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SUNUﬁ
S›nav sisteminin; do¤ru ölçen, hayata haz›rlayan ve daha adil iﬂleyen bir
yap›ya dönüﬂtürülmesi için E¤itimciler Birli¤i Sendikas› olarak üzerimize
düﬂen sorumluluk ve görevlerin fark›nday›z. Bu çerçevede ülkemizin
gelece¤inde söz sahibi olacak çocuklar›m›z›n daha kaliteli e¤itim almalar› ve
gelece¤e güvenle bakabilmeleri sendikam›z›n öncelikli amaçlar› aras›ndad›r.
Ülkemizin dünya liginde e¤itim baﬂta olmak üzere her alanda en önde olmas›
için, gençlerin aras›ndan dana fazla de¤er yetiﬂmesi için Sendika olarak yapabileceklerimiz oldu¤una inan›yoruz.
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) taraf›ndan mevcut OKS sisteminin e¤itim
sistemi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri oldu¤u gerekçesiyle bir
de¤iﬂikli¤e gidilmesi gere¤i ortaya at›ld›. Bu fikir sonras›nda Orta Ö¤renime
Geçiﬂ Modeli geliﬂtirildi ve kamuoyunun görüﬂüne sunuldu. Buna göre, 6., 7.
ve 8. s›n›flarda ‘Seviye Belirleme S›navlar›’ (SBS) yap›lacak. Bu s›navlar
yüzde 70 oran›nda etkileyecek. Daha sonra Y›lsonu Baﬂar› Puan› (YBS) devreye girecek. Bu da yüzde 25 etkileyecek. Ayr›ca yüzde 5 oran›nda etki edecek
Yöneltme ve Davran›ﬂ Puan› (YDP) verilecek. YDP, ders veren ö¤retmenlerin
notlar›n›n ortalamalar› al›narak belirlenecek. Bu puan belirlenirken, ö¤rencinin
okuldaki sosyal, kültürel faaliyetlere katk›s›, arkadaﬂlar› ile uyumu dikkate
al›nacak.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, söz konusu bu yeni modelle ilgili, sendikalar,
sivil toplum kuruluﬂlar› ve akademisyenlerden görüﬂ ve öneriler istedi. E¤itim
Bir-Sen olarak sorumlu ve bilimsel sendikac›l›k anlay›ﬂ›m›z gere¤i, do¤rudan
sahada çal›ﬂan ö¤retmenlerin konu ile ilgili görüﬂlerini dikkate alarak, e¤itim
sistemimiz üzerinde gelecekte etkili olacak deﬂiklik hakk›nda çal›ﬂma yapt›k.
Çal›ﬂmam›z›n amac›, Milli E¤itim Bankal›¤› taraf›ndan yay›nlanan Orta
Ö¤renime Geçiﬂ Modelinin, haz›rlanan gerekçeler ve hedefler çerçevesinde
uygulanan OKS siteminin s›k›nt›lar›n› belirlemeye çal›ﬂmak ve önerilen modelin ö¤retmenler nezdinde kabullerini görmektir. Bu anlamda önerilen modeldeki olumlu yönleri ve eksiklikleri görüp gelecekte uygulanacak olan sistemde en az hatay› sa¤layacak öneriler geliﬂtirmek ve sahada uygulay›c› olarak
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çal›ﬂan ö¤retmenlerin görüﬂlerine baﬂvurarak önerilen modelin bir
de¤erlendirilmesi ile olumlu ve eksik yanlar›n› belirleyip uygun öneriler
getirmektir.
Araﬂt›rmam›z, Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan izin al›narak 7 il merkezinde
bulunan ilkö¤retim okullar›nda görev yapan yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si
kad›n olmak üzere 1018 ö¤retmen üzerinde uyguland›. Araﬂt›rmam›zda öncelikli olarak mevcut OKS s›nav sisteminin e¤itim ve ö¤renciler üzerindeki etkisi
ele al›narak, ard›ndan getirilmesi düﬂünülen Ortaö¤retim Geçiﬂ Modeli (OGM )
ile ilgili de¤erlendirme ve öneriler araﬂt›r›ld›.
Sendikam›z taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada, mevcut OKS s›nav sistemi ile
ilgili ö¤retmenlerin görüﬂlerine baﬂvuruldu¤unda ö¤retmenlerin %93.7’si mevcut OKS sisteminin ö¤rencileri hayata haz›rlamada yetersiz oldu¤unu
düﬂünmektedir. Ö¤retmenlerin %80’i mevcut OKS sisteminin ö¤rencilerin
ilgisini yaln›zca birkaç derse yöneltmeleri sonucunu do¤urdu¤unu savunmaktad›rlar. Ö¤retmenlerin %57’si mevcut sistemin ö¤rencilerin okula devam
durumlar›n› olumsuz anlamda etkiledi¤ini savunmaktad›r. Ö¤rencilerin s›nav
endiﬂesinden dolay› okulda disiplin sorunlar›na neden olduklar›n› söyleyen
ö¤retmenlerin oran› ise, k›smen cevab› verenleri de hesaba katt›¤›m›zda %80
üzerindedir. Okul boyunca OKS s›navlar›n›n tek hedef haline gelmesi ö¤rencilerin kayg› ve stres düzeylerini artt›rmaktad›r. Ö¤retmenlerin %84’ü kesin bir
dille bu kanaatte olduklar›n› vurgulam›ﬂlard›r.
E¤itimde kademeler aras›nda geçiﬂte egemen olan tek oturumluk ve sadece
bir k›s›m zihinsel becerileri ölçmeye dönük s›navlar yerine, bireyi bütün beceri
ve yeterlilikleriyle çok yönlü olarak de¤erlendirebilecek, önceden belirlenerek
ilan edilmiﬂ objektif ve standart ölçüm araç ve teknikleriyle otantik (kompozisyon yazd›rma, süreç de¤erlendirme, portfolyo vb.) de¤erlendirme yollar›
kullan›lmal›d›r.
Kademeler aras› geçiﬂte kullan›lacak seçme yöntemleri ve ölçütleri,
çeﬂitlendirilerek bu ba¤lamda veli ve ö¤renci görüﬂmeleri, ö¤retmen raporlar›,
akran de¤erlendirmeleri, ö¤renci dosyas›, ö¤rencinin en çok baﬂar›l› oldu¤u
dersler esas al›narak bütüncül, kapsay›c›, çok yönlü bir yap›da tasarlanmal› ve
uygulanmal›d›r. Eleyici ölçme ve de¤erlendirme sistemleri yerine, teﬂhis edici,
geliﬂtirici, tan›ma ve yetiﬂtirmeye dönük de¤erlendirme sistemleri ikame
edilmelidir. Hiçbir ö¤renci, baﬂar›s›zl›k yaftas›yla sistem d›ﬂ›nda b›rak›lmamal›d›r.

8

OKS’deki de¤iﬂiklik, geçmiﬂe göre bir geliﬂme olarak nitelendirilebilirse
de nihai olarak öncekinden köklü bir farkl›l›k getirmemektedir. Lise türlerinin
say›ca ikiye indirilmesi, bunlar aras›nda karﬂ›l›kl› yatay ve dikey geçiﬂlere her
zaman kap›n›n aç›k tutulmas› uygun olabilir. Ayr›ca yüksekö¤retime geçiﬂte de
var olan sistemin yeniden düzenlemesi gerekir. Yeni müfredat programlar›yla
s›nav ve seçme sistemlerinin uyumlaﬂt›r›lmas› gerekir.
Sendikal sorumlulukla haz›rlad›¤›m›z bu araﬂt›rmadan Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n yararlanarak önerilerimiz do¤rultusunda sistemde k›smen de olsa
de¤iﬂiklik yapmas›n› olumlu buluyoruz. Gençlerimizin daha adil bir s›nav sistemi zemininde yar›ﬂmas› ve gelece¤e ümitle bakabilmeleri için daha köklü
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor, yetkililerin de derhal bu
çal›ﬂmalar› baﬂlatmalar›n› bekliyoruz.
E⁄‹T‹M-B‹R-SEN
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Giriﬂ
Milli E¤itm Bakanl›¤› (MEB) taraf›ndan mevcut OKS sisteminin e¤itim
sistemi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri oldu¤u gerekçesiyle bir de¤iﬂikli¤e
gidilmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›. Bu fikir sonras›nda Orta Ö¤renime Geçiﬂ Modeli
geliﬂtirildi ve kamuoyunun görüﬂüne sunulmuﬂtur. Kamuoyundan modele iliﬂkin
görüﬂlerin al›nmas› hedeflenmiﬂtir. Bu anlamda, bizde E¤itim Bir-Sen olarak yeni
modelle ilgili Bakanl›¤›n kamuoyuna sunmuﬂ oldu¤u gerekçeler ve hedeflere
yönelik uygulay›c› olarak çal›ﬂan ö¤retmenlerin görüﬂlerine baﬂvurduk. E¤itim
sisteminin gelece¤inde etkili olacak de¤iﬂiklikler hakk›nda, bilimsel yöntemlere
dayanarak bir çal›ﬂma ortaya koyduk.
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Çal›ﬂman›n Önemi
Çal›ﬂmam›z›n önemi Orta Ö¤renime Geçiﬂ Modeli’nin ö¤retmenler taraf›ndan nas›l de¤erlendirildi¤ini/alg›land›¤›n› ö¤renmek, modelin e¤itim sistemimize ve çocuklar üzerindeki etkilerini tespit etmek, kendi içersinde yeniden düzenlenmeye aç›k bir
paradigma olarak modelin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmek ve aksayan yönlerine çözüm önerileri getirmeye çal›ﬂt›¤›ndan ve bu verileri ö¤retmenlerin görüﬂlerinden sa¤layan bir çal›ﬂma olmas›ndan dolay› önemlidir.

Araﬂt›rman›n Amac›
Çal›ﬂmam›z›n amac›, Milli E¤itim Bankal›¤› taraf›ndan yay›nlanan Orta Ö¤renime Geçiﬂ Modeli, haz›rlanan gerekçeler ve hedefler çerçevesinde uygulanan OKS siteminin s›k›nt›lar›n› görmeye çal›ﬂmak ve önerilen modelin ö¤retmenler nezdinde kabullerini görmektir. Bu anlamda önerilen modeldeki olumlu yönleri ve eksiklikleri
görüp gelecekte uygulanacak olan sistemde en az hatay› sa¤layacak öneriler geliﬂtirmektir. Bu anlamda sahada uygulay›c› olarak çal›ﬂan ö¤retmenlerin görüﬂlerine baﬂvurarak önerilen modelin bir de¤erlendirilmesi ile olumlu ve eksik yanalar›n› belirleyip uygun öneriler getirmektir. Bu çerçevede aﬂa¤›daki sorulara cevap aranacakt›r:
• Mevcut OKS sisteminin, e¤itim sistemi ve ö¤renciler üzerinde ne tür etkileri
vard›r?
• Bir sistem de¤iﬂikli¤ine gerek var m›d›r?
• Önerilen modelin de¤erlendirme sistemi nas›l olmal›d›r?
• Önerilen modelin e¤itim sistemimizde ve ö¤renciler üzerinde ne tür etkileri
olacakt›r?
• Önerilen modelin muhtemel s›k›nt›lar› nelerdir?
• Önerilen modelin s›k›nt›lar›n› çözmek için ne yap›labilir?

Araﬂt›rman›n Yöntemi ve Kapsam›
“ORTAÖ⁄RET‹M GEÇ‹ﬁ MODEL‹ DE⁄ERLEND‹RME ARAﬁTIRMASI” MEMUR-SEN Konfederasyonuna ba¤l› E⁄‹T‹M–B‹R-SEN (E¤itimciler Birli¤i
Sendikas›) taraf›ndan T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itimi Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Dairesi Baﬂkanl›¤›’n›n 04.04.2007 tarih ve B.08.0.EGD.0.33.05.311-519/1753 say›l›
izniyle yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma 7 il merkezinde bulunan ilkö¤retim okullar›nda uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada 3 sayfadan oluﬂan toplam 24 soru (çal›ﬂ›lan okul, il ve ilçe ﬂ›klar› hariç) kullan›lm›ﬂt›r. Anket formlar› yüz yüze görüﬂme teknikleri uygulanarak ankete kat›lan kat›l›mc›lar taraf›ndan bizzat doldurulmuﬂtur.
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Çal›ﬂmam›z›n evrenini ﬂehir merkezlerinde ilkö¤retim okullar›nda görev yapan
ö¤retmenler oluﬂturmaktad›r. Seçti¤imiz örneklem evrene benzerdir. Milli E¤itim bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan E¤itim ‹statistikleri 2005-2006 kitapç›¤›ndan faydalan›larak örneklemlerimiz belirlenmiﬂtir. Örneklemdeki cinsiyet ve çal›ﬂ›lan kurum
oranlar› Türkiye ortalamas› civar›ndad›r. Örneklemimiz 1018 kat›l›mc›dan oluﬂmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n cinsiyete göre da¤›l›m›, %48’i erkek ve %52’si kad›n ﬂeklindedir. Örneklemi seçerken geliﬂigüzel örneklem (random sampling) tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r.

