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1. YUKSEKOGRETiME GiRiS iLE iLGiLi YASAL DUZENLEME'. 
- -,' 

Yiiksekogretime giri~e ili~kin usul ve esaslar, 2547 sayill Yiiksekogretim Kaminu'nun 
45. maddesi ile diizenlenmi~tir. S6z konusu madden in tam metni a~aglda verilmi~tir: 

.' . 
. Yl1ksekOgretime Giri§ 

,MADDE45 

a) 6grenciler devlet yiiksekogretim kurumlanna, esaslan Yiiksekogretim 
Kurulu tarafmdau tespit edilen smavla girerler. Sonw;lann degerlendirilmesinde 
adaylann ortaogretimdeki ba~anlan dikkate ahmr. Ortaogretim kurumlanm 
birincilikle bitiren adaylar kendileri i,in yiiksekogretim kurumlannda aynlacak 
kontenjanlara, tercih ve puanlan goz oniinde tutularak yerle~tirilir. 

Yiiksekogretim kurumlanna ogrenci seyiminde, adaylarm ortaogretim 
siiresindeki ba~anlan Yiiksek6gretim Kurulu'nun uygun g6recegi ~ekilde 

Ogrenci Seyme ve Yerle~tirme Merkezi tarafindau geli~tirilecek bir yontemle ek 
bir puan olarak tespit edilir ve yiiksekogretim kunrmlanna giri~ smav puanlanna 
eklenir. 

Bir meslege yonelik programlar uygulayan liselerin mezmrlan, Yiiksekogretim 
Kurulu tarafmdau belirlenecek aym alanda bir yiiksekogretim kurumuna 
girerken, ba~an notlan aynca tespit edilecek bir katsaYl ile ,arpIlmak suretiyle 
degerlendirilerek giri~ smaVl puanlanna eklenir. 

b) YiiksekOgretim Kurulu'nca diizenlenen esaslara gore belli sana! dallarmda 
iistiin kabiliyetli oldugu tespit edilen 6grenciler, ilgili dalda egitim yapmak 
kaydlyta yine bu esaslar i,erisinde belirlenecek ozel y6ntemlerle yiiksek6gretim 
kurumlanna almabilirler. 

Buradan aylkya goriildiigii gibi, Yiiksekogretime giri~te: 
i 

• Bir smav yapllmasI, 
• Ortaogretimdeki ba~annm dikkate ahnmaSl, 
• Lise birincilerine ayn bir kontenjan verilmesi, 
• Ortaogretimdeki mesleki alamnm devamI olan yiiksekogretim programlanm tercih 

eden aday lara ek puan verilmesi, 

yasal zorunluluktur. Kaldl ki, bunlar aym zamanda egitimin de temel ilkeleridir. 

2. YENi SINA V SiSTEMiNiN TEMEL HEDEFLERi 

.. N:e kadar yok smav yapIhrsa, .. og{encilerkasmda 0 kadar daha ince ayarh bir aymm 
... yapiiacagl dogrudur. Ancak;yok dalia'onemli olan bir ba~ka dogru daha vardlf. 

Saghkh olan, okul ortammda, zaniana 'yaYIiml~ egitim siireci iyinde temel kavramlann 
iyi anla~llmasl ve bunlara dayah olarak anlama, kaynak kullanma, yorum yapma ve 
yazIlI ve sozlii ifade yetenekle,jnin kazamlmaSldlf. Ba§ka bir deyi§/e, smav amar 
degi/, ararflr. ' " . 

Geymi~ Ylllarda uygulanan iki basamakh sistem, salt olyme ve degeilendirme 
aylsmdan baklldlgmda, asia kotii bi, sistem degildif. Ancak, bunun yan etkileri 
fevkalade olumsuz sonuylar dogurmu~tur. Ogrenciler okuldan koparak, okul dl~l 
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ortamlarda, kahplara dayah ~ok sayJda omek ~bzmenin neticesinde,'temel kavramlara 
dayah yorum yapma, yazlh ve sozlii ifade etme ve kaynak kullanma yetenekleri 
torlD.ulenmi~, ezbereah~ml~ bireyler hale donii~mu~lerdiL 

Benzer sorun, Guney Asya iilkelerinde de yaganmaktadlL Japonya, Guney Kore, 
Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi ulkelerde de yuksekogretime giri~te bilgi yiiklu 
smavlar yaplimaktad!r. K!sa bir sure once, bu iilkelerde ya~anan ekonomik krizin 
~e~itli boyutlanmn ele aitnd!g! Newsweek dergisinin 15 Arahk 1997 tarihli saY1S!mn 
17, sayfasmda, egitimin irdelendigi bir makalede aynen ~u degerlendirme yapllml~tJr: 

Birinci adlm kolaydlL Bu iilkeler, okullan ve iiniversiteleri i,in yaptlklan 
harcamalan artmnahdlrlaL ikinci adnn ise, tamamen standart testlere dayal! 
yiiksekogretime giri~ smavlannm kaldmlmaslrur. Qinkii, bu tiir slnavlar 
dimaglan karletmekte ve yaratlClhgl yak etmektediL 

Newsweek dergisinin 6 :Eyhil 1999 tarihli saylSlndaki The Big Test' (Biiyiik Smav) 
ba§hkh bzel bolumde, universite giri~ smavlarl ile' ilgili olarak ~u sanrlar yer 
almaktadtr: 

Tokyo'dan Taipei ve Singapur'akadar uzanan alandaki hiikiimetJer, .,ocuklannm 
,ok saYldaki smav ve a~lf1 stres nedeniyle, dii~iinme ve yaratlelhgl on planda 
tutan bilgi I'agma yeterinee haZlrhkh olmaruk1anm anlarnaya ba~larular. Reform 
yanllsl egitimeiler de benzer ~kayetlerde bulunmaktarorlar, KoreH bir 
ogreneiden yaratlcl bir makale yazmasl, veya Japon bir ogrenciden ~a~lf!lcl, zor 
bir soro sormaSl ve hatta Hong Kong'lu bir ogreneiden sadece bir sorn sormaSl 
istendiginde, biiyiik bir olaslhkla yazll! metne bakmadan yapamazlar, 

• 
Birl'ok Asya hiikiirneti, bu sorunlann ternel nedeninin smavlar oldugu sonueuna 
varnu~tlr. Tayvan'da demokrasinin gelmesi, kamuoyunda eski moda otoriter 
okulJar iizerindeki tartl~ayl da beraberinde getirmi~tir, Hiikiimet, ogrenciler 
i,in bi[ lzdlrap k~ynagl alan iiniversite smav sistemini 2002 yllmda kalronnaYl 
planlarnaktadlr. Universite giri~ SlnaVl, y!lJardlr Tayvanh gen,Jerin kaderini 
belirleyen tek faktbr olmuotuL Ogreneiler, iki y!l boyunea ak~m okullanna da 
devam ederek smava haZlrlarurlardL Aneak, okuldaki iyi davranl~lan veya 90k 
<;ah~malarl, smavda ba~anslz olmalan durumunda hil'bir ~ey ifade etmezdi. 

<;oktau se~meli test yontemiyle yapJlan bilgi yiik1ii smaviar, egitim surecmm 
sonu~larlill bl~mede bir aSlrdan beri ba§anyla kullamlan ge~erli bir ara~ttL Ancak, bu 
tiir smavlar, iilkemizde ve Guney Asya iilkelerinde oldugu gibi ara~ olmaktan ~lklP, 
ama~ haline donu§tugunde, iilke egitim sistemi yamnda 1§ gucunun nitelikleri ve 
dolaYISlyla iilke ekonomisi fevkalade olumsuz bir bi~imde etkilenmektediL 

Yiiksekogretime giri§ irin geli§mi§ iilkelerde yapllan diizenlemelerde, biigiden 
ziyade temel kavramlara dayail olarak okudugunu anlaf1Ul ve y()rumlama 
yeteneklerini Olren smavlar ile ortaogretimdeki bU§an goz oniine almmaktadlf. 
Avrupa'daki ~e§itli iilkelerinde yiiksek6gretime ogrenci kabulii iyin kullamlan 
yontemler Ek-2'de verilmi§tiL . 

Ulkemizde yiiksekogretime giri§ smavma, 0 y!lki lise son slmf ogrencileri (yeni 
mezunlar) ve eski mezunlar olmak iizere ba§hca iki grup bgrenci girmektediL Bu iki 

• Bu bOliimdeki makalelerin tereiirneleri Ek-l 'de verilmi~tiL 
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,gfi\bu,n genel.lise .He inesleki ve teknik liseleie gore 1989 ve1999 Yllmdaki sayllan 
'a.~agldagosteriJiniijtir: ' " 

:' . ; -' .~ '.' . ." , , ,; : . 

-,';' .-: .. . - ~ --.; . . . 
YeniMezun EskiMezun 

YII 
Genel L. Mes. Tek. L. Toplam Genel L. Mes. Tek. L. Toplam 

1989 185.394 117.683 303.077 '307.355 213.6% 521.051 
1999 319.240 219.714 538.954 593.448 345.963 939.411 

Goruldiigu gibi,yiiksekogretime giri~ kapIsn'lln oniinde yeni mezunlann yamnda eski 
mezunlardan olu~an biiyiik bir kitle bulunmaktadlf. Bu kitle, dershanelere devam 
ederek, kahplara dayah yoktan seymeli problem yozme iizerinde yogunla~makta ve 
lisede aldlgl formasyonu onemli olyiide yitirmektedir. 

:Bundan en buytik zaran mesleki ve teknik lise mezunlan gormii~tiir. Kaymllmaz bir 
~eki!de ve i~irt dogrusu olarak genel lise miifiedatma gore yapllan giri~ smavlan, 
yiizbirtlerce mesleki ve teknik lise mezununubir umit pe~inde ko~ar hale getirmi~tir. 
Bu saYlya,psiko[ojiknedenlerle, en az bir 0 Kadar da gene1lise ogrencisi katlldlgmda, 
Yllhk rhiktanyiizlerce 'trilyon liraYl bulan ve yiiksekogretim biityesi ile mUkayese 
edilit "biiyiikliikfe bir rant dogmu~tur. Bu yIl ise, tercihetrafmda ilave bir rant 
olu~turulmu~tur. ' 

Dunya Gazetesi'nin 12 Agustos 1'999 tarihli saYIsmm Ozel Egitim Kurumlarz ba§hkh 
ekinde yer alan yazllarda, iilkemizde kaydl bulunan 1800 dershaneye 400.000 
civarmd,a ogr.el1cinin devam ettigi ve bu ogrencilerin yIlda 450 trilyon TL (yakla~lk 
bir milyar doJar) , harcama yaptlklanna dair bilgiler yer alml~tlr. Bu rakam, 
Yiiksekogretim K!lrulu tarafindan 1997 Ylhnda yapIlml~olanve ozeti Ek-3'de verilen 
yah~madan elde edilen bulgularla yakl~maktadlf. Yiiksekogretim giri~ smavI etrafmda 
olu~an bu ranttn biiyiikliigu h<ikkwda ek bir fikir vermek iyin 1999 ylll Yiiksekogretim 
biityesinin 663 trilyon TL oldugunu belirtmekte yarar vardlr. 

Goruniir iniktafl yukarlda be'iirtilen bu biiyiik rantl payla~anlann yamnda, bilerek veya 
bilmeyerek onlara alet olanlar, bir Ylldan beri her tiirlii vasltayl kullanarak (gazetelere 
verilen tam sayfa parall ilanlar dahil) yeni smav sistemini kotulemekte, her yll 
kar~!la~!lan, yerIe~tirmeyi etkilemeyen ve kimseyi magdur etmeksizin hlzla diizeltilen 
hatalan biiyiiterek, zihinlerde ~iipheler yaratmak suretiyle ortaogretimdeki ba~armm 

~:'i:iriiversiteye giri~teki etkisiiiin azaltrImasl iyin yogun bir kampanya yiirutmektedirler. 

Yeni sway sisteminin temel amaylan ~unlardlr: 

• Ortaogretimdeki ba~anmn aglrIrglm artlrmak ve bilgi yiiklii ikinci basamak 
srnavrnl kaldlrmak suretiyle, ogrencileri akul dl~1 saglrkslz ortamlarda, 
ezberciligin en k6tii ~ekli alan kahplara dayah yok saYlda omek yozmenin 
olumsuz etkilerinden arrndlrmak, 

• Alan katsaYllan uygulayarak, ortaogretim ile yiiksekogretim arasmdaki kopuklugu 
gidermek ve aym i zamanda mesleki ve teknik lise ylkl~Ir ogrencilerin oniindeki 
engelleri kaldlrmak. 
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Genel liselere gore birim mali yeti vok daha yliksek olan mesleki ve teknik liselerin 
ana amaci ara insangucu yeti~tirmektir. Sanayicilerimiz, yeterli saytda ara insangucu 
bulamamaktan yakmmaktadlrlar. ideal durum, bu Wr liselerden ~ezun olan 
ogrencilerin yliksekogretim kaptSl onunde YIgllmaYlp, bir an once hayata atllarak 
kazanml~ olduklan becerilerle iiretken hale gelmeleridir. 

Mesleki ve teknik liselerin yuksekogretimdeki dogal uzantllan, ara insangiicii 
yeti~tiren iki ytlhk meslek yliksekokullarldlr. Meslek yiiksekokullarmlll ulkemiz 
yuksekogretim sistemi iyindeki payt halen % 15 dolaymdadtr. Buna kar~thk, bu 
okullarlll dengi olan klsa siireli yiiksekogretim kurumlarmm sistem iyindeki payl, 
Italya ve ispanya hariv hivbir ileri iilkede % 30'un altmda degildir; bu pay bir yok ileri 
iilkede % 60'tlr. 

Meslek yuksekokullarllldan mezun olan ba~anh ogrencilerin, kendi alanlarmdaki 
lisans programlanna devam imkanlanlll geni~leten yeni dikey gevi~ yonetmeligi 
uzerindeki vah~malar tamamlanml~ ve ilgili yonetmelik, Resmi Gazete'nin 15 Ekim 
1999 tarih ve 23847 no'lu saylSlnda yaYlmlanmt~tlr(Ek-4). Bu suretle, mesleki ve 
teknik lise mezunlan, kendilerine uygulanan ek puanlarm sagladtgt avantajla ve ba~ka 
his;bir hazlrhga gerek kalmakSlZln, kendi alanlarmdaki meslek okullanna 
girebilecekler, bu okullarda ba~anh olan ogrenciler ise, ilgili lisans programlanna 
dikey gevi~ yapabileceklerdir. Mesleki ve teknik liselerden meslek yiiksekokullanna 
SlllaVSlZ gevi~ hususundaki yasa taslagl ise tamamlanmak tizeredir. 

Bu Yll uygulumuyu konan smav. sistemi, ogrencileri ezbercilikten kurtaran, onlarm 
temel kavramlara dayah anlama. ve yorumlama yeteneklerini one flkaran· bir 
sistemdir. Ok/-ll bU§ansmm aglrllgl bilinf/i bir §ekilde artmlml§ttr. Yeni smav 
sistemine kar§1 idari yarglda uf,[an 317 davanm tumu Yiiksekogretim Kurulu 'nun 
lehine sonuflanml§tlr. Bu sistemin degi§tirilmesi soz konusu degildir. ileriki 
ydlarda yiiksekogretime gefi§le ilgili yapdmasl muhtemel tilm ek diizenlemeler, 
ortaogretimdelti ba§armm etkisinin artmlmasl yonunde olacaktlr. 

3. ESKi VE YENi SINA V SiSTEMLERiNiN KAR~ILA~TIRILMASI 

3.1 Eski ve Yeni Smav Sisteminin Temel Ozellikleri 

Yuksekogretime giri~ slllavI, 1981 ile 1999 Yillan araslllda iki basamakh olarak 
uygulanml~tlr. Ogrenci Sefme Smavl (OSS) adl verilen birinci basamak smavI, 
Ttirkve, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler alanlanndaki temel kavramlara dayah 
olarak, okudugunu anlama ve yorumlama yeteneklerini olven slllavdlr. Ogrenci 
Yerle§tirme Smavl (OYS) olarak adlandmlan ikinci basamak smavi ise, esas olarak 
qilgi olyen bir slllavdlr. Universitelere yer1e~tirme, OSS, OYS ve Ortaogretim Ba~an 
Puanlarmm (OBP) belirli katsaYllarla yarpilarak toplanmasl sonucunda elde edilen 
yerle~tirme puanlan ve ogrencilerin tercihlerine gore.yapllmaktaydl. 

.. Birinci basamak smavillda yakla~tk 200 tam puan' tizerinden en az 120 puan alan 
adaylar, ikinci basamak smaVllla girerek Ii sans duzeyindeki programlara aday olmaya, 

• Tam puanlar yildan Ylla degi~mektedir. Bu nedenle yakla,lk tam puau deyimi kullaul1Illliiur. 
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en az 105puan alanadaylar iseiki yllhk meslek yiiksekokullarma aday olmaya veya 
aylkogretim programlanna girmeye hak kazanmaktaydl. 

Yerle~tirmeye esas olan puan (YP), a~agldaki formiile gore hesaplanmaktaydl: 

. yp= 0,5 (OSS) + 0,6 (OBP) + OYS 

Bu formiilde, 

OSS' = Adaym birinci basamak smavmda aldlgl puam 
-.oSP = Adaym ortaogretim ba~an puamm 
OYS,= Adaym ikinci basamak smavmda aldlgl puam 

gostermektedir. . 

Yukanda sayllan iiy puanm bagJ! aglrhgl, adaydan adaya degi~mektedir. Ancak, 
miimkiln alan en yilksek puanlann yakla~lk degerleri (08S = 200; OBP = 80; 
OYS = 650) ilzerinden bir hesap yaplldlgmda, en yilksek YP degeri 798' dir. Buna 
gore, her bir smav ile Ortaogretim Ba~an Puam'mn aglrhklarl ~oyle olmaktadlr: 

• Birinci Basamak Smavl'mn (OSS) aglrhgl = % 12,5 
• ikinci Basamak Smavl'nm (OYS) aglrhgl' '" % 81;5 
• Ortaogretim Ba~an Puam'mn (OBP) aglrhgl = % 6;0 

Geymi~ yillardaki smav sonuylarl ilzerinde yap dan yah~malar sanucunda, OSS 
sonuylan ile OYS sonuylarl arasmda istatistiksel olarakyilzde yilze yakm bir ili§ki 
oldugu belirlenmi~tir. 

1999 yllmdan .itibaren uygulanmaya konulan yeni smav sisteminde, jkinci Basamak 
Sznavl (OYS) kaldlfllml~tlr. Dniversiteye yerle~tirmenin, Birinci Basamak SmaVl 
(OSS) sonuylanna Agzrllklz Ortaogretim Ba:jan Puam'nm (AOBP) bir katsaYI ile 
yarpilarak eklenmesi sonlicurtda hesaplanan yerle~tirme puam ve ogrencilerin 
tercihlerine gore yapllmasl karat1a~tlfllml~tlr. 

Yeni sistemde yerJe~tirmeye esas alan puan (yP), a§agldaki formille gore 
hesaplanmaktadlr: 

yP = OSS + 0,5 (AOBP) 

Vine yakla~lk en yilksek puanlar ilzerinden bir hesap yapJldlgmda (QSS = 200, 
AOBP = 80), en yilksek YP degeri 240'dlr. Buna gore, smavm ve Agzrlzklz 
Ortaogretim Ba:jan Puam'nm aglrhklan ~oyledir: 

• Smavm (OSS) aglrhgl = %83,3 
• Aglrhkh Ortaogretim Ba~an Puam'mn (AOBP) aglrl@=%16,7 

Ba§ka. bir deyi51e, temelde yapdan degi§iklik, .ortaogretimdeki ba5armm 
yiiksekogretime giri§e katklSlnm arllnlmasldlr. 
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.3.2 Ortaiigretim Ba~an Puam. (OBP) ve Aglrhkh Ortaiigretim Ba~an Puam 
(AOBP) 

Ortaogretimdeki ba§anrutl yerle§.tirme puaruna kattlmasl, 2547 SayJ!l Yiiksekogretim 
Kanunu'nun 45. maddesi uyarmca Yillardan beri yapllan bir uygulamadlr. Ek-2'den 
de goriilecegi gibi, ortaogretimdeki alan ve ba§anrun yiiksekogretime giri~i 
etkilemedigi hiybir ileri iilke yoktur. Bunun aksi, tiim ortaogretim sisteminin ve bu 
sistemde gorev yapan ogretmenlerin yok saylimasl anlamma gelmektedir. 

Ortaogretim B~§arl Puam (OBP);. ogrencinin lise ogrenimi boyu/lca aldlgl 
derslerdeki /lotlar/mn orialamasl olan, mutlak diploma notu degildir. OBP, her bir 
lisenin diploma notiarmm, standart sapmasl 10, ortalamasl 50, minumumu 30, 
maksimumu 80 .. olan bir yan egrisine oturtulmasl suretiyle hesaplanan bagtl bir 
degerdir. Bu btiJamdan, OBP'nin suni olarak manipule veya suistimal edilmesi 
miimkiin degildir. Hal bOyle iken, ortaogretim ba~arl puam konusunda kamuoyu 
siirekli ve bilinr/i .olarak yamltllmaktadlr. 

