma servislerinde toplam 13.000 rehber 
öğretmen görev yapmakta iken, 2013 yılı sonu iti-
bariyle merkez sayısı 334’e ulaşmıştır (Milli Eğitim 
İstatistikleri, Örgün Eğitim 2012-2013). Mesleki reh-
berlik hizmeti, merkezlerin yapmak zorunda olduğu 
diğer görevlerin çokluğu, rehber sayısındaki yeter-
sizlik, okullardaki mevcut öğrenci sayısının çok fazla 
olması gibi nedenlerle gerektiği gibi yapılamamakta, 
merkezlerde çalışan rehber öğretmenler mesleki tat-
minsizlik yaşadıklarını belirtmektedirler. 

Ülkemizde mesleki rehberlik konusunda yapılan ça-
lışmaların bir kısmı öğrencilere yönelik (Ataklı, 2000; 
Aypay, 2003; Kesici, 2007) bir kısmı rehberlere yöne-
lik (Gazioğlu-İşmen vd., 2007; Külahoğlu, 2009) olup, 
niteliksel çalışmalar da (Demirel, 2010; Kesici, 2007) 
bulunmaktadır. Ültanır (2003) Türkiye’de gençlerin 
mesleksel yönelimlerine uygun olan eğitsel yönlen-
dirme hizmetlerine duyulan gereksinimin arttığını 
belirtmektedir. Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik bölümleri, diğer Eğitim Fakülteleri prog-
ramlarına nazaran istihdam olanakları daha zengin 
olduğundan en fazla tercih edilen bölümler olmak-
tadır. Çok sayıda Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
bölümü mezunu olmasına karşın, alanda çalışanların 
pek çok sorunu bulunmaktadır. Yeşilyaprak (2012, 
s.7-8) tarafından Türkiye’de kariyer danışmanlığı ala-
nı ile ilgili sorunlar 

•	 Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı terim-
lerinin oturmamış olması ve verilen hizmetler ile 
ilgili gerçekçi olmayan beklentiler

•	 Okullarda istihdam edilen kariyer danışmanları-
nın sayısının yetersizliği

•	 İstihdam edilenlerin yaklaşık yarısının özellikle 
kariyer danışmanlığı ile ilgili temel dersleri al-
mamış olması

•	 Kariyer danışmanlığı hizmetinin mesleğe yön-
lendirecek bir üniversite tercihi yapma desteği 
olarak görülmesi ve üniversitelerin arzı ile talep 
arasındaki dengesizlik, üniversitelerdeki kariyer 
danışmanlık hizmetlerinin az olması olanların 
da profesyoneller tarafından yapılmaması

•	 Türkiye’deki kariyer danışmanlığı hizmeti ilk 
olarak ABD kaynaklı başlamasına karşın, Av-
rupa Birliği’ne katılım çabalarına bağlı olarak 
Avrupa’ya yönelmesi ve bu ülkelerin de Türkiye 
ile karşılaştırıldığında fazla deneyim ve bilgiye 
sahip olmaması olarak sıralanmıştır. 

Gazioğlu-İşmen vd. (2007) ve Külahoğlu (2009) ta-
rafından yapılan çalışmalarda rehberler okullarda 
verilen mesleki rehberliğin yetersiz olduğunu ifade 
etmişler, Şahin (2007) tarafından yapılan çalışmada 
da 6, 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin gözünden rehberlik 
çalışmaları değerlendirilmiş ve öğrenciler memnuni-
yetsizliklerini ifade etmişlerdir. Hem rehberlik hiz-
meti alanlar hem de hizmet verenler süreçten mem-
nun olmadıklarında ortaya kaynak israfı, katlanılma-
sı gereken maliyetler çıkmaktadır. 