Araﬂt›rma plan›
Araﬂt›rmam›zda öncelikli olarak mevcut OKS s›nav sisteminin e¤itim ve ö¤renciler üzerindeki etkisi ele al›nm›ﬂ, ard›ndan getirilmesi düﬂünülen Ortaö¤retim Geçiﬂ
Modeli (OGM ) ile ilgili de¤erlendirme ve öneriler araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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Ö¤retmenlerin
Temel Göstergeleri
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Cinsiyet

Araﬂt›rmam›za kat›lan ö¤retmenlerin cinsiyet da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda kad›n ve erkek çal›ﬂanlar›n hemen hemen birbirine
eﬂit oranda oldu¤u görülmektedir. MEB bünyesinde ‹lkö¤retim
okullar›nda çal›ﬂan ö¤retmenlerin cinsiyet da¤›l›m›na
bakt›¤›m›zda yine benzer bir tabloyla karﬂ›laﬂ›r›z

48%
Erkek
52%

Grafik 1. Cinsiyet
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Kad›n
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Yaﬂ

Araﬂt›rmam›za kat›lan ö¤retmenlerin yaﬂ ortalamas›na bakt›¤›m›zda
büyük bir ço¤unlu¤un 25-45 yaﬂ aral›¤›nda oldu¤u görülmektedir. 46
yaﬂ›n üzerindeki çal›ﬂanlar›n oran› %19.9 olarak ortaya ç›karken 35
yaﬂ›n alt›ndaki ö¤retmenler tablomuza %46.4’lük bir oranda
yans›m›ﬂt›r. Bu tablodan da anlaﬂ›laca¤› üzere mevcut OKS sistemi ve
yerine getirilecek olan Ortaö¤retim Geçiﬂ Modeli ile ilgili görüﬂü
al›nan ö¤retmenler, gelece¤i inﬂa edecek genç ve dinamik bir nüfus
aral›¤›ndad›r. Ve onlar›n verecekleri cevaplar, iﬂaret edecekleri ﬂeyler
e¤itimin gelece¤i için son derece önemlidir.

19.9%

1.2%

8.5%

37.9%
32.4%

Grafik 2. Yaﬂ
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Mesleki K›dem

E¤itim çal›ﬂanlar›n›n yaﬂlar›n›n genç nüfustan oluﬂmakla birlikte
mesleki tecrübeye sahip olma oran› da yüksektir. Bu tablo ise hem
genç ve dinamik ayn› zamanda tecrübeli bir e¤itim çal›ﬂan ordusunu
ifade eder.

16.4%

18.9%

8.1%

13.0%

25.5%
18.0%

Grafik 3. Mesleki K›dem
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Medeni Durum

Toplumun süreklili¤ini sa¤layan en önemli kurum olan evlilik ö¤retmenler daha genç nüfustan olmas›na ra¤men oldukça yayg›nd›r.
Ö¤retmenlerin beﬂte dördününü evli oldu¤u görülür. Çal›ﬂmaya
kat›lan ö¤retmenlerin bir k›sm›n›n yaﬂlar›n›n daha genç olmas›
bekarl›k oran›n› anlaml› k›lmaktad›r

1.0%
3.0%
17.6%

Evli
Bekar
Boﬂanm›ﬂ
Eﬂi vefat etmiﬂ
78.4%

Grafik 4. Medeni Durum
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Mevcut OKS sistemi, çocuklar› hayata haz›rlama da
eksikli¤e neden olmaktad›r.

Ö¤retmenlerin %63.9’u uygulanmakta olan mevcut OKS sisteminin
çocuklar› hayata haz›rlamada eksikli¤e neden oldu¤unu kesin bir
dille ifade etmektedirler. Soruya “K›smen” cevab›n› verenlerin oran›
da dikkate al›nd›¤›nda, ö¤retmenlerin %93.7’si mevcut OKS sisteminin ö¤rencileri hayata haz›rlamada yetersiz oldu¤unu düﬂünmektedir. Önermeye hay›r cevab› vererek mevcut OKS sisteminin çocuklar›
hayata haz›rlamada yeterli oldu¤unu savunanlar›n oran› sadece
%6.3’te kalm›ﬂt›r.

29.8%

Evet
Hay›r
K›smen
63.9%

6.3%

Grafik 5. Mevcut OKS sistemi, çocuklar› hayata haz›rlamada eksikli¤e neden
olmaktad›r.
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Mevcut OKS sistemi, ö¤rencilerin yaln›zca birkaç derse
karﬂ› ilgi duymas›na neden olmaktad›r.

Bir üst ö¤renim kurumuna geçiﬂ için uygulanan s›navlarda sorulan
sorular›n belli baﬂl› birkaç dersten sorulmas› ö¤rencilerin müfredattaki birçok derse ilgisiz olmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Yukar›daki
tabloda da görülece¤i gibi mevcut OKS sistemi ö¤retmenler
taraf›ndan de¤erlendirildi¤inde beﬂte dörtlük bir kesimi bu sistemin
çocuklar›n sadece belli baﬂl› derslere ilgi gösterdi¤ini ifade etmektedir. K›smen ilgisiz diyenleri de evet diyenlerle birleﬂtirdi¤imizde
ö¤retmenlerin %95’i, mevcut OKS sisteminin ö¤rencilerin sadece
baz› derslere ilgi gösterdiklerini ifade etmektedirler. Bunu di¤er bir
ﬂekilde yorumlad›¤›m›zda ise birçok derse gereken ilginin gösterilmedi¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

14.9%
5.1%
Evet
Hay›r
K›smen

80.1%

Grafik 6. Mevcut OKS sistemi, ö¤rencilerin yaln›zca birkaç derse karﬂ› ilgi duymas›na neden olmaktad›r.
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Mevcut OKS sistemi, okula devam› olumsuz yönde etkilemektedir

Son y›llarda ilkö¤retim okullar›nda da s›navlara yaklaﬂan tarihlerinde
okullarda devams›zl›klar ciddi boyuta do¤ru ilerlemektedir. Okula
devams›zl›¤›n bir nedeni olarak OKS’nin oldu¤u varsay›labilir. Bu
konuda ö¤retmenlerin görüﬂüne baﬂvurdu¤umuzda, ö¤retmenlerin
yar›dan fazlas› OKS’nin okula devam› olumsuz etkiledi¤ini ifade
ederken, dörtte birden fazlas› ise k›smen olumsuz etkiledi¤ini ifade
etmiﬂtir.

28.2%
Evet
Hay›r
K›smen
57.0%
14.8%

Grafik 7. Mevcut OKS sistemi, okula devam› olumsuz yönde etkilemektedir

25

E⁄‹T‹M-B‹R-SEN
ORTAÖ⁄RET‹M GEÇ‹ﬁ MODEL‹ DE⁄ERLEND‹RME ARAﬁTIRMASI

Mevcut OKS sistemi, okula ve ö¤retmene karﬂ› duyulan
sayg›nl›¤› azaltmaktad›r

Ö¤rencilerin bir çok derse karﬂ› ilgi duymad›¤›n›, OKS öncesi okula
devams›zl›¤›n artt›¤›n› önceki tablolarda görmüﬂtük. Bu durumun
okula ve ö¤retmenlere karﬂ› sayg›da da olumsuz bir duruma neden
olaca¤› varsay›labilir.
Ö¤retmene yönelik sayg›nl›¤›n azalmas›/azl›¤›n›n ne kadar›n› s›nav
merkezli sistemden kaynakland›¤›n› görmek istedi¤imizde ö¤retmenlerin yar›s› sayg›nl›¤›n azalmas›nda ya da azl›¤›n›n bir etkeni olarak
OKS ve onun gibi s›nav sistemlerini görmektedirler. Dörtte birlik
k›sm›ndan biraz daha fazlas› ise k›smen etkiledi¤ini düﬂünmektedir.
Uygulanmakta olan OKS yönelik olarak evet ve k›smen cevaplar›n›
bir arada ald›¤›m›zda ö¤retmenlerin beﬂte dördü s›nav sisteminin
okula ve ö¤retmene duyulan sayg›da bir etken oldu¤unu ifade
etmiﬂlerdir.

28.2%

52.6%

Evet
Hay›r
K›smen

19.2%

Grafik 8. Mevcut OKS sistemi, okula ve ö¤retmene karﬂ› duyulan sayg›nl›¤›
azaltmaktad›r
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Ö¤rencilerde OKS'den kaynaklanan s›nav endiﬂesi, okulda
disiplin sorunlar›na neden olmaktad›r

OKS nedeniyle yaﬂanan s›nav endiﬂesinin okuldaki disiplin sorunlar›
ile iliﬂkisine bakt›¤›m›zda, ö¤retmenlerin yar›s› OKS nedeniyle
yaﬂanan kayg›n›n ve baz› derslere yönelik ilgisizli¤in, disiplin sorunlar›nda bir etken oldu¤unu, üçte birlik kesimi ise k›smen etkili
oldu¤unu düﬂünmektedir.

34.4%
49.3%

Evet
Hay›r
K›smen

16.3%

Grafik 9 Ö¤rencilerde OKS'den kaynaklanan s›nav endiﬂesi, okulda disiplin
sorunlar›na neden olmaktad›r
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OKS'nin tek hedef olmuﬂ olmas› ö¤rencilerdeki kayg› ve
stres düzeyini artt›rmaktad›r

Merkezi s›navlar›n ya da sene sonunda yap›lan tek bir s›nav›n hayat›n
bütünü üzerinde kal›c› etkiye sahip olmas›, erken yaﬂtaki çocuklar
üzerinde belirli bir kayg› ve stres düzeyi oluﬂturmaktad›r. Bunun neticesinde de birçok olumsuz durumla da karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. S›nav
kayg›s› dolay›s›yla profesyonel yard›m peﬂinde koﬂma, ilaç kullanma
gibi çeﬂitli vakalar yayg›nlaﬂmaktad›r. Bu aç›dan ö¤retmenlere soruldu¤unda OKS’nin tek hedef haline gelmiﬂ olmas› ö¤renciler üzerinde
kayg› ve stresi daha da yo¤unlaﬂt›rmakta oldu¤u görülmüﬂtür. Ö¤retmenlerin beﬂte dörtten daha fazlas› OKS’nin tek hedef haline gelmiﬂ
olmas›n›n ö¤rencilerin kayg› ve stres düzeylerini artt›rd›¤›n›,
OKS’nin k›smen kayg› ve stresi artt›rd›¤›n› ifade edenlerin cevab›n›
da ekledi¤imizde ö¤retmenlerin %97’lik bir kesimi ö¤rencilerin
yaﬂad›klar› kayg› ve streste OKS’nin önemli pay› oldu¤unu ifade
etmiﬂtir.

12.5%
3.4%
Evet
Hay›r
K›smen

84.1%

Grafik 10 OKS'nin tek hedef olmuﬂ olmas› ö¤rencilerdeki kayg› ve stres düzeyini artt›rmaktad›r
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Orta Ö¤retim Kurumlar›na yerleﬂmede bir sistem
de¤iﬂikle¤ine ihtiyaç var m›d›r?

Ölçmek istedi¤imiz temel unsurlardan bir tanesi mevcut sisteme
yönelik eleﬂtirilere ve yeni sistem için haz›rlanan bas›n bülteninde de
ifade edilen gerekçeler çerçevesinde ö¤retmenlerin mevcut sisteme
yaklaﬂ›m›n›n ne oldu¤udur. E¤er mevcut sistemden gerçekten bir
rahats›zl›k söz konusu ise acaba bir sistem de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç var
m›d›r sorusu meﬂruiyet kazanmaktad›r. Daha önceki mevcut sistemi
de¤erlendirici cevaplardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, ö¤retmenlerin
yüzde doksandan fazlas› bir sistem de¤iﬂikli¤ine gerek oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir. Bu cevaptan bir sistem de¤iﬂikli¤inin kaç›n›lmaz
oldu¤u rahatl›kla görülmektedir

8.4%

Evet vard›r
Hay›r yoktur

91.6%

Grafik 11 Orta Ö¤retim Kurumlar›na yerleﬂmede bir sistem de¤iﬂikli¤ine
ihtiyaç var m›d›r?
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OKS yerine 6, 7 ve 8. s›n›flarda ayr› ayr› s›nav yap›larak
Ortaö¤retim Yerleﬂtirme Puan› ve 3 y›l›n sonunda Genel
Ortaö¤retim
Yerleﬂtirme
Puan›'n›n
hesaplanarak
yerleﬂtirilmeye gidilmesi sizce do¤ru bir karar m›?

Mevcut sistemden rahats›z olan ö¤retmenlerin beﬂte üçlük kesimi her
y›l›n sonunda yap›lacak olan bir s›nav sonras›nda elde edilen ortalamayla ö¤rencilerin bir üst ö¤renim kurumuna yerleﬂilmesini daha
uygun bulmaktad›r. Geriye kalan beﬂte ikilik kesimin bir yar›s› bu
karar› yanl›ﬂ bulmakta ve di¤er yar›s› ise karars›z durumdad›r. Genel
itibariyle bak›ld›¤›nda ö¤retmenler bir s›nav yerine, birden fazla
s›nav yap›larak bir üst ö¤retim kurumuna yerleﬂtirme yap›lmas›na
daha olumlu bakmaktad›r

19.7%

Evet, do ru bir karard›r
Hay›r, do ru bir karar de ildir
Karars›z›m
20.6%

59.7%

Grafik 12 Yeni sistemin en temel özelli¤i ile ilgili göstergeler tablosu
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6, 7 ve 8. s›n›f sonlar›nda yap›lacak olan SBS s›navlar›n›n bir
üst okula yerleﬂtirmelerde %70 oran›nda etki etmesi sizce
do¤ru bir karar m›d›r?