Geymi~ Yillardaki smav sonuylan iizerinde yapJlan aynntlh yall~malar sonucunda, 
OBP'nin bu ~ekilde hesaplanmasl nedeniyle, fen ve anadolu liseleri gibi smavla 
ogrenci alan liselerdeki ogrencilerin aleyhine bir durum yaratlldlgl belirlenmi§tir. 
Geymi~ ytllarda, OBP avantajmdan yararlanmak iyin, bu tiir liselerin son smlflanndan 
diger liselere yogun bir geyi§ yaplldlgl herkes tarafindan bilinen bir geryektir. 
Ornegin, 1997 Ylltnda yapllan iiniversite giri~ smavmda Tiirkiye birincisi olan izmir 
Fen Lisesi 'nin son slmfmdaki ogrenci saYIsI sadece 26 idi. 

izmir Fen Lisesi'ile kalkmmada oncelikli yorelerde bulunan iiy genel lisenit;1, 1997 
Yllmdaki ass ortalamalan, en dii§iik ve en yiiksek ass puanlan, en dii~iik ye en 
yiiksek diploma notlan, en dii§.iik ve en yiiksek Ortaogretim Ba~arl Puanlan a~aglda 
gosterilmi~tir: i 

Lise 
OSS OSS Puam Diploma Notu OBI' 

Ortalamasl Min. Mak. Min. Mak. Min. Mal<. 
Izmir Fen Lisesi 194 190 199 4,06 498 30 63 
Genel Lise A 97 95 148 1,13 4,36 33 80 
Genel LiseB 103 95 158 1,56 468 31 80 
Gene! Lise C 104 103 169 1,39 482 34 80 

199 OSS puaru alan izmir Fen Lisesi birincisinin Ortabgretim Ba§an Puam olarak 
alml~ oldugu 63 puam, Genel Lise A'da 107 Oss puam alan ogrenci, Genel Lise B'de 
104·0SS puam alan ogrenci, Genel Lise C'de ise 105 ass puaru alan ogrenci 
alml~tlr. 

Bunun nedeni yok aYlktlr. Smavla ogrenci almayan A, B ve C liselerinde, istatistiksel 
olarak geli§igiizel olu~an bir ogrenci kiimesi iyindeki yetenek daglhml, <;:an egrisine 
geryekten yok yakmdlr. Ancak, fen lisesi gibi adeta bir yetenek filtresinden 
geyirilerek, smavla olu~turulan bir ogrenci kiimesindeki yetenek daglhml, neredeyse 
yatay bir 9izgidir. 
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Egitimin temel ilkelerine aykm olan bu durumu diizeltmek iyin Ortabgretim Ba!jarz 
Puanl (OBP) yerine, OBP'nin okulunaSS ortalamasma goreaglrhklandmlmasl ile 
hesaplanan Aglrlzklz Ortabgretim Ba!jan Puam (AOBP) kullamlmasl 
kararIa~tlqlml~tlr. Yeni uygulama sonucunda, her okulun birincisi en yiiksek puan 
olan 80'ni almaktadlr. Yiiksekogretim Genel Kurulu'nun 23.01.1-998 tarihli 
toplantlsmda alrnan bu karann 1999 yrlmdan itibaren uygulamaya konulacagl 
kamuoyuna duyurulmu§tur. Buradan a(:lkc:a anla§llacagl gibi, OBP yerine 
AOBP'nin kullanzlmasl kararmzn, iiniversite giri~ smavmm iki a~amalldan tek 
U!jamallya indirilmesi ile hic:bir ili~kisi yoktur. 

Eger bu uygulamaya 1997 Yllmda ba§lanml§ olsaydl, 0 yrl ass puam 190, OBP'si 30 
olan izmir Fen Lisesi ogrencisinin AOBP'si 61 olacaktl. AOBP olarak 61 puanl ise, 
A, B ve C gene! liselerinde alan ogrencilerin diploma notlan, OBP'leri, 0 Yllki ass 
puanlan ve okul Slralamasrndaki yerleri a~aglda gosterilmi~tir: , 

Diploma 
Okul 

Lise Slralamasmdaki OBP AOBP OSS Puam 
Notu 

Yeri 
Genel Lise A 2,88 29 59 61 103 
Genel Lise B 3,23 51 57 61 100 
Genel Lise C 2,90 46 57 61 117 

A9lkya goriildiigii gibi, Aglrlzklz Ortabgretim Baijan Puam uygulamasl, ogrencilerin 
kendi okullarmdaki ogrenci kiimesi iyindeki ki~isel ba~afllarml, 0 okuldaki egitimin 
diger okullara' gore kalitesini ve sosyal adalet ile flrsat e~itligini en iyi dengeleyen 
sistemdir. Okul ba§ansl da bu §ekilde onem kazandlgmdan, okullar arasmda rekabet 
ve yan~ma olacak, bu da egitimin kalitesine olumlu katkl yapacaktJr. 

Ozetle, c:e§itli liselerden gelen ogrenciler, ortaogretim ba~arllarzna gore kendi 
kiimeleri ic:inde, smav puanma gore ise iilke genelinde tiim adaylarla 
yan~maktadlrlar. 

Ortaogretimdeki ba~armm yiiksekogretime yerle~tirmede goz onune almmasl, 
iilkemizde Ylllardan beri var olan bir uygulamadlr. Kurulumuz, bazl yevrelerce siirekli 
olarak giindeme getirilen "diploma notlarmm suistimal edilecegi" iddialan iizerinde 
onemle durmu~, degi~ik tiir ve nitelikteki biryoklise bu baklmdan incelenmi~tir. 
Sonuyta goriilmii~tiir ki, incelenen liselerin tiimiinde diploma notu ve dolaYlslyla 
ortaogretim ba§an puam ile ass puam arasmda yok yakm bir ili§ki vardlr. Ba§ka biT 
deyi§le, OBP baklmmdan grubunun iisi' slralarmda yer dIan bir ogrenci, aynz 
zamanda ass puanz baklmmdan grubu;'u;' iist siralarmda yer ·alinaktadlr. 

Tiirkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve yiiceltennesilleri yeti~tiren degerlt 
ogretmenlerimize giivenimiz tamdlr; sayglmlZ sonsuzdur. Onlara en ulak bir ~ekilde 
olsa dahi dil uzatarak zan altmda blrakma ciiretihi gosterenlerle sonuna kadar 
miicadele etmeye kararlzYIz, 

Ortaogretim BU!jatl Puam, yerle~tirmeyi daima etkilemi~tir. 1998 Yllmda yapllan 
smavlarda, slralamasl Ortaogretim Ba~arz Puanz'ndan etkilenmeyen adaylarm 
oranz sadece % 14'tiir. Adaylarm % 39'u szralamada bu nedenle a§aglya, % 47'si 
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ise yukarzya kayml:jtm Yeni sistemin ba#lca hedeflerin biri, Ortaogretim Ba5arl 
Puam'ndan etkilemneyen bu % 14'liik grubu daha da azaltmaknr. 

3.3 Alan KatsayIlan· 

Ortaogretirndeki alan ve ba~annm yiiksekogretime geyi~i etkilemesi yasal bir 
zorunluluk olrnanm otesinde, egitimin ternel ilkesidir. Ek-2'den de goriilecegi gibi, 
diinyamn hiybir jleri iilkesinde ortaagretimdeki alan ve ba~anY1 bir ~ekilde dikkate 
alrnayan bir yuksekogretirne geyi~ sisterni YOktUL 

Lisans diizeyindeki dort veya daha fazla Yllhk egitirnin terneli, Tlirkye, rnaternatik, fen 
bilgisi ve sosyal bilgilerdir. Bu dart ternel konunun birbirlerine gore agrrhg1 alanlara 
gore degi~mektedir. Bunun yamnda, bu dort ternel konunun mesleki ve teknik liselerin 
rnLifredatlan iyindeki ag1rlrg1 ile genel liselerin rnufredatlan iyindeki mu~terekliginin 
% 40 oldugu tespit edilmi~tir. 0rnegin, mesleki lisede okuyan bir ogrencinin 
ortaogretimdeki ba~ansmm % 40'1 bu ternel konulardaki ba~ansmdan, % 60'1 ise 
edindigi mesleki becerilerden ileri gelmektedir. Bu nedenle, ortaogretirndeki alanmm 
yiiksekogretimde devaml olan alan Ian tercih eden ogrencilerin aglrhkh ortaogretim 
ba~an puanlan 0,5 katsaY151ile, ba~ka bir alandaki bir programl tercih eden ogrencilen 
ag1rhkh ortaogretim ba~an puam ise O,S'in % 40'1 olan 0,2 katsaY1s1 ile 
yarpllmaktadlr. 

Yine miimkun olan en yDksek Agll'hklt Orta6gretim Ba:jan Puam (AOBP) degeri 
olan 80 puan iizerinden bir hesap yapJldlgmda, ortaogretimdeki alam ile ili~kili bir 
programl tercih eden bir adaym, ba~ka bir ortaogretim alanmdan gelen bir adaya gore 
0,5 (80) - 0,2 (80) = 24 puanhk bir avantaja sahip oldugu gOriilmektedir. 

2547 SaY11I Yiikse,kogretim Kanunu'nun 45. maddesine gore mesleki alanlardaki 
ogrencilere aynca ek puan verilmesi ikinci bir yasal zorunluluktur, 1999 Yllmdan 
itibaren uygulamaya konan sistemde, alamnda tercih yapan mesleki ve teknik lise 
C;;lkl~h ogrencilere 0,5 katsaYlslllm uygulanmasllllll otesinde, aynca 0,15 katsaylSl 
verilerek, bu tur liselerden gelen ogrencilere biiyiik avantajlar getirilmi§tir. 

Ornegin, ogretmen lisesi yabancl dil kolundan gelen ve ingilizce ogretmenligini tercih 
eden bir ogrencinin AOBP'si 0,5 yerine 0,65 katsaYlsl ile c;;arplldlgllldan, genel bir 
lisenin yabancl dil kolundan gelen ve aym programl tercih eden ba~ka bir ogrenciye 
gore en yok, 0,65 (80) - 0,5 (80) = 12 puanhk bir avantaj elde etmektedir. 

Keza, teknik lisenin elektronik boliimiinden gelen ve teknik egitim fakiiltesi 
elektronik agretmenligi programllll tercih eden bir ogrenci, genel lisenin fen kolundan 
gelen ve aylll program! tercih eden bir ogrenciye gore en yok, 0,65 (80) - 0,2 (80) = 

36 puanhk bir avantaj eld.e etmektedir. 

Bu §ekilde, mesleki ve teknik lise ylk1~h ogrencilerin mesleki becerilerinin 
olyulmedigi slllavdaki dezavantajlan telafi edilmek suretiyle, bu tur ogrencilerin 
ozeJlikle alanlanndaki meslek yDksekokullanna, mesleki ve teknik egitim 
fakultelerine ve ogretmenlik programlarma giri~lerindeki engeller kaldmlml§t1r. 
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Yeni dilzenlemede hie;: kimseye bir yasak konmaml~tIr. Isteyen her istedigi 
yilksekogretim programma ba~vurabilmektedir. Yapllan dilzenleme, 1739 saYllJ Milli 
Egitim Te'mel Kanunu'nun 6. ve 31. maddelerine de uygundur. Soz konusu Kanunun 
6. maddesinin birinci bendinde, 

FertIer, egitimleri suresince ilgi. istidat ve kabiIiyeUeri 61yiistinde ve 
dogrultuslmda, ,e~itli programlar vcya okullara yoneltilerek yeti~tirilirier. 

31. maddesinin ikinci bendinde ise, 

Hangi yiiksekogretirn kurumlanna, hangi programlan bitirenierin nasil 
girecekleri, giri~ ~artlan, Milli Egitim Bakanllgl ile i~birligi yaplIardk 
Yiiksekogretim Kuruiu tarafmdan tespit edilir. 

denmektedir. 

Yeni smav sistemi, bugune kadar yeterli o/(;iide uygulanmaml:j olan bu hiikiimlerin 
llyglliamaya konmasl yonunde atIlml§ kur;uk ancak onem{j bjr adlmdan ibarettir. 

4. YENi SINA V SiSTEMiNiN iLK SONU(:LARI 

1998 ve 1999 ydlannda yap dan smavlarda okul tUrti ve 6grenim durumuna gore 
ytiksekogretillJ kurumlanna ba~vuran ve yerle~en aday ve ogrenci saYllanna ili~kin 
ozet bilgiler Tablo I ve Tablo 2'de, yine aym YIIlarda okul tUrtine gore baZl lisans 
programlanna yerle~en ogrenci saYllanna ili~kin bilgiler ise StraSI ile Tablo 3 ve Tablo 
4' de verilmi~tir. 

• 

4.1 Yeni Meznnlarm Yerle~me Oralll 

$ekil 1 'de gortildiigil gibi, yeni mezunlann, Aylkogretim dahil, smaVI kazanarak bir 
yilksekogretim programma yerle~en top lam ogrenci saylSl iyindeki payl, 1983'deki 
% 59,5 degerinden ba~layarak surekli olarak azalml~ ve 1998'de % 20,3'e dil~mil~tilr. 
Bu pay, 1999'da ise % 27,8'e yOkselmi~tir. 1998'e gore artl~ oram % 36,9'duf. 

Sadece orgtin ogretim (lisans ve on lisans) g6z onilne alllldlglllda, yeni mezunlann 
1998'de % 28,2 olan yerle~me oranllllll 1999'da % 37,5'e ytikseldigi gorolmektedir. 
Buna gore, 1998'den 1999'a artl§ oram % 32,9'dur. 

4.2 Mesleki ve Tcknik Lise <;:Ikl~h Ogrenciler 

Mesleki ve teknik lise <;Ikl~lt adaylardan meslek yilksekokullanna (MYO) yerle~en 
ogrencilerin sayllan ile bu okullara yerle~en toplam ogrenci say lSI iyindeki paylllm 
son be~ ylldaki degi~imi a~aglda g6sterilmi~tir: 
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TABLO 1 

1998 OSYS OKUL TORO VE OGREN 1M DURUMUNA GORE yOKSEKOGRETIM KURUMLARINA BA:;lVURAN - YERLE$EN ADAY SAYILARI 

Mazun Sir Yllksekl:>grettrn 

Son Slmf Oil:!:eylndll OahllOncjf Yerle,meml, Kurumunu Elltrrmf' Oaha Onee Yerle,ml9 

OkulTl.irii 

Ba~vU(lm Ba,vuran Ba~r ... unm BS$ovuran .. 

Liul'ls 00. Lis, AO Lisane On. LI~. .0 • Lisans On. US. AO USlln~ On, Lis, 

LIsE yIKI$LILAR 

lise 227810 28657 5904 5036 363782 49130 34861 43251 24927 1517 866 6543 142860 9831 6997 

Ozar Lisa 3227 1170 91 70 2230 631 '" 2B() 203 8 9 61 1626 187 99 

Ana!'1ol\J lisesl 12398 7310 193 69 6361 3811 539 275 376 43 16 137 4985 905 204 

Y. 011 EOiUml Yapsn Oz. L, 10461 5745 363 119 4151 1803 397 36' 288 30 " 93 4081 742 '71 

Fen Lisesii 848 543 3 , 369 186 11 22 " -- -- , 390 78 9 

OZel Fen Lisesi 1397 852 22 -- 3.4 289 21 3 13 3 1 4 420 93 15 

Askeri Lise "2 83 -- - 598 78 12 72 17< 13 2 " 152 21 6 

Ak~<lm Lisesi 146 -- 5 " 996 10 16 153 37 -- 3 9 3'" 6 10 

Oze1 Ak§am Usesl '" 11 16 79 277 9 9 G9 1 -- - -- 63 -- 5 

A91k Ogretim Usesl 9351 354 377 2219 3883 159 186 1169 10 1 --- 5 862 " 57 

90k Program!! Lise 1471\) 524 535 221 11614 891 1122 819 110 17 3 29 2362 130 191 

Anadolu GO;:el Sanatlar L 386 " 6 6 157 8 12 19 3 -- -- -- 105 5 2 

lise Clkr~lIlar TQplaml 281339 45284 15111 7/l112 3!1461i! 51005 31394 46513 26168 1632 818 '911 158262 12041 9766 

MESlEK LiS!E:SI CIKtSULAR 

Ogretmen Liseleri 4716 2466 68 18 3719 122'1 263 456 760 46 21 '14 2399 288 105 

Imam Hatip Liseleri 4096 2" 165 238 58978 8130 430' 77B1 2898 156 94 1034 18787 1354 908 

Ticaret Meslek l1seleri 35844 848 1896 2297 50948 1944 4870 79~3 2486 " 73 784 17277 570 1198 

Teknik LiS"eler 6923 877 1152 169 5663 827 1109 771 1369 '5 " 465 5165 291 386 

EndOstri Meslek llseJerj 58039 865 2201 1020 78317 3496 7322 9371 6366 303 24' 1925 325tl7 1259 2265 

Klz Meslek liseleri 17055 552 518 442 20391 1275 1054 2697 561 30 17 167 4043 188 221 

Ssglik Mestek Liselsri 9253 925 254 792 20484 1426 615 2702 2370 240 97 633 9053 626 396 

Ote\cilik VEl Tur. Mes. l 1862 163 173 120 1622 214 168 309 69 8 3 22 es6 53 " 
Sekreterlik Meslek L, 229 15 39 16 134 " 18 41 7 2 --- 3 e1 10 4 

As!. Haz. va Ast.Slnlf 0, 18 5 --- -- 2697 " 17 1675 71 4 1 10 1053 25 13 

Diger Meslek Liseleri 1699 467 191 85 2165 '" 205 311 692 79 36 86 H;SS 187 164 

Mill>. Lisesl Clklshlar Top. 139134 1428 6655 SHI7 246118 1S81l11 191142 35237 17M6 1051 '32 5241) 92628 4851 6693 

GENEl TOPI-AM 421Q!3 52712- 14170 13049 63$930 ~ 57336 8175$ 431114 26113 15.50 12156 250690 16892 15459 
--

NOT: 1) 1998 6SYS'de ba!§vuran adaylardan 3877 adaYIn okul tarO va 1 adaym da ~grenim durumu bei[nenl!ll'Tlemi, oldugundan, toplam 3878 aday yukandakl tablonun baljvuranlar saYis, l!;it'lde 

g6ronmemekteciir, eu adaylar da kal!ld!Qlnda 1998 6SYS'de ba,vuTlIn topilim tlday saYIS! 131l958S'tir. 

2) 1eSS OSYS'dc yerloij'on adaylardan Usansda 1 8e, I)nlh~ansda 115, alilk ISgretimdc(Ab) 0456 adaym okul HirU belil'1enem;:;ml,tir, Bu edaylar da katlld!i:'!mda lI::r.ansB. yer[el1en aday 8ayuI! 148330, 

6n Hsansa yerre~en aday saylSI 88630, a!;lk 60retil1'le yerle,sn aday $aYI!'1 1 S7472'dir, (Ek yerleljtlrme dahll de{jlldJr.) 

Toplam 

8al1VlU'an 

AO U!lM! On. US. 

25452 759399 89135 50628 

249 7286 1'96 407 

361 24120 12069 952 

489 18981 8320 949 

n 110;33 807 23 

9 2224 1237 " 
34 11~S 19' 20 

114 1515 16 " 
20 735 20 30 

239 14106 .57 620 

263 28B05 1562 1851 

8 651 " 20 

28261 860561 115962 55593 

321 11594 4024 ... 
4M3 84759 9885 '" 5468 

4685 106555 3480 B037 

1133 19117 2080 268$ 

6943 115269 " 1192.3 12036 ;. 

