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E-DER (EĞİTİM VE DEĞİŞİM DERNEĞİ) ORTAÖĞRETİME
GEÇİŞ SİSTEMİ ÇALIŞTAYI RAPORU
----------------------------------------------------------------------------------------Eğitim tarih boyunca medeniyetlerin ayakta kalması için kilit taşı rolünü üstlenmiştir. Bugün de
yeni kuşakların toplum yaşamında yerini almaları için aynı görevini sürdürmektedir. Bu taş yerli
yerine oturtulmadığı takdirde diğer alanlarda da kalkınma beklenmesi geçici bir oyalanmadan öte
gidemeyecektir.
Ülkemizde son haftalarda "Ortaöğretime geçiş sistemi nasıl olmalıdır?" konusu gündemdedir.
Oluşturulması planlanan yeni sürece katkı sağlamak, görüş ve öneriler sunmak üzere, 5 Ekim
2017'de E-DER tarafından akademisyen, araştırmacı-yazar, uzman,

eğitim yöneticileri,

öğretmenler ve dernek yöneticilerinin de katıldığı 1 (bir) günlük çalıştay yapılmıştır. Çalıştay
sonunda bu rapor derlenmiştir.

✓

ESAS TEKLİFİMİZ: SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ FELSEFESİ VE TEMEL YAKLAŞIM

TARZI, AMAÇ VE YÖNTEMİ FARKLILAŞTIRMA BAĞLAMINDA OLMALIDIR.
Adları ne olursa olsun, bugüne kadar yapılan sınavların hepsinin yaklaşım tarzı, amacı ve
yöntemi hep aynıdır: Öğrenciyi sınavdaki başarısına göre seçer, sıralar ve yerleştirir. Başka bir
ifadeyle, bu sınavlar öğrencinin öğrenmesini, yıldan yıla gelişimini ve öğretmenin yeterliliğini
ölçmez. Öğrencileri o sınavdaki doğru cevaplarının sayısına göre en başarılıdan en başarısıza göre
sıralar.

(İSTEKLİLİK,

YETENEK

VE

YETKİNLİK

kriterlerine

göre

seçilmeli

ve

yerleştirilmelidir). Sınav sisteminde bu zamana kadar felsefe, vizyon ve stratejik nitelikte değil;
taktik seviyesinde değişiklikler yapılmıştır.
✓

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARI BU YIL KALDIRILABİLİR Mİ?

Mevcut durumda kaldırılamaz. Neden?
1. Okullar arasındaki kalite farkı.
2. Daha kaliteli eğitim veren okulların sınırlı kapasitesi.
✓

ORTAÖĞRETİM YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR

Adı ne olursa olsun, ortaöğretime geçiş sınavları kaldırılmalıdır. Ama önce ortaöğretim sisteminin
yeniden yapılandırılması şarttır.
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Okullar arasındaki kalite farkını kaldırmadan ve eğitimin kalitesi ulusal çapta yaygınlaştırılmadan
sınavı kaldırmak, mevcut durumdan daha büyük sorunların kaynağı olacaktır.
Yeniden yapılandırmanın iki temel amacı olmalıdır: Okullar arasındaki dikey ve yatay kalite
farklarını ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliği sağlamak. Bunun için;
Öncelikle tüm dünyada olduğu gibi ortaöğretim kurumları “akademik lise’’ (Fen, Anadolu vb.
liseler) ve “meslek lisesi” olarak iki türe indirgenmelidir. Belki ülkemizin özel durumu ve geçmiş
tercih ve tecrübeleri dikkate alınarak “imam hatip liseleri” üçüncü bir tür olarak korunabilir.
1.

Lise ve meslek liselerinin dersleri, kazanımları, toplam ders saatleri uluslararası standartlara

uygun hale getirilmelidir.
2.

Daha sonra ise tüm akademik liselerde öğrenciler, ortaokul ile lise 1’inci sınıftaki başarısı,

temel yetenekleri ve tercihleri dikkate alınarak lise 2’nci sınıftan itibaren ortak dersler yanında fen,
sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor vs. gibi programlardan birini seçebilir. Böylece, mesela fen lisesi
(veya farklı) programı almak isteyen öğrenci, kendi okulunda seçtiği programı alma imkânı
bulacaktır.
3.