Yeni sistemle öngörülen 6, 7 ve 8. s›n›flar›n sonlar›nda yap›lacak olan
Seviye Belirleme S›navlar›n›n %70 etkili olmas›n›n nas›l
de¤erlendirildi¤ine bakt›¤›m›zda ö¤retmenlerin üçte biri böyle bir
s›nav›n olmas›n› do¤ru bulmakta ancak %70’lik bir etki oran›n› çok
bulmaktad›r. Beﬂte ikilik bir kesim ise bu öneriden memnun
oldu¤unu bildirmektedir. Yüzde onluk bir kesim ise %70’lik oran› az
bulmakta ve daha da artt›r›lmas›n› istemektedir. Bu duruma ek olarak
%15’lik bir kesim ise böyle bir uygulaman›n e¤itime hiçbir katk›s›n›n
olmayaca¤›n› bildirmiﬂtir.

14.6%

Evet, do ru bir karard›r

10.1%

41.3%

Do ru, fakat etki oran› fazla
Do ru, fakat etki oran› az
Yanl›ﬂ bir karar, e itim
sisteminde fayda getirmez
33.9%

Grafik 13. SBS s›navlar›n›n bir üst okula yerleﬂtirmelerde %70 oran›nda etki
etmesi sizce do¤ru bir karar m›d›r?
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Yeni getirilen sistemde %25 olan y›l sonu baﬂar› puanlar›n›n
oran› hakk›ndaki düﬂünceler

Okul puanlar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna yerleﬂmede etkili
olmas›na ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u olumlu yaklaﬂmaktad›r.
Ancak oran›n yüzde kaç oran›nda etkili olmas› gerekti¤inde ise bir
farkl›l›k söz konudur. Ö¤retmenlerin beﬂte ikilik bir kesimi %25’lik
düzeyinde bir oran›n etkisini yeterli bulmaktad›r. Beﬂte birlik bir
kesim ise %25 oran›n azalt›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Geri
kalan beﬂte ikiye yak›n bir oran ise okul baﬂar› puanlar›n›n orta ö¤renime yerleﬂirken daha fazla etkili olmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir.

19.8%
42.5%

%25 oran yeterlidir
%25 oran yetersizdir
Bu oran azalt›lmal›d›r

37.7%

Grafik 14 Yeni getirilen sistemde %25 olan y›l sonu baﬂar› puanlar›n›n oran›
hakk›ndaki düﬂünceler
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%25 oran yetersidir ve bu oran artt›r›lmal›d›r diyenlere
soruldu: Sizce bu oran kaç olmal›d›r?

‹lkö¤retimde elde edilen notlar›n bir üst ö¤renim kurumuna
yerleﬂirken etkili olmas›n›n gerekti¤ini bir önceki soruda görmüﬂtük.
Ne kadar etkilemeli sorusuna cevap olarak ö¤retmenlerin yar›s› %525 aral›¤›nda bir oran belirtmiﬂtir. Dörtte birden fazlas› ise bu oran›n
%26-45 aras›nda olmas› gerekti¤ini ve geriye kalan k›s›m ise
%45’ten daha fazla olmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir. Sonuç olarak
ö¤retmenler kendileri taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerin bir üst
ö¤renim kurumuna yerleﬂirken etkili olmas›n› istemektedir

5.4%
17.1%
49.1%

28.4%

Grafik 15 Sizce bu oran kaç olmal›d›r?
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Yeni getirilen sistemde %5 olan yönlendirme ve davran›ﬂ
puan›n›n ö¤renci davran›ﬂ puanlar›n›n Orta ö¤retime geçiﬂte
etkili olmas› konusundaki kararlar

Okullardaki davran›ﬂ notlar›n›n bir üst ö¤renime yerleﬂirken etkili
olmas›na ö¤retmenler genel itibari ile olumlu bakmaktad›rlar. Ö¤retmenlerin yüzde yetmiﬂten fazlas› davran›ﬂ puanlar›n›n
hesaplanmas›n› olumlu bulmaktad›r. Ancak beﬂte birlik bir kesim ise
davran›ﬂ puanlar›n›n hesaplanmas›n›n gereksiz oldu¤unu düﬂünmektedir.

8.6%
19.8%

Olumlu buluyorum
Olumlu bulmuyorum
Karars›z›m
71.5%

Grafik 16. Davran›ﬂ puanlar›n›n Orta ö¤retime geçiﬂte etkili olmas› konusundaki
kararlar
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas› / Okullardaki e¤itim
kalitesini artt›racakt›r

Türk e¤itim sistemindeki kimi açmazlar› çözmek için geliﬂtirilen yeni
s›nav sistemine iliﬂkin önermeleri de¤erlendirmeye ald›¤›m›zda özellikle okul notlar›n› ve davran›ﬂ notlar›n›n bir üst ö¤renime geçerken
etkili olmas› okullardaki e¤itim kalitesi üzerine etkisini
inceledi¤imizde ö¤retmenlerin beﬂte üçlük bir kesimi bu soruya evet
cevab›n› vermiﬂtir. Yaln›zca %11’lik kesim bu tür çal›ﬂmalar›n e¤itim
kalitesi üzerinde herhangi bir etkisinin olmayaca¤›n› ifade etmiﬂtir.

30.4%
Evet
Hay›r
K›smen
59.2%
10.4%

Grafik 17 Okullardaki e¤itim kalitesini artt›racakt›r
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤rencilerin okula
devam›n› olumlu olarak etkileyecektir

Mevcut OKS sisteminin ö¤rencilerin okula devamla ilgili nas›l tav›r
geliﬂtirdiklerini daha önceki bölümlerde görmüﬂtük. Ö¤retmenlerin
büyük ço¤unlu¤u hali haz›rda yürürlükte olan bir üst ö¤retim kurumuna yerleﬂtirme sisteminin ö¤rencileri okula devamdan uzaklaﬂt›ran
bir yap›da oldu¤unu belirtmiﬂlerdi. Ö¤retmenler, önerilen sistemde
yer alan okul baﬂar› ve davran›ﬂ puanlar›n›n yerleﬂtirmede etkili
olmas›yla birlikte, ö¤rencilerin okula devam durumlar›n›n olumlu
yönde etkilenece¤ini düﬂünmektedirler. Tabloya bakt›¤›m›zda
y›lsonu baﬂar› puan› ile yönlendirme ve davran›ﬂ puanlar›n›n
yerleﬂtirmede etkili olmas› durumunda ö¤retmenlerin onda dokuzu
okula devam durumunun olumlu anlamda de¤iﬂece¤ini
bildirmiﬂlerdir.

22.5%

Evet
Hay›r
K›smen

8.5%
68.9%

Grafik 18. Ö¤rencilerin okula devam›n› olumlu olarak etkileyecektir
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Daha adil ve objektif bir
yerleﬂtirmeye imkan sa¤layacakt›r

‹ki saat içersinde her ﬂeyin belirlendi¤i bir ölçme ve de¤erlendirme
sistemi kimi s›k›nt›lara neden oldu¤u görülmüﬂtür. Asl›nda hat›rda
tutulmas› gereken nokta her ölçme ve de¤erlendirme içersinde kimi
s›k›nt›lar taﬂ›yaca¤›d›r. Bu perspektiften sürece yay›lm›ﬂ, üç s›nav ve
buna ek olarak ö¤rencilerin okul performanslar›n› dikkate alan yeni
orta ö¤renime geçiﬂ modelinin yerleﬂtirme sisteminin daha adil ve
nesnel bir yerleﬂtirme mi sa¤layaca¤› sorusu ö¤retmenlerden evet ve
k›smen düzeyinde yüzde seksenlere varan bir destek ald›¤› görülmektedir. Beﬂte birlik bir kesim ise daha adil ve nesnel olamayaca¤›n›
söylemektedir. Bunun nedeni düﬂünüldü¤ünde birazdan daha geniﬂ
bir ﬂekilde ele alaca¤›m›z okul baﬂar› puanlar›na iliﬂkin spekülatif
ifadeler oldu¤u düﬂünülmektedir.

8.2%

43.7%
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Grafik 19. Daha adil ve objektif bir yerleﬂtirmeye imkan sa¤layacakt›r.
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤rencilerin okul içi
faaliyetlere kat›l›m›n› olumlu yönde etkileyecektir

Okul performanslar›n›n anlaml› hale geliyor olmas› ö¤rencilerin
okulla kuracaklar› iliﬂkileri, okulda gerçekleﬂecek çeﬂitli faaliyetlere
kat›l›mlar›n› olumlu yönde etkilemesi gerekti¤i varsay›labilir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda araﬂt›rmam›zda ö¤retmenler önerilen sistemle
beraber okul performanslar›n›n anlaml› oldu¤u süreçte ö¤rencilerin
okul içi faaliyetlere kat›l›mlar›n›n arataca¤›n› beﬂte üçten fazla bir
kesimi evet, dörtte birden fazlas› k›smen diye cevaplam›ﬂt›r. K›smen
cevab›n› daha olumlu düﬂündü¤ümüzde ö¤retmenlerin yüzde 90’›
okula yönelik ilgi ve okul içi çal›ﬂmalarda ö¤rencilerin kat›l›m›nda
olumlu yönde bir de¤iﬂme ve geliﬂme olaca¤›n› düﬂünmektedirler.
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K›smen
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Grafik 20: Ö¤rencilerin okul içi faaliyetlere kat›l›m›n› olumlu yönde etkileyecektir
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme ve
davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤rencilerin okul d›ﬂ› sosyal
faaliyetlere ve okul çal›ﬂmalar›na kat›l›m›n› artt›racakt›r

Ö¤rencilerin okul d›ﬂ› aktivitelere kat›l›m› (sportif, kültürel, sanatsal)
s›nava odaklanan sitemde, s›nava girilen y›lda bir engel olarak
görülmeye baﬂlanmakta ve okul d›ﬂ› faaliyetlere yönelik bir ilgide
azalma görülmektedir. Okul içi ve okul d›ﬂ› faaliyetlerin çocuklar›n
hem sosyal hem de entelektüel geliﬂimlerine önemli ölçüde katk›
sa¤layaca¤›ndan bu anlamda yeni sistemin acaba ö¤rencilere bu tür
bir olumlu geliﬂmeye ne kadar katk› sa¤layaca¤› sorusu ö¤retmenlere
yöneltildi¤inde ö¤retmenlerin yar›dan daha az bir kesimi ö¤rencilerin
okul d›ﬂ› aktivitelere daha çok zaman ay›raca¤›n› bildirmiﬂtir. Yine
önemli bir orandaki ö¤retmenler önerilen modelin tamamen olmasa
da k›smen ö¤rencilerin okul d›ﬂ› aktivitelere kat›l›m›nda olumlu
geliﬂmelere neden olaca¤›n› bildirmiﬂtir. %20’ye yak›n bir ö¤retmen
kesimi ise gelecek olan sistemin ö¤rencilerin okul d›ﬂ› aktivitelere
kat›l›m›n› etkilemeyece¤ini düﬂünmektedirler.

37.5%
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Grafik 21: Ö¤rencilerin okul d›ﬂ› sosyal faaliyetlere ve okul çal›ﬂmalar›na kat›l›m›n›
artt›racakt›r
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Disiplin sorunlar›n›n
çözümünde olumlu geliﬂmelere neden olacakt›r

Y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme ve davran›ﬂ puan›n›n etkili
olmas› disiplin sorunlar›n›n çözümünde olumlu geliﬂmelere neden
olacakt›r önermesini ö¤retmenlere yöneltti¤imizde, ö¤retmenlerin
yar›dan fazlas› kesin bir dille bu önermeye kat›ld›klar›n› ifade
etmiﬂlerdir. K›smen cevab›n› verenler de hesaba kat›ld›¤›nda %90’a
yak›n bir ö¤retmen ço¤unlu¤u yeni gelecek sistemle disiplin sorunlar›
noktas›nda okullarda olumlu geliﬂmeler olaca¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Yeni getirilen sistemle disiplin sorunlar›nda olumlu geliﬂmeler
olaca¤›n› kabul etmeyenlerin oran› ise %12.7 gibi bir orandad›r

35.3%

52.0%

Evet
Hay›r
K›smen

12.7%

Grafik 22. Disiplin sorunlar›n›n çözümünde olumlu geliﬂmelere neden olacakt›r.
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤rencilerin okuldaki derslere ve s›navlara ilgisini artt›racakt›r

Bir üst ö¤renim kurumuna geçiﬂ, OKS gibi genel bir s›nav sisteminde
sene sonunda tek bir s›nav ile belirlendi¤i durumlarda, okullarda sene
içinde yap›lan s›navlara ve derslere ö¤rencilerin do¤al olarak ilgilerinde bir azalma olmaktad›r. Önerilen sistemde okul baﬂar› puanlar›
ve davran›ﬂ notlar› ile birlikte ö¤rencilerin okula yönelik ilgilerinde,
okul dersleri ve s›navlara yönelik yaklaﬂ›mlar›nda ö¤retmenler olumlu geliﬂmeler olaca¤›n› büyük ço¤unlukla düﬂünmektedirler.
Tablodan da görülece¤i üzere ö¤retmenlerin üçte ikiden fazlas› evet
derken dörtte birlik bir kesimde k›smen cevab›n› vermiﬂtir. Yani
yaklaﬂ›k yüzde 95’lik bir kesim önerilen sistemle beraber okuldaki
dersler ve s›navlar›n ö¤renciler aç›s›ndan daha anlam› hale gelece¤ini
düﬂünmektedirler.
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Hay›r
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68.9%

Grafik 23: Ö¤rencilerin okuldaki derslere ve s›navlara ilgisini artt›racakt›r
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Temel derslerin d›ﬂ›ndaki
derslere ö¤rencilerin kat›l›m›n› olumlu etkileyecektir