İstanbul Ticaret Odası tarafından yaptırılmış mesleki 
eğitimi konu alan bir çalışmada, teknik ve endüstri 
meslek lisesi mezunlarının %50 kadarının eğitim gör-
dükleri alanda çalışmadıklarını (Özcan, 2010, s.20) 
ve bu oranın bir çıraklık ile ilgili bir başka çalışmada 
%13 değerine kadar düştüğü belirtilmektedir(Bircan, 
Akpınar, Çevik, 1998, s.221). Özellikle ikinci araş-
tırma on seneden eskiye dayanmasına karşın, günü-
müzde yaşanmakta olan durumda fazla bir değişiklik 
görülmemektedir. Özcan (2010) tarafından da belir-
tildiği gibi, Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğreti-
me yapılan harcamaların büyük bir bölümünün geri 
dönüşü olmamaktadır. Yukarıda anlatılanlar, mesle-
ki rehberlik desteği ile öğrencilerin kendileri için en 
doğru mesleğe yönelmesinin önemini anlatmaktadır. 
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Yapılan literatür araştırmalarında çalışmaların öğ-
rencilere yönelik, rehberlik hizmeti verenlere yönelik 
olmakla birlikte, Türkiye kapsamındaki çalışmaların 
çoğunun nicel çalışmalar olduğu, ve nitel çalışmalar 
(Demirel, 2010; Kesici, 2007), bulunmakla birlikte bu 
çalışmalardan incelenlerin rehberlik hizmeti verenle-
re yönelik olduğu görülmüştür. Öğrencilerin doğru 
mesleğe yönlendirilmesi konusunda yapılacak nite-
liksel çalışmaların alandaki boşluğun doldurulması-
na bir nebze de olsa katkıda bulunacağı, bireysel ör-
neklerin keşifsel bir yaklaşımla ortaya koyulmasının 
alana fayda sağlayacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla 
bu çalışma ile amaçlanan, 8 yıllık ilköğretim mezunu 
öğrencilerden meslek tercihi yaparak meslek lisesine 
kayıt yaptırmaya karar verenlerin kendi nitelikleri 
hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını, meslekleri 
ne ölçüde tanıdıklarını ve meslek tercihi sürecinde ne 
kadar danışmanlık desteği aldıklarını keşifsel olarak 
araştırmaktır. İzleyen bölümde çalışmanın yöntemi 
ve bulgular yer almaktadır.

Yöntem
Bu çalışmada bireysel örneklerin ortaya çıkarılabil-
mesi amacıyla derinlemesine görüşme tekniği kulla-
nılmıştır. Görüşmeler Eskişehir ili sınırları içindeki 
meslek liselerine gidilerek okullarda kayıt dönemin-
de yapılmış, görüşme verileri betimsel analiz yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Betimsel analiz, niteliksel 
bir analiz türüdür; çeşitli veri toplama teknikleri ile 
toplanmış verilerin belirlenen temalara göre özet-
lenmesi ve yorumlanmasını içerir. Betimsel analiz 
yöntemi kullanan araştırmacı görüştüğü ya da gözle-
miş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 
yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara çalışması 
içinde sık olarak yer verebilmektedir. Betimsel analiz-
de temel amaç verilerden elde edilmiş olan bulguların 
özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde ilgili tarafla-
ra sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).

Araştırma niteliksel bir yöntem izlemiş kayıt için ge-
len öğrenciler ve velileri ile derinlemesine görüşmeler 
yapılarak, süreç hakkında bilgi toplanmıştır. Görüşme 
için mülakat soruları formu hazırlanmıştır. Bir süreci 
tanımlamak, onun içindeki dinamikleri anlamak söz 
konusu olduğunda, görüşme yönteminin kullanılma-
sı, sürecin genel durumunu ortaya çıkarabilmek açı-
sından yararlı olmaktadır (Seidman, 2006, s.11). Elde 
edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak 
çözümlenmiştir. Betimsel analiz yaklaşımı, araştırma 
sırasında elde edilen verilerin, araştırma sorularının 
ortaya koyduğu temalara göre organize edilmesine ve 

görüşmede kullanılan sorular veya boyutlar dikkate 
alınarak sunulmasını sağladığı için tercih edilmiştir 
(Fontana ve Frey, 2005, s.714). 

Çalışmanın evreni Eskişehir ilindeki liseye kaydola-
cak tüm öğrenciler olarak alınmıştır. Kayıt aşama-
sındaki öğrencilerin bir kısmı özellikle yüksek puan 
alanlar ve 8 yıllık ilköğretimi yüksek not ortalaması 
ile bitirenler, Seviye Belirleme Sınavından (SBS) yük-
sek puanlar alanlar doğrudan tercih yapmakta, kayıt 
yaptıracakları okulları önceden tercih etmektedirler. 
Dolayısıyla belirlenen tarihler arasında meslek lisele-
rine kayıt yaptırmak üzere gelen öğrenciler belirli bir 
planları olmadan sadece bir meslek lisesine kayıt ol-
mak amacıyla gelmektedirler. Bu yüzden ilgi alanları 
da diğerlerine göre daha belirsizdir.