'40 42050 2045 1810 

2092 41160 3219 1362 

161 4221 438 317 

25 451 ... " 
5" 3839 " 31 

284 6111 1025 ." 
21195 495128 32199 32922 

50056 1355707 148181 8a515 

AO 

812M 

660 

842 

1087 

53 ,. 
130 

305 

'" 
aEl32 

1332 

33 

89542 

90' 

13106 

15689 

2538 

19259 

""". 
7219 

'" 
" 2243 

168 

151474 

157016 

."'-,_ ... " .. , .• ,'" .... "~,-'"""-,........-....!I 
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TABLO 2 

1999 OSYS OKUL TURU VE OGRENiM DURUMUNA GORE YUKSEKOGRETIM KURUMLARINA BA$VURAN - YERLE$EN ADAY SAYILARI 

Mexun SIr YOksekogretim 

Son Simf Duzeylnde oaha Once Yerle~memili Kurumunu Blt[rml$ Daha Once Yerlelimi~ 
Okul Turu 

Bavvuran Ba,VUr3" Ba'lvuran Ba,vuran Bafvuran 
L1sans On Lis, AO Lisans On US, AO Lisans On Lis. AO Liuns On Us, An 

liSE CIK!$LlLAR • 
Use (Resmj ve Gun,OgrYL.) 218670 19494 7049 8800 349406 49385 29312 42564 28794 1780 747 7871 161125 7390 8431 28230 757995 

Lise (Y.Oil Aglrlikh Prog.Uyg.L.) 27926 12894 681 313 127 31 7 11 3 -- -- 10 1 --- 1 28066 

6zel Lise 3639 1506 161 127 2548 871 231 298 207 13 10 60 1827 164 B? 248 6221 

Anadolu Lisesi 20335 13250 220 110 5639 3426 327 274 483 58 13 156 6317 769 163 448 32774 

Y. Oil Egitim Yap",n 6z. L. 11111 6753 462 293 4233 1988 416 428 392 41 17 133 4S68 572 220 689 20604 

Fen Usesl 2319 1732 11 2 287 224 5 4 36 5 3 9 470 67 6 10 3112 

Ozel Fen Usesl 1469 1116 9 I 535 412 25 5 20 4 --- 7 701 97 16 9 2725 

ASl<erl Use 183 100 --- --- 391 60 4 42 158 8 3 23 132 14 6 22 8" 

Akij-am Usesi 44 --- 4 6 769 2 12 93 49 1 -- 10 322 4 4 100 1184 

6zel Ak~am Usesi 1269 49 36 247 867 18 27 208 1 --- --- -- lS5 7 6 33 2272 

At;:.lkogre!im Usesi 14318 2141 530 2247 5722 252 194 1530 17 I --- 5 1340 S4 70 329 21397 

C;ck Prcgramli Lise 17354 493 684 309 12499 793 1361 1337 168 14 I 52 2582 77 173 277 32603 

Anadclu GOzel Sana!. l. 603 53 12 6 172 ,. 10 16 5 1 --- 3 91 2 1 7 871 

Lise ClkllJlllar Topl/l;ml 319240 59581 9859 12461 3831$5 67476 31933 46810 30333 1926 794 8329 1799;20 9238 9183 30403 912688 

ME$LEK LisESi CIKISLILAR 

6gretmen liseleri 5951 3696 58 23 3847 1276 125 362 684 56 17 140 2595 274 74 324 13077 

imam Hatlp liseJeri 68991 2864 2728 4145 32335 453 2657 5595 2845 31 80 1035 17284 213 831 4159 121455 

Tic:atet MesIek liseleri 39768 410 3234 2483 57195 387 868"2. 7848 2844 18 72 986 19152 as 1825 4732 118959 

Teknik Useler 8720 575 1512 197 6774 549 1710 844 1613 42 35 504 5582 146 39B 1155 22689 

EndOstri Meslek Liseleri 63659 758 3417 1059 84691 2242 10857 8719 7503 158 166 2163 33562 398 2350 6907 189415 

Klz Meslek l..is.eleri 18$70 643 1038 617 24596 1252 2050 2970 756 35 24 184 5047 149 407 975 48969 

Saglik Meslek Ussleri 9343 854 819 759 15438 690 966 3249 2815 65 13.3 840 8623 218 570 1967 36219 

otelc:ilik va Tur. Mes. L. 2999 330 189 212 2103 251 171 371 82 3 1 31 891 55 58 228 6075 

Sekreterflk Meslek L. 205 20 27 11 193 7 68 51 12 - 6 84 I 11 35 '9' 

Ast. Haz. ve Ast. $11"'\lf O. 6 -- 3 1952 5 13 1040 69 -- 2 13 1040 6 2l 578 3067 

Diger Mes\ek llsehHi J 502 144 346 82 1569 123 43. 219 712 21 36 70 , 475 7. 211 240 5258 

Mes. Llses! Clkl,hlar Top, 219714 10294 13428 9591 230693 7235 27733 31246 19935 429 566 5972 95335 1603 6768 21300 $65&71 

.GENEL TOP LAM 538954 69815 23287 22052 Ei13888l....!!!.!.1 595SS 78058 50268 2355 1360 14301 275255 10841 15941 51703 1478365 
-

NOT: 1) 1999 6SYS'de ba$vuran adaylardan 1185 adaym okul tilrO, 3 sdayrn ogrenlm durumu va 9 adayrn da hem oktll tilril hem de 50renJm c!lJrumu beUnenememlJ o!dtlOundan, toplam 1197 aday 

yukafldakl tablonun ba;,.,uranlar sayllu l~!nde gorunmemektedir. Bu adaylar de katlldlgrnda 1999 OSYS'de ba~vurll.n topJam aday saYI811479562'dir, 

2) 1999 6SYS'de yerle,en adayla.rdan lisansda 70. onlisansda 40, 8!11k ogrtltimde(AO) 80 adaYln okul Wruj B91k ogretimde(AO) 1 adaym da ogrenim durumu belirlenameml,tlr, Du .daylar da 

katlldlglnda llsansa yerlsljen aday saYls1147852, /5nlisansa yerl&een aday saYI$1100294, ali1k 6gr9~lme yerlelJen aday saYISI16619S'tlr. (Ek yarle,tirme dahl! degudir.) 

Toplam 

Llu:ns 6n Lis, 

78049 45539 

12926 sa, 
2554 "9 

11503 723 

9354 1117 

;2048 2' 

162S .. 
162 . 13 

7 20 

74 69 

2448 79. 

1377 . 2219 

70 23 

128221 61769 

5302 274 

$561 6296 

900 ~ 13813 

1312 . 3655 

3556 16790 

2079 3519 

1827 2488 

61. .,. 
28 16. 

11 38 

38' 1027 

19581 4848! 

147182 ' 100264 

AD 

87465 

325 

733 

98' 
1543 

25 

22 

87 

209 

'88 
4111 

1975 

32 

98003 

8'9 

14934 

16049 

2100 

18848 

4746 

6815 

8'2 

83 

1634 

611 

68111 

166114 



TABLO 3 

1998 OSYS OKUL TORONE GORE BAZI ALAN LARA BA$VURAN-YERLE$EN ADAY SAYILARI (LiSANS) 

OKUL TOR 0 aA!}VURAN MOH. UYG.sos.8IL HUKUK SIYASET SiL. EGITIM TEK.EGT. MES.EGT. OiN.KOUiGR. iLAHiYAT 

LIsE 9IKI$LILAR: 

LISE 759399 14111 10861 2429 3076 20877 1565 181 143 380 

aZEL LISE 7286 495 398 41 93 141 15 1 2 10 

ANADOLU LiSESI 24120 3571 1915 , 535 514 1094 102 7 . --- 111 
• Y. OIL EGITIM YAPAN OZ. L. 18981 1891 2271 296 475 380 39 5 -- 5 

FEN LiSESI 1633 343 23 3 --- 44 12 --- --- ---' 
aZEL FEN LisESI 2224 752 47 3 1 14 4 1 -- --' 

, ASKERILiSE 1128 21 21 37 4 8 1 --- --- ---
i AK~AM LiSESI 1515 1 3 2 2 3 --- --. --- --
, aZEL AK$AM LlSESI 735 1 9 --- 1 1 .-. --. _ .. ---

A91KOGRETIM LiSESi 14106 21 69 35 32 146 5 --. 4 24 

COK PROGRAMll LISE 28805 134 152 47 60 502 55 45 5 15 

ANADOLU GOZEL SANAT, L, 651 1 11 --- 3 8 .-- '-. --- ----N LISE CIKI~L1LAR TOP LAM I 860581 21342 15780 3428 4261 23218 179B 240 154 445 

MESLEK LiSESi i;IKI$LILAR: 

OGRETMEN LiSELERI 11594 237 90 121 46 2956 39 --- 1 3 

IMAM HATlp LiSESi 84759 383 665 232 277 3184 88 13 322 142C 

TICARET MESLEK LlSELERI 106555 71 738 102 134 1136 16 181 9 16 

TEKNiK LlSELER 19117 345 131 25 31 239 786 13 3 2 

ENDOSTRI MESLEK LisElERI 175269 658 567 94 163 1258 1561 18 \8 38 

KIZ MESlEK LlSELERI 42050 18 90 18 28 339 31 1205 5 19 

SAGLIK MESLEK LiSELERI 41160 112 250 199 162 901 30 6 2 39 

OTELCILIK VE TUR. MES. L. 4221 3 91 23 22 95 -- 102 -- --
SEKRETERLiK MESLEK L, 451 -- 5 2 1 13 -- 7 --- --
AST. HAZ. VE AST, SINIF O. 3839 2 6 17 4 9 4 --- --- --

DIGER MESLEK LlSELERI 6111 151 146 87 49 86 3 20 --- -_. 
MES. LiSESI i;IKI§ULAR TOPLAMI 495126 1980 2779 920 917 10214 2558 1565 360 1537 

GENEL TOPLAM 1355707 23322 18559 4348 5178 33432 4356 1805 514 1982 
---

Not: UygulamaIJ Sosyal Bilimler alanma Siyaset Bilimi, Hukuk ve egitimler dahil degildir. 



TABL04 

1999 OSYS OKUL rURUNE GORE BAZI ALANLARA BA$VURAN·YERLE$EN ADAY SAYILARI (LiSANS) 

10 KU L TORO BA~VURAN MOH. UYG.sos.BiL. HUKUK slYASET BiL. EGITIM TEK.EGT, MES,EGT, DiN,KOL,QGR, ILAHlvAT 

ILlsE C;:IKI$LlLAR: 

LISE (RESMI VE GON. OGR. V.L) 757995 11646 9430 1540 1935 19656 396 25 -- , --
LISE (y.oIL AGIRLlKLI PROG, UYG. L.) 28066 2453 1797 713 680 2546 69 _ .. . .- ---
6ZEL LISE 8221 536 . .- 550 106 121 241 2 --- -- --
ANADOlU LiSESI 32774 4776 3029 1128 1140 1640 52 1 -- --
Y. Dil EGITIM YAPAN 6z. L. 20604 1878 2591 521 827 353 8 _. -- .-
FEN L1SES! 3112 950 168 1 1 70 10 -- -- ... 
OZEL FEN USESI 2725 852 182 4 4 28 3 -- -- -' 
ASKERI LISE 864 27 20 10 -- 2 -- -- -- --
AK$AM LlSESI 11 B4 .1 . - ... -. 1 ... -_. ... - . 
CZEl AK$AM USESI 2272 2 27 3 2 9 -- . - ... --
AC;:IKCGRET!M USEsl 21397 63 429 22 74 954 5 2 -- 2 

C;:OK PROGRAMLI LISE 32603 103 101 25 19 494 64 34 -- ... 
w 

ANADOlU GOZEL SANAT. l. 871 ... 12 .- ... 1 -- -- • -- _ . 
liSE OIKI$LILAR TOPLAMI 912688 23287 18336 4073 4803 25995 609 62 2 

MESLEK USESI OIKI$LILAR: 

CGRETMEN LiSELERI 13077 315 142 80 59 4251 9 -- -- --
IMAM HATi? LlSESI 121455 165 181 54 97 274 32 9 669 1324 

TlcARET MESlEK USELERI .118959 13 ... 280 14 28 65 91 213 -.. --
TEKNIK USELER 22689 136 26 1 8 42 969 12 --- -
ENDOSTRI MESLEK LiSELERI 189415 256 117 24 30 166 2629 31 .-- ---
KIZ MESLEK LlSELERI 48969 2 217 6 .. 5 404 135 1224 .. , ... 

SAGLIK MESlEK LlSELERI 36219 31 
.,',. 

29 21 29 117 8 5 .-- .--
OTElCILIK VE TUR. MES, l. 6075 356 --. 6 15 2 217 

_. 
-, 

SEKRETERLiK MESLEK L. 494 ... .. - --- .-- 3 --- 23 
_. -_. 

AST. HAZ. VE AST. SINIF O. 3067 2 2 3 --. 1 2 _. .-' ---
DIGER MESLEK LiSELERI 5258 46 37 9 8 13 16 15 -

MES. LiSESI OIKI~LlLAR TOPLAMI 565677 966 1387 212 270 5351 3893 1749 669 1324 

GENEL TOPLAM 1478365 24253 19723 4285 5073 31346 4502 1811 669 1326 

Not: Uygulamah Sosyal Bilimler alan Ina Siyaset Bilimi. Hukuk ve egitimler dahil degildir. 
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Mesleld ye Teknik Lise Clklsh Adal'lardan 
YII 

MYO'na YerlesenleI"in SavlSI MYO'na Yerlesenler icindeki Yii,desi 
1995 28.909 42,2 
1996 32.784 41,3 
1997 38.486 38,2 
1998 32.922 37,2 
1999 48.489 48,4 

Gori.ildugu fribi, mesleki ve teknik lise ylk1~1t adaylardan meslek yliksekokullanna 
yerle~en ogreneilerin saYllan, 1999 Ylhnda en yuksek degerine Ula~ml$ ve bir oneeki 
yIia gore % 47,3 artl~ gostermi~tir. Bu ogrencilerin, MYO'na yerle~en toplam ogrenei 
saYlsl iyindeki yuzdesi de 1999 Yllmda en yuksek degerine ula~ml~ ve bir oneeki yda 
gore % 30,1 artl$ gostermi~tir. 

Mesleki ve teknik lise ylkqh yeni mezun adaylardan 1998 ve 1999 Ylllannda orgtm 
ogretim on lisans (meslek yuksekokullan) programlanna yerle~en ogrenci sayllan 
a~aglda gosterilmi~tir: 

YII On Lisans Lisans 
1998 6.655 7.428 

1999 13.428 10.294 

ArtIS Y uzdesi 101,8 38,6 

Eski mezunlar dahil, mesleki ve teknik lise <;lb~Jl adaylardan orgiin ogretim on lisans 
(meslek Yiiksekokullan) ve Ii sans programlarma yer1e~en toplam ogrenci saYlSlmn son 
be~ y!ldaki degi9imi a~aglda gosterilmi~tir: 

YII San 
1995 57.265 
1996 63.647 
1997 69.349 
1998 65.121 
1999 68.046 

Teknik lise ve endustri mesIek lisesi <;lkt~h ogrencilerden 1998 ve 1999 Y1IIannda 
teknik egitim fakulteIerine yerIqtirilenlerin saytlan ile bu ogrenciJerin teknik egitim 
fakulteIerine yerIe~en toplam ogrenci saytlan iyindeki payIan a~aglda gosterilmi~tir: 

Y,I T c1mil< Lise End. Mes. Lisesi TOlllarn Pay (%) 

1998 786 1.561 2.347 53,8 
1999 969 2.629 3.598 79,9 

ArtIS Yiizdesi 23,3 68,4 53,3 48,5 

1998 ve 1999 ytlIarmda ogretmenJik programlanna yerle~en ogretmen lisesi ylkt~h 
ogrencilerin saYllan ve bu ogrencilerin ogretmenlik programlanm kazanan toplam 
ogrenci saytJan i<;indeki paylan a~agldaki gibidir: 

15 



O~retmen Lisesi r,kl~h Adaylardan 
Yll Ogretmenlik Programlanna Ogretmenlik Programlanna 

, :.'. Ycrlesenlerin SavlSl, Yerleseliltir iCindekl PaYI (%1 
1998 2.956 8,8 
1999 4.251 13,6 

Art.~ Yiizdesi .. 43,8 54,5 

Ogretmen lisesi ~lkl~h adaylardan Yelli mezull olall[arm Ii sans programlanna 
yerle~me oram 1998'de % 52,3 iken, 1999'da % 62,I'e yiikselmj~tir. Ogretmen 
liseleri, bu baklmdan fen lise!eri (%76) ve .anadolu liselerinin (% 65,1) ardwdan 
ilyilncil Slfadadlf. 

1998 ve 1999 yillannda ticaret meslek lisesi, kiz meslek lisesi ve otelcilik ve turizm 
meslek lisesi y!ki~h adaylardan mesleki egitim fakilltelerine yer1e~en ogrencilerin 
sayilan ile bu ogrencilerin bu fakillteleri kazanan toplam ogrenci saYllafl iyindeki 
payJan a~aglda gosterilmi~tir: 

YII SaYI Pay (%) 

1998 1.488 62,4 
1999 1.654 91,3 

Artl~ Y(lzdesi 11,2 46,3 
. 

1998 ve 1999 Yillannda imam-hatip Iisesi ylki~h adaylardan bazl lisans programlarwa 
yerle~en ogrencilerin sayilan a~aglda gosteriImi~tir: 

Yd Hukuk Siyasal Hi!. Ogrctmenlik 
Din KiiI. ve 

ilahiyat 
Ahlak Bil. Og. 

1998 232 277 3.285 322 1.420 
1999 54 97 315 669 1.324 

A91kya gorDldilgil gibi, yeni sway sistemi ile mesleki ve teknik lise ylkl~h ogrenciierin 
yDksekogretime geyi~te onlerinin tlkandlg1 yolundaki iddia dogru degildir. Ba~anh 
bgrencilerin onD her programda aylk oldugu gibi, kendi alanlannda devam eden 
ogrenciler biiyilk avantajlara sahiptirler. 

1998 ve 1999 ylllanndaki smavlara giren iIeti~im Meslek Lisesi kbkenli toplam aday 
saYlsl ile bunlardan ileti~im fakilhelerine ve diger yilksekogretim programlanna 
yerle~en ogrencilerin saYllan a§aglda verilmi§tir: 

Say. 1998 1999 
Bajvuran 361 532 
ilctijim Fakiiltclerine Yerlc~en 6 7 
Digcr YUksek6gretim Program1anna Yerle>en 128 237 
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Buradau a~lkc;a goruldugu gibi, yeni smav sisteminin ileti~im meslek liseleri 
mezuu/armln onunii ftkadlgl yolundaki iddialar tamamen gerc;ek dl5ldlr. 

1998 Ylhnda mesleki ve teknik lise kokenli 139.734yeni mezunun yanmda 355.392 
eski mezunun, 1999'da ise 219.714 yeni mezunun yanmda 345.963 eski mezunun 
smava girdigi Tablo I, 2, 3 ve 4'de gorulmektedir. Mesleki ve teknik liselerin ana 
amaCl, mezunlanna mesIeki ve teknik beceriler kazandlrmak suretiyle, onlann en 
kIsa yoldan i~ hayatma atllarak iiretken hale gelmelerini saglamaktlr. Nitekim, ODTD 
Ekonomi BoIiimii ogretim uyeIerinden Prof Dr. AysIt Tansel'in bu konuyla ilgili 
c;ah~masmd;', mesleki ve teknik lise mezunlannm i~ bulma oranIannm genel lise 
mezunIanna kIyasla 'Yok daba yiiksek olmasmm yanmda, mesleki ve teknik 
ortaogretimin ki~isel getirisinin de genellise egitimine gore "ok daha yiiksek oldugu 
a.;ak"a ortaya konmu~tur. 

Hal boyle iken, mesleki ve teknik lise mezunlanmn, akademik egitimlerindeki 
eksikliklerini giderebilmek iimidiyle dershanelere yonIendirildikIeri, yukanda veriIen 
sayllardan aC;lk<;:a gOriilmektedir. Bu, hem ogrenciler, hem de iiIke aylsmdan bo~a 
giden bir yatlflm ve biiYllk bir israfbr. 

1998 ve 1999 ytllannda mesleki ve teknik lise ylkI~ll son slmf ogrencilerinden bazl 
lisans programlarma yerle~enlerin saytlan Tablo 5 ve Tablo 6'da gbsterilmi~tir. Bu 
tablolann ozeti a~aglda gosterilmi~tir: 

1998 1999 , . 
Baivuran Yeni MeZlm Sa 151 139.734 219.714 

Miihendislik 606 648 
Uygnlamah Sosval Bilimlcr 667 707 
Hukuk 318 121 
Siyaset Bilimi ve Kamn Y6nelimi 216 155 
Ogretrnenlik 2.900 3.522 
Teknik Egitim 746 1.108 
Mesleki E,i;>itim 316 667 
Din Ktiltiirii ve Ahluk Bilgisi Ggretmenligi 10 603 
ilahl-.l"lt 42 Ll34 

1999 yllmda, teknik lise ylkl~h adaylardan 136'Sl, endiistri ve meslek lisesi 91kl~h 
adaylardan ise 256'sl miihendislik programlanna yerle~mi~tir. Bu sayIlar, 1998'de 
maSl ile, 345 ve 658 idi. Teknik lise ylkl~h olup da J998'de kendi alanmda bir 
miihendislik programma yerle~en aday saYlSl ise sadece 110 idi. 1998'de bu iki tiir 
lise 91kI~h toplam actay saYlsl 194.386 olduguna gore, bunlardan tniihendislik 
programlanna yerle~enlerin oram ancak % 0,5 idi. Bu yJl ise bu oran % 0,2'dIL Son' 
derece diiljuk bu oranlar uzerinde spekiilasyon yapmamn hic;blr anlaml yoktur. 

* . 
Tansel, A, General Versus Vocational High Schools and Labour Market Outcomes in Turkey, 
Ankara, 1999 (e-mail adresi:alansel(ZV..rnelu.edu.tr). 
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TABLO 5 

1998 OSYS OKUL TURUNE GORE BAZI ALAN LARA BA~VURAN-YERLE~EN ADAY SAYILARI (LiSANS) (SON SINIF DUZEYiNDE) 

,.... 
00 

OKUL TORO 

liSE 9IKI$LlLAR 

liSE 

OZEL liSE 

ANAOOLU LlSESi 

Y. OiL EGITiM YAPAN OZ. L. 

FEN LisEsl 

OZEL FEN USESi 

ASKERiLisE 

AK:;>AM LiSESi 

OZEL AKSAM LlSESi 

A91KOGRETiM LiSESI 

90K PROGRAMLI liSE 

ANAOOLU GOZEL SANA T. L. 

LiSE 9IKI$LILAR TOPLAMI 

MESlEK USEsi 9IKI$LlLAR 

OGRETMEN LiSELERi 

iMAM HATip USESI 

TlcARET MESLEK LlSELERi 

TEKNIK USELER 

ENDOSTRi MESLEK USELERi 

KIZ MESLEK LiSELERI 

SAGLIK MESLEK USELERi 

OTELCiLiK VE TUR. MES. L. 

SEKRETERLiK MESLEK L. 

AST. HAZ. VE AST. SINIF O. 

DiGER MESLEK LlSELERi 

MES. LisESi 9IKI!;>LlLAR TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

BA~VURAN MOH. 

227810 5741 

3227 294 

12398 2242 

10461 1318 
.. 

848 250 

1397 545 

202 8 

146 ---
394 1 

9351 15 

14719 60 

386 ---

281339 10474 

4716 100 

4096 9 

35844 24 

6923 176 

58039 174 

17055 10 

9253 30 

1852 ---
229 ---

18 ---
1699 83 

139734 606 

421073 11080 

UYG.sos.BiL. HUKUK SiYASET BiL. EGiTiM 

3678 1081 1206 5340 

230 32 64 71 

1203 383 380 565 

'''''1619 229 381 241 
. 

9 1 --- 17 

18 1 1 9 

--- --- --- ---
--- --- --- ---
5 --- --- 1 

46 25 19 79 

67 28 16 126 

11 --- 3 5 

6886 1780 2070 6454 

37 97 27 1959 

33 8 16 63 

244 34 39 214 

54 17 14 79 

69 7 28 84 

42 9 15 119 

48 78 44 298 

48 7 7 39 

2 1 1 7 

--- --- -- ---
90 60 25 38 

667 316 216 2900 

7553 2098 2286 9354 

Not: Uygulamah Sosyal Bilimler alanma Siyaset Bilimi, Hukuk ve egitimler dahil degildir. 

n' .. " .-. -'--'----- -------"_.-._- .-'~------ ._ .. ,. 
----,~-.. --"~-,--. - -'---'--" ~~ '--'-~--'---""" 

TEK.EGT. MES.EGT. ~N.KOL.iiGR iLAHiYAT 

383 41 16 62 

6 --- --- 5. 

