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ÖYS'YE KATıLAN ADAYLARıN
TERCİHLERİNDEKİ DEGtşMELER:

1987 ÖNCESt VE' SONRASı

Dr..A. Ata 1EZBAŞARAN(*)

Türkiye'de ortaögretimdenyüksekögretime geçişte 1981 yılı.ndanbu yana iki
aşamalı merkezi sınav sistemi uygulanm3ktadır. Ögrenci Seçme ve Yerleştiıme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen ÖgrenciSeçme ve Yerleştirme Sınavı
(ÖSYS), yüksekögretim programlarınabu programlantercih eden adayıar arasıhdan
başarılı olma olasılıgı en yüksek olanları seçerek yerleştirme amacım gütmektedir
(Özçelik, 1982). Bu sistemde, sıriavınbirinci aşaması Ögrenci Seçme Sınavı (ÖSS)
adıyla esas itibariyle seçmeamacına, ikinci aşamas~ ise ÖArenci Yerleştirme
Sınavı (ÖYS) adıyla seçme ve yerleştirme amacına yönelti1miştir. ÖSS'de tüm
adaylara uygulanan test, adaylano Türkçeyi kullanma ve sosyal bilimlerdeki
temel kavram ve ilkelerle düşünme güçlerini yoklamayı amaçlayan sözel bölüm
ile sayısal ilişkilerden yararlanma ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle
düşünme güçlerini yoklamayı amaçlayan sayısal bölümden oluşmaktadır. Sınavın
birinci aşaması sonundaher aday

.
için sözel ve sayısal olmak üzere iki puan hesap-

lanmaktadır (OSYM, 1980). Bu sıralıimadaüstte yer aian adayl8cdan başlanarak,
yerleştirilecek olan aday sayışımn en. az iki katı kadarı seçilerek sınavın. ikinci
aşamasına çaArı1maktadır.1982 ve daha sonıald yıllarda ÖSŞ puanının liesaplan-

masında, büyük a~ıtlık bu. iki. puana paylaştırılmış olmak üzere, ortaöAfetim
başarı öİçüsü de dikkate alınmaya başlanmışbr.

ÖSYS'nin ikinci aşamasında adaylara, ortaögretim.düzeyindeld der&lerleilgili
ögrenmelere dayalısorııIardanoluşan beş ayn test uygulanmaktadır. Bunlar mate-
matik, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), Türkçe ve edebiyat, sosyal bilimler
(tarih, toArafya, felsefe grubu dersleri) ve yabancı dil (Almanca, Fransızca. ve
İngilizce) testleridir (OSYM, 1980).Sınavınikinci aşaması sonunda 1987'den önce
bu beş testten elde edilen puanlarlabirincfaşama puanı ve ortaögretimbaşarı ölçüsü
farklı biçimlerde a~ırlıklandınlarak her aday için yedi, 1987 ve sonrasında ise
adayın tercihlerine ba~lı olarak bir aday için en çok altı degişik ÖYS puam elde
edilmektedir. Sınavınikinci aşamasına'katılanadaylar, bu puanları ile tercibleri göz
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, önünde'tutuJarak yükseköAretimprogramlanna yerleştirilmektedir. Bu sırada aday-
ların, giriş koşullarını karşdayabildilderi en yüksek tercihlerine yerleştirilmeleri
sa~lanmaktadu'.İkinci ı.şarriasınavı sonunda

. hiçbir yüksekö~etim programına
yerleştirilmeyen adaylar d3bulunm8ktadır. Dolayısıyla, ÖYS ile yerleştirmenin
,yanı sıra seçme de yapılmış olmaktadır. Bir adayın herhangi. bir yüksekögietim
programına yerleştirilmesi sürecinde üç ayrı koşul grubununsa~lanması söz konu-
sudur. BUnlardafıbirincisi, adayın yükseköıtretimprogramlan ile ilgili tercihleridir.
ıkincisi, rüksekö~etim programlarının belirlediAi koşullardır. Bunlar,bitirilen

ortaö~tim programı türü(lise, meslek lisesi, bunlardaki kollar), cinsiyet, seçme ve
yerleştirmede kullanılacak puan türü, alınacak öArenci sayısı. vb. ile ilgili
sınırlamalardır.Ü9üncü gruptaki,koşUııarise adayın'sınav sonundaaldı~ıpuanların,
onu, diger adaylar arasındagetirdiAi konumdur.

. Bu sistemdeadaylar kendi aralarındapuan sırasınakonmakta;seçme ve
yerleştirmede, önceden belirlenmiş bir kesim noktası ya da n<?ktaları kul.
lanılmamaktadır. Buradan da anlaşılacaAıüzere, bir adayın tercihleri arasındabelirt-
tigibir yükseköAretimprogramınagirebiltnesi~e onunpuamnade~il, programın

kontenjanına ve o programı tetcih eden adaylarınpuanlarına da baAlıdır. Buraya
, kadarkısaca anlatılmayaçalışılanve1981 yılındauygulamayakonan iki aşamalı

sınav sistemi, 1987 yılına kadaresas itibariyle ilk kuntldugu şekliyle işletilmiştir.
Bu süre içinde sadece ortaöjretim başarı.ölÇüsünjinde test puanlarına ek bir yor-
dayıcıo~ dikkatealınmasıyolunagidilmiştir.