Daha öncede görüldü¤ü üzere mevcut OKS düzeninde ö¤retmenlerin
oldukça önemli bir ço¤unlu¤u ö¤rencilerin baz› dersler haricinde
okul derslerine pek ilgi göstermediklerini ifade etmiﬂlerdi. Önerilen
sistemle beraber bu yaklaﬂ›mda bir de¤iﬂiklik olup olmad›¤› ele
al›nd›¤›nda ö¤retmenlerin yüzde altm›ﬂtan fazlas› yeni sistemle
beraber s›navda yer almayan derslere de ilginin olumlu anlamda
geliﬂece¤ini yüzde 27’lik bir kesimde k›smen olumlu bir de¤iﬂim
yaﬂanaca¤›n› belirtmiﬂtir. Yani toplamda yüzde 90’l›k bir ö¤retmen
kesimi temel derslerin d›ﬂ›ndaki derslere de kat›l›m› olumlu etkileyece¤ini ifade etmiﬂtir.
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Grafik 24: Temel derslerin d›ﬂ›ndaki derslere ö¤rencilerin kat›l›m›n› olumlu
etkileyecektir
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤renciler aras›nda f›rsat
ve imkan eﬂitli¤i sa¤layacakt›r

Sadece tek bir s›nava odaklanan mevcut sistemde yar›ﬂa giren ö¤rencilerin bir k›sm› özel ders deste¤i bir k›sm› ise dershane deste¤i alarak
bu imkanlardan yoksun ö¤rencilerden daha avantajl› konuma
gelmektedirler. Bu anlamda önerilen sitemle beraber bu durumda
nas›l bir de¤iﬂiklik olaca¤›na bak›ld›¤›nda ö¤retmenlerin beﬂte ikiden
biraz daha fazla bir kesiminin önerilen sistemin f›rsat eﬂitli¤inde bir
geliﬂmeye neden olaca¤›n› üçte birlik bir oran ise k›smen olumlu bir
de¤iﬂim olaca¤›n› varsaym›ﬂt›r. Yeni sistem, “ö¤renciler aras›nda
f›rsat ve imkan eﬂitli¤i sa¤layacakt›r” ﬂeklindeki önermeye
kat›lmayanlar›n oran› ise beﬂte birlik bir ço¤unluktad›r. Bundaki en
temel neden ise ö¤retmenlerin dershanelere yönelik ilgide bir azalma
olmayaca¤› hatta art›ﬂ olaca¤› ve özel okullar›n daha avantajl› bir
konuma geçece¤i ﬂeklindeki düﬂünceleridir.
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Grafik 25: Ö¤renciler aras›nda f›rsat ve imkan eﬂitli¤i sa¤layacakt›r
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Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme
ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Okula ve ö¤retmenlere
karﬂ› duyulan sayg›nl›¤› art›racakt›r

Okuldaki derslerin daha anlamal› hale gelmesi, okul içi çal›ﬂmalar›n
daha önem kazanmas›, okuldaki s›navlar›n de¤er bulacak olmas›,
okula ve ö¤retmenlere yönelik alg›da olumlu de¤iﬂimlere neden
olaca¤› varsay›labilir. Bu anlamda ö¤retmenlerin yar›s› önerilen sistemle beraber okula ve ö¤retmenlere yönelik sayg›nl›kta olumlu
yönde bir de¤iﬂim olaca¤›n› düﬂünmektedirler. Üçte birlik bir kesim
ise k›smen de olsa bir de¤iﬂimin olaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Sonuç itibari
ile önerilen sistem okula ve ö¤retmene yönelik alg›da olumlu yönde
bir geliﬂmeye neden olaca¤› ö¤retmenler taraf›ndan dile getirilmiﬂtir.
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Grafik 26 Okula ve ö¤retmenlere karﬂ› duyulan sayg›nl›¤› art›racakt›r
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Yeni SBS ile / Ö¤rencilerin s›nav kayg›s› ve stresi azaltacakt›r

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Ortaö¤renime Geçiﬂ
Modeli dosyas›nda sistem de¤iﬂikli¤i ile ilgili gerekçelerden en
önemli unsurlardan bir tanesi ö¤rencilerin ciddi s›nav kayg›s› ve stres
yaﬂ›yor olmalar› ve hedefin de ö¤rencilerin yaﬂad›¤› bu kayg›y› azaltmak oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. Ö¤retmenler, önerilen modelin ö¤rencilerde oluﬂan s›nav odakl› kayg›da nas›l bir de¤iﬂim olaca¤› ile ilgili
soruya cevap olarak, dörtte birlik kesimi kayg›n›n azalaca¤›n› ifade
etmiﬂtir. Bu orandan daha yüksek bir orandaki ö¤retmen ise kayg›n›n
azalma göstermeyece¤ini belirtmiﬂtir. As›l ço¤unluk ise, buda beﬂte
ikilik bir oran, k›smen bir azalma olaca¤›n› düﬂünmektedir. Yeni
model için daha önceki önermelere daha fazla oranda olumlu cevap
verilirken bu önermede daha az olumlu cevap verilemesinin
muhtemel nedeni her y›lsonu s›nav›n yap›lacak olmas›n›n olabilece¤i
düﬂünülmektedir.
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Grafik 27 Ö¤rencilerin s›nav kayg›s› ve stresi azaltacakt›r
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Yeni SBS s›navlar› ile / Ö¤rencilerin yorumlama ve
muhakeme becerileri geliﬂecektir

Her ﬂeyin testlerle yap›lan 2 saatlik bir s›navdan ibaret oldu¤u mevcut sistemde düﬂünme becerileri geliﬂmemektedir. Çünkü hedef bir an
önce ﬂ›klardan birini iﬂaretlemek ve zamana karﬂ› yar›ﬂta öne
geçmektir. Bu tür bir ortamda yorumlama ve muhakeme becerilerinde ö¤rencilerde çeﬂitli açmazlar olabilir. Bu anlamda önerilen
sistemde ö¤retmenlerin beﬂte ikilik kesimi ö¤rencilerin yorumlama
ve muhakeme becerilerinin artmas›nda olumlu etken olaca¤›n› di¤er
beﬂte ikilik kesim ise k›smen de olsa olumlu geliﬂme olaca¤›n› ifade
etmiﬂlerdir. Geri kalan beﬂte birlik kesim ise herhangi bir de¤iﬂiklik
olmayaca¤›n› ifade etmiﬂtir.
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Grafik 28 Ö¤rencilerin yorumlama ve muhakeme becerileri geliﬂecektir
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Yeni SBS s›navlar› ile / Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› daha
adil ölçülecektir

‹ki saatlik ve sabit bir s›nav sisteminin bireysel farkl›l›klar› ölçmesi
ve de¤erlendirmeyi almas› beklenemez. Bu anlamda yeni müfredatla
beraber bir hedef haline gelen bireysel farkl›l›klar› dikkate alan bir
e¤itim sistemi de, sürece yay›lm›ﬂ bireysel farkl›l›klar› dikkate alan
bir model ile de¤erlendirilmelidir. Yeni sistemin bu anlamda nas›l bir
geliﬂmeye neden olaca¤› ele al›nd›¤›nda ö¤retmenlerin beﬂte ikilik bir
kesimi önerilen modelin bireysel farkl›klar› ölçmede daha adil olabilece¤ini, di¤er beﬂte ikilik kesimde k›smen daha adil olabilece¤ini
belirtmiﬂtir. Geriye kalan beﬂte birlik kesim ise bireysel farkl›l›klar›
ölçmede önerilen modelin daha adil olmayaca¤›n› ifade etmiﬂtir.
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Grafik 29 . Ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› daha adil ölçülecektir
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Yeni SBS s›navlar› ile / 3 y›l arka arkaya s›nav yap›lacak
olmas› dershanelere olan ihtiyac› daha da artt›racakt›r

Modelin aç›kland›¤› andan itibaren üç aﬂamal› s›nav sisteminin modelde süreç içerisinde e¤itimde ikili¤e neden olan unsurun kalkmas›
varsay›lmaktayken, modelin bunu daha da artt›raca¤› s›kl›kla ifade
edilmiﬂtir. Bu konuda ö¤retmenler de benzer düﬂüncelere sahiptir:
üçte ikilik bir orandaki ö¤retmen önerilen modelin dershanelere
yönelik olan ilgi ve ihtiyac› artt›raca¤›n› belirtmiﬂtir. Yaln›zca yüzde
15’lik bir kesim dershanelere yönelik ilgide de¤iﬂiklik olmayaca¤›n›
varsaym›ﬂt›r.
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Grafik 30. 3 y›l arka arkaya s›nav yap›lacak olmas› dershanelere olan ihtiyac›
daha da artt›racakt›r
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Yeni SBS s›navlar› ile / S›navlarda sadece y›l içinde iﬂlenen
konularla ilgili soru sorulmas› dershaneye ilgiyi azaltacakt›r

Önerilen modelde sorular›n sadece o y›l iﬂlenecek olan müfredata
iliﬂkin konulardan ç›kacak olmas› halinde dershaneye yönelik ilgide
azalma olaca¤› varsay›lmaktad›r. Bu anlamda bir soru
yöneltti¤imizde, ö¤retmenlerin yar›dan fazlas› dershaneye
yönelmede hala bir art›ﬂ›n olaca¤›n› bildirmiﬂtir. Ancak bu oran› bir
önceki sorudaki oran ile k›yaslad›¤›m›zda daha az oldu¤u görülür.
Sonuç itibari ile ﬂunu söyleyebiliriz: 3 s›navl› bir modelde dershaneye
yönelmede önemli bir art›ﬂ olaca¤› ö¤retmenler taraf›ndan
varsay›lmaktad›r ve sorular sadece o y›l içersinde iﬂlenen müfredattan ç›kt›¤›nda ise dershaneye yönelmede önemli orandaki art›ﬂtan
k›smi bir azalma yaﬂanacakt›r.
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Grafik 31. S›navlarda sadece y›l içinde iﬂlenen konularla ilgili soru sorulmas›
dershaneye ilgiyi azaltacakt›r
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Yeni SBS s›navlar› ile / S›nav merkezli sistemden ö¤renci
merkezli bir sisteme geçiﬂ sa¤lanacakt›r

Önerilen modelin en önemli hedeflerinden bir tanesi s›nav merkezli
sistemden de¤iﬂen ilkö¤retim müfredat› ile uygun bir ﬂekilde ö¤renci
merkezli bir sisteme geçiﬂtir. Bu anlamda önerilen model ö¤renci
merkezli bir sisteme geçiﬂi sa¤layabilecek midir sorusuna ö¤retmelerin üçte birinden daha az› evet cevab›n› vermiﬂtir. Ancak bu
orandan daha büyük bir kesim ö¤retmen -beﬂte ikilik bir oran- k›smen
de olsa s›nav merkezli bir sitemden ö¤renci merkezli bir sisteme
geçiﬂin sa¤lanaca¤›n› düﬂünmektedirler. Ancak dörtte birlik bir oran
önerilen modelin ö¤renci merkezli bir yere do¤ru gidece¤ini
düﬂünmemektedir.

32.3%
41.6%
Evet
Hay›r
K›smen

26.1%

Grafik 32. S›nav merkezli sistemden ö¤renci merkezli bir sisteme geçiﬂ
sa¤lanacakt›r
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Yeni SBS s›navlar› ile / S›navlar›n tüm e¤itim sistemi içindeki
tahrip edici etkisi azalacakt›r

S›nava odakl› bir sistemin e¤itim sistemi üzerinde çeﬂitli olumsuz
izler b›rakt›¤› ve ö¤renciler üzerinde de ciddi düzeyde kayg› ve stres
oluﬂturdu¤u araﬂt›rmam›z içerisinde de görülmektedir. Önerilen modelin ulaﬂmak istedi¤i hedeflerden bir tanesi olan ve sistem
de¤iﬂikli¤inde gerekçe olarak da sunulan, “s›navlar›n e¤itim sistemi
üzerideki tahrip edici etkisinden s›yr›lmak” hedefidir. Önerilen model
ile birlikte, ö¤retmenlerin sadece dörtte birlik bir kesimi s›navlar›n
tahrip edici etkilerinin azalaca¤›n› düﬂünmektedir. Yar›ya yak›n bir
oran ise k›smen de olsa bir azalma olaca¤›ndan bahsetmektedirler. Bu
cevaplar eﬂi¤inde düﬂündü¤ümüzde önerilen model OKS’nin
oluﬂturdu¤u tahrip edici etkileri k›smen de olsa azaltaca¤›
varsay›lmaktad›r.