41· 4 , --- 4 

25 3 --- 4 

4 --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---

--- --- --- ---
--- --- --- ---I 

2 --- 3 181 

13 14 3 7 

--- --- --- ---
474 62 --- 100 

21 --- --- 1 

2 --- 5 21 

1 48 1 2 

354 4 1 . ---

337 .3 --- . 5 

21 219 3 5 

4 2 --- 8 

--- 29 --- ---
--- 1 --- --. 

4 --- --- --
1 10 --- --. 

745 316 10 42 

1219 378 10 14~ 

_. -...l 



TABLO 6 

1999 OSYS OKUL TORONE GORE BAZI ALAN LARA BA9VURAN - YERLE9EN ADAY SAYILARI (LiSANS) (SON SINIF DOZEYiNDE) 

OKUL TURO BA$VURAN MOH. UYG.sos.siL. HUKUK siYASET BiL. EGiTiM TEK.EGT. MES.EGT. OiN.KOUSGR. iLAHiYAT 

LisE C;:IKI$LILAR: 

liSE (RESMi VE GUN. OGR. Y L) 218670 3502 2668 639 739 4325 97 9 --- ---

liSE (Y.OIL AGIRLlKLI PROG. UYG. L.) 27926 2450 1798 715 679 2541 59 -- --- ---
OZEL liSE 3639 312 

. 
339 84 88 122 2 --- -_. --

ANAOOLU USEsi 
~. 

20335 3668 2225 991 1000 1124 35 -- --- ---

Y. OiL EGiTiM YAPAN OZ. L. 11111 1372 1857 427 691 233 7 --- --- ---
FEN LiSESI 2319 832 147 -- --- 43 10 --- --- ---
OZEL FEN USEsi 1469 602 126 1 2 12 2 --- --- ---

ASKERi USE 183 11 --- --- --- --- -.. _. -- -. 
AK$Mh'LiSESi 44 -- .. - ... ... ... --- --- _ .. ---
OZEL AK$AM USEsl 1269 4 18 4 1 5 --- --- .. ' ---
AC;:IKOGRETIM USEsi 14318 66 367 45 81 880 5 1 -- 2 

~ 
C;:OK PROGRAMLI liSE 17354 41 46 11 10 183 14 10 _.- ... 

\0 ANADOLU GGZEL SANAT. L. 603 _ .. 11 ... ... 1 .. - -.. --- ... 

liSE C;:IKI$LlLAR TOPLAMI 319240 12860 9602 2917 3291 9469 241 20 _ .. 
2 

MESLEK LiSESI C;:IKI$LlLAR: 

OGRETMEN LiSELERI 5951 212 92 66 40 2988 7 .- .-- .--
IMAM HATip LlSESi 68991 130 129 33 67 233 18 7 603 1134 

TicARET MESLEK LiSELERi '39768 4 127 7 15 49 42 59 ." .. -

TEKNIK LlSELER 8720 75 6 ... 1 24 431 5 .. - ---
ENDUSTRI MESLEK LiSELERi 63659 84 29 2 6 42 533 15 -" ---
KIZ MESLEK LlSELERi 18570 2 96 2 3 86 65 353 .- ---
SAGUK MESLEK LiSELERi 9343 14 14 9 13 80 2 1 --- ... 

OTELCILIK VE TUR MES. L 2999 . 194 --- 3 11 1 108 .. ' ---
SEKRETERLiK MESLEK L. 205 ... _ .. --- -.. 3 --- 16 --- ---
AST. HAZ. VE AST. SINIF O. 6 _ .. . -- .. - ... -.. ... -- -" ... 

DiGER MESLEK USELERI 1502 27 20 2 7 6 9 3 --- .-

MES. LisESI C;:IKI~LlLAR TOPLAMI 219714 548 707 121 155 3522 1108 567 603 1134 

GENEL TOPLAM 538954 13408 10309 3038 3446 12991 1349 587 603 1136 

Not: Uygulamah Sosyal Bilimler alanma Siyaset Bilimi, Hukuk ve egitimler dahil degildir. 



Ote yandan, teknik lise ve endiistri mesiek lisesi ylkl~h yeni mezun adayiardan 
miihendislik programlanna yerle~enlerin saYlsl 1998' de 350 iken, bu sayl 1999'da 
159'a dil~mii~tiir. Buna kar~lhk,bu 1iselerin yeni mezunlanndan teknik egitim 
fakilltelerine yerle~enlerin saYlsl1998'de 691 iken, bu sayl 1999'da 964'e 
yiik5elmi~tir. Ba~ka bir deyi~le, . 1998' den 1999' a muhendislik programlanna 
yerle~enlerin saylSlndaki azalma 191 iken, teknik egitim fakultelerine yerle~enlerin 
saYlsmdaki artl~ 273 'tur. Biryok miihendislik mezununun agretmenlige ba~vurdugu, 
buna kaqlhk teknik egitim fakiiltelerinin mezunlannm nerede ise tamammm 
agretmen olarak i~lerinin hazlr oldugu gaz oniine almdlgmda, teknik liselerle endiistri 
meslek liselerlnin yeni mezunlanmn yeni smav sisteminden dolaYI magdur degil, 
tersine avantajl! olduklart ar;lkfa gorulmektedir. 

Mesleki ve teknik lise mezunlanmn 1999' a gelene kadar ne olyude yanh~ 

bilgilendirilerek, dershanelere yonlendirildiklerine ili~kin iki onemli gostergeyi aynca 
belirtmekte yarar vardlf. 

Bu gostergelerden birincisi, 1999' da 288 teknik liseden, OSS-SA Y puamna gore lise 
ortalamasl 120' den yiiksek olan teknik lise saYlsmll1 sadece 42 oldugudur. Ba~ka bir 
deyi~le, 288 teknik liseden sadece 42'sinin ortalama agrencisi OSS'de 120'nin 
iizerinde pilan alarak lisans programlanna aday olmaya hak kazanabilmektedir. 
Aslinda, lisans programlanna yerle~me 13 5 puandan itibaren ba~lamaktadlr. 1999 
Ylhnda lise ortalamasl 135'in uzerinde olan teknik lise saYlsl ise sadece 4'tur. 

ikinci anemli gosterge ise ~udur: 1998 'de 4.834 lisenin mezunian smava gi(mi~ ve 
bunlardan l.093 'iinun birincisi herhangi bir yuksekogretim programma 
yerle~ememi~ti't. Smavl kazanamayan 1.093 lise birincisinin 822'si, mesleki ve teknik 
lisedendir. 1999 yllmda ise 5.845 lisenin mezunlan smava girmi~ ve bunlardan 
13 11 'inin birincisi herhangi bir yiiksekogretim programma yerle~ememi~tir. Smav 
kazanamayan 1,311 lise birincisinin 993 'ii, ise mesleki ve teknik lisedendir. 

Alan puam ve ek puan uygulanmast suretiyle, mesleki ve teknik lise mezunlarmm 
yuksekoifretime gefi!jte ders/lane/ere mahkum edilmelerinin bUyuk alfude ortadan 
kaldmldlgl ar;lktlr. Bu husus, ebeveynler ve ogrenciler tarafmdan zaman iyinde iyice 
anla~lldlgmda, mesleki ve teknik ortabgretim ulkemizde geryekten rayma oturmu~ 
olacaktlr. Eger bu yeni duzenleme yaprlmaml~ olsaydl, mesleki ve teknik lise mezunu 
genylerimiz dershanelerde mesleki ve teknik becerilerini kaybetmeye devam 
edeceklerdi. 

4.3 Fen Liseleri 

Devlet fen liselerinin son smlfmdaki ogrenci saYlsmm Yillara gore degi~imi a~aglda 
verilmi~tiL Buradan gOriildugu gibi, yeni sistemdeki Aglrhklz Ortadgretim BaJarz 
Puanz (AOBP) uygulamaslyla fen liselerinin son sI11Ifmdan ba~ka liselere nakiller 
buyuk olyiide onlenmi§ ve fen lisesi ylkl~lr yeni mezunlann 1998'de % 64 olan lisans 
programlanna yer1e~me oranlan 1999'da % 76'ya yiikselmi~tir. 
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YII Say. 
1989 422 
1990 526 
1991 483 
1992 no 
1993 748 
1994 L088 
1995 L079 
1996 1138 
1997 848 
1998 848 
1999 2.319 

5. SONUC 

11k defa bu yll uygulanmasma ve aJeyhinde hakslZ ~ekilde yogun bir kampanya 
yUriitiilmesine ragmen, yeni smav sistemiyIe saglanan anemli geli~meler ~unlardlf 

• Yeni mezunlann yerle~me oranlanmn onemE alyude artmasl, ortaogretimdeki 
ba~annm oneminin giderek daha iyi anla~Ilacagmm ilk belirtisidir. 

• Mesieki ve teknik Jise ylkl~1! adayJann meslek yuksekokullanna giri~lerinde yok 
anemli bir artl~ meydana gelmi~tir. Bu artj~m onumiizdeki ylilarda giderek 
gUvlenme'si beklenmektedir. 

• Ortaogretimle yiiksekagretim arasmdaki kopuklugun onemli ol9ude 
giderilebil~ceginin ilk i~aretleri ortaya 9Ikml~tlr. 

• Ulkemizin en yetenekli kiimesini olu~turan ten lisesi agrencilerinin son slmfta 
ba~ka liselere nakilleri esas olarak durmu~tur. 

• Ogretmenlik programlanna giren ogrencilerin hem kalitesi yiikselmi~, hem de 
ortaosrretimde bu programlar iyin egitilen ogrencilerin yerle~me oranlan artml~l1r. 

• Tum bu geli~meler, teknoloji geli~tirilmesi baklmmdan onemli olan Ust dilzey 
insan giicii (fen lisesi mezunlan) ile teknolojinin kullammmda kritik onem ta~lyan 
ara insan gUcU (mesleki ve teknik lise vlkl~!J meslek yilksekokulu mezunlan) 
profiline ve egitimde kaynaklann verimli kullammma vok olumlu katkdar 
getirecektir. 
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BUYUK SINAV 

Egitim reformu, artlk tum ,tlunyada ekonomik ba~armln vazget;ilmez bir parraSI 
olarak gorulUyor. Guzel, ama t;ocuklarl unutmaym. 

Michael Elliott (Newsweek Dergisi, 6 Eyliil 1999, Sayra: 54-55) 

Bir iilkenin ekonomik zenginligi, insan serrnayesinin birikirnine slklca baghdlr; insan 
sermayesini ise 0 iilkedeki egitim sisteminin kalitesi belirler Bu dii~iince, kiiresel bir 
inaJll§ haline gelmi§tir. Bu nedenle, gerek zengin gerekse fakir iilkelerde, Amerika 
Bjrle~ik Devletleri'nin (ABD) banliyolerinden kalabahk Asya ~ehirlerine ve Latin 
Amerika'llln balta girmemi~ ormanhk b6lgelerine kadar okullar, sessizce ekonomik 
politikamn bir uzantlsl haline gelrni~tir. Ancak, daha sonraki sayfalardaki yazllardan 
da anla§llacagl gibi, uygularnada bunun ne anI am a geldigi, tiirn diinyada farkhhklar 
gostermektedir. 

Geymi§teki egitim ba§anlan tiim batl diinyaslJlca glpta edilen Asya'da, reform 
hareketi, ternel ilkeleri sorgulamaya ba§lanll§tlr. Asyah reformcular, belki de son iki 
ku~aglJl yanh~ i§ler yaptlglJll; egitimcilerin diizen, disiplin ve ternel tekniklerde 
uzmanla§rnaya onem verirken, insanlann belirli kahplar dl§lJlda dii§iinme 
a!J§kanhklanllln, yani "yaratJclhk" ozelliklerinin geli§tirilmesini gozardl ettiklerini 
dii§iinmeye ba§laml§lardlr. ABD'deki aklm ise 'bunun tam tersidir. Oradaki egitim 
reformu, Amerikan okullanndaki kan§lkhkla, yoeuklann yeti~kin ya~amlannda 
kar~!la§acaklan zorluklarla ba~edebilecek §ekilde yeti§tirilip yeti~tirilmedigini 
sorgularnaktadlf Bunun sonucunda, diinyanm biryok yerinde farkedilmeyen biiyiik bir 
degi~iklik ABJj 'yi ba§tan ba~a etkilemektedir. Bu, yocuklann bilgisinin, biitiin bir Yll 
boyunca sistematik olarak smanmasldlL 

Biitiin bunlar k&l1di iyinde iyi olrnakla beraber, okullan ekonomik politikallln bgeleri 
haline indirgemenin riskleri yok degildir. AylkyaSl, boyle bir gorii~, yocuklan sosyal 
degi~imin en on SlraSlJla koyarak, yeterinee olgun olmayan bu genylerden biryok talep 
ve beklentilerde bulunmaktadlL Geyen hafta, Ingiliz gazeteleri, smavlann ilk giiniinde 
a$lfJ stres nedeniyle tutulup hiybir ~ey yapamayan yetenekli bir ogrencinin, kendini 
yok kath bir otoparktan a~agl atarak intihanm yazml§IlL Ihe Times of London, okul 
mDdiiriiniin, "Belki de okullar ve aileler, bu gibi yocuklann kar~l kaqlya kaldlklan 
problemleri daha ciddi ele almahlar" dedigini bildirmi§tir. 

Bu gibi ablel sozler sadece okullar ve ebeveynler iyin geyerli degildir. Uluslararasl 
medya, kiireselle~menin temelde ticaret ve kiiltiiriin bir fonksiyonu oldugunu 
dD§iinme egilimindedir. Aneak, iilkeler ve insanlar, saghk, ya$hlara babm ve $imdi 
de egitim gibi konulardaki deneyimlerini giderek artan oranlarda payla§maktadlrlar. 
Newsweek International olarak biz, kiireselle~menin bu geni$letilmi$ tammlJllll 
giderek daha da onemli hale gelecegine inalllYoruz, Okullardaki slIlavlar uzerine 
ilerideki sayfalarda okuyacagmlz yazllar, bu inalll§a olan baghhglmlZIJl bir i§aretidir. 
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DUSUNMEyiOGRENMEK 

Asyalllar, ligri<ncilerini Bilgi 9agl' na haurlama ~abasli{:indeler. Yar'uilctltk 
ogretilebilir fIJi? 

Dorinda Elliott (Newsweek Dergisi, 6 Eyliil1999, Sayfa: 56-59) 

Her Yll, piriny fideleri Tayvan'm l~lldayan piriny tarlalannda ortaya ylkmaya 
ba~ladlgmda, ogrenciler iiniversiteye giri~ sma vI an iyin son hazlrhklanm yaparlar ve 
korku hikayelerl ba~lar. Bazen, kent iyindeki beton bir kopriiniin altmda, kirli lrmak 
sulan iyerisinde yiizen canSlZ bir beden bulunur. Ya da Taipei'nin kenar 
mahallelerindeki ta~ evlerde ya§ayan ebeveynler, "bu smaVI ba§aramayacaglm" yazan 
bir intihar notu He kar~lla§lp mutfaga ko§tuklannda, yocuklanm gazdan zehirlenmi§ 
olarak bulabilirler. Bazen de, ebeveynler bu trajediye neyin neden oldugunu 
anlayamazlar. 6 MaYls'ta, Taipei' deki Minglun Lisesi ogrencilerinden Li Ying-chia, 
yiiksek bir binadan oliime atladl. Aslmda kendine giiveni olan ve mutlu bir ogrenci 
olan Li, arkasmda bir intihar notu blrakmadl. Hiy kimsenin, onun ya§amma neden son 
verdigini bilmemesine kar§m, okul yetkilileri Li'nin deneme smavlannda ba§anslz 
notlar aldlgml soylediler. intiharlar, neredeyse Tayvan'm geleneksel bahar ayinlerinin 
bir paryaSl haline gelmeye ba§ladl. 

Ho§ olmayan bu torenler, bolge okullanndaki egitim sisteminin yokii§tine neden olan 
sorunu aylkya ortaya koyuyor. Ne olmu§tu? Asyahlar, her zaman yocuklanna yok iyi 
egitim vermeleri ile gurur duymu§lardlr. Asyahlar, kararh ebeveynlerinin zorlamalan 
nedeniyle diinya yapmdaki Fen ve Matematik yan§malannda en yiiksek notlan 
almaktadlflar. Ailcak, Tokyo'dan Taipei ve Singapur'a kadar uzanan alandaki 
hiikiimetler, yocuklaflmn yok saYldaki smav ve a§lfl stress nedeniyle, dii§iinme ve 
yaratlcllig[ on planda tutan bilgi yagma yeterince hazlrhkl! olmadlklanm anlamaya 
ba~lad!lar. Reform yanhsl egitimciler de benzer ~ikayetlerde bulunmaktadlrlar. Koreli 
biT ogrenciden yaratlcl bir makale yazmasl, veya Japon bir ogrenciden ~a~lrtlcl, zor bir 
soru sormasl ve hatta Hong Kong'lu bir ogrenciden sadece bir soru sormaSI 
istendiginde, biiyiik bir olasllIkla yaZlI! metne bakmadan yapamazlar. 

Singapurlu tecriibeli bir biirokrat olan Kishore Mahbubani, ki kendisi halen ABD 
BUyiikeh;isidir; iki yil onceki bir konferansta ~u zor soruyu sormu§tur: "Asyahlar 
dii~iinebiliyor mu?" Bu, kendinden ~uphe etmenin bir i~aretiydi. Ylllar boyunca 
Singapurlu liderler, okullardaki ve i~yerlerindeki diizen ve disipline dayah Asya 
degerlerinin, Batl anlaYI§h ozgiirliiklerden daha iistun oldugunu soylemi§lerdir. Ancak 
bu yakla~[m, tiim Asya'da, kendileri yerine patronlanmn dii§iinmesine izin veren, 
itaatkar i§yilerin ortaya ylkmasma neden olmu~tur. Hukumetler, iiretim hatlanna, 
gozahcl gokdelenlere ve hatta okul binalanna yatmm yapml§lardlr. Aneak, ogretim 
yontemleri ve ogretmen yeti§tirme gibi onemli konular gozardl edilmi§tir. Sonuy: 
Asyadaki okullar 0 kadar ihmal edilmi~tir ki, bin;ok ulkede yocuklar son derece 
kalabahk, patJamaya hazlr stmflarda sadeee yanm gun egitim gormektedirler. Asyal! 
ogrenciler, slklCI cevaplan ezberlemekten, dii§unmeyi ogrenmeye· zaman 
aYlramamaktadlf. Dii~iinme, Asyadaki biryok slmfta ikinci planda kalmaktadlr. 

Bin;ok Asya hiikiimeti, bu sorunlann temel nedeninin swavlar oldugu sonucuna 
varml§l1r. Tayvan' da demokrasinin gelmesi, kamuoyunda eski mod a otoriter okullar 
iizerindeki tartl§mayl da beraberinde getirmi§tir. Hiikiimet, ogrenciler iyin bir lzdlrap 
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kaynagl olan universite SHlav sistemini 2002 yllmda kaldlImaYl planlamaktadlL 
Universite giri~ sma VI, ylllardlr Tayvanh genylerin kaderini belirleyen tek faktor 
olmu~tur. Ogren eiler, iki yll boyunea ak~am okullanna da devam ederek smava 
haZlrlamrlardl. Ancak, okuldaki iyi davram~lan veya yok yah§malan, smavda 
ba~arlSlz olmalan durumunda hiybir ~ey ifade etmezdi. 19 ya~mdaki James Kwan, 
geyen yll universiteye giri~ smavmda ba~anslz olunea kendinden utandlgml ifade 
etmi~tir. Basketbol oynamaYl blrakarak tum zamamm smava yeniden hazlrlanmak 
i«in aYlran James, ikinci denemede ba~anl! oldu. "Geryekten benim iyin lOr bir 
donemdi" diyor James. Onumuzdeki Ylllarda universiteye giri~te, Amerika Birle~ik 
Devletleri 'nde ogreneinin bilgiyi analiz etme beeerisini belirlemek amaelyla verilen 
SAT smavma benzer yaplda yapllmasl du~unulen belirli alanlardaki yetenek smavlan 
sonUylannm yam Slra, ogretmenlerin tavsiye mektuplan da goz onune almacaktlr. 

Tum bu reformlar, akla yeni sorular getirmektedir. BaZl Tayvanh ebeveynler, tek 
smav sisteminin iptali halinde sistemin adil olma ozelligini kaybedecegi konusunda 
endi~e duymaktadlr. Bazl okullar, aileler ve ogretmenlerden olu~an komiteler kurarak 
tavsiye mektuplannm kontrol edilmesi yoluyla herhangi bir suistimali onlemeyi 
amaylamaktadlr. Taipei $ehri Ebeveynler Birligi ba~kam Lai Hsiu-chi, kaYlfma ve 
aynmCll!k sorunlan uzerinde kesinlikle durduklanm ifade ediyor ve §unlan ekliyor: 
"Tayvan'da yalt~an slll1fa mensup insanlar birbirlerinin haklanna gun geytikye daha 
fazla saygl gosteriyorlar. Sesleri daha fazla yukselmeye ba~layan bu grubun bunu 
etki!] olarak kullanacagma inamyorum." 