~
,

'

Çok deAişik ortaöAretimprogramlarındangelen adaylann yine çok degişik
yükseköAretimprogramlanna yerleştirilmelerinde kullanılan sınavın çeşitlendiril-
mesi amacıyla, (1) sistemi oluşıuran ikibasamaAın ayrı sınavlar olarak düşünül-
mesi' ve (2) ikinci basamak sınavınin degişik yükseköAretim programlarına daha.
uygun düşecek biçimde çeşitlendirilmesiÖl)erilmiştir(Öıçelik,1986). Sınavın ikinci
basamaAında, kendi içlerinde de eAitinıolanakları açısındançeşitlilik gösteren 25
degişik lise ve,lise.~gi ,meslek okulunda uygulanan 77 dal programındangelen
adaylar arasından, yine eAitimolanaldarı bakımındankendi içlerinde de deAişiklik

, gösteren 65 degişik yükseköAretimprogramıilaseçme ve yerleştirmeyapılmaktadır.
Sınaym ikincibasamaAl, 77 çeşit ortaöıretim progtanıının her birinden 65 çeşit
'yükseköAretim programının her.birine ö8renci seçmeive yerleştirmede uygun bir
araç olma durumundadır.DiAerbirdeyişle,ÖYS sonuçlarınadayanan ve çeşit sayısı
5OO5'e (77x65) yaklaşan seçme ve yerleştirme kararlarının tümünün tatmin edici
düzeyde isabetli (geçerli) kararıarolması beklenmektedir(Oral,1985).

, 1987'dekiçeşitlendirmedetutulany~l, ikincibasamaksınavıiçinde~adaylara
sadece girmek istedikleri yükseköAretimprogramı grubuyla 'yakında11ilgili testleri
cevaplama olanaAmm verilmesidir. YükseköAretim programlannm bu program-
larda başarı sagla~abilniek için ortaöAretimyıllarında kazandmış olması beklenen
önkoşullar bakımından bu dereceçeşitlilik. göstermedigi gerekçesiyle,. her
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ADA YıN TERcIH ALANI (1) (2) (3) (4) (5)

puan Fen Sosyal Yabancı

ANA GRUP ALT. GRUP Türü Matematik Bilimleri Türlcçe Bilimler Dil

A. FEN VE ı. Fen
MÜH. Bilimleri F %30 %50 '%20 . .
BILIMLERI

2. Mühendislik
Bilimleri M %50 %30 %20 . .

B. IKTISADI 1. İktisadi
,

VE SOS. Bilimler TM %40 . %40 %20 .

BILIMLER
2. Sosyal

.Bilimler S %20 . %30 %50 .

3. Dil ve
Tarih TS . . %40 %40 %20

.

C. YABANCI Modern
ç

DILLER Diller D . . %20 %20 %60
-

ortaöwetim programından her yükseköAretimprogramına geçişin ayn bir sınavla
düzenlenmesi derecesinde bir çeşitleridirmegereksiz görülmüştür(Oral, 1985). Bir
başka deyişle, ikinci basamak sınavının, ögrenme ile ilgili önkoşu1Iardakibenzerlik
~ısından oluşturulabilecek. yüksekö~etim programı gruplarından her biri için
degişik bir sınava olanak verecek ölçüde çeşitlendirilmesi yeterli bulunmuştur.
Böylece, yükseköAretimprogramları, ögrenme ile-ilgili önkoşullardakibenzerlikleri
bakımından, üç ana grupta toplanan altı alt gruba ayrılmıştır., Buna göre,
yüksekögretim programlarına girmek isteyen adaylarn uygulanacak testler ve bu
testlerin puan hesabına yaklaşık katılma oranları Tablo I'de gösterilen şekli almıştır
(ÖSYM,1986). '

Tablo 1: 1kinçi Basamak Smavında Uygulanacak TeStler ve Bu Testlerin puan
Hesabına Yaklaşık Katılma Oranları

ÖYS içinde, Tablo I'de gösterilen ana gruplardan her birinde yer alan
yüksekö~etim programlarına girmek isteyenadaylara, bu ,program gruplarıyla
yakındanilgili testlerden-oluşanaynbir testbataryası uygulanmasının.adayları,
tercihlerini sözü. edilen ana gruplardan birinde yer alan yükseköAretim program~
larında topUmıayasevk edecegi düşünülmüŞtür.Bir adayın tüm tercihlerini bir ana
grup iç~de yer alan yüksekögretim programları arasındari yapması zorunlu
degildir. Ancak, tÜIiıyüksekö~eQm programı grupları ile ilgili test takımları aynı
zamanda ve aynı süre içinde uyguIanacagından tercihlerini bir ana grupta yer alan
programlar arasından yııpım iiW&Ylw' sınavda \iç test alırken? tercihlerini iki ya da
daha fazla gruptaki programlararasından yapan adaylar aynı sınav süresince dört
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ya da beş test alma durumundakalmaktadır. Tercihlerini bir ana gruptaki pıog-
raml~ toplamayan adaylar bu sınavdacevaplama süresi bakımından ~ıkıntı
çekmekte veya testlerinbir kısmınıdaha yorgun olarak cevaplarna durumundakal-
makWIrlar. Bu uygulamanın, adayları tercihlerini belirli bir ana grup içinde yer
alan yüksekögretim programlarıyla sınırlandırmaya.sevk etnıesi beklenmektedir,

(Özçelik, 1986). '.
.

,
Bir başkadeyişle ÖYS'de testlerin gruplanmış olmasıyla,ÖSS~deki'sözel ve

sayısal puanları hakkındaki bilgilerden de yararlanarakadayların daha akılcı ter-
cihlerde bulunmaları yönünde bir degişme olması beklenmektedir. Bu araştınİıanın
amacı, Ögrenci' Seçme ve Yerleştirme Sınav Sisteminde ,1987 yılında yapılan
degişikliklerden sönra adayların tercihlerinde ÖSS'deki sözel ve sayısal puan-
larına uygun kfrcihler yapmaları yönünde bir gelişme olup olmadıgını incelemek-
tir. Bunun için yapılacak önce. -sonra karşılaştırmaları, "öncesi" için 198"3 - .
1986, "sonrası" için 1987 - 1990; " genel" olarak 1983 - 1990 yıllarına ilişkin veri~
Im kapsayacaktır. .