25.6%
47.4%
Evet
Hay›r
K›smen
27.1%

Grafik 33. S›navlar›n tüm e¤itim sistemi içindeki tahrip edici etkisi azalacakt›r
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(Dershanelerin fonksiyonun artaca¤›n› düﬂünenlere soruldu)
Sebebi
Modelin varsay›mlar›ndan biri olan e¤itim sisteminde varolan dershanelere
yönelik ilgide azalma olaca¤› iken ö¤retmenlerin önemli bir k›sm› dershaneye
yönelmede önemli oranda art›ﬂ olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Neden dershanelere
yönelmede bir art›ﬂ olaca¤› düﬂüncesini ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar› üç
baﬂl›kta toplayabiliriz:
‹lk olarak dershaneye gitme durumu e¤itimden kaynaklanan bir eksikli¤i
giderme istedi¤inden daha çok inanç ile ilgilidir –yar›dan fazlas› bu cevab›
vermiﬂtir-. Yani veliler ö¤renciler ve buna ö¤retmenler de dahil olmak üzere dershaneye gidilmedi¤inde s›nav›n kazan›lamayaca¤› düﬂüncesindedir. Ancak dershaneye gidilirse kazan›laca¤› düﬂüncesi dershaneye gitmeyi bir “zorunluluk”
haline getirmektedir. Yani kazanmak için dershaneye gitmeleri gerekti¤ini
düﬂünmektedirler.
‹kinci olarak s›nav say›s›ndaki art›ﬂ –yaklaﬂ›k beﬂte iki oran›nda ö¤retmne bu
cevab› vermiﬂtir-, dershanelere yönelme oran›n› da artt›raca¤›n› düﬂündürmektedir. Ö¤retmenler s›nav kazanman›n inanç(dershaneye gitmeden kazan›lmaz
ﬂeklinde yerleﬂen düﬂünce) ile ilgili olmakla beraber her bir s›navda daha
baﬂar›l› olmak için dershaneye gitmenin gere¤ini hissetme, dershanelere olan
ihtiyac›n daha da artaca¤›n› ifade etmiﬂlerdir.
Üçüncü olarak ise okullardaki altyap› ve ö¤retimin yetersizli¤idir. Bu oran
ise yüzde 10 civar›ndad›r. S›n›f mevcutlar›n›n kalabal›k olmas›, teknolojik
imkanlardan yoksun olunmas›, birçok e¤itim materyalinin okullarda bulunamamas› gibi nedenlerle okullardaki e¤itimde bir yetersizlik oldu¤u
düﬂüncesi ve bu aç›¤› kapatmak için dershaneye yönelmede bir art›ﬂ
olaca¤›n› ö¤retmenler belirtmiﬂlerdir.
9.0%
37.9%

Her y›l s›nav yap›lacak olmas›
Ö rencilerin s›nav› kazanmak
için dershaneye duyduklar› ihti
Okuldaki e itimin yetersizli i

53.1%

Grafik 34. Dershanelerin fonksiyonun artaca¤›n› düﬂünenlere sebebi soruldu
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Yeni getirilen s›nav sistemi ile özel okullarda okuyan ö¤renciler sizce avantajl› konuma gelir mi?
Modelin aç›klanmas›ndan sonra en çok üzerinde tart›ﬂ›lan konulardan
bir tanesi, özel okullar›n daha avantajl› hale gelip gelmeyece¤i ile
ilgilidir. Bu tart›ﬂmalar iki nokta üzerinde durmaktayd›. Birincisi özel
okullar›n “not ﬂiﬂirmesi” ya da ö¤rencilere daha bol not verece¤i
düﬂüncesidir. ‹kinci olarak ise yabanc› dilden sorular soruldu¤unda
özel okullarda yabanc› dil e¤itimi daha iyi oldu¤u için avantajl› bir
konuma gelecekleri düﬂüncesidir. Araﬂt›rmam›zda bu soruyu yöneltti¤imizde ö¤retmenlerin yar›s› özel okullar›n daha avantajl› konumda
olaca¤›n›, yüzde 30’luk bir kesim ise k›smen daha avantajl› olaca¤›n›
ifade etmiﬂlerdir. Beﬂte birlik bir kesim ise böyle bir avantaj›n olmayaca¤›n› belirtmiﬂtir.

30.0%

50.9%

Evet
Hay›r
K›smen

19.1%

Grafik 35 Yeni getirilen s›nav sistemi ile özel okullarda okuyan ö¤renciler
sizce avantajl› konuma gelir mi?
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Yeni s›nav sistemiyle özel okullara olan ilgi "Evet artar-K›smen artar" diyorsan›z sebebi nedir?
Gelecek olan yeni sistemle özel okullar›n daha avantajl› konuma
gelece¤ini düﬂünenlere bunun sebebi soruldu¤unda ö¤retmenlerin
verdikleri cevaplar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz.
‹lk olarak, yeni sistemle birlikte, ö¤retmenlerin yaklaﬂ›k beﬂte ikilik bir
kesimi, biraz önce de belirtti¤imiz üzere özel okullarda “not
ﬂiﬂirme”lerin olaca¤› veya daha bol not verilece¤i ifade edilmiﬂtir. Veli
ve özel okul yöneticilerinin ö¤retmenler üzerinde kuracaklar› bask›n›n
notlar konusunda nesnel ve adil olmayan de¤erlendirmelerde bulunulaca¤› ifade edilmiﬂtir.
‹kinci olarak; ö¤retmenlerin üçte birden fazla bir kesimi, özel okullar›n
imkanlar›n›n daha çok olmas›, teknolojinin, altyap› hizmetlerinin s›n›f
yap›s›n›n vb. birçok faktörlerin özel okullar› daha avantajl› hale
getirece¤i ifade edilmiﬂtir.
Üçüncü olarak ise, ö¤retmenlerin dörtten birden fazlas› ise özel okullarda verilen teknik ve altyap› hizmetlerinin yan›nda daha nitelikli bir
e¤itim ö¤retimin olmas›, oradaki sürecin daha dikkatlice iﬂlemesi, ö¤retmenlerin tutum ve becerileri gibi etkenlerin özel okullar› avantajl›
k›laca¤› belirtilmiﬂtir.

34.0%
38.4%

Ö rencilerinin bir üst ö renim
kurumuna yerleﬂmeleri için
yüksek not verecek olmalar›
Özel okullar›n imkanlar›n›n fazla
olmas›
Ö renci ve velilerin özel
okullar›n daha iyi e itim
verdiklerine olan inançlar›

27.6%

Grafik 36 Yeni s›nav sistemiyle özel okullara olan ilgi "Evet artar-K›smen artar" diyorsan›z sebebi nedir?
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6, 7 ve 8. s›n›flarda, ö¤rencilerin y›l sonu baﬂar› ve
davran›ﬂ puanlar› sizce nas›l hesaplanmal›d›r?

Önerilen modele yönelik tart›ﬂmalar›n merkezini okul baﬂar› puanlar›n›n
hesaplanmas›d›r. Ö¤retmenlerin nas›l daha adil not verece¤i yada bölgesel farkl›l›klar› dikkate alan standart bir ölçmenin olamayaca¤› vb. gibi
eleﬂtirilerdir. Asl›nda biraz önce özel okullar için telaffuz edilen “not
ﬂiﬂirme ihtimali” asl›nda tüm e¤itim sistemi için dile getirilmektedir.
Ö¤retmenlerin ölçme de¤erlendirmelerine iliﬂkin ciddi spekülasyonlar
yap›lm›ﬂt›r. Bu anlamda bu spekülasyonlar›n önüne geçmek okul puanlar›n›n daha nesnel ve adil bir hesaplamas›n› yapmak için ö¤retmenlerin
ne önerdiklerine bakt›¤›m›zda cevaplar› üç baﬂl›kta toplayabiliriz.
‹lk olarak; ö¤retmenlerin dörtte birlik bir k›sm›, okullardaki s›nav sistemlerinin daha objektif ve adil olabilmesi için standartlaﬂt›r›c›
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir. Bunun için öneriler
olarak zümrelerin ortak soru sormas›ndan e¤itim bölgelerinde ortak
sorular›n sorulmas› gibi hatta bazen ö¤retmeni ölçme de¤erlendirmede
devre d›ﬂ› b›rakmay› önerenler vard›r. Ama odak noktas› olarak okul ve
e¤itim bölgesi zümrelerinin daha fazla birlikte hareket etmesi gerekti¤i
ve ö¤retmenlerin ölçme ve de¤erlendirme ile ilgili olarak hizmet içi
e¤itimlere al›nmas› önerilmektedir.
‹kinci olarak, yüzde 14’lük bir orandaki ö¤retmen, s›navlar›n oranlar›n›n
daha yüksek tutulmas› ile daha nesnel bir de¤erlendirmenin olaca¤›n›
varsaymaktad›rlar. Hatta bu anlamda ﬂimdiki s›nav sisteminden
rahats›zl›k oran› oldukça yüksek olmas›na ra¤men, ö¤retmenler ölçme
de¤erlendirmeye iliﬂkin nesnellik sorunlar› dolay›s›yla ﬂimdiki s›nav sistemini tercih etmektedirler.
Üçüncü olarak ise nesnellik ve adillik krizinden bahsetmeyen ö¤rencilerin tüm okul performanslar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna yerleﬂirken
etkin olmas›n› isteyenlerdir. Bu oran ise di¤er iki oranda daha yüksektir.
Ö¤retmenlerin beﬂte üçlük kesimi, ö¤rencilerin sadece notlar› de¤il buna
ek olarak önerilen modelde sunulan davran›ﬂ notlar›na da ek olarak
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ö¤rencilerin sosyal aktiviteleri kulüp çal›ﬂmalar› vb. çabalar›n›n da
de¤erlendirmeye eklenmesi gerekti¤ini ifade etmektedirler.
Sonuç itibariyle ﬂunu söyleyebiliriz: ö¤retmenlerin nesnelli¤ine iliﬂkin
tüm spekülasyonlar ö¤retmenlerin kendileri de kat›lmalar›na ra¤men
daha önemli bir orandaki ö¤retmen bir üst ö¤renim kurumuna
yerleﬂirken merkezi s›nav sisteminin etkisinin azalt›lmas›, okul performanslar› ve kendi bireysel becerilerini farkl›l›klar›n› ifade ettikleri
sosyal aktivitelerinde de¤erlendirmeye al›nmas› gerekti¤ini
belirtmiﬂlerdir.

14.0%

24.5%

Daha nesnel bir de erlendirme
için çeﬂitli düzenlemeler
yap›lmal›
Sadece okul notlar› ve davran›ﬂ
puanlar› de il sosyal ve kültürel
etkinlikler de de erlendirmeye
al›nmal›
S›navlar›n oranlar› daha yüksek
olmal›

61.5%

Grafik 37 6, 7 ve 8. s›n›flarda, ö¤rencilerin y›l sonu baﬂar› ve davran›ﬂ puanlar› sizce
nas›l hesaplanmal›d›r?
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Yeni s›nav sisteminde ö¤rencilerin y›l sonu baﬂar› ve davran›ﬂ puan›n›n %30 oran›nda etkili olmas›, ö¤retmenlerin not
verirken nesnel bir de¤erlendirme yapmas›n› etkiler mi?

Ö¤retmenlerin dörtte üçü okul baﬂar› puanlar›n›n bir üst ö¤renime
yerleﬂirken etkili olmas›n›n kendilerinin not verirken nesnel bir
de¤erlendirme yapmalar›n› k›smen ya da tamamen etkileyece¤ini ifade
etmiﬂlerdir. Yani kendilerinin de¤erlendirme süreçlerinde nesnel olamayacaklar›n› söylemiﬂlerdir. Yeni sistem, ö¤retmenlerin not verirken
nesnel bir de¤erlendirme yapmas›n› etiler mi sorusuna ö¤retmenlerin
dörtte biri hay›r cevab›n› vererek bu durumun herhangi bir ﬂekilde ö¤retmenlerin nesnel davranmalar›na engel olmayaca¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Bir önceki tabloyla k›yasland›¤›nda bu tablo çeliﬂmekte oldu¤u görülür.
Ancak bir önceki sorunun daha ideal bir durum oldu¤u, olmas› gereken
bir durumu ifade etti¤i, bu tablonun ise pratik gerçekli¤i ifade etti¤i
dikkate al›nd›¤›nda rakamlar aras›ndaki farkl›l›klar anlaml› hale gelmektedir. Daha ideal ve nesnel bir yerleﬂtirme sisteminin ö¤rencinin bireysel
farkl›klar›n› dikkate alan bütüncül bir de¤erlendirmenin oldu¤unun
ö¤retmenler fark›nda ancak baz› pratik güçlüklerin de oldu¤unun bilincindeler. Karﬂ›laﬂacaklar› çeﬂitli bask›lar›n –aﬂa¤›da görece¤imiz gibiokullar›n altyap› fiziksel imkan s›n›rl›l›klar› da bu çeliﬂkili durumda bir
etken oldu¤u düﬂünülmektedir.

30.9%
43.4%
Evet
Hay›r
K›smen

25.6%

Grafik 38.Gelecek olan sistem ö¤retmenlerin not verirken nesnel bir de¤erlendirme
yapmas›n› etkiler mi?

63

E⁄‹T‹M-B‹R-SEN
ORTAÖ⁄RET‹M GEÇ‹ﬁ MODEL‹ DE⁄ERLEND‹RME ARAﬁTIRMASI

Yeni s›nav sisteminde ö¤rencilerin y›l sonu baﬂar› ve davran›ﬂ puan›n›n %30 oran›nda etkili olmas›, ö¤retmenlerin daha
fazla bask› alt›nda kalmas›na neden olaca¤›n› düﬂünüyor
musunuz?

Bir önceki soruyla benzer ﬂekilde ö¤retmenler dörtte üçlük bir kesimi y›lsonu baﬂar› ve davran›ﬂ notlar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna
yerleﬂirken etkili olmas›n›n kendilerini k›smen ya da tamamen
olmak üzere bask› alt›nda b›rakaca¤›n› belirtmiﬂlerdir. Getirilmesi
düﬂünülen sistem ö¤retmenler taraf›ndan de¤erlendirildi¤inde en
önemli açmazlardan birisi olarak bask› unsurunun varolma ihtimalidir.

33.8%

38.6%

Evet
Hay›r
K›smen

27.6%

Grafik 39 Ö¤retmenlerin daha fazla bask› alt›nda kalmas›na neden olaca¤›n›
düﬂünüyor musunuz?
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Bu bask› ö¤retmenlerin adil de¤erlendirme yapmas›n› nas›l
etkiler?