Guney Kore de, katl universite giri~ smavml 2002 yllmda kaldlfmaya karar vermi~tir. 
Ancak, feodalizmin gelenekleriyle orulmu~ eski sistemler kolay kolay olmemektedir. 
Demokrasinin Kore'ye gelmesine kar~m, hiyerar~ik yapl hala ytirurluktedir ve gelecek 
vadeden iyi bTr kariyer elde etmenin tek yolu, iiniversite diplomasldlr. Koreli vehler, 
hal a chonji (i<;i para dolu beyaz zarflar) kullanarak ogretmenlere rii~vet teklif 
etmektedir. Okullarda demokrasinin yerle~mesi iyin sava~ veren ve yenile~me yanhsl 
olan Ogretmenler Sendikasj'nmtuzel ki~iligi, yasal olarak son zamanlarda 
tamnml~tJr. Sendika liderlerinin rii~vete kar~l yurutmu~ olduklan kampanya 
sonucunda, rii~vet sorunu da giderek ortadan kalkmaktadlL Ancak aileler, standart bir 
smav olmamasl durumunda, zengin veya torpilli ailelerin yocuklannm universiteye 
giri~te daha ~ansl! olacaklanndan kaygJ duymaktadlrlar. Kore Egitim Ara~tJrma 
Enstitusii ara~tlrmacllanndan 1m Y oun-kee, "yeni universite giri~ smav sisteminin 
dogru biyimde uygulanmamasl durumunda, ortaogretim kurumlanmn yozla~masl 
sorunu giindeme gelecektir" demektedir. 

Egitimle ilgili olarak kaglt uzerinde yap dan yenilikler, ~uphesiz bir gecede hayata 
geyirilememektedir. Egitimi daha canl! yapabilmek iyin alman bir dizi tasanya kar~m, 
Guney Kore smlflanndaki otoriter yakla~lm hala surmektedir. Geyen yll birortaokul 
ogretmeni, d6vdugu ogreneinin arkada~lan tarafindan yagmlan yetkililerce gozaltllla 
ahnml~l1r. Bir bolge egitim yetkilisi taraflndan kOy'Ulan yeni kurallara gore, dovmek 
i«in 60 em'dcn uzun sopalar kullamlmayacak, yalmzca kim sen in gormediginden emin 
olunan durumlarda fiziksel cezalandlrmaya ba~vurulacak ve ogrencilerin yalmzca 
"emin" gori.ilen yerlerine vurulacaktl. Smavda ba~anh olabilmek iyin dersanelere 
giden veya ozel ders alan Koreli ogrencilerin o;:ogu, gunde yalmzca 4 saat kadar 
uyuyabilmektedir. 
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Bilgisayarlar, baZl iilkelerde c;;agda~ egitime gec;;i~in klsa yolu olarak kabul 
edilmektedir Malezya, tiim okullan biJgisayar ve internet agJanyla donatmak ic;;in 
<;agda~ Okullar Programl adl altmda bir giri~im ba~latml~l1r. Malezyah bir avukat, 
"i~in donamm kismml halletmek kolay; zor olan klsml yazll!m, yani insanlan 
dii~iindiirmek'''' diyerek, Hukuk fakiiltesinden yeni mezun olanlann global 
dii§iinebilmeye ili~kin en ufak gorii~leri olmadlgmdan yakmlYor. 

Malezya, dogmatik ogretimden uzakla~arak ogrencileri, kendi ogrenme hlzlanna gore 
ogrenme ozgiirliigiine kavu~turacak yeni bir anlaYI§m gerekJiligini anlaml§tlr. Egitime 
ili§kin reform c;;ah§malanmn ~ekillendirilmesine katklda bulunan i§ adaml Kl John, 
§unlar soylemektedir "Gelecekte ogrenciler yemege tathyla ba~layabilecek ve kimse 
bun a haylr demeyecektir, Eski paradigmanm bir i~levi kalmaml~tlr." Ancak tutucu 
ebeveynler, yeni ozgiirliik ve teknoloji anlayl~mm, yocuklanm internetteki pornografi 
gibi tehlikelerle kaql kar§lya blrakacagmdan kaygl duymaktadlTlar. Egitim Bakam 
Najib Razak, Newsweek dergisine verdigi demeyte, "Bir devrim gundeme geldiginde, 
tum toplumlann degi~imden korktugunu" dile getinnekte ve §unlan eklemektedir: 
"Ancak, fazla seyenegimiz yok Yaratlel insanlan uretebileeek bir egitim sistemine 
sahip olamadlglmlz zaman kaybederiz," 

Hong Kong, hala yetersiz olan okullanm geli~tirebileeek bir plam uygulamaya 
koyabi lmek ic;;in ~aba gostermektedir. Derslik ve bgretmen yetersizligi nedeniyle, 
genellikle 12 ya§m altmdaki yocuklar ancak yanm giin egitim alabilmektedir. 
Hiikiimet, bilgisayarlara yatlflm yap may I ve geyti-kaldl olyiitlerine dayah iiniversiteye 
giri~ smaVlm kaldlrmaYI planlamaktadlL Ancak, okullar kendilerini, Hong Kong'un 
somiirge sonraSI bir <;in kenti olarak verdigi kimlik arayl~l miicadelesi ic;:inde 
bulmu~lardlr, Deylet Ba~kan1 Tung Chee-hwa ve resmi yetkililer, vatanperver bir 
tutumla, Hong Kong'taki okullarda daha fazla <;in dili ve kiiltiirii derslerine 
gereksinim duyuldugunu belirtmi~lerdiL Geven Ylb kadar okullarda yanm yamalak 
bir ingilizce-<;ince kan~lml ogretilmekteydi, Tung, ogretim dilini tekrar <;inceye 
vevirdL Fakat brrc;:ok ogretmen, bunun yerine, Hong Kong'un Singapur gibi 
rakipleriyle boy ol<;u~ebilmesi i~in, iilkede daha fazla ingilizce ogretmeni yah~tlrmasl 
gerektigini tartl~maktadlL 

Asya okullanndaki tembellikten dolaYl Konfiiyyus'u suc;:lamak hi<;:te zor degildiL 
Milattan once 4, yiizyIida, <;inli mozof bir keresinde ~oyle demi~ti "Ben iletirim, 
fakat yaratmam," Ona gore egitimin amaCl yeni ~eyler iiretmek yerine daha onceki 
Altm <;ag' da geli~tirilmi~ olan fikirleri miikemmelle~tirmekti, 0 yIilarda evrenin 
doga\ diizeni hiyerar~iye dayanmaktaydl: Ogullar babalarma saygl duyarlar, 
ogrenciler ogretmenlerinin soylediklerine riayet ederler ve halk, iyiliksever ve otoriter 
imparatoruna boyun egerdi, Toreler ya~ama hakimdi, ezbercilik ve smavlan geyme 
yetenegi, hayatta ba~anh olmak iyin yeterliydL 

Asya'da ya;;ayan elit toplum, modern diinyada ba§anya ula~abilmek iyin ezberciligin 
otesinde bir~eyler yapllmasl gerektigini her zaman biliyordu, Bu nedenle, kendi 
c;;ocuklanm Bah'daki okullara gondenui~lerdir. 1980' ler boyunca ve 1990'lann biiyiik 
bir bolumunde Asya'daki degi~im oylesine biiyiiktii ki, hic;: kimse gelecek ic;:in 
haZlflanma gerekliligini aklmdan bile geyirmiyordu, ileriyi gorememe, herhalde en 
yok Japon ogrencilerin magduriyetine sebep olmu~tuL Asyadaki yokii~iin ardmdan, 
umutlann tUkenmesi, ezbercilik ve smavda ba~anll olma basklSl sonucunda, 
okullardaki devamslzhk ve ~iddet kullanma oram artl~ gostermektedir, 
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Japonya'nm kall biirokrasisinden Kare chaebol'inin hiyeraqisine kadar birvok sosyal 
alanda degi~ikljk yap madan, egitim reformlan bu gibi problemleri vozemeyecektir. 
Asya ekonomileri tekrar toparlamrken, hiikiimetler bazl zor kararlan almak zorunda 
kalacaklardlr. Hiikiimetler, sosyal kurumlarda revizyona gitmeden pek kaliteli 
olmayan mallarl iireterek i~lerine bir siire daha devam edebilirler. Ancak, Asyahlar 
c;;agda~la~mamn yaZlhml iizerine odakla~lp, i~e okullardan ba~larlarsa, her zaman ic;;in 
bildikleri "elbette Asyahlar dii~iinebilir" gervegini yeniden ke~fedecekler ve 
Tayvan'da bahar, yeni piriny hasatmdan daha dramatik bir ~ey getirmeyecektir. 

, 
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DADIYA VEDA MIEDiYORUZ? 

Singtipur,r;iJi:uklara bagmlslzfakat asi olmayan ~'ekilde diifjiinmeyi ogretiyor. 

Dorinda Elliott ·(Newsweek Dergisi, 6 Eylii11999, Sayfl1: 59-61) 

Crescent klZ okulunda, san gomlekleri ve lacivert etekleriyle diizgiin giyimli genyler, 
kantindeki sanal kafede bilgisayar terminallerinin ba~mda oturuyorlar. Yepyeni biT 
fen bilgisi laboraJuvannda ise klzlar diger bilgisayar terminalleri ba~mda toplanml~, 
kalp-damar sistemini inceliyorlar. Etrafta bgretmen gbrebilmek ZOI. Ogretmen, slmfm 
bniinde hiy klplfdamadan duran eski ogretmenlerin aksine, bir bilgisayar ekranmdan 
digerine dola~arak ogrencilere bnerilerde bulunuyor. Crescenfin enformasyon 
teknolojisi bbliim ba$kam Cheryl Ng, "Ogrencilerin ba~lTIda durmaYl en aza 
indirgemi~ bir yakla~lma destek veriyoruz" diyor. Ogrencilerden 14 ya~lTIdaki 
Amanda Bae, "Bu yakla~lm eskisinden daha eglenceli yiinkii, bgrenmeyi kendi 
hlzlmlza gore ayarlayabiliyoruz" derken diger arkada~lan da ona katlhyorlar. 

Bu bir devrimin ba~langlcl. Son zamanlara kadar Singapur, gerek halkl yonetmekte, 
gerekse C(ocuklan egitmekte, Konfuyyus 'un disiplin odakh yakla~lmlm benimsemi~ti. 
Hiikiimet, bir dadl gibi davranarak, kimlerin yocuk sahibi olmasl gerektiginden 
tuvalette sifonun hangi slkhkla yekilmesi gerektigine kadar her konuda ogiitler 
verirdi. Tartl~ma ortaml hem en hemen hiy yoktu. Ancak, iki yt! once SingapurIu 
ybneticiler, ileride kendilerini bekleyen krizi gordiiler: Singapurlular ileri teknoloji 
mallanm verimli bir ~ekilde iiretebiliyor ancak, yeni teknolojilerin nasIl 
iiretilebilecegini yok az ki~i du~unebiliyordu Kldemli bakanlardan Lee Kuan Yew, 
yaratlclhktan yoks'un olmamn, iilkenin Bilgi <;agl' na katJllmml engelleyeceginden 
kaygl duydu. Bu amayla baillatml~ oldugu reform programmda tOm okullara daha 
yaratlcl olmalan olmalan iyin hemen harekete geymeleri gerektigini bildirdi. 

, 
Ba~kaldlflya kar~l ho~gorusuzlugu ile tanman bir hlikumetill insanlara ozgiir 
davrallmalanm soylemesi, komik bir ikileme neden olmaktadlr. Yaratlclhgm nasIl 
ogretilecegine ybnelik direktifleri iyeren kahn dosyalann yardlmlyla, ilgililerin onem 
verdikleri konular ~unlardlr: taklm yah~maSl, beyin flrtmasl ve problem ybzme, tek 
dogru cevap arama dii~iincesinden uzakla~ma. Yukandan a~aglya dogru hiyerar~ik 
yakla~lm yok olmak iizeredir. Ba~bakan Goh Chok Tong, 1997 yllmda yapllan 
Du~iillce Konferansl'nda ~u goru~leri dile getirmi~tir: "Sadece ybneticilerin du~iiniip, 
geri kalanlann sbylenenleri yapmasl gerektigi fikrinden uzakla~mak zorundaYlz." 
Hukumet, c;:ocuklara baglmslz fakat asi olmayan §ekilde dii§iinmeyi bgretmeyi 
amac;:lamaktadlr. BaZllan iyin bu tartl~mah bir tekliftir. Onde gelen i§ adamlanndan 
biri bununla ilgili olarak ~u yorumu yapmaktadlr: "insanlara kendileri iyin dii§iinmeyi 
6grettiginizde, sizin istediginiz ybnde dii~iinmeyeceklerdir." 

Bunlar bir gecede olacak i~ler degildir. Singapurlu bgrenciler hala stres altmdalar. 
Egitim sistemi, parlak 6grencileri 12 ya~mdan itibaren digerlerinden aYlfarak onlara 
daha iyi imkanlar sunmakta ve ogrenciler bu aglr yiikle bogu~mak zorullda 
kalmaktadlrlar. Ogrencilerin yantasl 0 kadar aglrdl ki, hlikumet birkac;: yll bnce bu 
yiikii hafifletmek iyin bir komisyon olu~turulmasml gundeme getirmi~tir. Onerilerden 
biri, daha az kalem ta~jym ~eklindeydi. Egitimciler, ABD'de uygulanan ve bilgiden 
yok analiz becerisini olyen SAT smavma benzer smavlar olu~turmaYl 
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planlamaktadlrlaL 1992 Yllmdan itibaren her Oltabgretim bgrencisi ba~madil~en 
egitim harcamasl % 30'un ilzerinde a11arak 3.000 dolara yiikselmi~tir. Hukumet 
bilgisayarlara 1,2 milyar dolar yatmm yapmaktadlL 2002 yJll itibanyla, tum slmflarda 
her iki bgrenciye bir bilgisayar du§ecektiL 

Bu i~in kolay tarafl Egitim Bakam Teo Chee Hean, "Bilgi teknolojisini 
yaygmla§tlrmada iyiyiz. Ancak, teknolojiyle flrsatlan nasJ! ortu~turecegiz?" 
demektediL Egitimci ler ve yatmmcllar, ogrencilerin i§yukunu % 30 azaltacak bir plan 
yaptJlar. Teo, "En onemli §ey ogrencilerimizin zamanInI artlfmaktlr" diyor. Hilkiimet, 
ogrencilere d,u~unmek ve oyun oynamak iyin zaman aylrmanm, onlann yaratlCI i§yiler 
olarak yeti§melerine yardlmcl olacaglm ummaktadlf. 

Tum bunlann btesindeki amay, ekonomik rekabeti artJrmaktlr. Hukiimel, MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) ile miihendisIik; Johns Hopkins iiniversitesi 
ile tIP; Wharton, Chicago iiniversitesi ve Fransa'mn Avrupa i§letme Enstitiisii 
(European Institute of Business Administration) ile de i§letme alanlannda olmak iizere 
5 yeni ortak program geli§tirmi§tir. Singapur, yenilikyi dii§iincenin bolgesel okullara 
yaydmasma yardlmcl olarak iiniversitelere bu konuda destek olmayl ummaktadlr. 
Chicago iiniversitesi, Singapur kendilerine vergi muafiyeti tam yIp kurulu~ 

masraflanm kar§!laymcaya kadar Hong Kong'da yapJlanmaya karar verdi. 

Bir Yll soma, Singapurlu ogrenciler fiziksel goriiniimii aylsmdan tamamen Amerikan 
i~letme slmflanna benzeyen slmflarda egitirne ba~layacaklardlr. Chicago Universitesi 
Lisansiistii l~letme Okulu Dekan Yardlrnclsl Bill Kooser, ogrencilerin sll11f iyinde 
beyin flrtmasl teknigini kullanarak kiiyiik taklmlar halinde yah~acaklanm belirttikten 
soma ~unlan ekliyor: "lnsanlara ne dii~iinmelerini degil, nasll dii~iinmeleri gerektigini 
ogretmeliyiz" , 

Yaratlcl yakla~lma alan talep hlzla arllyor. Peter Low, ilkokuJIarda, kolejlerde ve 
biiyiik ~irketlenie gorev yapml~, yenile~me yanllsl bir egitirn uzmam. Slmfmdaki 
i~adamlan kendisini dikkatle dinlerken siirekli ~akalar yaplyor ve ~unlan soyliiyor: 
"Yaratlcll!k sadece ara~tlftna ve geli~tirmede yal!§anlar iyin degildir." Bilyeleri bir 
tepsi iyinde daire haline getirdikten soma, "Egitirn sistemimizin bugiine kadarki 
amacl, dii~iincelerimizi belirli kahplar dogrultusunda olu~turmaktl." Tepsi iyindeki 
bilyeleri daglttlktan sonra ekliyor, "Bundan somaki amaClmlZ ise, daha once hiy 
kimsenin gbrmedigi bir kal!p olu~turmak olacaktJr." 

Belki bir giin bu bilyeler, geli~me ile otoriter yonetimi ba~anyla bagda~tlrarak 
Singapur'un ekonomik sisternini kuran !iderlerin ruhunu rahatslz edebilir. Olaya 
~iipheci gbzle bakanlar, sadece daha iiretken bir toplum yaratrnak amaClna ybnelik 
olarak egitimin kurallanm degi~tirmenin, geryek amaCl gbzden kaylrmak oldugunu 
dil~iiniiyorlar. Singapur Ulusal Universitesi'nden sosyolog Chua Beng Huat, 
gorii~lerini "Egitimin ekonomik yakla~lmh bu tamml, bireyin yaratlcll!gml ve 
yeteneklerini en iist diizeye ylkarma giri~imlerini engellemektedir" ~eklinde 
belirtiyor. 

Singapurlular, bugune kadar ogrencilerinin parlamasml saglayan disiplini elden 
blrakmak istemedikledni soyliiyorlar. Egitim Bakalll Teo, "Bilgiye dayah ekonollli 
olmak istiyoruz" diyerek ekliyor: "Baz!lan kurtulu~ l~lgmm sadece kaos durumunda 
ortaya ylkacagml dii~iiniirler. Ben aym fikirde degilim. Eger kontrolii tamamen elden 
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blraklrsak, yenifikirler iiretemeyiz." Hiikiimet, hem yaratlcl dii~iinceye sahip, hem de 
itaatkar insanlar yeti~tirebilir mi? Crescent Okulundaki tertemiz giyimli kiz 
ogrenciler, bir ziyaretyi geldiginde sayglyla ayaga kalkmakta, bundan rahatslz olan 
yoneticiler ise yah~malanna devam etmelerini i~aret etmektedirler. Kim bilir, 
Singapur'un ·gelecekteki mezunlan, belki birgiin dadilanmn oniine geyeceklerdir. 

, 
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YENi GEN(:LiGE ULASMAK 

Genfler arasmdaki yabanClla!jma ile alarma gefen Japan egitimciler, yeni ogretim 
yollan anyorlar. . ". 

Hideko Takayama (Newsweek Dergisi, 6 Eyli.il1999, Sayfa: 60-61) 

Keiko Okuchi, oglu Takuo gibi genylerin okulu blrakmamalan iyin okul kurdu. 
Takuo, ergenlik doneminde okula gitmek istemediginde, Okuchi on ylldan fazla bir 
sUredir ilkokul qgretmenligi yaplyordu. Okuchi, ogJunun ogrenme istegini artlrmak ve 
ona ~evk vermek iyin birkay Yll ugra~tl. Sonunda, 1985 yllmda, genyleri kuralC! Japon 
egitiminden kurtarmak iyin Alman okulundan model aldlgl Tokyo Shure'u kurdu. $u 
anda 30 ya~mda olan Takuo, yer ve gokbilimcisi oldu. Annesinin okulu da son derece 
ba~anh oJdu. Japonya'da kumlan "ozgUr okullann" ilki ve belki de en me~hum olan 
Tokyo Shure' un, ba~kentteki iiy ~ubesinde toplam 200 kaYlth ogrenclsl 
bulunmaktadlL Okuchi, "Gen<;:lerin digerleri gibi olamazlarsa kendilerini degersiz 
gormeleri beni endi~elendiriyor Bu g6rii~ yanh~tlr" demektedir 

Bugunlerde sorun, ogrencilerin okul arkada~lanna uyum saglamalannm yok otesine 
uzanmaktadlL Geleneksel egitimciler, devlet okulu iIe sosyal degi~im baskIlan 
nedeniyle yabanc!la~an bu genylerin arasmda ya~anan §iddet, intihar ve derse 
girmeme nedenleriyle endi~elenmektedirler. <;:ekirdek ai!elerin yogalmaslyla, bu 
geny!er daha onceki nesillerden giderek uzakla~maktadlrlar. Aileleri tarafmdan 
~lmartllml~ ve hiy zorluk yekmemi~ genyler, giderek alaycl ve dengesiz olmaktadlfJar. 
Son derece zor giri~ slllavlan iyin yapdan yah~malar, fen ve matematik bi!gileri en tist 
diizeyde olan ancak, bu konulardan nefret eden genylerin ortaya ylkmaSllla neden 
olmaktadlf. Ilk ve ortaokul ogrencileri arasmda 30 giinden fazla devamslz olanlann 
saYlsl 1991 'den buyana ikiye katlanarak geyen yd 128.000'i bulmu~tuL Kontrol 
edilmesi gUy yocuklan okulda tutamadlgl iyin umutsuzluga dll~en Egitim Bakanhgl, 
geleneklerine bagll,Japon halkJ iyin yok yumu~ak ve deneme safhaslllda oldugu iyin 
uzun zamandlf kabul gormeyen "serbest egitimin" meziyetlerini incelemeye 
ba~laml~tlr. 