Bu araştırmada, "Adayların ÖSS'deki sözel ve sayısal puanlarınauygun ter-
cihler yapmaları yönünde bir gelişme" 'olup olmadıgını belirlemek için, 1987.
degişikliklerinden S()nra,adaylarınÖSS'de dahabaşarılı oldukları alanda terpihtebu-
lunma oranlarınınartmış olması beklenmektedir. Bu durumunincelenebilmesi için
ÖSS'ye katılan ve geçerli tercihte bulunanadayların ÖSS'deki sözel ve şayısaltest-

. lerdeki dogru cevaplarısayılaraksözel ve. sayısal dogrU cevap sayılarından'
oluşan puanları belirlenmiştir. Testlerdeki dogru cevap sayılarındanoluşan bu.
sözel ve sayısal puanlar her bir yıl için T puanlarınaçevrilmiştir; Daha sonra, her
bir adayın sözel ve sayısal T puanları kendi içinde ve sınava girdikleri yılın ortala-
malarıyla karşılaştırılarak adaylar gruplanmıştır(Bakınız Şekilı). ÖSS başarısına
göre bu yolla tanımlanangruplarşöyledir:

A ÖSS'de sayısal ve sözel puanı ortalamadan düşük, sayısal puanı sözel
puanındanyüksekolanlar,

. ,

B. ÖSS'de sayısal puanı ortalamadan yüksek, sözel puanı ortalamadan
düşük olanlar,

.
. ,

C. ÖSS'de sayısal ve sÖzel puanı ortalamadan yüksek, sayısal puanı sözel
puanından yüksek olaıilar,

D. ÖSS'de"~yısal ve sözel puanı ortalamadan yüksek, say~al puanı sözel
puanından düşük olanlar,

E. ÖSS'de sayısal puanı ortalamadan düşük, sözel puanı ortalamadan
yüksek olanlar, .

F. ÖSS'de sayısal ve sözel puanı ortalamaw.n düşük~ sayısal puanı sözel
puanından düşük olanlar.

.
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Sayısal
T Puanı

x

Siizel
TPuanı

Yüksek

Düşük

Düşük x Yüksek

Şekil 1: ÖSS başarı grupları

Bu gruplarnaişleminden sonra, ~lanan gruplardayer alan adaylarn ait ter-
cihlerin puan tür1erineve ,ana tercih..alanlarına daldışı incelenmiştir. Buna
ilişkin bulgular, grup başbldap altındaaşaAıdaverilıiıiştir.

A Grubu

ÖSS'desayısal ve sözel puani. ortalamadan düşük, sayısal puanı sözel
puanından yüksek olan adaylara ait tercihlerin puan.türlerine.dalılışı Tablo 2 ve
Şekil 2'de verilmiştir. Tablo 2 ve Şekil 2 incelendilinde, bu gruptaki adaylarn ait
tercihlerin 1987 öncesinde genelolarak, % 34.S1'inin ,M, % 30.66'sının F,
% 19.9'unun TM, % 9.27'sinin TS, % 3.04'ününP ve % 2.6'sının S puanından;
1987 ve sonrasında ise genelolarak % 2S.81'ininS, -% 22.17'sinin M,
% 19.78'inin TM, % 19.73'ül)ün TS, % 9.73'ünün F ve % 2.76'sının da D
aAırlıklı puan türünden yapıldılı göıiiIınektedir.

Bu grupta genelolarak 1987 ve 89nrasında.öncesine göre, S puanındanyapilan .
tercib,lerin % 2.6'dan % 25.81'e ve Tspuamndan yapılan tercihlerin % 9.27'den
% 19.73'e yükseldili; buna karşılık, F puanından yapılan tercihlerin % 30.66'dan
% 9.73'e, M puanından yapılan tercihlerin % 34;51'den % 22.17.'ye düştnAildikkati
çekmektesfu.

\
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PUAN

TÜRO 1983 1984 .1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce sonra
,

P 29.79 30.82 31.99 30.03 9.53 10.90 U>.23 8.27 30.66 9.73

M 33.45 36.16 33.87 34.55 21.83 24.62 21.98 20;24 34.51 22.i7,
TM 20.02 18.91 19.77 20.88 17.11 21.13 21.88 18.98 19.90 19.78

TS 10.34 8.52 8.91 9.26 12.46 15.10 19.99 31.35 9.27 19.73

5 3.34 2.57 2.40 2.08 36.59 24.88 23.79 17.99 2.60 25.81

D 3.03 3.00 '291 3.17 2.45 3.35 2.09 3.13 3.04 2.76

.

.40

35

30

25

20

15

10

5

O

1983 1984

Tablo 2: A GRUBU - OSS'de Sayısal ve Sözel Puanı OrtalamadanDüşükve Sayısal
Puam Sözel Puanından Yüksek Adaylara Ait Tercihlenrı PUM
Türlerlne Göre Da!ılışı(%)

--e-P ,

-.ı..-M

--+-TM
TS

--+.-5

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Şekil 2 - A grubu

B Grubu

ÖSS'de sayısal puanı ortalamadaiıyüksek, sözel puanı ortalamadan düşük
adaylara ait tercihlerin puan türlerine daAdışı Tablo 3 ve Şekil 3'te verilmiştir.
Tablo 3 ve şekil 3

.

incelendiıillde, bu gruptakiadaybp'aait tercihlerin 1987. .

öncesinde,genelolarak % 45.76'sınıiı M, % 33.67'sinin F, % 14.63'ünün TM,
% 3.43'ünün TS, % l.72'sinin D ve % O.76'sının S puanından; 1987 ve sonrasında
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PUAN

TÜRü 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Önce sonra

F 32.79 34.10 35.41 32.37 21.20 22.25 23.24 23:49 33.67 22.54
-

M 45.60 46.24 45.19 46.00 47;97 54.58 53.51 53.39 45.76 52.36

TM 14.82 13.91 13.87 15.93 12.72 11.78 12.01 10.74 14.63 11.81

TS 3.93 .3.30 3.18 3.32 3.18 3.01
.