Öğrenciler ile kayıt için geldikleri okullarda görüş-
meler yapılmıştır. Gidilen okullarda öncelikle okul 
yöneticileri ile görüşülerek görüşme yapılması için 
uygun bir yer tahsis etmeleri istenmiştir. Tahsis edi-
len yerler, genel olarak kayıt yapılan ofisler ya da ofis-
ler civarındaki yakın yerler olmuştur. Bu durum, hem 
kayıt sürecini, hem de öğrencileri gözlemek için iyi 
bir fırsat sağlamıştır. Öğrenciler ile yapılan görüşme-
ler öncesinde, okul müdürleri ya da yetkili öğretmen-
ler ile görüşmeler yapılması suretiyle, öğrencilerin 
tercihleri konusunda okul yöneticilerinin ve öğret-
menlerin de görüşleri alınmıştır. Bu görüşmeler araş-
tırma kapsamı içerisine dahil edilmemiştir. 

Bulgular ve Tartışma
Görüşmelerin yapıldığı okullar Eskişehir ili sınırla-
rı içerisindeki 5 meslek lisesidir. Toplam görüşülen 
öğrenci sayısı 34 kişidir. Görüşmeler yarım saat ile 1 
saat arasında sürmüş, görüşmeler izin alınarak kay-
dedilmiştir. Kayıtlar sırasında görüşülen öğrencilere 
ait özet bilgiler Tablo 1.’de sunulmuştur.

Görüşme sonucunda elde edilen veriler incelenerek 
tematik bir çerçeve oluşturulmuştur. Yapılan incele-
meler sonucunda temalar; benlik algısı, meslekleri ta-
nıma, okullardaki mesleki rehberlik ve yönlendirme, 
okul dışı yönlendirme ve karar süreci algısı altında 
sınıflandırılmıştır. Ortaya çıkan 5 tematik çerçeveye 
göre veriler işlenmiştir. Ardından elde edilen bulgu-
lar tanımlanmış ve yorumları aşağıda yer almaktadır. 
Güvenilirliğin sağlanması amacıyla bir başka uzma-
nın verileri incelemesi sağlanmıştır.  
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Benlik Algısı
Öğrencilerin benlik algısı ile ilgili sorular ile kendile-
rini ne şekilde algıladıklarına ilişkin sorulara verdik-
leri cevaplar, öğrencilerin kendi ilgi alanları, yetenek-
leri konusunda fazla bilgi sahibi olmadıklarını, ancak 
bir takım varsayımlara dayalı olarak geleceğe ilişkin 
beklentileri olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin 
%41’i (14 öğrenci) kendisi hakkındaki benlik algıla-
rını yapmayı sevdikleri işleri ya da meslek alanı ile il-
gili tercihleri doğrultusunda belirtmişlerdir. İlgilerini 
ifade eden öğrenciler içinde, Caner ve Ökten (2010) 
tarafından ulaşılan sonuca benzer şekilde, insan sağ-
lığı ile ilgili bölümlere ilgilerinden dolayı, sağlık alanı 
ve hemşirelik en fazla istenen bölümdür. Ancak öğ-
renciler puanları yetmediği için bu mesleği seçeme-
diklerinde, insan sağlığı ile ilgili olan başka bölümleri 
tercih etmeyi, ya da başka alanlarda eğitim alarak 
sağlık hizmetleri alanında çalışmayı hiç düşünme-
mektedirler. Karşılaşılan bu durumda, öğrenciler ve 
ailelerinde sağlık konusunda iş bulma imkanının çok 
daha fazla olduğu düşüncesinin etkili olduğu tahmin 
edilmektedir. Tercih sıralamasında, öğrencilerin ken-
di ilgi alanlarına yakın buldukları için istedikleri sağ-
lık alanını izleyen diğer bölümler, elektrik elektronik, 
bilgisayar ile ilgili bölümler ve makine bölümleridir. 
Sadece 2 öğrenci kendi benlik algıları konusunda 
farklılık göstermişlerdir. Bu 2 öğrencinin, kendilerine 
ilişkin algıları ve potansiyellerinin farkında oldukları 
ve bunu ifade edebildikleri gözlenmiştir. Bahsedilen 2 
öğrenciden biri yaz tatillerinde çeşitli işlerde çalışmış 

ve staj dönemlerini iyi değerlendirdiğini belirtmiştir. 
Karşılaşılan durum Stringer ve Kerpelman (2010) ve 
Broadbent ve Cacciattolo (2011) tarafından öne sü-
rülen iş deneyimine sahip olmanın meslek seçimi ka-
rarına olumlu katkı yaptığı çıkarımları ile tutarlıdır. 