Eğitim kalitesinin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliğini sağlamak için, özellikle seçenek

dersleri için iyi eğitilmiş öğretmenlere, yeterli dersliğe ihtiyaç vardır.
4.

Her halükârda ortaöğretimde tekli eğitime geçmek gerekmektedir.

5.

Geleneği olan başarılı okullar ile kapasitesinin çok üstünde talebi olan sınırlı sayıdaki okulun

kayıt ve kabulü için, seçme ve yerleştirmeye yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerekebilir.

✓

EĞİTİMDE EN STRATEJİK VE EN TEMEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: (REFORM)

1)

Okullar arasında kalite farklılığını azaltacak karar, proje ve uygulamalar yapmak

2)

Her ilde fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, proje okulu veya tematik okul gibi çeşitliliğinin

sayısını ve kapasitesini artırmak
3)

Eğitim niteliğinin ulusal düzeyde yaygınlaşması

4)

Mevcut sistemde bulunan “öğretmenlerin” niteliğini geliştirmek

5)

Öğretmen olma sürecinde reform yapılması (ortaöğretim süreci, fakülte süreci ve mezuniyet

sonrası süreç gibi 3 aşamada yapılanma)
6)

Bütün ülkede tekli eğitime geçmek

7)

Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması

8)

Ortaöğretim ile yükseköğretim sistemini birlikte ele almak
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Eğitim sisteminde yapılmak istenen değişiklik ile bir milletin geleceği şekillenmektedir. Yapılacak
değişiklik sadece bir sınav değişikliği değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek bilinçli ve
ahlaklı nesli yetiştirmek için yukarıda da zikrettiğimiz üzere köklü bir sistem değişikliğidir.
✓

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ ÖNERİSİ

“TEOG sınavı yapılmayacak, eğitim öğretimimizi sınava odaklı olmaktan çıkaracağız”
açıklamasından sonra toplumun beklentisi sınavsız bir geçiştir fakat sistemi yeniden yapılandırmadan
sınavsız yapılacak geçişler toplumun vicdanında derin yaralar açabilecek ve güven duygusunu
zedeleyecektir. Bu nedenle bu sene yapılacak olan değişiklik en azından kademeli geçişin bir
başlangıcı olmalıdır. Bunun için en makul ve adaletli olan sınav sistemi oluşturmak durumundayız.
Özellikle bu yıl öğrencilerin nasıl bir sistemle liselere yerleştirileceği belirsizliğini gidermek
gerekmektedir. Tam anlamıyla yeni bir sistemi hemen kurmanın zor göründüğü bu öğretim yılı için
mevcut şartlar da düşünülerek önerilerimiz şu şekildedir:

1.
2.

Liselere öğrencilerin yerleştirilmesi, “LİSELERE YERLEŞME PUANI (LYP) ile yapılır.
LYP’nin oluşturulması:

Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki not ortalamalarından oluşur. 6.
sınıf ortalamasının % 10’u, 7. sınıf ortalamasının % 10’u ve 8. sınıf ortalamasının % 80’i alınarak
hesaplanır.
Sosyal Etkinlikler Puanı (SEP: 8. sınıfta katıldığı spor, sanat, bilim faaliyetleri, yarışmalar, projeler
vb.den oluşur. Sosyal etkinliklerin işlenmesi için e-okula yeni bir bölüm eklenir. Gerekirse belge ve
video yüklenebilecek e-portfolyo oluşturulur.
Liselere Yerleşme Puanı, ortaokul başarı puanı ile sosyal etkinlikler puanının ortalamasından oluşur.
8. sınıflarda, sosyal etkinlik puanı etkisi, bu yıl için biraz daha azaltılabilir. Daha sonraki yıllarda 0,3
ile çarpılabilir.
LYP = (OBP * 0,7 + SEP * 0,3)

3.