4.05 6.99 3.43 4.31

S 1.04 0.80 0.64 ,0.58 13.75 7.37 6.33 4.37 .0.76 7.96

D. 1.79 1.62 1.68 1.77 1.15 0.98 0.83 0.98 1.72' 0.98

ise genelolarak % 52.36'sının M, % 22.54'ünün F, % 1L81'inin TM, % 7.96'sının
S, . % 4.31 'inin TS ve % O.98'inin de D puanından yapıldlgı görülmektedir.

Bu grupta genel oIarak 1987 ve sonrasında,öncesine göre, S puanından
yapılan tercih1erin% O.76'dan % 7.96'ya, M puanından yapılan tercihlerin
% 45.76'dan % 52.36'ya yi1kseldigi; buna karşılık F puanından yapılan tercihlerin

. % 33.67'OOn % 22.54'e,TM puanındanyapılan tercjhlerln % 14.63'ten % 1L81'e
düştüg~dikkati çekmektedir.

Tablo 3: B GRUBU ÖSS'de Sayısal Puanı Ortalamadan Yüksek, Sözel Puanı
OrtalamadanDüşük Olan Adaylara Ait Tercihlerin Puan Türlerine
GöreJ>~şı (%)

.
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. . . ., .
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., . . .. . . ". , . .. . . .. . . ., . . .. . . .. . . .n j" n n-:o nn n": n...n ~.... . .. . ., .. .. .

"--e---F

30

. .. ., .
"

h................................ .. .. .. .. . .. . .. . '
.. ..... . . . . .. . , . . .. , . . . .. , . . . .. '

. . . .'. . . . . ,
u u n u uu u..__..............................--..... , . . . .. . . . , .

. , . . .. .. ,
'

. . .
: : i : :i . . .,

'
. . ., . i .

.'
..,

.' ."

~:!=.r:~:I~:!:=:.=:1='
: : # . : : :
"

o.' . .. .. .

--e-M
-+-TM

40 TS

-a--D
20
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O
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Şekil 3 : B gnıbu
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PUAN

TÜRO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce soara

F 33.54 36.19 37.74 33.88 24.91 24.67 22.16 20.36 35.34 23.02

M 45.95 45.07 44.51 46.08 46.79 53.31 52.54 42.98 45;40 48.90

\
TM. 14.06

i. 13.51 12.65 15.OS 12:31 11.38 13.45 16.50 13.82 13.41

TS 3.41 2.59 2.51 2.48, 2:12' 2.03 3.37 8.80 2.75 ' 4.08

S 0.69 0.53 0.45 0.37 12.86 7.84 7;71 10.OS 0.51 9.61

D 2.33 ,2.08 2.11 2.11 0.99 0.74 0.74 1.29 2:16 0.94

C Grubu

ÖSS'de sayısal ve sözel puanı ortalamadan yüksek, sayısal puanı sözel
puanından yüksek adaylara ait tercihlerinpuan türlerinedaıınşı Tablo 4 ve Şekil
4 'te verilmiştir. Tablo 4 ve Şekil 4 incelendiRinde,bu gruptakiadaylara ait tercih-
lerin, 1987 öncesinde genelolarak % 45.4'ünün M, % 35.34'ününF,
% 13.82'sinin TM, % 2.75'inin TS, %2.16'sının D ve % O.51'inin S puanından;
1987' ve sonrasındaise genelolarak % 48;9'0000 M. % 23.02'sinin F, % l3.4rinin
TM, %9.61'inin s" % 4.08'inin TS ve % O.94'ünün de D puanınaan yapıldıRı
görülmektedir. ~ '

Tablo 4: C GRUBU - OSS'de Sayısal ve Sözel Puanı Ortalamadan Yüksek, Sayısal
Puanı Sözel Puiınından Yüksek Olan Adaylara Ait Tercihlerin
Puan TürlerineGöre D&gılışı (%)

--+--- F
---&- M
_TM

40

. . '
,, . . .. . . .. . . ,. . . .

! i l' - !...m mi m
! m t m 't , I m.I...

.......

! i ~ i ! j.,
, [ ; 1'; ; 1' r ; l............

t n..-;-i ~--nu ~_......-----

'i
i !

--TS
50

30

10

O
1983 1984 19851986 1~87 1988, 1989 1990

ŞekO 4 : C grubu
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PUAN
.

TÜRü 1983 . 1984 1985 1986 1981 1988. 1989 1990 önce
.

Sonra,.
..

F 30.50 31.14 34.16 .31.13 13.42 11.03 6.83 4.40 31.73 8.92

M 34.19 35.89
.

35.13 36.95 22.23 18.84 12.73 8.16 3S.54 15.49

TM 20.28 20.50 18.51 19.98 18.44 24.31 28.43 20.55 19.82 22.93

TS 8.74 7.05 7.03 6.86 7.15 9.26 15.41 30.36 7.42 .15.54

S 2.19 1.66 1.50 1.28 36.12 33.91 34.45 33.71 1.66, '34.55

D 4.ff1 3.72 3.64 3.77 2.60 2.62 2.11 2.79 3.80 2.53

Bu grupta genelolarak 1987 ve sonrasında,öncesmegÖfe,S puanından
yapılan tercihlerin% O.51'den % 9.()1'e, M puanındanyapılan tercihlerin % 45.4'ten
% 48.9'a yükseldiAi; buna karşılık F puanındanyapılan tercihlerin % 35.34'ten
% 23.02'ye düştüAiidikkatiçekmektedir.

. ,-

D . Grubu

ÖSS'de sayısal ve sözeJ puanı ortalamadanyÜksclı:, sayısalpuanı sözel
puanındandüşük adaylara ait tercihlerinp~ türlerinedaAWşı Tablo 5 .ve Şekil

5'te verilmiştir. Tablo 5 ve Şekil 5 incelendiAinde,bu gruptakiadaylara ait tereihle-
rin; 1987 öncesinde genelolarak % 35.54'OnOn M, % 31.73'Onün F,
% 19.82'sinin TM, % 7.42'sinin ts~% 3.8'inin D ve % l.66'sının S puanından; 1987
ve sonrasında.ise genelolarak % 34.55'inin Ş, % 22.93'f1nf1nTM, % 15.54'ünf1n
TS, % 15.49'unun M, % 8.92'sinin F, % 2.53'Onün de D puanından yapıldıAı
g~ektedir.