Diğer öğrenciler(15 öğrenci) ise, kendi nitelikleri, 
ilgileri ya da yeteneklerine ilişkin herhangi bir algı 
belirtmemişlerdir. Karşılaşılan durum, Douglas Low 
vd. (2005) tarafından ulaşılan sonuca benzer şekilde 
bahsedilen yaş döneminde henüz bir mesleki ilginin 
oluşmadığının göstergesi olarak ele alınabilir. Yani 
öğrenciler Gelişim Kuramlarında belirtildiği gibi 
(Kuzgun, 2000), bulundukları yaş itibariyle henüz 
mesleki ilgilerini belirleyebilecek olgunlukta değil-
dirler. Karşılaşılan bu durum Kesici (2007) tarafından 
ifade edilen öğrencilerin kendilerinin ilgi alanlarını 
bildikleri ifadesi ile ters düşmektedir. Kendi ilgileri ve 
nitelikleri konusunda belirsizlik yaşayan öğrencilerin 
kayıt olacakları bölümler ile istedikleri arasında çok 
büyük farklar olduğu gözlenmiştir. Örneğin öğrenci 
bilgisayarlara ilgisi olduğunu söylerken İnşaat bölü-
müne kayıt yaptırmayı istemektedir. 3 öğrenci kayıt 
için kendileri gelmediklerinden herhanbir algı değer-
lendirmesi söz konusu olmamıştır.

Benlik algısı ile ilgili diğer bir nokta, görüşülen öğren-
cilerin tamamının kendilerini değerlendirme aracı 
olarak, okullarda aldıkları diploma notlarını ve Orta 
Öğretim Seviye Belirleme Sınavında aldıkları sonuç-

Tablo 1. Görüşülen Öğrencilere Ait Özet Bilgiler
Cinsiyet Kadın:          %36 

Erkek:       %64 

  

Yaş  1997 - ……… doğumlu:         % 9 

1. doğumlu:        %77 

………. - 1995 doğumlu:        %14 

  

Kayda birlikte gelinen kiş iler  Tek başına gelenler:  %3  

Kendisi gelmeyip, sadece velisi gelenler: %9  

Aile üyeleri, arkadaşlar, komşular, akrabalar ile gelenler:          

%88  

  

Kardeş  sayıs ı  Tek çocuk:                    %15  

2 kardeş:                       %35  

3 kardeş:                       %40  

4 ve daha fazla kardeş: %8  
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larını kullanmalarıdır. Benzer sonuç Aypay (2003) 
tarafından da ifade edilmiştir. Öğrencilerin diploma 
notları ve Orta Öğretim Seviye Belirleme Sınavında 
aldıkları puanlar ile değerlendirilmesi öğrenci velileri 
ve okul yöneticileri ile kayıt yapan görevliler için de 
geçerlidir. Değerlendirmeler tüm durumlarda alınan 
puanlara göre yapılmakta, puanlar dışında başka bir 
ölçüt gözetilmemektedir. Kayıt sırasında ilk olarak 
puanlara bakılmakta, genel olarak da düşük bir puan 
ile karşılaşılınca, öğrenci konusundaki beklenti düze-
yi düşmektedir.  