Bu, Tokyo Shure ve iilkenin degi~ik bblgelerine yayIlml~ 70 alternatif okulun felsefesi 
iyin oldukya btiyiik bir zaferdir. Her ne kadar ogrenciler lise ve iiniversite giri\> 
smavlanna kendi iSlekleri doglUItusunda katIhyoriarsa da, bu okullar i~e, bu smavlar 
iyin yapllan ezberciligi kaldlrmakla ba~ladL Okuchi, Shure'nin Tokyo'nun 
banliyolerinden Oji'de bulunan ~ubesinde ogrencilerie pkala~lp sohbet ettigi gezisini 
hentiz tamamladL ilkokul ogrencileri mum yapl mlyla ugra~lrken, daha biiyuk 
ogrenciler Sllllf buIteni hazlrlamak veya gitar ders!eri almakla me~gullerdi. Lise 
ogrencileri ise Yunan mitolojisi dersi ahyorlardl. Ogrenciler her yll kendi ders 
programlanllln hazlrlanmasllla yardun etmekte, bir proje hazlrlamakta (ornegin, slcak 
hava balonu hazrrlaYlp uyurmak) ve konu~macl konuklan belirlemektedirler (ornegin, 
Kuzey Kutbu buzullanlll tek ba\>JI1a geyen maceraperest Mitsuro Ohba). Ozgiirliik, II 
ya~JI1da derslere devam etmemeye ba~laymca annesi tarafmdan Tokyo Shure'ye 
gonderilen Sho Hosaka gibilerinin ho§una gidiyor. Sho, "<;:ok slkIlml§tJm" diyor. 
$imdi 16 ya~lllda alan Sho, bilgisayar merakhsl babasllllll izinde gitmekten son 
derece mutlu ve Tokyo Shure'nin internet sitesini yonetmekte. 
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Sho'daki degi~iklik, belki de tum Japon okullan iyin egitici olmahdlL 33 yllhk 
ortaokul ogretrneni ve "<;:dken Okul Sistemi" kitabmm yazan Ryoichi Kawakami, 
"Yeni neslin okuldan uzakla~masmm nedeni, formul ezberlemekten slkIlmak kadar 
basit bir ~ey degil" diyor. Korumacl ebeveynler tarafmdan ilk yocukluk Ylllannda 
ustllne yok dii~ulen Japon genyleri, daha sonralan giri~ smavlan iyin sib bir ~ekilde 
yah~maya zorlanmca, iylerine kapamyorlaL Kawakami, "Ozellikle son 1 0 Yllda, 
Japonlar ba~kalanyla ili~ki kurmada zorluk yeken, sadece kendilerini ve rahatlanm 
dii~unen antisosyal bir neslin buyumesine tamk olmaktadlf" diyor. Kawakami'ye gore 
boylesi genylerin ortaya ylkl~l, politik ve ekonomik bir monotonluk iyine saplanml~ 
bir toplumda yollanm bulmaya 9ah~an ebeveynlerinin iyinde bulundugu zor durumu 
yanSltIyor. <;:ocuklar sadece okulu degil, aym zamanda toplumu da terkediyorlar ki bu 
da artan ~iddet ve intihar olaylanm aYlkhyor. "Japonlann ~u andaki seviyeye ula~masl 
50 yIllanm aldl" diyor Kawakami ve ekliyor, "Mantlkh bir egitim sistemini tekrar 
kurmalan bir ?O Yll daha alacak gibi gozukiiyor." 

i~ ba~l yaplldl. 1990' dan bu yana, yerel egitim daireleri yeni programlar sunarak 
okulu blrakanlann 700' den fazla devlet okuluna tekrar girmelerini saglaml~tlr. Yemek 
dersi gdr0numundeki bir ders, aslmda sosyal bilimlerdeki temel becerileri 
ogretmektedir 13-15 ya~ araSl yocuklar once menuyu haZirhyor, daha sonra bakkala 
giderek gerekli malzemeleri ahyor ve hep beraber pi~iriyorlar. Tokyo yakmlanndaki 
bir ~ehir olan Omiya'da buna benzer bir programl yuruten Kazuko Mizoguchi, 
"Mahalle bakkalma gidip birkay sogan istemek bu ogrenciler iyin bir macera" diyor. 
"Yabancl biriyle konu~mak yocuklara guven kazandmyor, yemegi diger yocuklarla 
birlikte yemek ise onlann ileti~im kurmaYl dgrenmesi iyin biiyuk bir ~ans." Dogru, 
fakat uzucu. 

, 
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EK-2 

A VRUP A ULKELERiNDE 
-VUKSEKOGRETiME GiRiS SiSTEMLERi 
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Ek-2'de, Avrupa'daki yqitli ulkelerde yuksekogretime ogrenci kabulU iyin kullanIlan 
yontemler ktsaca aYlklanml~t1r. Bu yontemler ulkeden ulkeye farkhhklar 
gostermektedir. 

Yuksekogretim, baZI Ulkelerde ortaogretimi veya e~degerini ba~anyla tamamlayan 
herkese teorik oJarak aYlktlr. Bazl ulkeJerde ise, kontenjan slmriamasl uyguJanmakta 
ve yuksekogretime giri~ kontrollu olarak yapllmaktadlr. Burada goz onime almmaSI 
gereken iki fftktOr, yiiksekogretime yeni ba~layacak ogrenciler iyin gerek 
universitelere gerekse ogrenimJeri boyunca ogrencilere yeterli mali kaynagm 
saglanabilmesidir. Her iki destegin devlet veya ozel sektor tarafmdan hangi duzeyde 
ve nasll kar~llanacagl, her zaman olmasa bile, un ivers it eye giri~ iyin kullamlan 
yontemi belirlemelidir. 

Yilksekogretimin herkese aylk oldugu durumlarda merkezi yerle~tirmeye gerek 
yoktur. Ancak, yiiksekogretimde kontenjan sllllrlamasl oldugu dllrumlarda, ogrenci 
seyiminin merkezi olarak yapllmasl zorunlll hale gelmektedir. 

Bilgisayar programl yardlmlyla adaylan merkezi olarak yiiksekogretim kurumlanna 
yerle~tiren be~ ulke bulunmaktadlr. Bu ulkelerden Yunanistan'da, merkezi olarak 
yapJlan giri~ smaVl sonuylanna gore yerle~tirme yapllmaktadlr. Bilindigi gibi, 
illkemizde Ogrenci Ser;me ve Yer/e!jtirme Merkezi (OSYM) tarafmdan yapJlan 
yerle~tirmede, giri~ smaVl yanmda ortaogretim ba~arl puam da goz onune 
ahnmaktadlr. Isvey ile irlanda'da, ortaogretimi bitirirken girilen smav sonuylanna 
gore yerle~tirme yapdmaktadlr. Portekiz'de ise, ortaogretimin son uy Yllmdaki not 
ortalamasl, ortaogretimi bitirme smavmda alIllan not ve giri~ smaVl sonuylan, 
yerle~tirmede etkili olmaktadlf. 

Merkezi sistemin uygulandlgl Almanya, Hollanda, ingiltere ve Slovenya'da 
yerle~tirme iyin bilgisayar kullamlmamaktadlr. 

Bazl ulkelerde ba~vurular, ulusal bir takvim yeryevesinde dogrudan yiiksekogretim 
kurumlanna yapllmaktadlf. 

Avrupa'daki ulkelerde genellikle yuksekogretim kurumlanna dogrudan ba~vurma 
yonteminin tercih edildigi gOriilmektedir. Yedi illkede sadece ortaogretimi bitirme 
sertifikasl yeterli goriilurken, digerlerinde buna ek olarak smav dilzenlenmektedir. 

Yuksekogretim kurumlanna giri~te uygulanacak yontemlerde goz onune ahnmasl 
gereken hususlar, Scott (Admissions Systems - Comparative Study, UCAS, 1996) 
tarafllldan ~oyle ozetlenmi~tir: 

1. Adaylar miimkiin oldugll takdirde miilakata ~agnlmah veya adaylann 
izlemeyi dii~iindiikleri program hakkmda bilgi sahibi olmalanm saglamak 
amaclyla yiiksekogretim kurumlannll belirli giinlerde ziYllretler 
diizenlenmelidir. 

Adaylar, genellikle tercih etmek istedikleri programm admdan ba~ka bir ~ey 
bilmemektedirler. Yuksekogretim kurumlan tarafindan hazlrlanan tanltlcl 
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bro~urIer yardlmlyla ilgili program hakkmda kabaca fikir edinilebilir. Ancak, 
adaylann, gerek agretim uyeleri gerekse halen okumakta olan agrencilerle 
dogrudan temaslanmn saglanmasmda yarar vardlr. 

Finlandiya'nm, lisenin son iki yJ!mda ogrencilere uyguladlgl son defece iyi 
hazlrIanml~ bir dam~manhk sistemi bulunmaktadlr. Ba~vurular $ubat ile Haziran 
aylan arasmda dogrudan universitelere yapIlmakta ve adaylann bu sure iyerisinde 
programlan degerlendirmek iyin aynca flrsatlan olmaktadlr. 

ingiltere'de de oldukya geli~mi~, ancak pahah bir rehberlik ve dam~manhk sistemi 
Vardlf. Yuksekogretim kurumlan temsilcilerinin okullara ve kolejlere slk slk 
ziyareti; kataloglar ve promosyon malzemeleri; bagmlslz mesleki dam~manhk 
servislerinden mesleklerle ilgili oneriler; egitim fuarlarma, universitelere ve 
ECCTIS'e (ulusal yuksekogretim veritabam) ziyaretler; UCAS'm dam~manhk 
aktiviteleri, bu sistemin paryalandlr. Ancak, tum bunlara ragmen, biryok 
ogrencinin yanlJ~ program seytikleri belirlenmi~tir. Roberts ve Higgins (Higher 
Education: The Student Experience, 1992) tarafmdan yapJ!an ara~tlrma, 2. slfl1fa 
ba~layan 6grencilerin % 22'sinin, dogru programa ba~laYlp ba§larriadlklan 
konusunda tereddut iyinde olduklanm veya yanh~ seyim yapUklanm 
dU§iindiiklerini ortaya koymu~tur. 

2. Yiiksekiigretime giri~ i~in yapllall diizenlemelerden sorumlu kurulu$lar, 
Ql'taiigretim ile yiiksekiigretim arasmdaki kesi§me noktasmda, adaylarm 
hazlrlanmasl ve yiinlendirilmesi konnlarmda iinemli rol iistlenmelidirler. 

Giri~ sistemi, yiiksekbgretimdeki flrsatlann neler oldugundan adaylan haberdar 
etmelidir. Sistem, ortaagretim kurumlanyJa i§birligi iyinde olmah ve bu alandaki 
rehberlik kurumlanyla beraber yah~mahdlr. Sistemin, ytiksekagretim kurumlanna 
ba~layan ogrencilere hangi kaynaklardan mali yardml veya burs saglayabilecekleri 
konusunda bilgi vermesi faydah olacaktlr. 

3. Kabul kO$ullan kurumlar tarafmdan apk~a belirtilmeli ve ba§vurudan ollce 
adaylara duyurulmahdJr. 

Adaylann, yuksekagretim kurumlannlll kabul blyutlerinin ne oldugunu bilmeleri 
en tabii haklandIf. Kurumlar, kaYlrma amaclyla ki~iye ozel alyutler 
uygulamamahdlr. 

Adaylara kesin ve a<;:lk bilgi verilmesi son derece bnemlidir. Bu konuda ba~aniI 
olan ulkelerin ba~mda Almanya, Finlandiya, ingiltere, Slovak Cumhuriyeti ve 
Turkiye gelmektedir. Bu bilgileri iyeren kitap'Y1gm baslm tarihi de anemlidir. Arz 
ve talep arasllldaki degi~iklikler, giri~ ko~ullanm etkileyebilir. Kurumlar, talepteki 
dalgaJanmaJan gaz bniine alarak, kabul iyin gereken not barajlannda ve/veya giri~ 
Slllavlyla ilgili duzenlemelerde degi~iklik yapmahdlf. 

4. Yiiksekiigretime giri$ iilciitleri, miimlliin oldugu takdirde, adaylann 
ortaiigretimdeki ba§anlanm giiz iiniine almahdlr. 

Tum oltabgretim suresi bo)'unca gbsterilen akademik ba~an mutlaka gbz anune 
aiJnmahdlr. Ornegin, Macaristan ve Portekiz gibi ulkeler, orta6gretimin son 
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ytllannda gosterilen ba~anyl universiteye glfl~ H;:m degerlendirmektedir. BaZl 
ulkelerde ise, ortaogretimin so nunda bitirme smaVl yapilmamakta, bitirme 
sertifikasl iyin tUm egitim boyunca yapIJan degerlendirme g6z oniine almmaktadlr. 

5. Yerle§tirme sistemi, ogrencileri istedikleri program a yerJe§tirmede etkin 
olmahdlr. Boylece, adaylarm ba~anslzhklan veya program/iiniversite 
degi§tirme istekleri en alt diizeye inecektir. 

Herkesi istedigi programa yerIe~tirmek miimkun degildir. Aynca, baZl adaylann 
girmek iste~ikleri program! kendi arzulan dl§mda gel en basktlar (anne-baba, 
arkada§, vb) sonunda se<;:tigi de bilinen bir geryektir. Bu nedenle, etkin bir 
rehberlik ve dalll~manhk servisinin kurulmasmda yarar vardlr. 

6. Adaylar iizerindeki stresi minimum diizeyde tutabilmek i~in, ba§vuru jle 
yerIe§tirme,arasmdaki siire ~ok uzun olmamahdlr. 

7. Yerle§tirnJe siireci §effaf olmah ve kullamlan yontemler tiim adaylar 
tarafmdan anla§I1mahdlr. 
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ALMANYA 

ilk veOrtaogretirn 

Ilkogretim, bulunulan eyalete gore dort ile altJ Yll arasmda deg)~ir. Ortaokul 
zorunlupvr ve suresi (ilkogretim dahil) dokuz ile on I'll arasmda degi~ir Bunu takip 
eden uy yllhk lise ogrenimi sonunda ogrenciler Abitur smavma girerier 

Yiiksekogretim , 

Yuksekogretim kurumlanm universiteler ve teknik universiteler olu~turur. Kanuna 
gore Abitur derecesine sahip olanlann iiniversiteye gin~ hakkI vardlr. 
Yuksekogretime giri~ iyin yapdan duzenlemelerden ZVS (Zentralstelle for die 
Vergabe vor $tudienplatzen) sorumludur. Yuksekogretime giri~ i<;in Uy yol vardlr: 

• Giri~te bir slmrlama yoktur, ogrenciler dogrudan universiteye ba~vurur. 
• Talebin arZi ge<;tigi durumlarda kontenjan Slmrlamasl uygulamr. 
• Herhangi bir program l<;m kontenjan slmrlamasl uygulanmasl izmnm 

iiniversitelerin <;ogunluguna verildigi durumlarda, yer1e~tirme ZVS tarafmdan 
yapdlr. Ancak, bu durumun eyaletlerin (Lander) en az % 75'i tarafmdan 
onaylanmasl gerekir. 

ZV,S tarafmdan yapllan yerle~tirmede uy degi~ik yontem uygulamr: 

• Talebin ulusal duzeyde kaqllandlgl durumlarda ogrencilerin % 80'i ilk tercih 
ettikleri lin'iversitelere, geri kalanlan ise ba~ka universitelere yerle~tirilir. 

• Talebin yok fazla oldugu programlarda genel bir se<;me i~lemi uygulamr. Mevcut 
kontenjanm % 60\ adaylann ortaogretimdeki not ortalamalanna bakdarak 
doldurulur. ; Kontenjanm geri kalan kIsml, daha onceki ydlarda ba~vurup 
yerie~tirilemeyen adaylara aynhr. Bekleme listesindeki adaylann seyiminde, 
adaym universiteye girmek iyin bekledigi slire boyunca ne yapugl goz onune 
alillir ve ciddi bir if de yal!§anlara oncelik verilir. Oniversitede ba~ka bir 
programda geyen slire buna dahil degildiL 

• TIp, di§yilik ve veterinerlik programlan iyin ozel bir seyme i§lemi uygulamr. 
Adaylann, psikolojik yetcnek smaVlll1 almalan zorunludur. Bazl durumlarda 
kurumlar, program ile ilgili konularda yazdi veya yoktan seymeli giri~ slllavlan 
yapabiliL 

Kontenjanlann doldurulmasmda goz online alman olyutler ~unlardlr: 

a) Kontenjanlann % 45'i, Abitur slllavlanndaki notlann % 55'i ile gin~ 

slllavlannda allllan notlann % 45'inin toplalllnasl ile elde edilen yerle~tirme 
puanma gore dolduruluL 

b) Kontenjanlann % lO'u, Abitllr sonuylanna bakilmakSlZln, giri~ slllavlanndaki 
ba§anya gore dolduruluL 

c) Kontenjanlann % 20' si, daha onceki Yillarda ba~vurall ve bekleme listesinde 
bulunan adaylara aynhL 

d) Kontenjanlann % 15'i iyin mulakatla aday seciliL Mlilakata, yukandaki (a), 
(b) ve ( c) ~Iklarllldaki olyutlere gore ba~arlSlz olan adaylar ba~vurabilir 
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Mulakata yagmlacak adaylar piyangoyla belirlenir. MUlakata yagmlanlann 
yakla~lk uyte biri kabul edilir. 

e) Kontenjanlann % IO'u yabancl uyruklulara, ba~ka programlardan mezunlara, 
v.b. aynhr. 

Adaylann universitelere yerle~tirilmelerinde, ba~vuru formunda belirtilen tercihleri 
goz onune ahmr. Ancak, talebin yok fuzla oldugu durumlar iyin a~agldaki oncelik 
SlraSl uygulamr: 

• Ozurlu ogrenciler, 
• Evli ogrencfler, yocuklu ogrenciler 
• Dniversiteyi ozel bir nedenle tercih eden ogrenciler 
• Ebeveynleri ile birlikte oturan ogrenciler 
• Diger ogrenciler 

Ba~vuru Takvirni (KI~ Donerni) 

Nisan 

15 Haziran 

AgustoslEyliil ' 

'Ekirn ortasl , 

zvs kllavuzunun ortaogretim kurumlanna, universite rehberlik 
merkezlerine ve i~ bulma k-urumlanna dagltllmaSL Bu 
kllavuzda, ZVS tarafmdan yer1e~tirme yapllacak programlann 
giri~ ko~ullan belirtilir. 

Ba~vuru form Ian i Ie Abitur sonw;lanmn gonderilmesi iyin son 
gun 

Sonw;lann adaylara bildirilmesi. Yer1e~tirilen adaylann 
dogrudan universitelere ba~vurmalarl gerekir. 

Donemin ba~lamasl (Genellikle Ekim'in 2. Pazartesi gunu) 
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ARNAVUTLUK 

ilk ve Ortaogretim 

Altl ya~mdan ondbrt ya~ma kadar olan sekiz yllhk ilkbgretim zorunludur. Bu surenin 
sonunda bgrenciler smava tabi tutulurlar. Dort Yll suren ortaogretim sonunda ise 
olgunluk smaVI verilir. 

Yiiksekogretim 

Universiteye giri~ iyin smav yapllmaz, olgunluk smavmdan ba~anlj olmak gerekir. 
Ba~vurular dogrudan universitelere yapllir. Universiteler kontenjanlanm ve girj~ 
ko~ullanm kendileri belirler. 
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AVUSTURYA 

ilk ve Ortaiigretim 

Dart yilhk temel egitimden soma iki baliimhik ortaagretim gelir. Ortaagretimin her 
bali.imii darder yildlr. Ortaagretimin sonunda Reifeprufung veya Matura dereceleri 
verilir. 

Yiiksekiigretim 

Milium diplomasma sahip herkesin universiteye ba~vuru hakkl vardlf. Ba~vurular 
dogrudan iiniversitelere yaplhr. 

, 
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BEL<;:iKA 

ilk ve Ortaogretim 

Altl ylll!k zorunlu ilk6gretim, altl ile oniki ya~lafl arasmdadlf. Bu'siirenin sonunda 
ilkogretim diplomasl veriEr. Altl veya yedi Yl1 siireli orta6gretim d6rt alanda yapll!r: 

• Genel (ASO) 
• Teknik (TSO) 
• Giizel Sanatlar (KSO) 
• Mesleki (BSO) 

Altl yllhk ASO, TSO ve KSO 6grenimlerini tamamlayanlar, ortaogretim diplomasl 
alarak iiniversiteye girmeye hak kazamrlar. Ortaogrenimini mesleki alanda (BSO) 
yapanlar ise ancak yedinci YII sonunda iiniversiteye girmeye hak kazamrlar. 

Yiiksekogretim 

Uygulamah bilimler dl~mdaki program lara ba~layabilmek iyin Olta6gretim diplomasl 
yeterlidir. Uygulamah bilimler i<;:in ozel bir Slilav yaplhr. Ba~vurular dogrudan 
universitelere yaplhr. 

Yiiksekogretimde kontenjan Slnlriamasl olmamasl nedeniyle, ortaogrenimini 
tamamlayan herkesin kaglt uzerinde yuksekogretim yapma hakkl vardlL Ancak 
geryekte bu hak, universitelerin paralt olmasl nedeniyle, sadece yeterli mali kaynaga 
sahip olanlar iyin vardlr. Yiiksekogretimdeki 6grencilerin yogunlugu sosyoekonomik 
duzeyi yuksek ailelerden gelmektedir. Bu nedenle, yi.iksek6gretimdeki okulla9ma 
oram, iilkenin ekonomik durumuyla yakmdan iEntilidir. 

, 
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BEYAZRUSYA 

ilk ve Ortaogretim 

Altl ya~mdan ondort ya~ma kadar alan sekiz yilhk ilkogretim zonmludur. BunLl takip 
eden iki Yllhk ortaogretim sonunda Svidetel'stvolo Srednem Obrazovanii diplomasl 
alimr. 