Bu grupta 1987 ve $Onrasındagenel olarak, öncesine göre, S puanındanya~
tercihlerin % l.66'dan% 34.55'e, TM puanından yapılan tercihlerin % 19.82'den
% 22.93'e, TS puanındanyapılan iercihlerin % 7.42'den % 15.54'e yükseldiAi; buna _
karşılık F puanındanyapılan tercihlerin% 31.73'ten % 8.92'ye, Mpuanmdan yapılan
tercihierin% 35.54'ten% 15.49'adüştüAüdikkatiçekmektedir..

Tablo 5: D GRUBU - ÖSS' de Sayısal ve Sözel Puanı Ortalamadan Yüksek, Sayısal Puanı
Sözel PuaDtndan Düşük Olan Adaylara Ait Tercihlerin Puan
Türlerine Göre Dalılışı (%) .
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E Grubu

ÖSS'de sayısal puanı ortalamadandüşük, sözel puanı ortalamadanyüksek
adaylarn ait tercihleriripuan türlerinegöre da~ılışıTablo 6 ve Şekil6'da verilmiştir.
Tablo 6 ve Şekil 6 incelendiginde, bu gruptaki adaylara ait tercihlerin, 1987

.öncesinde genelolarak % 23.68'inin F, % 23.64'ünün TM, % 21.42'sinin M,
% 19.77'sinin. TS, % 5.96'sının S ve % 5.49'ooun D puanından; 1987 ve son-
rasında ise genelolarak % 43.52'sinin S, % 30.18'inin TS, % 14.22'sinin TM,
% 5.35'inin M, % 3.46'sının D ve % 3.23'ünün de F puanından yapıldı~ı
görülmektedir.

Bu grupta 1987 ve sonrasında genelolarak, öncesine göre, S puanından yapılan
tercihlerin % 5.96'dan % 43.52'ye ve TS puanından yapılan tercihlerin
% 19.77'den % 30. 18'e yükseldi~i; buna karşılık F pUanındanyapılan tercihleriri
% 23.68'den % 3.23'e, M puanındanyapılan tercihlerin% 21.42'den % 5..35'e, TM
puanından yapıJan tercihleriri % 23.64'ten % 14.22'ye, P puanından yapılan tercih-

leriri % 5.49'dan % 3.46'yadüştü~ü görülmektedir.
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PUAN

TORO 1983 1984 1985 1986 1987 19~8. 1989 1990 Önce sonra

F 22.77 23.29 24.65 24.02 4.56 3.76 2.62 1.99 23.68 3.23

M 21.16 22.29 20.08 22.17 7.50 5.97 4.30 3.64 21.42 5.35

TM 23.64 24.46 23.20 23.26 13.26 15.66 16.13 11.88 23.64 14.22

TS 20.55 18.52 20.41 19.59 19.25 25.01 31.08 45.37 19.77 30.18

S 6.64 5.88 6.16 5.15 51.52 45.24 42.99 34.33 5.96 43.52

D 5.20 5.53 5.46 5.76 3.88 4.32 2.86 2.76 5.49 3.46

Tablo 6: E GRUBU - ÖSS'de Sayısal Puanı OrtalamadanDü,iik. Sözel Puanı Ortalamadan
Yüksek Olan AdaylaraAit Tercihlerin Puan Türlerine Göre
D~ı (%)
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PUAN .
. TÜRü 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce sonra

F 24.86 .26.54 27.21 .26.31 .4.68 4.86 4.08 4.76 26.23 4.60

M 22.83 25.60 22.35 23.57 8.62 8.43 7.06 10.88 23.59 8.75

TM 22.82 22.10 23.05 22.96 14.03 17.52 17.48 17.81 22.73 16.71
'.

TS 18.65 16.02 17.52 17.72 w.n 26.69 3L91 41.29 17.48 30.17

8 6.45 5.10 5.23 4.70 48.34 37.87 36.87 2214 5.37 36.31
-

D 4.36 4.62 .4.61 4.70 3.53 4.60 257 ~.09 4.57 3.45

% 22.73'Unün TM, % 17.48'inin TS, % 5.37'sinin S ve % 4.57'sinin D puanından;
1987 ve sonrasında ıse genelolarak. % 36.3l'inin S, % 30.17'sinin TS, % 16.71'inin
TM, % 8.7S'inin M, % 4.60'mm F ve . % 3.45'ininD puanmdan yapıldıAı
görüJ.nıektedir.

.

Bu glupta 1987 ve sonrasında g~nel olarak, öncesine göre, S puanından yapılan
tercihlerin % S.37'deo % 36.3l'e ve TS PUaıUndan yapılan tercihlerin % 17.48'000

.
% 30.17'ye yükseldiAi; buna karşılık F puanından yapılan tercihlerin % 26.23'teo
% 4.6'ya, Mpuanından yapılan tercihlerin % 23,59'dan % 8.75'e, TM puanından
yapılan tercihlerin % 22.73'teo % 16.71'e dUştüAUgörülmektedir., \.

. .