Meslekleri Tanıma
Kayıtlar sırasında görüşülen öğrencilerin büyük kıs-
mı genel olarak mesleklere ilişkin bilgilerinin eksik 
olduğunu söylemişlerdir. Öğrencilere tercih ettikleri 
bölümü ve mezun olduklarında çalışmak istedikle-
ri işin ne olduğu sorulduğunda %79’u (27 öğrenci) 
mesleğe ilişkin bilgisinin olmadığını ifade etmiş, ya 
da kayıt yaptırmak için geldikleri bölümler ile alaka-
sız işlerde çalışacaklarını söylemişlerdir. Ortaya çıkan 
sonuçlar Kesici (2007) tarafından orta öğretim öğ-
rencilerinin kariyer rehberliği konusunda ifade edi-
len kendi ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi oldukları 
ancak, istedikleri mesleği yapabilmek için hangi nite-
liklere sahip olmaları gerektiğini bilmedikleri ifade-
siyle tutarlıdır. Görüşülen öğrencilerde gözlenen bir 
diğer olgu ise, meslek lisesinden mezun olduklarında 
çalışmak istedikleri bölüm ya da yapacakları iş sorgu-
landığında, kendilerini doğrudan üniversite sınavına 
girip orada başarılı olmuş varsayarak, üniversiteden 
mezun olacakları bölümü söylemeleridir. 

Öğrencilerin içinde belirli bir bölüm hedefi ile ge-
lenlerin sayısı oldukça azdır (2 öğrenci). Öğrencilere 
meslekleri tanıyıp tanımadıkları sorulduğunda eğer 
ailelerinde ya da çevrelerinde meslek üyesi kişiler 
bulunuyorsa tanıdıklarını ifade etmişlerdir. Bir kısım 
öğrenciler ise örneğin endüstriyel otomasyon bölü-
münü isteyen bir öğrenci “Bu bölümden mezun olan 
ne iş yapar biliyor musun?” sorusuna cevap olarak, 
bir fikri olmadığını belirtmiştir. Bir başka öğrenci ise 
bilgisayar konusunda kendisinin ilgisi olduğunu dü-
şünerek bilgisayarlı imalat teknolojileri alanını tercih 
ettiğini belirmiştir. Bir diğer öğrenci ise “Bilgisayarlı 
imalat teknolojileri alanından mezun olursan ilerde 
hangi mesleğe sahip olacaksın?” sorusuna “Bilgisa-
yar mühendisi olacağım.” cevabını vermiştir. Ataklı 
(2000, s.32) tarafından yapılan çalışma sonucunda 
da aynı sonuca ulaşılmış ve yazar “Gençlerin kariyer 

seçenekleri konusunda bilgilendirilmelidir ve ilgili 
yükseköğretim programları genişletilmelidir.” öneri-
sinde bulunmaktadır. Stringer ve Kerpelman, (2010) 
tarafından da belirtildiği gibi staj vb. iş deneyimine 
sahip olmak bireylerin meslek seçimine olumlu katkı 
sağlamaktadır. 

Okullardaki Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme
Meslek lisesine yapılan yönlendirmenin bir önceki 
eğitim basamağı olan ilköğretim okullarında yapıl-
ması beklenmektedir. Öğrencilere mezun oldukları 
ilköğretim kurumlarında rehberlik desteği alıp alma-
dıkları çeşitli biçimlerde tekrar tekrar sorulmuştur. 
Öncelikle okulda bir rehberlik servisi olup olmadığı 
sorgulanmış, 26 öğrenci rehberlik servisinin varlığını 
belirtmiştir. Rehberlik servisi ile görüşmeye giden 1 
öğrenci olmuştur. Görüşmenin bir kez ve teneffüs sa-
atinde yapıldığı belirtilmiştir. 14 öğrenci tarafından, 
rehberlik çalışmalarının, mesleklerin ve okulların ta-
nıtılması şeklinde gerçekleştiği bildirilmiştir. 10 öğ-
renci rehberlik derslerinin boş geçtiğini söylemiştir. 
Okullarında rehberlik servisi bulunan 25, öğrenci hiç 
rehberlik servisine gitmemiştir. Görüşülen öğrencile-
rin 9 adedi, rehberlik servisi tarafından kendilerine 
test yapıldığını, ancak sonuca ilişkin kendilerine her-
hangi bir bilgi verilmediğini, kendilerinin test sonuç-
ları hakkında bilgilendirilmediğini,  ellerinde reh-
berlik çalışmasına ait herhangi bir belge olmadığını 
bildirmiştir. Sadece 1 öğrenci kendisine bir doküman 
verildiğini ancak onu kaybettiğini bildirmiştir. Reh-
berlik servislerinin kendilerini meslekler ve meslek 
liseleri hakkında bilgilendirdiğini belirtenlerin oranı 
%47’dir. Görüşülen öğrencilerin %29’u kendilerine 
bir test yapıldığını ancak sonuçları hakkında hiçbir 
bilgileri olmadığını bildirmişlerdir. Kayda sadece 
velisi gelen öğrencilerden 1 adedi mesleki rehberlik 
çalışmasını özel eğitim rehberliği ile karıştırmıştır. 
Sonuç itibariyle, ilköğretim eğitimi sırasında, okul-
daki rehberlik servisinden kendisine özel mesleki 
danışmanlık hizmeti alan hiçbir öğrenci olmamıştır. 

