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ÖZET
Öğretim kuramlarında öğrencilerin başarıları çeşitli etkenlere bağlıdır. Bunlardan bir bölümü; öğrencinin
okulunu ve mesleğini sevmesi, çevresi ile iletişimi, moral durumu, sosyal, ekonomik ve akademik yeterliği
ile gelecekten beklentileridir. Bu çalışmada Adana ve çevresindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören
öğrencilerin yukarıda sıralanan özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla toplam 77 sorudan oluşan bir
anket hazırlanarak 222 teknik program öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmanın objektifliğini sağlamak
açısından, ankette sadece ikinci sınıf öğrencileri ele alınmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre halen meslek
yüksekokulları teknik programlarına devam eden öğrencilerin okullarına ortalama 2.-7. kez sınava katılarak
kayıt yaptırdıkları, kayıtlı oldukları okullar, tercih sıralamasında 10.-24. arasındaki sıralarda yer aldığı,
öğrencilerin gelecekten fazla umutlu olmadıkları, genellikle gelir ve sosyal düzeyi düşük ailelerden geldikleri
ve isteyerek tercih yapanların oranın %30 düzeyde olduğu saptanmıştır.
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SOCIAL PROFILES AND EXPECTATIONS OF TECHNICAL COLLEGE STUDENTS
ABSTRACT
Student success depends on various factors such as devotion to the profession, the way students interact with
environment, students moral, social and economic state, academic proficiency, and future expectations. In
this study, a survey with 77 questions was prepared. The factors mentioned above have been evaluated
through the survey with 222 students in technical colleges in Adana and Mersin, Turkey. Only sophomore
students were considered in evaluations to be unbiased. The current students applied to technical colleges 2.7
times on average to obtain admission and technical schools ranked from 10th to 24th places in their
preferences in the university entrance examination. It was determined that students do not expect much from
the future; they are usually from low-income families; and only 30% of the students preferred technical
colleges willingly.
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