Y iiksekiigretim 
, 

Yilksekogretime giri~ Egitim ve Bilim Bakanhgl tarafmdan dilzenlenir. Universiteler 
tarafmdan diizenlenen giri~ smavml kazanan herkesin bedava okuma hakkl vardlf. 
Universitelerdeki programlara almacak ogrenei kontenjanlan Bakanhk ve 
iiniversiteler tarafmdan belirlenir. 

Ba:;;vurular dogrudan ilniversitelere yaplhr ve her iiniversite tarafmdan ayn olarak 
yapllan smav, bu ilniversitelerde bulunan Universite GiriJ Smavl Kurulu gozetiminde 
yapIllr. Yetimlere, ozilrliilere ve <;:ernobil felaketi kurbanlanna oncelik tammr. 

YabanCl uyruklu ogrenciler ile giri~ sll1avmda ba~anslz olan ogrenciler, iieret odemek 
ko~uluyla ilniversiteler tarafmdan kabul edilebilirler. 
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BULGARiSTAN 

ilk ve Ortaogretim 

Sekiz y!lhk ilkogretimden soma uy y!lhk ortaogretimi bitirenlere ortaogretim 
diplomas! verilir. 

Y iiksekogretim 

Ogrencilerin bir boliimii tiniversitelerde iicretsiz okur. Devlet tarafmdan desteklenen 
ticretsiz ogrenci kontenjalll Bilim ve Egitim Bakanhgl tarafmdan belirlenir. Bakanhk 
bu amayla 9alz}ma Bakanligz ile Sosyal Giivenlik Kurumu'nun gOrU~lerini allr. 
Universiteler, devlet tarafmdan belirlenen sllmlar iyerisinde kalmak ko~uluyla kendi 
giri§ ko§ullanlll belirleyebilirler. Universiteler aynca ticretli ogrenci de alabilir. 

Ortaogretimi tamamlayan herkes, ytiksekogretim yapmak iyin ba§vuru yapma hakkma 
sahiptir. Ba§vurular dogrudan iiniversitelere yap!llr. Kabul iyin tiniversitelerin 
kendileri tarafindan verilen giri~ smavmda ba§anlJ olmak zorunludur (bazen birden 
fazla tiniversitenin giri§ smavl aym gtinde olabilir) BaZl programlar i<;:in giri§ SlllaVl 
yanmda ek smavlar da yapIlabilir. 

Ba§vuru yap an adaylardan, oziirltilere, maltilen emeklilere, gorme oztirliilere, l§ltme 
oztirltilere, tiy veya daha fazla yocuklu annelere ve aym kuruma ba§vuran ikizlere 
oncelik tammr. 

Universiteler, devlet tarafmdan belirlenen kontenjan dl§mda kendi paraslyla okumak 
isteyenleri de kabul edebilir. Bunlann top lam ogrenci iyindeki ytizdesi yakla~lk , 
% 50'dir. 

Universitelerin ticretsiz ve iicretli olarak ogrenci kabul etmeleri, akademik ve sosyal 
problemleri de beraberinde getirmektedir. Devlet, egitim iicreti vermeden okuyacak 
ogrenciler iyin kontenjan belirlemektedir. Ucretli ogrenciler iyin ise sayl sllllrlamasl 
bulunmamaktadlr. Devlet tarafmdan uygulanan burs politikasl olmamasl nedeniyle, 
mali durumu iyi olmayan yetenekli yocuklar yerine para odemeyi kabul eden fakat 
yetenegi fazla olmayan ogrenciler tiniversitelere ba~layabilmektedir. 

Sistem, onalt! veya daha ktiyiik ya~taki ogrencilerin tiniversiteye ba~layabilmelerine 
olanak saglamaktadlr. 
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<;:EK CUMHURiYETi 

ilk ve Ortaogretim 

Altl ya~mdap onbe9 ya9ma kadarolan egitim zorunlUdur. Dokuz yllhk bu sUre ilkokul 
ve ortaokulu kapsar (Zalladiui Vseobecna). Dbrt yllhk lise dbnemi so nunda bitirme 
smaVI (Vysvedceni 0 Maturitni Zkouska veya Maturita) yaplllf. Maturita smaVI dart 
konuda yaplhr: <;:ekye veya Slovakya, yabancl dil, matematik veya tarih, bgrencinin 
seyecegi bir konu. 

YiiksekOgretim 

<;:ek ve Slovak Federasyonunun dag!lmasmdan sonra, <;:ek Cumhuriyeti 1991 y!lmda 
yeni bir yuksekbgretim yasasl hazlrlaml~ ve yiiksekbgretimin sorumlulugu 
Universitelere verilmi9tir. YUksekbgretim ucretsizdir ve devlet tarafmdan desteklenir. 

Dniversiteler ayllacak programlan ve her program iyin alacaklan bgrenci saYllanm 
kendileri belirler. Ahnacak bgrenci saYlsmdaki tek klsltlama, devlet tarafmdan 
verilecek destek miktandlr. Her kontenjan iyin yakla9lk 2, 5 ba~vuru yaplhr. En yok 
ba9vurulan alanlar, sosyal bilimler, sanat ve iktisattlr. Her yll Yiiksekogretime 
30.000'nin uzerinde bgrenci ba~lamaktadlf. 

Dniversite giri~ smav tarihi, ba~vurulann son tarihi, ayllacak programlar ve kabul 
k09ullan, Egitim. Gem;:lik ve Spar Bakanligl tarafmdan her yll baSllarak okullara 
dagltlhr. 

Dniversitelere kabul iyin a9ag1da belirtilen degi~ik yontemler uygulamr: 

• Maturita sonuylarmm yam slra ilgili alanda bilgi ve beceri olyen yazll! ve sozlu 
giri~ smaVI sonuylarma gore kabul. Maturita sonuylan ile giri~ smaVI sonuylan 
e~it aglrhkt<ldlL 

• Sadece yukanda belirtilen giri~ smaVl sonuylanna gbre kabul. 
• Sadece Maturita sonuylanna gore kabuL Bu yontem, ba9'lUru saYlsl az olan 

programlar iyin uygulamr. 
• auzel sanatlar ve tasanm iyin adaym yetenegini olyen smav sonuylanna gore 

kabul. 

Ba~vurular dogrudan iiniversitelere yapIllf. Adaylar istedikleri kadar universiteye 
ba~vuru yapabilir. Ba~vuru iyin adaylardan az miktarda ba~vuru ucreti alImr. 
Dniversiteye giremeyen adaylar, bir sonraki sene tekrar ba~vurma hakkma sahiptir. 
Ancak, giri~ smaVllllll yeniden almmasl gerekJidir. 
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DANiMARKA 

ilk ve Orta Okul 

Yedi ya~ll;dan onalll ya~ma kadar olan egitim zorunluduL Dokuz YIlhk bu temel 
egitim sonunda bgrenciler Afgarigspriove Slllavma girerler. Isteyen bgrenciler ise bir 
Yll daha okuyarak daha ileri duzeydeki Folkeskoleus Advidede Afgomgspriove 
Slllavma girerler. 

Bu sistemin ba~llca bzellikleri ~unjardlr: 

• Mezuniyet iyin herkes aym smava tabi degildir. Smavlara her dersden ayn olarak 
girilir. 

• Mezuni yet smavma 11 dersden girilir. Latince ve Franslzca dl~llldaki derslerin 
smavlarllla, not ytikseltilmesi amaClyla bir defadan fazla girilebilir. 

• lleri diizeydeki mezuniyet smavma be~ dersden girilir. Ancak, Danimarkaca 
dl~llldaki derslerden bu Slllava girebilmek iyin ileri duzeydeki dersleri takip 
etmek zorunludur. 

• Derslerden geyme notu yoktur. Mezun olanlara alml~ olduklan dersler ile 
bunlann smavlanndan alml~ olduklan notlan gbsteren bir sertifika verilir. 

Lise 

Lise bgrenimi iki veya Uy yrlhk bir egitimdir. 

, 
• Gymnasium 

'09 yIlhk Gymnasium egitimi, yuksekbgretime girmek iyin yeterli duzeyde olan 
bgrencilere Ybneliktir. Ortaokul mudurleri tarafmdan bu duzeydeki bir egitimi 
izleyebilecek duzeye "Hak Kazanml.;tzr" veya "Hak Kazanabilir" oldugu 
belirtilen bgrenciler Gymnasium' a kabul edilirler. Dersler, matematik ve dil 
olmak uzere iki dala aynlIr. Her iki daldaki ana dersler ortaktlr. 

Egitimin sonunda bgrenciler, kendilerine yuksekbgretim kurumIanna glrme 
hakkl kazandlracak oIan ve devIet tarafindan dlizenlenen yazIlI ve sbzlii smava 
(Studenterksamen) tabi tutuIurlar. 

• Yiiksek Hazlrltk Smavz (HF) 

Bu smavdan ba~anh olanIara yuksekbgrenim gbrme hakkl tammr. Smava 
girebilmek iyin bgrenim gbrme zorunluIugu yoktur. Ancak, bgrenciIer genellikle 
Gymnasia Ogretmen Yeti~tirme Okullannda veya diger kurumlarda tam zamanh 
olarak iki Yll bgrenim gorurler Yan zamanlr ogrenciler i9in bgrenim sliresi 3 veya 
4 yrldlr ve smava tek bir konudan girilebilir. 
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• Ticari ve Teknik Okullar 

Ticari okullar iki ydhktlf ye sonunda Yiiksek Ticaret SmaYI'na (Hojane 
Handelscksamen - HHX) girilir. Bu smay bir anlamda Studenterksamen smavma 
benzer, ancak mesleki aglrlIkhdlf. Studenterksamen smavlndan ba~anh olanlar, 
bu egitimi bir yIlda tamamlayabilir. 

Teknik okullardaki egitim sliresi 29 ile 35 ay arasmda degi~ir ye sonunda Yiiksek 
Teknik SmavI'na (Hojene Teknikeseksamen - HTX) girilir. . 

Yiiksekiigretim 

Yiiksek6gretim, Egitim Bakanhgl'nm sorumlulugundadlT. Ancak., Be~eri Bilimler, 
Saghk Egitimi, Fen Bilimleri, Teknoloji ye Sosyal Bilimler alanlannda yliriitiilen 
programlar i,in dam~ma kurullan bulunmaktadlr. Yiiksekogretime ba~lamak i,in 
Studenterksamen, HF, HHX veya HTX smavlanndan birinden ba~anh olmak 
zorunludur. Uriiversiteler, giri~ ko~ullanil1 kendileri belirler. 

, 

, 
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ESTONYA 

ilk ve Ortaiigretim 

Yedi ya~mdan onah! ya~ma kadar dokuz yJ!hk egitim zorunJudur ve ba~anh oJanJara 
Temel Egilim Diplomasl verilir. Ba§anslz olanlar bir Yll daha egitim gbrur. Temel 
~gitim Diplomasl alanJar, iiy Yllhk lise egitimi sonunda Lise Diplomasl almaya hak 
kazamrlar. 

Yiiksekiigrenim 

Universiteye ba~layabilmek iyin Lise Diplomasma sahip olmak ve universite g1f1~ 
smavlarmda ba~anh olmak gerekir. Universite giri~ smavlanmn saYlsl iive kadar 
yiikseJebiJir ve yaZlh veya miilakat olarak yap!labilir. 
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FiNLANDiYA 

ilk ve Ortaokul 

Yedi ya~mdan onalt! ya~ma kadar olan dokuz yllhk egitim zorunludur. Bu egitimin 
alt! ylh ilkok~l, ui): Ylh ise ortaokuldur. Yilksekogrenim yapmak isteyen ogrenciler ek 
olarak onuncu yll! da okurlar. 

Lise 

U" ydhk Jise (lukiolgyrnnnasiet) egitimi sonunda illke genelinde verilen oJgunluk 
smavlanna (ylioppilastutkintolstudentexarnen) girilir. Bu smav, Egitim Bakanlzgl 
tarafmdan atanan Olgunluk Smav Kurulu tarafmdan ilkbaharda (aynca, bunu takip 
eden gilzde) yapll1r. Olgunluk smavma girmeden liseyi tamamlayanlara lise diplomas! 
(lukion pliiistodistusigyrnnasiets dirnissionsbetyg) verilir. Lise diplomasl altp 
olgunluk smavlmn zonmlu bolilmlerinden ba~anh olan ogrencilere Olgunluk 
SertifikaSI (ylioppilastutkintotodistuslstudentexarnensbetyg) verilir. Olgunluk 
smavlan, lise egitiminin bir pan;as! olarak dU~UnUllir ve ogrencilerin "ogunlugu bu 
sma va glrer. 

Yiiksekogretim 

Yiiksekogretim, universiteler yanmda 1991 yllmdan itibaren kurulmaya ba~lanan 
politeknik okullanm da iyine allr. Politeknikler, yilksekogretime olan talebi 
kar~llamak amac!yla meslek okullanndan olu~turulmu§tur. Universiteler ile 
politekniklere kaQ,u1 ko~ullan farkhdlf. 

• Universiteye giri$ , 

Universite kontenjanlan, ilniversiteler tarafmdan Egitim Bakanlzgz 'na dam~llarak 
belirlenir. Burada, i~ piyasasll1m ihtiya.;;lanna cevap verebilecek mezun saylSl 
hedeflenir. 

Universiteler tarafmdan, ortaokul ve lise ogrencilerine yonelik olarak olu~turulan 
geli~mi§ bir danl~manhk sistemi bulunmaktadlr. Lise ogrencileri Universiteleri, egitim 
ve i~ fuarlanm ziyaret ederler. Ogretim i.iyeleri slk slk liselere ziyaret yaparlar. Egitim 
Bakanlzgz, ba~vuru yontemlerini ve kabul edilme ko~ullanm a<;:lklayan bir kitabl her 
sene yaymlar. 

Ba~vurular dogrudan Universitelere yaplllr ve birden fazla universiteye ba~vuru 
yapllabilir. Her universite, kabul ko~ullanm ve aJacag! ogrencileri kendisi belirler. 

Oniversiteye ba~vuru iyin O/gunluk Sel'lijikasl yeterlidir ve ogrencilerin yakla~lk 
% 95'i bu sertifikayla ba~vuru yapar. 
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FRANSA 

ilk ve Ortaiigretim 

Egitirn, altl ya~mdan itibaren on yIl sureyle zorunludur. Bunun ilkbgretim bbiUmu be~ 
yIldlr ve bunu dbrt yIihk ortaokul takip eder. Ogrenciler bunun sonunda Brevet des 
Colleges smavma girerler. Ogrenciler bir yIihk lise ogrenimine daha devam etrnek 
zorundadlr. Ancak, isteyenler bunun yerine Uy yrlhk lise ogrenirnine devam edip 
sonunda ulusal duzeyde veri len Bakalorya SInavi' na (Baccalaureat) girerler. 

Y iiksekiigretim 

Fransa'daki yuksekogretim kurumlan, liniversiteleri, universitelere bagh kurumlan ve 
Grandes Ecoles'leri i<;:erif Kanuna gbre, Bakalmya diplomasma sahip olanlann 
universiteye girmeye haklan Vardl[ Ancak, bgrenciler ba~vuru yaptlklarmdan [arkll 
bir program a kabul edilebilirler. Resmi kontenjan slIllrlamasl olmamaslIla kar§lIl 
iiniversiteye kabul slraslIlda a~aglda belirtilen bgrencilere bncelik tammr: 

• Yakm bblgede ya~ayan ogrenciler, 
• Dniversiteye ilk defa ba~vuran bgrenciler, 
• Bakalorya SmavI'nda yuksek not alan bgrenciler 

Oniversiteye ba~layan ogrencilerin buylik bir yogunlugu iiniversiteden mezun 
olamadan aynhr. Bunun nedenlerinden biri, ilk yIilIl sonundaki slIlavlaria yapdan 
elemedir Diger bir neden ise, okumaya niyeti oImayanlann, sadece universitede 
bgrenci oIarak ,gbzukebilmek i9in kaYlt yaptlrmalandlr. Bunlann amacl, I§sizlik 
Burosu'na ba~vurmadan sosyaI giivenlik haklanndan yararlanmaktlr. 

Grandes Ecoles'lere ba~layabilmek i<,:in baZl ortabgretim kurumlannda verilen CPGE 
(Classes preparli'toires aux grandes ecoles) programlm takip etmeleri gerekmektedir. 
CPGE programma ba~vurabilmek iyin bgrencilerin Bakalorya diplomasma sahip 
olmalan ve okul raporlanna dayah degerlendirmelerinin iyi olmasl gerekmektedir. 
Grandes Ecoles'lere, DEUP (University Diploma of Professional Studies) veya 
DUT (University ])jploma of Technology) diplomasma sahip olanlar da ba~vurabilir. 
Ba~vuranlann kabul edilebilmeleri iyin giri~ smav1l1da ba~anh olmalan gerekir. Bazl 
durumlarda sozlii mulakat da yaplhr. Cirandes Ecoles'lere kabul edilebilmek son 
derece zordur. Ornegin, Paris'teki Grande Ecole du Commerce tarafmdan 
diizenlenen giri~ SJJ1avma giren 5.885 ki~iden 4.975'i elellmi~tir. Geriye kalan 
bgrenciler mulakata tabi tutulmu§lar ve ancak 260 ki~i kabul edilmi~tir. 

Paris'teki universitelerin kendilerine ozgu kabul ko~ul1an bulunmaktadlf. 
Ogrencilerin ba~vurduklan universitelere kabul edilmeme durumu olabilir. 
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HIRVATiSTAN 

ilk ve Ortaogretim 

Altl ya~mdan' ondert ya~ma kadar olan sekiz yIll1k egretim zorunludur. Bunu takip 
eden d6rt Yllllk orta6gretim sonunda lise diplomasl (Svjedodzba 0 zavrsnom ispitu) 
ahmf. 

,-\ . 

Y iiksekogretim-, . 

Dniversiteye giri~ iyin lise diplomasma sahip olmak ve iiniversiteler tarafmdan verilen 
smavlarda ba~anh olmak gerekir. Ortaogrenimde alman notlar da goz online ahmr. 
Ba~vurular dogrudan iiniversitelere yaplhr. 

50 



HOLLANDA. 

ilk ve Ortaiigretim 

Be~ ya~mdan itibaren onbir ydlIk egitim zorunludur. Ancak, isteyen ~ocuklar dort 
ya~mda Oklll 6nces! egitime ba~layabilir. Altl yIl suren orta6gretim iyin Uy tip okulda 
yapllabilir:Gymnasium, Lyceum, Atheneum. Latlnce ve Yunanca, Gymnasium'un 
ana konulandlf. Bu okuldaki 6grenciler, d6rduncu ve be~inci yJldan soma klasik veya 
matematik vefen bi/imleri dallanndan birini severIer. Atheneum programmda modern 
diller, ekonomi, hukuk, tarih ve cografya dersleri bulunur. Bu okuldaki 6grenciler, 
dbrdiincLi ve be~inci Ylldan soma so.\ya/ bilimler ve ekonomi veya matematik ve fen 
bilimleri dallanndan birini seyerler. Lyceum, Gymnasium ile Atheneum'un birIe§ik 
~eklidir. 

Ggrenciler, ortaogretimin so nunda okullarda yap dan s6zlii ve yazdI smavlarla ulke 
geneJinde yapllan yazdi smavlara (Voorbereidend Wetenschappelijk Ondenvijs -
VWO) girerler. 

Y iiksekiigretim 

Kanuna gore, VWO sertifikasma veya e~degeri yeterlige sahip herkesin 
yuksekogretim gorme hakkl vardl!" Universiteler, mesleki yeterlilige y6nelik 
programlar iyin aynca giri:;; kqullan uygulayabilir. Ancak, bu ko~ullarm Bakanhk 
tarafmdan onaylanmasl ve adaylar iyin hazlrlanan kllayuzda (Central Register of 
Higher Education Study Programmes) yer almasl gerekir. Bazl programlarda 
kontenjan slmrlamasl yardlr. , 

YLiksek6gretim kurumlanna yerle:;;tirme, baglmslz bir kurulu:;; olan lnformatie 
Beheer Groep (IBG) tarafmdan yaplhr. Yuksekogretim kurumlan, Arahk ayllllll 
ba~lIlda, her program iyin bir sonraki yrl almayl plandlklan 6grenci sayrlanm IBG'ye 
bildirir. Ggretim uyesi veya Sllllf azhgl nedenleriyle kontenjanlarda azaltma 
yapllabilir. Ancak, bir program ic;:in onerilen kontenjan, son Lil( yIllll ortalamasllllll 
% 75'inden az olamaz. Herhangi bir programdan mezun olanlann saYISl labour 
pazannlll ihtiyaclIldan fazla olursa, ]"gitim Bakanlzgl 0 program a ahnacak bgrenci 
saYlslIlda indirim yapabilir. Ba:;;vurular, Arahk ayl ortaslyla 30 Nisan tarihleri 
arasJIlda yaprllf Adaylar iki tercih yapabilirler ancak, ba~ka bir yiiksek6gretim 
kurumuna veya tercih ettikleri yLiksekogretim kurumundaki ba~ka bir programa 
yerle~tirilebilirler. 

IBG, her program iyin gereken sayllan Nisan ayl ba~mda yuksek6gretim kurumlanna 
bildirir. YLiksekogretim kurumlarlllJll almaYl planladlklan saYlIlJll gerekenden az 
oldugu durumda, yiiksek6gretim kurumlanndan, son ill( yilda aldlklan ortalama 
sayllllll % 125'i kadar ogrenci almalan istenir. Eger MaYls ayl ba~JIla kadar arz ile 
talep arasllldaki fark kapatrlamazsa, kimlerin yerle~tirilecegi kurayla belirlenir. 
Adaylar, ortaogretimi bitirme notlanna g6re altl kategoriye aynhr. Yedinci kategori, 
yabancl ogrenciler iyindir. Kura i~lemi 25 Eylul'de sona erer. Yerle~tirilemeyen 

6grencilerin bir somaki yll tekrar ba~vurma hakkl Yardlr. 
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iNGiLTERE 

ilk ve Qrtaiigretim 

Be~ ya~mdifn onaltJ ya~ma kadar olan egitim zorunludur. Ggrenciler, bu siirenin 
sonunda Ortaogretim Genel SertifikaSI (General Certificate of Secondary Education) 
sma vma girer ler. 