Tablo 7 : F GRUBU - ÖSS'de Sayısal ve Sözel Puanı Ortalamadan Düşük, Sayısal
Puanı Sözel Puanından Düşük Olan Adaylara Ait Tercihlerin
Puan Türlerine Göre Daıwşı (%)
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PUAN
.,

TÜRü 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989. 1990 :Ön~ sonra

F 28.39 29.86 31.22 29.13 12.43 11.97 11.08 10.28 29.65 11.44

M. 32.88 34.83 33.02 34.13 24.91 2S.96 24.33 21.6S 33.72 24.21

TM .l9.S7 18.98 18.65 19.5S 14.28 16.33 17.1S lS.42 19.26 LS.80

TS '
11.88 9.88 10.65 10.63 11.S2 LS.08 18.9S 26.69 10.76 18:06

~S
i

3.7S 2.97 2.99 2.60 34.29 27.68 26.48 23.7? 3.08 28.06

D. 3.S1 3.46 3.4S 3.63 2.54 2.9S 1.9S 2.16 3051 2.40

Tüm Adaylara Aiı Tercihlerin Puan TürlerineDagılı§ı

ÖSS'ye katılan ve geç~rli tercihte bUlunan tüm adaylara ait tercihlerin puan
türlerine da~ılışıTabl08 ve Şekil 8'de verilmiştir. Tablo 8 ve Şekil 8 incelen-
di~inde, tercihlerin 1987 öncesinde genelolarak % 33.72'sinin M, % 29.6S'inin F,
% 19.26'sının TM, % IO.76'Slıı.n TS, % 3.Sl'inin D ve % 3.08'inin S puanından;
1987 ve sonrasındaisegenelolarak % 28.06'sının S, % 24.2I'ininM, %18.06'sının
TS, % IS.80'inin TM, % i l.44'önön F ve % 2.4'önön deD puanından yapıldı~ı
görülmektedir.