Bir önceki soruyla benzer ﬂekilde ö¤retmenler dörtte üçlük bir kesimi y›lsonu baﬂar› ve davran›ﬂ notlar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna
yerleﬂirken etkili olmas›n›n kendilerini k›smen ya da tamamen
olmak üzere bask› alt›nda b›rakaca¤›n› belirtmiﬂlerdir. Getirilmesi
düﬂünülen sistem ö¤retmenler taraf›ndan de¤erlendirildi¤inde en
önemli açmazlardan birisi olarak bask› unsurunun varolma ihtimalidir.

15.7%

Ö retmenlerin ölçme
de erlendirmesini etkilemez

8.9%
23.6%

Ö retmenlerin de eri artaca ›
için adil ölçmeleri artacakt›r
Ö retmenler çevre bask›s›
sebebiyle zor durumda
kalabilirler
Ö retmenler çevresel bask›
sebebiyle adil olamazlar

51.8%

Grafik 40 Bu bask› ö¤retmenlerin adil de¤erlendirme yapmas›n› nas›l etkiler?

65

E⁄‹T‹M-B‹R-SEN
ORTAÖ⁄RET‹M GEÇ‹ﬁ MODEL‹ DE⁄ERLEND‹RME ARAﬁTIRMASI

Ö¤retmenler üzerinde bask› olaca¤›n› düﬂünüyorsan›z bu
bask›y› azaltmak için neler yap›labilir?

Ö¤retmenlerin üzerlerindeki bask›y› azaltmak, ölçme ve
de¤erlendirme sürecinde daha adil ve nesnel bir süreç sa¤lamak için
ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar› ﬂu dört baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz:
‹lk olarak; profesyonel bir e¤itim alm›ﬂ ölçme de¤erlendirme sistemi
hakk›nda e¤itilmiﬂ ö¤retmenlerin, ölçme ve de¤erlendirmesine güvenilmeli gerekti¤idir. Ö¤retmenlerin yaklaﬂ›k üçte birlik kesimi bu noktada kendilerine güvenilmesi gerekti¤ini ifade etmiﬂtir. Ayr›ca hem
ö¤retmen hem de veli, ölçme de¤erlendirme konusunda bilinçlendirilmelidir, ö¤retmenler kendilerine yönelik hizmet içi e¤itimler ile bunun sa¤lanaca¤› ifade edilmiﬂtir.
‹kinci olarak bask›y› azaltmak için ö¤retmenlerin yüzde otuzluk bir
kesimi ölçme ve de¤erlendirme için nesnel kriterlerin geliﬂtirilmesi
gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Bu noktada biraz öncede ifade edildi¤i
gibi zümreler aras›nda ortak s›navlar›n yap›lmas› hatta e¤itim bölgeleri aras›nda ortak s›navlar›n yap›lmas› önerilmiﬂtir. Baz› önerilerde
ö¤retmenin ölçme ve de¤erlendirmeye hiç kat›lmamas› s›navlar›n
daha merkezden kontrol edilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
Üçüncü olarak ö¤retmenlerin dörtte birlik bir kesimi çevresel bask›lar›
azalt›c› önlemler al›nmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir ancak ne tür önlemler al›naca¤›na iliﬂkin aç›k ibareler kullan›lmam›ﬂt›r..
Dördüncü olarak yüzde 10’a yak›n bir kesim, ö¤retmenin maddi durumunun iyileﬂtirilmesi ö¤retmenin alt›nda kalaca¤› bask›y› azaltaca¤›n›
ifade etmektedirler.
Son olarak yüzde beﬂlik bir kesim ise bask›y› azaltmak için orta ö¤renime geçiﬂte sadece merkezi s›nav›n yap›lmas›n› önermiﬂtir.
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Ö retmenin ölçme
de erlendirmesine güven

8.8%

Nesnel kriterlerin
geliﬂtirlmesi

4.2%
32.6%

Çevresel bask›lar
azalt›lmal›d›r
Ö retmenlerin maddi
durumlar› düzeltilmelidir

25.4%

Bask›y› azaltmak için
merkezi s›nav d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey yap›lamaz

29.0%

Grafik 41 Ö¤retmenler üzerinde bask› olaca¤›n› düﬂünüyorsan›z bu bask›y›
azaltmak için neler yap›labilir?
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Eski sistemle k›yaslad›¤›n›zda yeni sistemi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Önerilen modeli uygulanmakta olan OKS ile k›yaslad›¤›m›zda ö¤retmenlerin dörtte üçlük bir k›sm› olumlu yaklaﬂmakta ancak sistemin
baz› eksiklikleri oldu¤unu belirtmektedirler. Geri kalan dörtte birlik
bir kesim ise e¤itim sistemindeki sorunlar›n çözümü aç›s›ndan yeni
modelin hiçbir de¤iﬂime neden olmayaca¤›n› düﬂünmektedirler.

4.9%

22.0%

19.9%

Eski sistemimizdeki sorunlar›n
çözümü için güzel bir ad›m
Güzel bir ad›m ancak
eksiklikleri var
Sorunlar›n çözümünde hiçbir
de iﬂime neden olmayacakt›r
Di er
53.2%

Grafik 42 Eski sistemle k›yaslad›¤›n›zda yeni sistemi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
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Yeni getirilen sistemin sizce eksik taraflar› nelerdir?
Önerilen herhangi bir modele karﬂ› eksikliklerin uygulanmaya
geçilmeden belirlenmesi ve eksiklikler üzerinde yap›lacak düzenlemelerle ile muhtemel do¤acak problemlerin engellenmesi her zaman
maliyeti azalt›c› bir çal›ﬂmad›r. Bu anlamda önerilen modele iliﬂkin
eksiklikleri belirlemek ve eksiklikler üzerinde düzenlemeler yapmak
yar›n do¤acak sorunlar› bugünden engellemeyi sa¤layacakt›r. Bizde
bu anlamada ö¤retmenlerde sahadaki uygulay›c› olarak yeni sisteme
iliﬂkin eksiklikleri sorduk. Yeni sistemin eksikli¤inin ne oldu¤una
iliﬂkin genel bir de¤erlendirme yapt›¤›m›zda ö¤retmenlerin verdikleri
cevaplar ﬂu baﬂl›klarda toplanabilir:
Ö¤retmenlerin yaklaﬂ›k dörtte biri e¤itim sistemimizin ve okullar›n
altyap› ve teknik imkan eksiklikleri nedeniyle yeni sistemin tahmin
edildi¤i kadar baﬂar›l› olamayaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Yine benzer bir
orandaki ö¤retmen, yeni sistemin ö¤retmen üzerindeki bask› ve stresi
artt›racak olas›n› di¤er eksiklik olarak sunmuﬂtur.
Sisteme iliﬂkin olarak eksikliklere bak›ld›¤›nda dershanelere yönelimin artacak olmas› ve özel okullar›n daha avantajl› hale gelecek olmas›
olarak belirtilmiﬂtir. Puanlama oranlar›n›n uygun olmamas›n› sisteme
iliﬂkin olarak gören ö¤retmenlerin oran› ise %14 civar›ndad›r.
Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤retmenlerin %10’luk bir kesimi ise sistemin
hiçbir eksikli¤i olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
19.1%

25.6%

13.6%

9.7%

7.6%

24.4%

Altyap› eksikli inden dolay› getirilecek olan
sistem düﬂünüldü ü gibi baﬂar›l› olmayabilir
Ö retmenlerin üzerindeki stres ve
bask›y› art›racak olmas›
Ö retmenlerin sosyal ve ekonomik
imkanlar›n›n iyileﬂtirilmemiﬂ olmas›
Sistemin hiç bir eksi i yok
Puanlama oranlar› uygun de il
Özel okullar ve dershanelere
yönelimin fazla olmas›ndan
dolay› çifte standart artacak

Grafik 43 Yeni getirilen sistemin sizce eksik taraflar› nelerdir?
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‹l

Araﬂt›rmam›z Adana, Ankara, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, K›rﬂehir
ve Samsun illerinde toplam 1018 ö¤retmene uygulanm›ﬂt›r.
Adana’da; 152 (14.9), Ankara’da 231 (22.7), Erzurum’da 79 (7.8),
‹stanbul’da 278 (%27.3), ‹zmir’de 143 (14.0), K›rﬂehir’de 54 (5.3),
Samsun’da 89 (7.9) ö¤retmenle yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir

5.3%

7.9%

14.9%

14.0%

22.8%
27.3%

7.8%

Grafik 44 Araﬂt›rma yap›lan iller
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Yönetici Özeti
• Araﬂt›rmam›z Adana, Ankara, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, K›rﬂehir ve
Samsun illerinde toplam 1018 ö¤retmene uygulanm›ﬂt›r. Adana’da;
152 (14.9), Ankara’da 231 (22.7), Erzurum’da 79 (7.8), ‹stanbul’da
278 (%27.3), ‹zmir’de 143 (14.0), K›rﬂehir’de 54 (5.3), Samsun’da 89
(7.9) ö¤retmenle yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmam›za kat›lan ö¤retmenlerimizin %48’i erkek %52’si ise kad›nd›r.
• Çal›ﬂmam›za kat›lan ö¤retmenlerin dörtte üçüne yak›n› 25-45 yaﬂ aral›¤›nda bulunmaktad›r. 25 yaﬂ›ndan küçük olanlar›n oran› %8.5, 25-35
yaﬂ aral›¤›ndaki ö¤retmenlerin oran› 37.9, 36-45 yaﬂ aral›¤›ndakilerin
oran› ise 32.4’tür. Rakamlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere anket çal›ﬂmas›na kat›lan ö¤retmenlerin beﬂte dördü 45 yaﬂ›n alt›ndad›r.
• Anket sorular›n› cevaplayanlar›n %100’ü ilkö¤retim kurumlar›nda görev yapan ö¤retmenlerdir. Toplam 1018 denekten oluﬂan araﬂt›rman›n
örneklemi 7 il ve 84 farkl› okulda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Sorular› cevaplayan ö¤retmenlerin medeni durumlar›na bak›ld›¤›ndaysa dörtte üçünün evli oldu¤u gözlemlenmektedir. Ankete kat›lanlar›n %17.6’s› bekar ve geri kalan›n çok az bir orandaki ö¤retmen de
ya boﬂanm›ﬂ ya da eﬂi vefat etmiﬂtir.
• Çal›ﬂmam›za kat›lan ö¤retmenlerin yar›ya yak›n› 1 ile 10 y›l aras›nda
mesleki k›deme sahiptir. %30’dan biraz fazlas› ise 10 ile 20 y›l aras›nda bir mesleki k›deme sahiptir. Geri kalan› ise meslekte 20 y›l›n üzerinde mesleki k›deme sahiptir.
• Mevcut OKS s›nav sistemi ile ilgili ö¤retmenlerin görüﬂlerine baﬂvuruldu¤unda %63.9’u sistemin ö¤rencileri hayata haz›rlamada eksikli¤e neden oldu¤unu vurgulamaktad›r. Soruya “K›smen” cevab›n› verenlerin oran› da dikkate al›nd›¤›nda, ö¤retmenlerin %93.7’si mevcut
OKS sisteminin ö¤rencileri hayata haz›rlamada yetersiz oldu¤unu düﬂünmektedir.
• Ö¤retmenlerin %80’i mevcut OKS sisteminin ö¤rencilerin ilgisini
yaln›zca birkaç derse yöneltmeleri sonucunu do¤urdu¤unu savunmaktad›rlar.
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• Ö¤retmenlerin %57’si mevcut sistemin ö¤rencilerin okula devam durumlar›n› olumsuz anlamda etkiledi¤ini savunmaktad›r. K›smen etkilemektedir diyenlerin oran› ise %28.2’dir.
• Mevcut OKS sistemi ö¤rencilerin okula ve ö¤retmene karﬂ› duyulan
sayg›nl›¤›n› azaltmaktad›r cevab› verenlerin oran› ankete kat›lan ö¤retmenlerin yar›s›ndan fazlad›r. Sayg›nl›¤› k›smen azaltmaktad›r diyen ö¤retmenlerin cevaplar›n› da dikkate ald›¤›m›zda beﬂte dörtlük gibi büyük bir ö¤retmen mevcut sistemden kaynaklanan sayg›nl›k probleminin alt›n› çizmiﬂtir.
• Ö¤rencilerin s›nav endiﬂesinden dolay› okulda disiplin sorunlar›na neden olduklar›n› söyleyen ö¤retmenlerin oran› ise, k›smen cevab› verenleri de hesaba katt›¤›m›zda %80 üzerindedir.
• Okul boyunca OKS s›navlar›n›n tek hedef haline gelmesi ö¤rencilerin
kayg› ve stres düzeylerini artt›rmaktad›r. Ö¤retmenlerin %84’ü kesin
bir dille bu kanaatte olduklar›n› vurgulam›ﬂlard›r. OKS nedeniyle ö¤rencilerin kayg› ve stres düzeylerinin k›smen artt›¤›n› söyleyen ö¤retmenlerin oran› ise %12 civar›ndad›r.
• Anket çal›ﬂmam›za cevap veren ö¤retmenlere sorulan “Orta Ö¤retim
Kurumlar›na yerleﬂmede bir sistem de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç var m›d›r?”
sorusuna %91 gibi bir oranda Evet vard›r cevab› verilmiﬂtir.
• Tek bir s›navla ilkö¤retimden bir üst ö¤renim kurumu olan ortaö¤renime geçiﬂin yerine 6, 7 ve 8. s›n›flarda ayr› ayr› s›navlar yap›larak
bunlar›n ortalamalar›n›n al›nmas› sonucu yerleﬂtirmeye gidilmesinin
do¤ru olup olmayaca¤› ö¤retmenlere soruldu¤unda %60 gibi bir oranda do¤rudur cevab› al›nm›ﬂt›r. Karars›z›m diyenlerin oran› 19.7 iken
%20.6’l›k bir kesim getirilecek olan sistemin do¤ru bir uygulama olmayaca¤› yönünde görüﬂ bildirmiﬂlerdir.
• 6, 7 ve 8. s›n›f sonlar›nda yap›lacak olan SBS s›navlar›n›n bir üst okula yerleﬂtirmelerde %70 oran›nda etki etmesinin ö¤retmenler taraf›ndan do¤ru bulunup bulunmad›¤› sorguland›¤›ndaysa, ö¤retmenlerin
%41’i bu durumu onaylarken %33’ü do¤ru fakat etki oran›n›n fazla
oldu¤unu belirtmektedirler. %70 etki oran›n›n az oldu¤unu söyleyenler ise %10’luk bir ço¤unlu¤u teﬂkil ederken bu karar›n yanl›ﬂ bir oldu¤unu ve e¤itim sistemine fayda getirmeyece¤ini savunanlar›n oran›
ise %14.6’d›r.
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• Yeni getirilen sistemde %25 olan y›l sonu baﬂar› puanlar›n›n oran›n›n
yeterli oldu¤unu düﬂünenlerin oran› %42.5, bu oran›n yetersiz oldu¤unu savunanlar ise %37.7’lik bir ço¤unlu¤u teﬂkil etmektedir. %25
oran azalt›lmal›d›r görüﬂünde olanlar›n oran› ise %19.8’dir
• Ortaö¤retime geçiﬂte ö¤renci davran›ﬂ puanlar›n›n etkili olmas› gerekti¤ini savunan ö¤retmenlerin oran› beﬂte üçten fazlad›r. Davran›ﬂ puanlar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna geçiﬂte etkili olmas›n› olumlu bulmayanlar›n oran› ise beﬂte birdir.
• Yeni getirilen sistemle okullardaki e¤itim kalitesi artacakt›r diyen ö¤retmenlerin oran› %59.2 iken k›smen artacakt›r diyen ö¤retmenlerin
oran› %30.4’tür. Bu oranlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere %90’› yeni sistemin okullarda kaliteyi artt›raca¤›n› savunmaktad›rlar.
• Yeni sistemle y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme ve davran›ﬂ puanlar›n›n etkili olmas› ö¤rencilerin okula devam durumlar›nda art›ﬂa sebep olaca¤›na %68.9 oran›nda Evet diyen ö¤retmenler %22.5 K›smen
cevab›n› vererek büyük bir oranda devam probleminin halledilebilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r.
• Yeni s›nav sistemiyle birlikte daha adil ve objektif bir uygulamaya
imkan sa¤lanacakt›r diyenlerin oran› %43.7 iken bu önermeye kat›lmayanlar›n oran› ise %18.1’dir. K›smen cevab›n› verenler ise
%38’dir.
• “Yeni sistemle getirilen y›l sonu baﬂar› puan› ile yönlendirme ve davran›ﬂ puan›n›n etkili olmas›/ Ö¤rencilerin okul içi faaliyetlere kat›l›m›n› olumlu yönde etkileyecektir” önermesine Evet diyenler beﬂte üçlük
bir ço¤unluktayken K›smen Evet diyenler %26.3’lük bir oran› temsil
etmektedirler.
• Yeni sistemle birlikte ö¤rencilerin okul d›ﬂ› sosyal faaliyetlere ve okul
çal›ﬂmalar›na kat›l›m› %44 oran›nda ö¤retmen taraf›ndan öngörülmektedir. Bunu öngörmeyenlerin oran›, yani Hay›r diyenlerin oran›
ise %18’dir. K›smen artacakt›r diyenlerin oran› ise %37.5’tir.
• Ankete kat›lanlar›n %52’si getirilen yeni sistemin disiplin sorunlar›n›n çözümünde olumlu geliﬂmelere neden olaca¤›n› bildirmiﬂlerdir.
%35’i k›smen cevab›n› verirken %12.7’si yeni sistemin disiplin sorunlar›n›n çözümünde bir etkiye sahip olmayaca¤›n› düﬂünüyor.
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• Ö¤retmenlerin %68.9’u yeni sistemle Ö¤rencilerin okuldaki derslere
ve s›navlara ilgisini artaca¤›n› düﬂünüyor.
• Yeni sistemle birlikte ö¤rencilerin temel dersler d›ﬂ›ndaki derslere ilgisinin artaca¤›n› düﬂünen ö¤retmenlerin oran› ise %62.5.
• Yeni sistemin ö¤renciler aras›nda f›rsat ve imkan eﬂitli¤i sa¤layaca¤›n› düﬂünenlerin oran› %43 iken bunun tam tersi düﬂünen ö¤retmenlerin oran› ise %21.
• Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %50’si getirilecek olan yeni sistemle birlikte okula ve ö¤retmene karﬂ› duyulan sayg›n›n artaca¤› görüﬂündedir. %14’ü bu görüﬂe kat›lmazken %35’i okula ve ö¤retmene
karﬂ› sayg›n›n k›smen artaca¤›n› belirtmiﬂlerdir.
• SBS ile birlikte ö¤rencilerin s›nav kayg›s› ve stresi azalacakt›r görüﬂüne kat›lan ö¤retmenlerin oran› %27 de kal›rken, hay›r azalmaz diyenler %31 oran›ndad›r. Ö¤rencilerin kayg› ve stres düzeyi k›smen
azal›r diyenler ise %41’lik bir orandad›r.
• Ö¤retmenlerin %40’› bir yeni sistemle birlikte ö¤rencilerin yorumlama ve muhakeme becerilerinin geliﬂece¤ini düﬂünürken %41’i k›smen
cevab›n› vermiﬂtir.
• Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin %41’i yeni sistemle birlikte ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar› daha adil ölçülecektir derken %19’u bu
görüﬂe kat›lmamaktad›r.
• Anket sorular›na cevap veren ö¤retmenlerin %85’i 3 y›l arka arkaya
s›nav yap›lacak olmas› dershanelere olan ihtiyac› daha da artt›raca¤›n› düﬂünmektedir
• Yap›lacak olan s›navlarda sadece y›l içinde iﬂlenen konulardan soru
sorulmas› dershanelere olan ilgiyi azaltacakt›r önermesine ö¤retmenlerin %54’ü hay›r cevab›n› vererek ö¤rencilerin dershanelere olan ilgisinin devam edece¤ini göstermektedirler.
• Yeni sistemle birlikte s›nav merkezli bir sistemden ö¤renci merkezli
bir sisteme geçilece¤ini düﬂünenlerin oran› %32 iken, k›smen bunun
gerçekleﬂebilece¤ini bildiren ö¤retmenlerin oran› %40’› aﬂk›nd›r. Ö¤renci merkezli bir sisteme geçiﬂin bu ﬂekilde olmayaca¤›n› belirten
ö¤retmenlerin oran› ise beﬂte birdir.
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• Yeni s›nav sistemi ile birlikte sistem içinde s›navlar›n tahrip edici etkisinin azalaca¤›n› düﬂünenlerin oran› sadece dörtte birdir. %50’ye
yak›n bir ö¤retmen kitlesi bu tahrip edici etkinin k›smen azalaca¤›n›
belirtmiﬂlerdir. Azalmayacakt›r diyenlerin oran› ise %27’dir.
• Dershanelerin fonksiyonunun azalmayaca¤›n› düﬂünenlere sebebi soruldu¤unda yar›dan fazlas› ö¤rencilerin s›nav kazanmak için dershaneye duyduklar› inanc›n etkili oldu¤unu belirtirken, %37’si her y›l s›nav yap›lacak olmas›n› dershanelerin fonksiyonunu artt›rarak devam
ettirece¤inin sebebi olarak göstermiﬂtir. %9’u okullarda verilen e¤itimin yetersizli¤inin sebebi oldu¤unu belirtmiﬂtir.
• Yeni sistemle birlikte ö¤retmenlerin yar›s› özel okullarda okuyan ö¤rencilerin avantajl› konuma gelece¤ini bildirmiﬂlerdir. Anket sorular›n› cevaplayan ö¤retmenlerin %30’u özel okullardaki ö¤rencilerin k›smen avantajl› konuma geçece¤ini düﬂünürken %19.1’lik bir kesim her
hangi bir avantaj söz konusu olaca¤›n› düﬂünmemektedir.
• Özel okullara ilginin artaca¤›n› düﬂünen ö¤retmenlerin %38’i özel
okullar›n ö¤rencilerin bir üst ö¤renim kurumuna yerleﬂmeleri için
yüksek not verecek olmalar›n› sebep olarak göstermiﬂlerdir. Özel
okullar›n imkanlar› fazla oldu¤u için cevab› verenlerin oran› ise
%27.6. Ö¤retmenlerin %34’ü ise ö¤renci ve velilerin özel okullar›n
daha iyi e¤itim verdiklerine olan inançlar›n› ilginin sebebi olarak belirtmiﬂlerdir.
• Y›l sonu baﬂar› puan› nas›l hesaplanmal›d›r sorusuna; Ö¤retmenlerin
beﬂte üçlük kesimi, modelde önerildi¤i gibi ö¤rencilerin sadece ders
notlar› ve davran›ﬂ notlar› de¤il, buna ek olarak ö¤rencilerin sosyal aktiviteleri, kulüp çal›ﬂmalar› vb. çabalar›n›n da de¤erlendirmeye eklenmesi gerekti¤ini ifade etmektedirler. Ö¤retmenlerin dörtte birlik bir
k›sm› ise, okullardaki s›nav sistemlerinin daha objektif ve adil olabilmesi için standartlaﬂt›r›c› çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir. Yüzde 14’lük bir orandaki ö¤retmen, s›navlar›n oranlar›n›n daha yüksek tutulmas› ile daha nesnel bir de¤erlendirmenin olaca¤›n›
varsaymaktad›rlar.
• Ö¤retmenlerin dörtte üçü okul baﬂar› puanlar›n›n bir üst ö¤renime yerleﬂirken etkili olmas›n›n kendilerinin not verirken nesnel bir de¤erlendirme yapmalar›n› k›smen ya da tamamen etkileyece¤ini ifade etmiﬂlerdir.
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• Ö¤retmenlerin dörtte üçlük bir kesimi y›lsonu baﬂar› ve davran›ﬂ notlar›n›n bir üst ö¤renim kurumuna yerleﬂirken etkili olmas›n›n kendilerini k›smen ya da tamamen olmak üzere bask› alt›nda b›rakaca¤›n› belirtmiﬂlerdir.
• Ö¤retmenlerin alt›nda kalacaklar› bask›n›n kendilerinin ölçme ve de¤erlendirme performanslar› üzerinde nas›l bir etki b›rakaca¤› soruldu¤unda ö¤retmenlerin yar›s› çevresel faktörler nedeniyle (veli-idare)
zor durumda kalabileceklerini ifade etmiﬂlerdir ve yüzde 16’l›k bir kesim bu bask› nedeniyle ö¤retmenlerin adil de¤erlendirme yapamayacaklar›n› belirtmiﬂlerdir. Yaln›zca üçte birlik bir oran bu bask›n› ö¤retmenlerin not vermede nesnel tav›rlar›n› etkilemeyece¤ini, ve hatta
vereceklerin notlar›n etkili ve anlaml› oldu¤unu gördüklerinde daha
nesnel bir tav›r içersinde not vereceklerini belirtmiﬂlerdir.
• Ö¤retmenlerin üzerlerindeki bask›y› azaltmak, ölçme ve de¤erlendirme sürecinde daha adil ve nesnel bir süreç sa¤lamak için; Ö¤retmenlerin yaklaﬂ›k üçte birlik kesimi bu noktada kendilerine güvenilmesi
gerekti¤ini ifade etmiﬂtir.
• Ayr›ca hem ö¤retmen hem de veli, ölçme de¤erlendirme konusunda
bilinçlendirilmelidir, ö¤retmenler kendilerine yönelik hizmet içi e¤itimler ile bunun sa¤lanaca¤› ifade edilmiﬂtir.
• Bask›y› azaltmak için ö¤retmenlerin yüzde otuzluk bir kesimi ölçme
ve de¤erlendirme için nesnel kriterlerin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini ifade
etmiﬂlerdir. ö¤retmenlerin dörtte birlik bir kesimi çevresel bask›lar›
azalt›c› önlemler al›nmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. yüzde 10’a yak›n bir
kesim, ö¤retmenin maddi durumunun iyileﬂtirilmesi ö¤retmenin alt›nda kalaca¤› bask›y› azaltaca¤›n› ifade etmektedirler.
• Önerilen modeli uygulanmakta olan OKS ile k›yaslad›¤›m›zda ö¤retmenlerin dörtte üçlük bir k›sm› olumlu yaklaﬂmakta ancak sistemin
baz› eksiklikleri oldu¤unu belirtmektedirler. Geri kalan dörtte birlik
bir kesim ise e¤itim sistemindeki sorunlar›n çözümü aç›s›ndan yeni
modelin hiçbir de¤iﬂime neden olmayaca¤›n› düﬂünmektedirler.
• Yeni sistemin eksikli¤inin ne oldu¤una iliﬂkin genel bir de¤erlendirme yapt›¤›m›zda ö¤retmenlerin verdikleri cevaplar; Ö¤retmenlerin
yaklaﬂ›k dörtte biri e¤itim sistemimizin ve okullar›n altyap› ve teknik
imkan eksiklikleri nedeniyle yeni sistemin tahmin edildi¤i kadar baﬂa-
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r›l› olamayaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Yine benzer bir orandaki ö¤retmen,
yeni sistemin ö¤retmen üzerindeki bask› ve stresi artt›racak olas›n› di¤er eksiklik olarak sunmuﬂtur.
• Sisteme iliﬂkin olarak eksikliklere bak›ld›¤›nda dershanelere yönelimin artacak olmas› ve özel okullar›n daha avantajl› hale gelecek olmas› olarak belirtilmiﬂtir. Puanlama oranlar›n›n uygun olmamas›n› sisteme iliﬂkin olarak gören ö¤retmenlerin oran› ise %14 civar›ndad›r.
• Çal›ﬂmaya kat›lan ö¤retmenlerin %10’luk bir kesimi ise sistemin hiçbir eksikli¤i olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.