OBP’nin daha objektif olması için 6 dersin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal

Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce) 3. yazılı sınavları MEB’in göndereceği açık uçlu,
boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, çoktan seçmeli sorularla ortak yapılır. Ortak sınav sadece yazılı notu
yerine kullanılır, TEOG’da olduğu gibi ayrıca kullanılmaz. Sınav klasik yazılılar gibi olur, sorular
MEB tarafından hazırlanır, sınav sabahı e-okul üzerinden okul müdürlüklerine PDF olarak gönderilir.
Her okul kendisi çoğaltır, zarflar ve öğrencilere uygular. Sınavın bitiminde kağıtlar toplanır,
tarayıcıdan taranarak dijital ortama aktarılır, okunması için 2 veya 3 farklı öğretmene e-okuldan
gönderilir, yapılandırılmış cevap anahtarına göre okunur ve sonuçlar e-okula girilir. E-okulda bir
öğrenci için 2 veya 3 öğretmenin de not gireceği not hanesi bulunur, sistem otomatik olarak bu
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notların ortalamasını alarak hesaplama yapar. Sonraki yıllarda yazılı sınavlar bir dersten 2 sınava
indirilerek tüm sınavlar yukarıdaki yöntemle ortak yapılır.

4.

Her ilde 2017 TEOG yerleşme taban puanlarına göre en çok tercih edilen okullar belirlenir ve

kendi sınavını yapacak okullar (A sınıfı okul denebilir) olarak adlandırılır. Bu okulların sınavına
girebilmek için LYP’nin en az 90,00 olma şartı getirilir. Bu okulların yapacağı sınavlar da merkezi
olarak hazırlanır ve okullara gönderilir. Okula yerleşmek için LYP’nin % 40’ı, okul sınavının % 60’ı
alınır.

5.

A sınıfı okulların dışında kalan okullar da B, C sınıfı okullar olarak sınıflandırılır. B sınıfı

okullara LYP’si 70,00 – 89,99, C sınıfı okullara da LYP’si 69,99 ve daha düşük ortalaması olanlar
adrese dayalı olarak otomatik olarak yerleştirilir. Veli, yerleştirme sistemi başlamadan önce meslek
lisesi, imam hatip lisesi veya Anadolu lisesi olarak tercih yapar. Sistem yerleştirmeyi ona göre
yakından uzağa doğru yapar. Okullar sınıflandırılırken her lise türü kendi içerisinde sınıflandırılır.
Yani A sınıfı imam hatip liseleri, B sınıfı imam hatip liseleri, A sınıfı Anadolu Liseleri, B, C sınıfı
Anadolu liseleri gibi. Lise ihtiyacı olan ilçelere yeni liseler açılır. Notu yüksek olan öğrenciler
değişik sebeplerden dolayı isterlerse alt kategorideki okullara girebilirler. A, B, C türü liseleri
belirlerken daha detaylı kriterlere bakılabilir.

6.

Özel okullar ise kendi kriterlerini kendileri belirler. Veli özel okula kayıt yaptırdığında tercih

yapamaz ve sınavla girilen okulların sınavına giremez.

7.

Notların şişirilmemesi için teftiş sisteminin işlerliğinin artırılması gerekir ve ağır/caydırıcı

cezalar gündeme getirilmelidir. Meslekten men etmeye kadar cezalar olabilir.

8.

Kopya çekilmemesi için önlemler alınır. Örneğin sınıflara kameralar konulabilir.

9.

Her kesimi % 100 memnun edecek bir sistemin olmayacağı unutulmamalıdır. Her sistemin

artıları ve eksileri olacaktır. Bunlar dikkate alınarak en uygun sisteme karar verilmelidir.

10.

Hangi sistem olursa olsun sistemi işletecek unsurun öğretmen olduğu gerçeğinden hareketle

hem mevcut öğretmenler için hem de öğretmen adayları için mutlaka iyileştirme çalışmaları
yapılmalıdır.

11.

Açık öğretim sistemi devam ettirilmelidir.

Sayfa 4 / 4

http://e-der.org