Tüm adaylara ait geçerli tercihlerin puan türlerine da~ılışında 1987 ve son-
rasında genelolarak, öncesine göre, S Puanından yapılan tercihlerin % 3'08'den
% 28.06'ya ve TS puanmdanyapılan tercihlerin% 10.76'dan % 18.06'ya yükseldi~i;
buna karşılık F puanındanyaPılan tercihlerin % 29.6S'ten % 1l.44'e, M puanından
yapılaIi tercihlerin% 33.72'den % 24.2I'e, TM puanından yapılan tercihlerin
% 19.26'dan % lS.8'e ve D puanındanyapılan tercihlerin de % 3.Sl'den % 2.4'e
~~~gM~~.

".
. ..

Tablo 8: Tüm Adaylara Ait TercihlerinPuanTürlerineGöre Da~
(%)
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PUAN

TÜRÜ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Öıice Sonra

F,M* 63.24 66.98 65.86 64.58 31.36 35.52 32.21 28.51 65.17 31.90

TM,**

TS, 33.70 30.00 31.14 32.22 66.16 61.11 68.66 68.32 31.77 66.06

S

D*** 3.03 3.00 2.97 3.17 2.45 3;35 2.09 3.13 3.04 2.76

TercihleJjn Ana Tercih A1anltınna GiJre Dal""ı

Buraya kadar ÖSS başarısına göre tanımlanan aday gruplarında tercihlerin
puan türlerine göre da#ılışı incelenmiştir. Bir ana tercih alanında birden çok puan
türü bulunduAuridan; ilgili aIandaki puan türleri birleştirilerek aynı gruplardaki ter-
cihlerin daAılışı da incelendiAinde ana tercih alanlarındaki deAişmeleri gönnek ~a
kolayolacaktır. Tercihlerin ana ter:ih aIanIarına göre daAılışı , ÖSS başarısına göre
tanımlananherbir grupiçinaşagıdasırasıylaverilmiştir. .

A, Grubu

ÖSS'de sayısal' ve sözel puanı ortalamadan düşük, sayısal puanı sözel
puanından yüksek adaylarn ait tercihlerin ana tercih alanlarına daAılışı Tablo 9
ve Şekil9'da verilmiştir. Tablo 9 .ve Şekil 9 incelendiAinde, bu gruptaki adaylara
ait tercihlerin,1987 öncesinde genel olarak % 65.17'sinin fen ve mühendislik bi-
limleri, % 31.77'sinm iktisadi ve sosyal bilimler, % 3.04'ünOo yabancı diller
aIaıiından; 1987 ve sonrasınd8 ise g~nel olarak % 66.06'sının iktisadi ve sosyal bi-

limler, % 31.9'unun fen ve mühendislikbilimleri, % 2.76'sının yabancı diller
alanından yapıldıgı görülmektedir.

Bu grupta genelolarak 1987 ve sonrasında; öncesine göre, iktisadi ve sosyal bi-
limler alanından yapılan tercihlerin% 31.77'den % 66.06'ya yükseldiAi;buna
karşılık fen ve mühendislik bilimleri alanından yapılan tercihlerin % 65.17'den

% 31.9'a dÜ§tügü dikkati çekmektedir.

Tablo 9 : A GRUBU - OSS'de Sayısal ve Sözel Puanı OrtaI.amadan Düşük. Sayısal
Puanı Sözel Puanından Düşük Olan Adaylaıa Ait Tercihlerin
Tercih Alanlarma Göre DaAılışı (%)

* Fenve mühendislikbilimleri
** İktisadive sosyalbilimler
ıIi** Yabancı diller
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B Grubu

ÖSS'de sayısal puanı Qrtalamadanyüksek, sözel puanı ortalamadandüşük
adaylata ait tercihlerin ana tercih alanlanna daAılışıTablo 10 ve Şekil 10'00' veril-
miştir. Tablo 10 ve Şekil LO incelendijinde, bu gruptaki adaylara ait tercihlerin
1987 öncesinde genelolarak % 79.42'sinin fen vemühertdislik bilimleri,
%18.83'ünün iktisadi ve sosyal bilimler, %1.72'sinin yabancı diller alanından; 1987
ve sonrasında ise. genelolarak %73.48'inin fen ve mühendislik bilimleri,
%23.82'sinin iktisadi ve sasya! bilimler, %O.98'inin yabancı diller alanından
yapıldıAı görülmektedir.

Bu grupta genelolarak 1987 ve soÔfasmda, önceSine göre, iktisadi ve sosyal bi~
limler. alanındaıı yapılan tercihlerin %18.83'ten %23.82'ye yükseldiAi; buna karşılık
fen ve mühendislik bilimleri alanından yapılantercihlerin %79.42'den%73.48'e
düştü~ü dikkati çekmektedir.
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PUAN
TORO 1983 1984 '198S 1986 . 1987 1988 19891990 Önce Sonra

F,M 78.39 80.34 80.60 78.37 69.17 71.10 76.7S 76.88 79.42 73.48

m..
TS,

'

19.79 18.01 17.69 19.83 29.65 22.16 22.39 21.10 18.83 23.82.
S

D 1.79 1.62 1.68 1.77 l.lS 0.98 0.83 0.98 1.72 0.98

Tablo 10: B GRUBU -ÖSS'de Sayısal Puanı Ortalamadan Yüksek, Sözel Puanı Orta1ama-
. . dan Düıük olan Adaylara Ait TercihlerinTercih AlanlarınaGöre

D~ (%)

100 %
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C Grubu

OSS'desayısal ve sözel puanıortalamadan yüksek. sayısal puanı sözel
puanındanyüksekadayJaraait tercihlerinanatercihaianiannadalıhşİ Tablo 11
ve Şekil 11'deveıilmiş1ir.Tablo 11 ve Şekil II incelendilinde.bu gruptakiaday-
Jaraait tercihlerin.1987öncesindegenelolarak 9fı8O.74'ününfcn ve.mübendisllk
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PUAN
TÜRÜ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce Sonra

F,M 79.49 81.26 82.25 79.96 71.70 77.98 74.70 63.34 80.74 71.93

TM,

TS, 18.16 16.63 15.61 17.90 27.29 21.25 24.53 35.35 17.08 27.11

S

D 2.33 2.08 2.11 2.11 0.99 0.74 0.74 1.29 2.16 0.94
/

bilimleri, % 17.08'lııin iktisadi ve.sosyal bilimler, % 2.16'sının yabancı diller
alanından; 1987 ve sonrasındaise genelolarak % 71.93'üoüo fen ve mühendislikbi-
limleri, % 27.11'inin iktisadi ve sosyal bilimler, % O.94'önün yabancı diller
alanındanyapddıA! gMlmektedir.

~ugrupta genelolarak 1987 ve sonrasında,öncesine göre, iktisadi ve sosyal
bilimler alanından yapdan tercihlerin % n.OS'den % 27.11'e yükseldili, buna
karşılık fen ve mühendislik bilimleri alanından yapdan tercihlerin % 80.74'ten
% 71.93ie df1ştüAüdikkatiçekmektedir.

. ,.

Tablo 11: C GRUBV - ÖSS'de Sayısal ve Sözel Puanı Ortalamadan Yüksek, Sayısal
Puanı SözelPuaiundan Yüksek Olan Adaylara Ait Tercihlerin
Tercih Abınlanna Göre DaAıI.ı§ı(%)
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PUAN

TÜRÜ 1983 1984 1985 1986 1987' 1988 1989 1990 Önce Sonra

F,M 64.69 67.00 69.29 68.08 35.65 29.87 19.56 12.56 67.27' 24.41
i

TM,

TS. 31.21 29.21 27.04 2U2 61.71 67.48 78.7<) 84.62 28.90 73.15

S

D 4.07 3.72 3.64 3.77 2.60 2.62 2.11 2.79 3.80 2.53

D Grubu

ÖSS'de sayısalve sözel puanıortalamadan yüksek, sayısal puanısözel puamndan
düşük adaylaraait tercihlerinana teı"CihalanlarınadaAılışı Tablo 12 ve Şeki112'de ve-
rilmiştir.Tablo 12 ve Şekil 12 incelendiAinde.bu gruptakiadaylaraait tercihlerin.1987