Sonuç Ve Öneriler
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) taraf›ndan geliﬂtirilen Orta Ö¤renime Geçiﬂ Modelinde ifade edilen gerekçeler çerçevesinde bir sistem de¤iﬂikli¤ine
ihtiyaç duyuldu¤u belirtilmiﬂti. Giriﬂ bölümünde de ifade edildi¤i üzere bu
çal›ﬂma ﬂu noktalara odaklanmaktad›r: ‹lk olarak halihaz›rda uygulanan
OKS sistemi ö¤retmenler taraf›ndan nas›l de¤erlendirilmektedir? OKS’nin
e¤itim yap›s› ve çocuklar üzerindeki etkileri nedir? Gerçekten bir sistem de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç var m›dr? ‹kinci olarak bir sitem de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç duyuluyorsa e¤er bu sistem nas›l olmal›d›r? MEB taraf›ndan geliﬂtirilen model
ö¤retmenler taraf›ndan nas›l de¤erlendirmektedir? Önerilen modelin e¤itim
sistemine ve ö¤renciler üzerinde ne tür katk›lar› olacakt›r? Son olarak ölçmeye çal›ﬂt›¤›m›z unsur ise önerilen modelde ne tür aksamalar ortaya ç›kabilece¤i ve bu aksakl›klar› gidermek için ne tür önlemler al›naca¤›d›r.
Halihaz›rda uygulanan OKS sistemine bak›ld›¤›nda ö¤retmenlerin büyük
ço¤unlu¤u ﬂimdiki sistemden ö¤renciler ve e¤itim sistemi üzerinde olumsuz
etkileri oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Sekiz y›ll›k birikimi Haziran ay›nda bir Pazar sabah› iki saatte yap›lan bir s›navla ölçmek ve de¤erlendirmek oldukça
yetersizdir. Bu anlamda sadece bir s›nav ile daha önceki birikimlerin yok say›lmas› ile e¤itim sistemimiz bir ç›kmaza do¤ru sürüklenmeye do¤ru gitti¤i
verilen cevaplardan, sahada aktif olarak çal›ﬂan, sorunlar ile bire bir yüzleﬂen ö¤retmenler taraf›ndan ifade edilmiﬂtir. Halihaz›rdaki sistem sadece e¤itim sistemimize iliﬂkin bir açmaza neden olmakla kalmamaktad›r. Son y›llarda artan liselerde al›ﬂ›k oldu¤umuz e¤itim sezonunun son aylar›nda okula
devams›zl›¤›n baﬂlamas› ilkö¤retimde de yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. ﬁu aﬂikard›r ki ilkö¤retimde okula devam›n bir anlam›n› görmeyen ö¤renci tekrar
bir s›navla üniversiteye girdi¤ini gördü¤ü zaman, ortaö¤retim kurumlar›n› da
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ciddi anlamda açmaza sokmakta ve bir meﬂruiyet krizine neden olmaktad›r.
Di¤er yandan okulun öneminin yitirilmesi derslerin anlam›n›n kalmamas› ya
da sadece baz› derslerin anlaml› olmas› okulda disiplin sorunlar›na da neden
olmakta oldu¤u verilen cevaplarda görülmüﬂtür. ‹lkö¤retimde baz› derslerin
anlam› olmad›¤›n› gören bir ö¤rencinin ayn› tav›rlar› ortaö¤renimde de sürdürmesi normal bir durumdur.
S›nav merkezli bir sistem, sadece e¤itim sistemi üzerinde de¤il ayn› zamanda, çocuklar üzerinde de çeﬂitli psikolojik ve ruhsal tahribatlara neden
olmaktad›r. Sürekli s›nav› düﬂünen, s›navla yat›p kalkan, bir y›l›n› sadece s›nava odaklayan ve bundan dolay› kendisini birçok sportif kültürel sanatsal
vb. etkinliklerden soyutlayan sadece kayg› ve stres düzeyi yüksek çocuklar
yetiﬂmektedirler. Tek s›nav odakl› bir sistem araﬂt›rmam›z›n da bize gösterdi¤i üzere hem e¤itim sistemi hem de ö¤renciler üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktad›r. Bu noktada ö¤retmenlere yöneltti¤imiz bir sistem de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç var m› sorusuna ö¤retmenlerin %90’›n›ndan fazlas› bir sistem
de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.
Sistem de¤iﬂikli¤ine ihtiyac›n fark›nda olmakla beraber nas›l bir sistem
geliﬂtirilmelidir ki hem nesnel ve adil bir yerleﬂtirme sa¤lans›n hem de e¤itim sisteminde ve çocuklar üzerinde çeﬂitli s›k›nt›lara neden olan tek s›nav
odakl› sitemin etkisinden kurtulmuﬂ olunsun. Bu anlamda MEB taraf›ndan
geliﬂtirilen yeni sistemin temel noktalar› ö¤retmenlere soruldu¤unda üç s›navl› yap›n›n ve bu üç s›navl› yap›n›n yan›nda okul baﬂar› ve davran›ﬂ puanlar›n›n etkili olmas›n›n bir çözüm olabilece¤i belirtmiﬂlerdir. Daha önce Talim Terbiye Kurulu Baﬂkan› Say›n ‹rfan Erdo¤an model için sadece “temel
paradigma”n›n belirlendi¤ini ve gelecek öneriler ile beraber paradigma içersinde de¤iﬂikliklere gidilebilece¤ini belirtmiﬂti. Bu perspektiften ö¤retmenlere, önerilen yeni sisteme iliﬂkin oranlar soruldu¤unda ö¤retmenler okul
notlar›n›n daha fazla etkili olmas› gerekti¤ini yada s›nav›n oran›n›n oldukça
yüksek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Ö¤retmenler bir yandan okul notlar›n›n daha fazla etkili olmas› gerekti¤ini ifade ederken di¤er yandan kendilerinin not
vermedeki adil ve nesnel tav›rlar›nda ﬂüphededirler. Bu nokta daha sonra tart›ﬂ›laca¤›ndan burada bitiriyorum. Ayr›ca yeni sisteme iliﬂkin en spekülatif
ö¤elerden biri davran›ﬂ puanlar›n› etkisi de yine ö¤retmenler taraf›ndan
olumlu karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Okul baﬂar› puanlar›n›n e¤itim sitemi ve ö¤renciler üzerinden as›l bir etkiye sahip olaca¤› ele al›nd›¤›nda ö¤retmenlerin yar›dan daha fazlas› daha
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umutla bakmaktad›rlar. yeni sistem ve okul baﬂar› puanlar›n›n dahil olmas›
ile okuldaki sorunlarda bir çözüme do¤ru gidilece¤i varsay›lmaktad›r. Verilen cevaplar aç›s›ndan e¤itim sistemi ve ö¤renciler üzerinde nas›l bir etkisi
olaca¤›na bak›ld›¤›nda, önerilen model e¤itim sistemi üzerinde olumlu etkilere neden olaca¤› ifade edilmiﬂtir. Okul baﬂar› puanlar› ve davran›ﬂ notlar›
çocuklar›n okula daha çok ba¤lanmalar›na okula devam› derslere ilgisini artt›racakt›r. Di¤er yandan ö¤renciler üzerindeki etkilerine bak›ld›¤›nda baz›
yönlerden olumlu geliﬂmeler sergileyece¤i ifade edilirken kimi yönlerden ise
istenilen düzeyde olumlu geliﬂmeye neden olmayaca¤› araﬂt›rmam›zdan ç›kar›labilir. Ö¤rencilerin okul içi ve okul d›ﬂ› çeﬂitli faaliyetlere kat›l›m›n›n
artmas› beklenmektedir. Ancak di¤er yandan da s›nav say›ns›n çok olmas›
ö¤rencilerde kayg› ve streste bir azalmaya neden olmayaca¤› hatta artaca¤›
belirtilmiﬂ ve ö¤rencilerin eskiye nazaran daha fazla oranda dershaneye gidece¤i belirtilmiﬂtir.
Yeni sisteme iliﬂkin en temel eleﬂtiriler iki noktadan gelmektedir: birinci
olarak yeni sistemin e¤itimde bir açmaz olan dershane okul ikili¤ini ortadan
kald›raca¤› iddias›n› yerine üç s›nav›n bu olguyu güçlendirece¤idir ikinci
olarak okul baﬂar› puanlar›n›n ortaö¤renime yerleﬂmede etkili olmas› “not ﬂiﬂirme” vb çeﬂitli spekülasyonlara neden olaca¤›, yani ö¤retmenlerin nesnel
olarak ölçme yapamayacaklar›n› yada bir imas› olarak özel okullarda bu konuda ﬂiﬂirme iddialar›d›r. Bu ba¤lamda yap›lan de¤erlendirmede Orta Ö¤renime Geçiﬂ modelinde bir beklenti olarak görülen e¤itimdeki ikili yap›n›n
yok olaca¤› yerine üç s›navl› bir sistemde ö¤retmenler dershanecili¤in arataca¤›na inanmaktad›rlar. Ayr›ca bir önerme olarak sunulan sorular›n sadece
müfredat içersinden soruluyor olmas›n›n yine dershaneye yönelmeyi azaltmayaca¤› görülmüﬂtür. Neden dershanecili¤in artaca¤› sorusunun cevab›
(aç›k uçlu olarak sordu¤umuz) ise oldukça kritiktir: dershaneye yönelme
pratik gerçeklikten çok yada okullar›n fiziksel altyap› ﬂartlar›ndan çok alg›
ile ilgili bir mesele olmas›d›r. Yani birileri ancak dershaneye gitti¤inde kazanaca¤›na inan›yor olmas›d›r.
Çal›ﬂmam›za iliﬂkin olarak ilgin olan sonuç ise ﬂudur: ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu¤u bir üst ö¤renime yerleﬂirken ö¤rencilerin ders notlar›n›n yan›nda kat›ld›klar› etkinliklerin ve kiﬂisel becerilerinin de de¤erlendirme sürecine al›nmas› iken di¤er yandan kendilerinin de¤erlendirmelerinde ise nesnel olunamayaca¤›n› ifade etmektedirler. Burada ilk sorun nesnelli¤in ne oldu¤u ile ilgilidir. Standart formlarla standart davran›ﬂlar› m› ölçmek yoksa
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bireysel farkl›l›klar› dikkate mi almak ile ilgidir. Her de¤erlendirme sürecinin öznellik içerdi¤ini ancak bu öznelli¤in keyfilik anlam›na geldi¤ini bilinmesi gerekir. Nas›l ki bir hakim yasalar›n s›n›rlar› içersinde vicdan› ile karar
verir ayn› ﬂekilde ö¤retmende de¤erlendirmeye iliﬂkin k›staslar üzerinden
vicdan› çevresinde bir sonuca varmal›d›r. E¤er ki ö¤retmen özneli¤ini keyfili¤e dökerse bu durumda ö¤retmen meﬂruiyetini kaybeder ancak burada sorun de¤erlendirmenin öznellik içermesi de¤il kiﬂinin keyfi tavr›d›r ve bu
keyfi tavr› engellemek içinde çeﬂitli düzenlemelerin yap›lmas› da normaldir.
Nesnellik ve adil not da¤›l›m konusu sadece ö¤retmenlerin de¤erlendirmesi ile liﬂkili de¤ildir. Ayn› konuda özel okullar için yap›lan eleﬂtirilere çal›ﬂmam›zda ö¤retmenlerde kat›lm›ﬂt›r. Nesnelli¤e iliﬂkin olarak ﬂunu belirtmemiz gerekiyor: y›llard›r üniversiteye yerleﬂtirme sisteminde okul baﬂar›
puanlar› hesaplanmaktad›r ve konu ile ilgili olarak, bu noktada spekülasyonlar yap›lmam›ﬂt›r. Yeni müfredat›n temel unsurlar›ndan olan sürece dayal›
de¤erlendirme sistemi içersinde okul baﬂar› puanlar›n›n dahil edilmesi gayet
makul ve uyumludur.
Ama ö¤retmenlerin belirttikleri muhtemel bask›larda desteklenmesi için
gerekli düzenlemerin de yap›lmas› kaç›n›lmazd›r.
Önerilen modeli uygulanmakta olan OKS ile k›yaslad›¤›m›zda ö¤retmenlerin büyük bir kesimi daha olumlu yaklaﬂmaktad›r. Ancak sistemin baz› eksiklikleri oldu¤unu belirtmektedirler. Yap›lacak olan baz› paradigma içi düzenlemelerle yeni sistemin e¤itim sistemimiz ve çocuklar üzerinde daha
olumlu izler b›rakaca¤› çal›ﬂmam›zdan ortaya ç›kmaktad›r.
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