Yapılan çalışma sadece öğrencilere yöneliktir, ancak 
yapılan diğer çalışmalar öğrenciler gibi, rehberlik 
hizmeti veren personelin de verilen hizmetlerden 
memnun olmadığını ortaya koymaktadır. Külahoğ-
lu (2009) ve Gazioğlu vd. (2007) tarafından belirtil-
diği gibi, psikolojik danışmanlar mesleki rehberliğe, 
eğitim ve bireysel rehberliğe göre daha az önem ve-
rildiğini belirtmektedirler. Bunun nedeni olarak da 
sınıfların kalabalık olması gösterilmektedir. Öte yan-



49sbd.anadolu.edu.tr

Cilt/Vol.: 14 - Sayı/No: 2 (41-52)                                                                                                                                            Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  

dan ikinci çalışmaya katılanların yarısından fazlası 
mesleki rehberliğin okul öncesi dönemden itibaren 
başlaması gerektiğini belirtmektedirler. Kesici (2007) 
tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir, öğrencilerin aldıkları mesleki eğitim hiz-
metine ilişkin hatırladıkları ya da mesleki eğitimden 
kendileri için yaptıkları çıkarımlar verilen mesleki 
rehberlik hizmetlerinin yetersizliğini ortaya koy-
maktadır. Bu noktada Torun vd., (2008) tarafından 
belirtilen eğitime ayrılan kaynağın arttırılmasının ve 
eğitim harcamalarının yükseltilmesinin kendiliğin-
den eğitim hizmetlerinin niteliğini yükselteceği bek-
lentisine girilmemesi düşüncesini tekrarlamak yararlı 
olacaktır. Watts ve Sultana (2004) tarafından meslek 
seçimi rehberlik hizmetleri ülkelerin gelirleri ile çok 
yakından ilgili olduğunun belirtilmesine karşın, ayrı-
lan kaynakların verimli şekilde kullanılması ve takibi 
önem kazanmaktadır. Türkiye’de rehberlik hizmetle-
rine ayrılan kaynaklar ve mesleki rehberlerin sayısı 
giderek artmakta; rehberliği teşvik edecek politikalar 
izlenirken, rehberlik hizmetleri meslek seçimi boyu-
tunda istenilen duruma gelememektedir. 

Okul Dışı Yönlendirme 
Bu başlık altında, öncelikle kayıt için birlikte gelinen 
kişiler incelenmiştir. 3 öğrenci, kendileri kayıt için 
gelmemişler sadece aileleri gelmiş, görüşmeler aileler 
ile yapılmıştır. Sadece 1 öğrenci, tek başına kayıt için 
gelmiştir. Bunun dışında genel olarak anne baba kar-
deşler, komşular, ablalar dede, başka bir arkadaş ile 
kayda gelme durumları yaşanmıştır. 

Öğrencilerin kendi benliklerine algılarına ilişkin fi-
kirleri aileleri tarafından oluşturulmaktadır. Görüş-
me sırasında bazı durumlarda ailelerin öğrenciler 
yerine konuştukları gözlenmiştir. Aileler mesleki ka-
rarların verilmesinde kesin olarak yönlendirici olarak 
kalmaktadırlar. Seçimlerin çoğu ana babalar, kardeş-
ler, akrabaların yönlendirmesi ile gerçekleşmektedir. 
Ancak ailelerin bilgi düzeyleri, kendi işleri ya da et-
raflarında gördükleri örnekler ile sınırlı kalmaktadır. 
Ataklı (2000) ailelerin meslek tercihi kararında son 
derece etkili olduğunu belirterek onların da meslek-
ler konusunda eğitilmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Gelişim Kuramlarına göre, kişinin kendisini tanı-
masını ve kendisine ait bir değerlendirme süreci ya-
şaması süreci, ilerleyen yaş ile birlikte daha doğru 
yapılabilir hale gelmektedir gerçeği, öğrencilerin ai-
leleri ve çevreleri tarafından büyük oranda kabul gör-