öncesinde genelolarak % 67.27'siirln'fen ve mühendislik:bilimleri. % 28.9'uoun iktisa-
di ve sosyal tiIimler.'% 3.8'inin yabancı diller alanından;1987 ve sonrasındaise genel
olarak % 73JS'inin ild:isadive sosyal bilimler. % 24.41'ipin fen ve mühendişlik:bilim-
ıerı. % 2.S3'üoüo yabancıdilleralanındanyapıldtAtgörülmektedir.

Bu grupta genelolarak 1987 ve sonrasında, öncesine göre. iktisadi ve $O-
syal bilimler alanındanyapılan tercihlerin ~ 28.9'dan % 73.1S'e yükseldigi; buna
karşılık fen ve mühendislik bilimleri alanından yapılan tercihlerin % 67.27'den
% 24.41',e düştügüdikkati çekmekttıdir.

Tablo 12 : D GRUBU - ÖSS' de Sayısal ve Sözel Puanı Ortal~adan Yüksek, Sayısal
Puanı Sözel,PuaQindanDüjUkOlan Adaylara Ait Tercihlerin
Tercih Alanlarına Göre Dagı~ı (%)
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PUAN
TÜRü 1983 1984 1985 -1986 1987 1988. 1989 1990 Önce Sonra

F,M 47.69 45.58 44.73 46.19 12.06 9.73 6.92 5.63 46.08 8.58

TM,

TS, 47.97 48.86 49.77 48.00 84;03 85.91 90.20 91.58 48.65 87.93

S

D 4.36 5.53 5.46 5.76 3,88 4.32 2.86 2.76 5.28 3.46

E Grubu

,ÖSS'de sayısal puanı ortalamadaDdüşük, sözel puanı ortalamadanyüksek
adaylara aittercihl~rin ana tercih alanlanna daAılışıTablo 13 ve Şekil 13'te veril-
miştir. Tablo 13 ve Şekil 13 incelendiAinde. bu gruptaki adaylara ait tercihlerin.
1987 öncesinde genelolarak % 48.65'inin iktisadi ve sosyal bilimler, % 46.08'inin
fen ve mühendislik bilimleri, % 5.28'inin yabancı diller alanından; 1987 ve son-
rasında ise genelOıalak % 87.93'ünün iktisadi ve sosyal bilimler, % 8.58'inin fen ve
mühendislik bilimleri, %3.46'sının yabancı diller alanındanyapıldıAıgörülmektedir.

Bu grupta genelolarak 1987 ve sonrasında,öncesine göre, iktisadi ve sosyal bi-
limler alanından yapılan tercihlerin% 48.65'ten % 87.93'e yükseldiAi; bunakarşılık
fen ve mühendislik bilimleri alanından yapılan tercihlerin % 46.08'den % 8.58'e,
düştölü dikkati çclanektedir.

Tablo 13: E GRUBU -ÖSS'de Sayısal Puanı Ortalaınadan Düşük, Sözel Puanı Ortalamadan
YüksekOlan AdaylaraAitTercihlerinTercihAlanlarına Göre
DaAı1ı§ı (%)
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PUAN ,

TORO 1983' 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce Sonra

F,M 47.69 S2.14 49,S6 49.Ş8 13.30 13.29 11.14 IS.64 49.82 13.34
,

TM,
TS, 47.97 43.22 4S.80 4S.38 83.14 82.08 86.26 81.24 ,4S.S9 83.18

S

D 4.36 4.62 4.61 4.70 3,S3 '4.60 2,S7 3.09 4,S7 3.45

F Grubu
, ,

ÖSS'de sayısal ve sözel puanı ortalamadan' düşük, sayısal puanı sözel
puanından düşük adayJara ait terciliIerinana tercih a1anlanna dagılışı Tablo 14 ve
Şekil 14'te verilmiştir. Tablo 14 ve Şekil 14 incelendiAinde,bu grUptakiadayJara ait
tercihlerin,1987 öncesinde,genelolarak % 49.82'sinin fen ve m~ndislik bilimleri,
% 45.59'unoo iktisadi ve sosyal bilimler, %4.57'sinin yabancı diller alanından;
1987 ve sonrasında ise genel ()Iarak % 83.l8'inin iktisadi ve sosyal bilimler,
% 13.34'ünün fen ve mühündislik bilimleri; % 3.4S'inin yabancı diller alanından
yapıldıAı görülmektedir.

Bu grupta genel olarak 1987 ve sonrasında,'öncesine göre, iktisadi ve sosyal
.

bilimler alanından yapılan tercihlerin % 45.59'dan % 83. 18'e. yükseldiAi; buna
karşılık fen ve mühendislik bilimleri alanından yapılan tercihlerin % 49.82'den
% t3.34'e, düştüAüdikkati çekmektedir;

.

Tablo 14 ': F GRUBU.,. ÖSS'de Sayısal ve Sözel Puani Ortaıamağan Düşük. Sayısal
Puanı Sözel PuanındanDüşük Oİan Adaylara Ait Tercihlerin
Tercih Alanlarına Göre Dajılışı (%)
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PUAN
TÜRO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 önce sonra

F,M 61.27 64.69 64.24 63.26 37.34 37.93 35.41 31.93 63.36 35.65

TM.

TS. ,35.20 31.83 31.29 33.08 60.09 59.08 62.61 65.88 33.10 61.92

S

D 3.51 3.46 3.45 3.63 2.54 2.95 1.95 2.16 3.51 2.40

Tüm Adaylara Ait Tercihlerin Ana Tercih Alanlarına Dagılış,

ÖSS'ye katılan ve geçerli ıereihte bulQDantüm adaylaraait tercihlerin ana ter-
cih alanlarına daAılışITablo 15 ve Şekil15'te verilmiştir. Tablo 15 ve Şekil 15 in-
celendiAinde,' tercihlerin 1987 öncesinde genelolarak % 63.36'sının fen ve
mühendislikbilimleri, % 33.l'inin iktisadi ve sosyal bilimler, % 3.51'inin yabancı
diller alanından; 1987 ve sonrasmdaise genelolarak % 6L.92'sinin iktisadi ve sos-
yal bilimler, % 35.65'inin fen ve mülıe.ıdis1ücbilimleri, % 2.4'ünün de yabancı diller
alanındanyapıldtAtgörülmektedir. '

Tüm adaylara ait geçerli tercihlerin ana tercih alanlanna daAılışında 1987 ve
sonrasında genel' oJarak, öncesine göre, üctisadi ve sosyal bilimler alanından
yapılan tercihlerin % 33.1'den % 61.92'ye yiikseldiAi; buna karŞılık fen ve
mühendislik bilimleri alanından yapılail tercihlerin % 63.36'dan% 35.65'e, ya-
bancı diller alamndan yapılan tercihlerin % 3.Sl'den % 2.4'~ düştüAü görülmektedir.

.

Tablo 15: Tüm Adaylara Ait TefciJUerinTercih Alanlanna Göre DaAılışı (%)
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Son~

Bu araştınnadaki bulgulara genelolarak bakıldıAlİlda 1987 ve sonrasında,
öncesine\göre, ÖYS'ye kablan adayların ÖSSpuanlarıyla daha uyumlu tercihler
yapmaya başladıkları söylenebilir. ÖSS başarısınadayalı aday gruplarından(Sayısal
puanı ortalamadan yüksek, sözel puanı ortalamadan düşük olan adaylar) ile C
(Sayısal ve sözel puanı ortalamadanyüksek, sayısal puanı sözel puanından yüksek
olan adaylar) grubunun benzer terCihdavranışı içinde olduAu; diAer gruplardaki
adayların da tercih davranışlarınınbirbirinebenzediAigörülm~ktedir.DiAer yandan,
B ve C gruplarındafen ve müheQdislikbilimleri alanındanyapılan tercihlerin, D
veE gruplarındada iktisadi ve sosyal bilimler alanından yapılan tercihlerinyüksek
olması, 1987'de ÖSYS'de yapılan dejtişiklerle beklenen gelişmenin büyük ölçüde
gerçekleşmiş olduAunugöstermektedir.
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