mektedir.  Ancak aileler, çocuklarını tarafsız ve doğru 
olarak değerlendirmekte başarılı olamamakta, çocuk-
ları için “Notu düşük ama, aslında çok zeki, okulda 
öğretmenler ile anlaşamıyor.” şeklinde açıklamalarda 
bulunmaktadırlar. Aypay (2000) tarafından da belir-
tildiği gibi bazı aileler meslek seçimi kararında son 
derece baskın olabilmektedirler. Yapılan görüşme-
lerde ailelerin çocukları için doğru buldukları, kendi 
istedikleri meslekleri zorla çocuklara kabul ettirme-
ye çalıştıkları (12 aile) örnekler yanında, çocukları 
tamamen kendi kararları ile baş başa bıraktıkları (6 
aile) durumlar gözlenmiştir. 5 aile ise çocuklarının 
tamemen babanın mesleği dışında, başka meslekler-
de çalışmalarını istemektedir. 2 öğrenci ise ailesinin 
kendisi için istediği bölüme kaydolmayı reddetmiştir. 
9 öğrenci ve ailesi kararsız durumdadır. 

Karar Süreci Algısı
Milli Eğitim Sistemi, meslek lisesine devam edecek 
öğrencileri, ilköğretimin sonunda bir meslek eğitimi 
seçmeye, bir yıl sonra da alan seçmeye zorlamaktadır. 
Öğrencilerin bir karar aşamasında olup olmadıkla-
rına ilişkin algıları oluşmuş değildir. Görüşülen öğ-
renciler, 9. Sınıfa kayıt yaptırdıklarında, bir meslek 
seçimi yaptıklarını düşünmemektedirler. Öğrenciler 
9. Sınıfı genel olarak devam edilen bir sınıf olarak 
düşünmekte, bölümler arasında çok kolay geçişler 
yapabileceklerine inanmaktadırlar. Öğrenciler ileride 
yapacakları tercihlerine çok fazla önem vermemekte, 
o an için kararın ötelenmesi onlara bir avantaj sağlar 
görünmektedir. Öğrenciler “Daha bir yıl düşünmek 
için zamanları olduğuna” ve “okulda alacakları pu-
anlara göre zaten otomatik olarak bir bölüm seçimi 
yapacaklarına” inanmaktadırlar. Kayıt için gelinen 
meslek liseleri, bazı durumlarda sadece evlerine ya-
kın olduğu için tercih edilebilmektedir. Karşılaşılan 
durum büyük oranda Bright vd.(2005) tarafından 
ulaşılan sonuca benzemekte, meslek seçimi süreci ka-
derdi bir yaklaşımla, sezgisel ve tesadüflere bağlı bir 
süreç olarak gerçekleşmektedir.

Sonuç
Çalışma hayatında ve hayatta mutlu olmanın, iyi 
bir kariyer elde etmenin ilk adımı, kişinin kendisini 
tanıyarak potansiyeline uygun meslek seçmesidir. 
Türkiye’de firmaların beceri düzeyi yüksek meslek 
lisesi mezunlarına talepleri hızla artmaktadır. Ancak 
firmalar, istedikleri alanlarda yeterli sayıda meslek li-
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sesi mezunu bulunamakta, bunun yanı sıra pek çok 
meslek lisesi mezunu da, eğitimini aldığı alanlardaki 
işlerde çalışmamaktadır. 

Bu çalışma ile amaçlanan, 8 yıllık ilköğretim mezunu 
öğrencilerden meslek tercihi yaparak meslek lisesine 
kayıt yaptırmaya karar verenlerin kendi nitelikleri 
hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını, meslekleri 
ne ölçüde tanıdıklarını ve meslek tercihi sürecinde ne 
kadar danışmanlık desteği aldıklarını keşifsel olarak 
araştırmaktır. Araştırma kapsamı olarak, Eskişehir 
ilinde meslek lisesine devam etmeye karar veren öğ-
renciler belirlenmiştir. Çalışmada, bir niteliksel araş-
tırma yöntemi olan derinlemesine görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan betimsel analiz çalışması sonu-
cunda; benlik algısı, meslekleri tanıma, okullardaki 
mesleki rehberlik ve yönlendirme, okul dışı yönlen-
dirme ve karar süreci algısı başlıklı 5 tematik çerçeve 
kapsamında görüşme verileri işlenmiştir. Çalışma ni-
teliksel bir çalışma olması nedeniyle genelllebilirliği 
açısından bir limite sahiptir, ancak bireysel öykülerin 
araştırılması ve ortaya çıkarılması da literatüre katkı-
lar sağlayabilir. 

Görüşmelerden elde edilen sonuçlar, 

•	 öğrencilerin kendi benlik algılarının yeterli dü-
zeyde olmadığı, 

•	 meslekler ve meslek liselerine ilişkin bilgi düzey-
lerinin çok az olduğu, 

•	 öğrencilere ilköğretim sırasında uygulanan mes-
leki rehberlik çalışmalarının yetersiz olduğu, 

•	 öğrencilerin bakış açısı ile bakıldığında, mesle-
ki rehberlik çalışmaların neredeyse tamamının 
meslek tanıtımına yönelik olduğu, 

•	 öğrencilerin rehberlik servisleri tarafından ken-
dilerini niteliklerini tanımaya yönelik herhangi 
bir destek almadıkları, 

•	 öğrencilerin küçük bir kısmına ilgi ya da diğer 
yönlendirme testlerinin yapıldığı, 

•	 ancak test sonuçlarının öğrenci dosyalarında 
kaldığı, test sonuçlarının öğrenciler ile hiç tartı-
şılmadığı, öğrencilere kendi niteliklerine ilişkin 
herhangi bir doküman verilmediği, geri dönüş 
sağlanmadığı,

•	 okul dışındaki yönlendiriciler olarak ailelerin 
başta geldiği, 

•	 ancak ailelerin de mesleki yönlendirme anlamın-
da yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları, 

•	 öğrencilerin bir meslek seçimi kararı sürecinde 
olduklarına ilişkin algılarının çok düşük olduğu 
şeklinde özetlenebilir. 

Meslek seçimi insanın önündeki en önemli seçimler-
den birisidir. Özellikle günümüzde emeklilik yasası 
ile getirilen düzenlemeler gözönüne alındığında, se-
çilen mesleğin insan hayatının yaklaşık 40-45 yıllık 
bir kesiminde çalışılacak bir iş olması beklendiğine 
göre meslek seçimi, eğitim alma kararı verilirken, ön-
celikle bireyin kendisine en uygun mesleğin seçimi, 
uzun vadeli düşünülmesi ve pek çok faktörün gözetil-
mesi gerekliliği ortaya çıkar. Ne yazık ki öğrenciler bu 
bilinçle meslek seçimini değerlendirmemektedirler. 
Ailelerin çocukları için para kazanacakları ve rahat 
olacaklarını düşündükleri mesleklere yönlendirdikle-
ri görülmektedir. Meslek seçiminde önemli aşamalar, 
öncelikle kişinin kendisini tanıması ve neyi istediği-
ne karar vermesidir. Çoğu durumda öğrenciler eği-
timlerini almayı tamamladıkları zamana kadar ne iş 
yapacaklarını bilememekte, sonrasında da eğitimini 
aldıkları mesleğin kendileri için doğru olmadığına 
karar verebilmektedirler. 

Meslek seçimi sürecinin çıktıları, ülkenin gelecekteki 
işgücünü belirleyecek olan yetişmiş insan kaynağıdır. 
Dolayısıyla bu sürecin, ülkenin insan kaynaklarının 
ve eğitim kaynaklarının en verimli kullanımı amacıy-
la sürekli gözetim altında bulundurulmasının gereği 
ve yapılabilecek her hangibir iyileştirme çalışmasının 
büyük katma değerler sağlayacağı son derece açıktır. 
Yapılan çalışma, süreci anlamaya ve sürece, öğren-
ci gözü ile bakmaya yönelik bir çalışmadır. Sürecin 
mutlaka çok fazla bileşeni bulunmaktadır, bu bileşen-
lerin her birinin farklı bakış açıları olduğu muhak-
kaktır. Dolayısıyla bu çalışma herhangi bir iddia ile 
ortaya çıkmamış, sadece dinamiklerin anlaşılmasını 
hedeflemiştir. Diğer bileşenlerin ve bileşenlerin ara-
sındaki ilişkilerin araştırılıp bilimsel yöntemlerle bir 
sonuca varılması, sürecin iyileştirilmesi için önemli 
bir adım olacaktır.
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