Ogrenciler daha soma c;;e~itli okullarda iki yllhk lise ogremml gbrerek, 
yiiksekbgretim~ girmek ic;;in gereken smavlara hazlrlamrlar. Bu smavlar ~unlardlr: 

• General Certificate of Education 
• Advanced Level and Advanced Supplementary Level 
• Business and Technical Education Council (BTEL) National Diploma or 

Certificate. 
• Scottish Cert!ficate of Education 
• Higher Grade (17 ya§wda) and Certificate of Sixth Year Studies (18 ya!jlnda) 
• Scottish Vocational Education Council National Cer#ficate 
• The General National Vocational Qualification 
• The International Baccalaureal Diploma 

Yiiksekiigretim 

Yiiksekbgretim kurumlanna yerle~tirme, merkezi olarak UCAS (Universities and 
Colleges Admi§sions Service) tarafllldan yaplhr. Kurumlar, ogrenci kabullinde 
izleyecekleri politikaYI kendileri belirler. Kontenjan saytlan, Higher Education 
Funding Council tarafllldan iiniversitelere dagltllan mali destege gore belirlenir. 

UCAS Sistemi 

Adaylar, ba~vuru formunda altl tercih belirtirJer. Tercihlerde bncelik SlraSI yoktur. 
Ba.'/vuru formu UCAS' a gonderildikten soma all! kopya olarak c;;ogaIttllp ilgili 
iiniversitelere gonderilir. Yiiksekogretim kurumlan, baFulUlan kendi kabul 
ko~ullanna gore degerlendirir. Bazllan adaylarJa miilakat yapar (tUm bgretmen 
yeti~tirme programlanna kabul ic;;in mulakat zOlUnludur). 

Universitelerin adaylan kabul edip etmedikleri yonundeki kararlafl, UCAS 
araclhg!yla adaylara bildirilir. Smavlar yaz aylannda yapIldlgl ic;;in, adaylara yapllan 
teklifler ko~ulludur ve universiteye ba~]amadan bu ko~ullafln yerine getirilmesi 
gerekir. Programlara kabul ic;;in en az GCE A duzeyinde iki dersden ba~anh olmak 
gerekir. BTEC HND programlanna ba~layabilmek ic;;in GCE A diizeyi veya e~degeri 
bir dersde ba~anh olmak yeterlidir. 

Adaylar, kendilerine yapJlan olumlu tekliflerin en fazla iki tanesini kabul edebilir. 
Bunlardan birincisi ciddi kabul olarak, digeri ise ilk teklifin geryekle~memesi 
durumunda sigorta olarak algIlamr. Adaylann cevaplan, yine UCAS araclhglyla 
kurumlara bildirilir. 
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Yaz aylannda SInav sonuvlan belli olur ve sonw;lar kurumlara genellikle UCAS, bazl 
durumlarda da aday tarafmdan bildirilir. Adaym kaydl, ko~ullann saglanmasl 
durumunda kesinle~mi~ olur. Giri~ kO$ullannt saglayamayan adaylar, ancak yer 
kalmasl halinde kabul edilebilir. Aday, birinci tercihinin gefl;ekle~mesi durumunda 
ikinci terciJ1inden vazgeyer. . . . ' 

Her iki tercihine de yerle§tirilemeyen ancak kabul iyin mInimum ko~ullan ta~lyan 
adaylar, kontenjanlarda bo~ kalan yerler iyin daha ilerideki bir tarihte tekrar ba~vuru 
yaparlar. 

, 
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iRLANDA 

ilk ve Ortaiigretim 

Altl ya~mdan onbe~ ya~ma kadar olan dokuz yllhk egitim zorunludur. Ortaogretim, Uy 
veya dart yllhk ortaokul ile iki yllhk lise dbnemini kapsar. Lisedeki bgrenciler, biri 
Irlandaca olmak uzere enaz be;; ders alarak bu derslerden bitirme sertifikasl smavma 
(Leaving Certificate Examination) girerler. Her ders Iyln Orla Dtlzey 
(Lower/Ordinary Level) ve Yiiksek Diizey (HigherlHonours Level) smavlan 
hazlflamr. 

Y iiksekiigretim 

Yuksekogretim kurumu olarak on iiniversite ile iiniversiteye baglr kurulu~lar (16 
teknoloji koleji ile sanat ve tasanm koleji; 7 egitim koleji ile ev ekonomisi koleji) 
bulunmaktadlr. Bu kurumlara giri~ iyin Bitirme Sel'tifikaSI'na sahip olmak gerekir. 

Ba~vurular, Merkezi Ba~lJuru Ofisi (Central Applications Office - (40) ile Merkezi 
Ba)'vuru Servisi'nin (Central Applications Services - CAS) ortakla;;a olu;;turduklan 
merkeze yaplhr. 

Programlar ve iiniversiteler hakkmdaki dam;;manlrk hizmeti, Mesleki Yonlendirme 
Dam§'n1anlan Ensiitiisii (Institute of Careers Guidance Counsellors) tarafmdan 
verilir. Olkenin degi~ik yerlerinde CAO tarafmdan KaSlm ve Arahk aylannda 
duzenlenen seri toplantllarla, Enstitii temsilcileri tarafmdan lise temsilcilerine bilgi 
verilir. Toplantr alc~ammda ise bgrenciler ve ebeveynleri iyin Mesleki duzenlenir. 

(:4 O/CAS EI Kitabl ve ba~vuru formu ile iiniversiteJkolej kataloglan, Eylul ayl 
ortalannda okullar'1 dagltrhr. Adaylarm, Ii sans ve sertifika diizeyindeki programlardan 
onar tane tercih yapma hakkl vardlr. Ba~vuru i9in adayJardan iieret almlr. 

CAO/CAS birle~ik sisteminde, adaylann hangi programlara girecegi belirlemek 
amaclyla kullamlan puan tablosu a~aglda beliltilmi~tir: 

Bitirmc 
Yilksck DUzey I Orta Dilzcy I l<:k Puan 

. l Se rtifikaSi l'i otu , 
Al 100 60 40 
A2 90 50 35 

~ ~ 

Bl \\5 45 30 
~ 

B2 80 40 25 
B3 75 35 20 
CI 70 30 15 
C2 65 25 10 
C3 60 20 5 
DI 55 15 
D2 

I 
50 

I 
]0 

DJ 45 5 

• Ek p"an uygulamasJ, University College, Dublin ve University a/Limerick tamfmdan YUksek 
Diizcyde Matematik Bilirme Sertiflkasma sahip olanlar i,in uyglilalllr. Aynea, The Dublin 
Ins/itute a/Technology, Elektrik~Elektronik Miihendis!igi program! i,in Malematik ve fen 
bilimleri bitinne sertifikalanna sahip olanlar i,in ck pu,m uygulamasl yapar. 
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Yuksek6gretim kurumlan, her programa ahnacak 6grenci sayllan ile 0 programa giri~ 
iyin gereken minimum puam, Agustos aymda CAOICAS merkezine bildirir. Bitirme 
SertifikaSI smavlannm sonuc;:lan da Agustos aymda aYlklamr. Tum bilgiler bilgisayara 
yuklenir ve 6grenci aldlgl puana kar~l gelen en ust tercihine yerle~ir. 
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iSPANYA 

ilk ve Ortaogretim 

AIlJ ya~mdanc ondbrt ya~llla kadar olan sekiz ytll!k bgretim zorunludur. Bu slire, 
bnlimlizdeki Yillarda on ytla vlkartllacaktJr. Zorunlu egitimi ba~anyla tamamlayanlara, 
ortabgretime geyi~ imkam veren Oku/ Mezuniyet Sertifikasl verilir Gerekli 
standartlara ula~amayanlara ise mesleki egitim kurulu~lannda dUzenlenen alt diizey 
kursJara gec,:i~ imkam veren Oku/ Devam Sertifikasl verilir. 

Dc,: yIllzk ortadgretimi (Bllchillerato UIli}icado y Polil'alellte - BUP) ba~an iJe 
tamamJayanlar, bir yIlhk liniversiteye ybnelik kursa (Curso de Orielltacion 
Universitaria - COU) devam ederler. 

Yiiksekogretini 

YUksekbgretim kUlumu olarak liniversiteler, politeknik liniversiteler ve uzmanJa~ml~ 
kurumlar bulunmaktadlr. COU'dan ba~anh olan bgrenciler liniversite giri~ smavma 
(Selectividad) girebilir. Degerlendirmede, sl11av sonucunun % 50' si ile 
ortabgretimdeki dbrt yl1hk not ortalamaslmn % 50' si goz online alimr. 

Ba~vurular dogrudan liniversitelere yaplhr ve Universiteler giri~ ko~ullanm kendileri 
beJirJer. Dniversiteler baZl durumlarda ozel giri§ sl11avJan yapabilir. 

I 
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iSVEC 

ilk ve Ortaogretim 

Yedi ya~mdan onaltl ya~ma kadar oIan dokuz Yllhk egitim zorunludur. Bu surenin 
sonundabitirme smaVi yoktur. Ogrencilere, her dersdeki performanslanm gosteren bir 
sertifika (Slutbetyg) verilir. Bunu takip eden uy yllhk lise egitimi Gymnasium'da 
yaplhr ve ba~aflh bgrenciler lise bitirme sertifikasl (AugngsbetysiSlutbetys) ahrlar. 
Gymnasium'da yapilan reform sonucunda, 1997 ylhndan itibaren lise bitirme 
sertifikasl olarak sadece Slutbetys derecesi verilmeye ba~lanml~t1r. 

, 

Yiiksekogretim 

AugngsbetysiSlutbetys derecesine sahip olan ogrenciler ile en az dort yllhk i~ 
tecrilbesine sahip 25 ya~mdan buyuklerden lise duzeyinde en az iki yil ogrenim 
gorenlerin yuksekogretime ba~vurma hakkl vardlf. 

Yuksekbgretim kurumlan ve programlan hakkmdaki bilgi, her yll Kaslm aymdaMilli 
Yiiksekogretim Kurumu (VHS) tarafmdan bastlfllan ve okul!ara dagltllan elkitabmda 
yer alIr. 

Universiteler, kabul sistemlerini kendileri yuriitebilir veya bu i~in VHS tarafmdan 
yapllmasml isteyebilirler. Halen, universitelerin biryok programma ogrenci 
yerle~tirme i~Iemi VHS tarafmdan yapllmaktadlr. 

Hukumet tarafmdan universitelere aynlan biityc, son uy yil iyerisinde universiteye 
yeni ba~layan ve universiteden mezun olan ortalama bgrenci saYllafina gore belirlenir. 
Oniversiteler, mezun etmeyi planladlklan ogrenci say!lanna gore ahnmaSl gereken 
bgrenci saYllanm kendileri belirler. , 
Yuksekogretime, Guz veya Ilkbahar dbnemlerinde ba~lanabilir. Ogrencilerin 
yogunlugu Guz doneminde ba~lar. Giri~ ko~ullan, VHS tarafllldan Kaslm aymda 
bastmlan elkitablllda yer ahr. Adaylar, baFuru formunda oniki tercihi istek SlraSllla 
gore belirtirler. Formlar dogrudan VHS'a gonderilir ve bilgisayara i~lenir. 

Smav sonu~la[J, adaylar taratlndan VHS'a gbnderilir ve bilgisayara i~lenir. 11k 
yerle~tirme i~lemi, bilgisayar tarafllldan Temmuz aYlllda yaplilf. Bo~ kalan 
kontenjanlar iyin ikinci yerle~tirme Agustos aYlllda gen;ekle~tirilir. Her iki 
yerle~tirmede de a9lkta kalan bgrenciler yedek listeye altmr. Bo~ kalan yerler iyin 
universiteler dogrudan bgrenci kabul edebilir. Yerle~tirilemeyen adaylar, bir sonraki 
yll tekrar ba~vurabilir. 
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isvic,::RE 

ilk ve Ortaogretim 

Egitim dokuz C¥Il sure ile zorunludur. Ancak, dilzenlemeler kantonlara gore farkhhklar 
gosterebilir. Dgrenciler iki ile dort Yllhk ortaokuldan sonra dort ile be~ yIlhk lise 
(grammar) ogrenimine devam ederler. Liseyi ba~anyla bitirenlere Maturity diplomasl 
veriEr. 

Yiiksekogretim' 

Yilksekogretim kurumu olarak on ilniversite vardlr. 114aturity diplomasma sahip 
herkesin ilniversiteye girme hakkl vardlf. Ba~vurular, Haziran aymda dogrudan 
ilniversitelere yaplhr. Oniversitelerde kontenjan smlrlamasl yoktllf. Ancak, 
universiteler, kontenjanlar ilzerinde olu~an basktlar nedeniyle on kaYlt sistemini 
uygulamaya ba~laml~lardlr. BaZl ogrenciler, ba~vuruda bulunmadlklan bazt 
liniversitelerdeki' programlara ba~lamak durumunda kalmaktadlrlar. 1993 yJlt 
istatistiklerine gore, 20-24 ya~ arasmdaki genylerin % 18,4'il yilksekogretime 
ba~lamaktadlr. 
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iTALYA 

ilk ve Ortaiigretim 

Zorunlu egitirn, altl ya~mdan ondort ya~ma kadardlr. Be~ Yllhk ilkogretimden sonra 
ogrenciler Uy yrlhk ortaokul egitimi ahrlar. Ortaokul diplomasl (Diploma di Licenza 
della Scuola Media) alabilmek i<;in bitirme smavlanndan ba~anh olmak gerekir. 
tsteyen ogrenciler, be~ yrlhk lise ogrenimine devam edebilir. Dniversiteye devam 
etmek isteyenlerin klasik veya fen dallanm se<;meleri gerekir. Lise bitirme 
smavlanndan (Maturita) ba~anh olan ogrenciler mezuniyete ve universiteye girmeye 
hak kazamrlar. ' 

Yiiksekiigretim 
, 

Maturita sertifikasma sahip tum ogrencilerin universiteye girme hakkr vardl!. Ancak, 
universiteler, yiiksekogretime ba$layacak ogrenci saYlsmI smIrlamak i<;in kendileri 
giri$ smavlan koyarak resmi olmayan kontenjan smIrlamasl uygularlar. 

Programlar hakkmdaki bilgi ve giri~ ko~ullan, universiteler tarafmdan aYlklamr. 
Ggrenciler ba$vurulannI dogrudan universitelere yaparlar. Birden fazla kuruma 
ba$vuru yapllabilir. Ba$vuru i<;in son tarih Ekim ayldlf. Her programa almacak 
ogrenci saylsma universiteler karar verir. Dniversiteler, ahnacak ogrencilere ne zaman 
ve ne $ekilde smav yapacaklanna da kendileri karar verir. Smavlar genellikle yazdI 
veya yoktan seymeli smavi takip eden mulakat $eklindedir. Ba$anslz adaylar, bir 
sonraki yll tekrar ba~vurabilir. Ancak, smavlan tekrar almak zorundadlr. Birinci 
sImfm sonunda ba$anslzlrk nedeniyle yiiksekogretimden aynlanlann oranI olduk<;a 
fazladIr (1994'de % 24,7). 
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izLANDA 

ilk ve Ortaiigretim 

Altl ya§Indan analtl ya§Ina kadar alan on yJlhk egitim zarunludur. ilkokul ve 
ortaokulu kapsayan bu siirenin sonunda isteyenler dort Yllhk lise ogrenimi gOriir'Lise 
ogrenimi sonunda ogrenciler bitirme slllavma (Studentsproj) girerler. 

YiiksekiigretiD?-

Yiiksekogretim kurumu olarak iki iiniversite ve liy kolej bulunmaktadlL 
Yiiksekogretime ba§lamak iyin Studentsproj slllavllldan ba§anh olmak zorunludur. 

Ba§vurular dogrudan iiniversite veya koleje yaplhr. Birden fazla kuruma ba§vuru 
yapiiabilir. Biryok programda kontenjan Slmrlamasl vardlr. Ogrenciler, Studentsproj 
slllavmdan alml§ olduklan notlara gore kabul edilirler. Kabul edilmeyenler bir somaki 
sene yine ba§Vurabilir. Ancak, bekleyen ogrencilere oncelik tanlllmaz. Bazl 
programlarda 1. somestre sonunda yapllan eleme smavmda ba§anh olanlar 
ogrenimlere devam edebilirler. 

t 
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LATviA 

ilk ve Ortaiigretim 

Dokuz Yllhk egitim zorunludur. ilk ve ortaokulu tamamlayan ogrenciler, Uv veya dort 
yIlhk lise ogreniminden sonra bitirme smavlanna girerler. Bu smavlar, be~ zorunlu ve 
en az yedi seymeli dersi kapsar. Sevmeli dersler, universitedel~lenmek istenen 
programlann ko~ullanna gore, ogrenciler tarafmdan onuncu yilm ba~mda belirlenir, 
Smavlardan ba§anh olanlara Genel Orta6jfretim Sertifikasl (General Secondary 
Education Certijica1e - GSEC) verilir. 

Yiiksekiigretim 

GSECye sah'ip olanlann yuksekogretim yapma hakkI vardlr. Ba~vurular dog~dim 
universitelere yaplhr. Universheler giri~ ko§ullanm kendileri belirler. Universitelere 
ahnacak ogrellci ,sayilarl Egitim. Bakanlzgz tarafindan; Tip Akademisi, Denizcilik 
Akademisi, Milli GuvenlikAkademisi gibi ozel kurulu~lara almacak ogrenci saYllan 
ise ilgili bakani&i.ar tarafmdim tahsis edilen butyeye gore belirlenir.· . . . . .. , .. 

Yuksekogretim kurumlan, ba§vurularm ba~lamasmdan en az be§ ay once kabul 
ko~ullarml ilan ederler. ,Ogrencilere hangi'programa ve universiteye gitmeleri 
konusundakl dam§manhk hizmeti Iiselerde verilir. Ortaogretim Haziran'da sona erer. 
Universitelere ba~vurular ise Temmuz aymda dogrudan universitelere yaplhr. Bazl 
durumlarda ba~vuru iicreti odenir. Birden fazla iiniversiteye ba~vuru yapIlabilir. 
Universiteler k~bul edecekleri ogrencileri, akademik yIlm ba~ladlgl Ekim aymdan 
once belirlerler, . 

Universiteler, genellikle uy degi§ik yontemle ogrenci kabul ederler: 
I 

• Giri§ smavlan 
• GSEC sonuylan ve mulakat 
• GSEC sonuylarl 

Biitye imkanlanna bagh olarak saptanan kontenjan saYlSl, ogrencilerin egitim 
ucretlerini. k.:;ndileri odemeleri durumunda artmlabilir. Ba~vurularl kabul edilmeyen 
ogrenciler· bir sonraki Yl1 tekrar ba~vurabilirler. Ancak, 0 Yl1 iyin belirlenen ba~}JIlru 
ko§ullarma uymak zorundadlrlar. 
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LiTVANYA 

ilk ve Ortaiigretim 
. 

Be~ ya~mdan onaltt ya~ma kadar olan egitim zorunludur. Ogrenciler daha soma iiy 
y!1hk lise ogrenimi goriirler. Bu siirenin sonunda verilen smavlardan ba~anh olanlar 
lise diplomasma (Branados Atestatas) hak kazalllr. 

Yiiksekiigretini 

Yiiksekogretim, onaltl universite tarafmdan yiiriitiilur. Lise diplomasma (Branados 
Atestatas) sahip herkesin yiiksekogretim gorme hakkl vardlr. Ancak, ogrencilerin 
seyimi, universitelerin sorumlulugundadlr. Kontenjan saylSl, Eifitim ve Bilim 
Bakanlzgz taraflhdan tahsis edilen butyeye gore belirlenir. Bazl durumlarda, ktz ve 
erkek ogrenciler iyirt kotalar belirIenebilir. Bakanhk, universitelerdeki programlar 
hakkmda detayh' bilgi veren bir kitabl her Yll Ocak ayl iyerisinde yaymlar. Aynca, her 
iiniversite kendi katalogunu yaymlar. 

Ba~vurular dogrudan iiniversitelere yaplhr. Universiteler, kabul ko~uI1anlll kendileri 
belirIer ve lise diplomasmm yam Slra, giri~ SlnaVl ve mulakat yaparlar. Ba~anslz 
adaylannbir somaki yll tekrar b~vurma hakkt vardlr. 

Ozel yetenekli yocuklara, yetimlere, oziirliilere, devletin baklml altmdaki yocuklara ve 
guneydogu bolgesindeki yocuklara oncelik tallllllr. Tum programlarda kontenjan 
sllllrIamasl vardlr., Adaylardan ba~vuru iicreti ahnmaz. 

Kaunas Teknoloji Universitesi'nin (Kaunas University of Technology - KTU), 
kendine ozgu kabul ko~ullana~aglda verilmi~tir: 

I 

• 1. A:;ama 

Adaylar, lise ogrenimlerini tamamlamadan ba~vurabilir. Adaylann lisedeki 
ba~ari1anllln yoneticiler tarafmdan belirtilmesi ve ba~vurunun KTU'yu daha once 
bitirmi~ olanlar tarafindan desteklenmesi gerekir. KTU Kabul Komisyonu, Ocak, Mart 
ve MaYls aylannda toplanarak ba~vurulan degerlendirir. Komisyon, her adaym kabul 
edilebilmesi iyin gereken not ortalamasml belirleyerek adaylara bildirir. Ba~anslz 
adaylar bir somaki Yll yeniden ba~vurabilir. Kabul edilen adayJann lise diplomalanlll 
Temmuz ayl ba~mdan once universiteye vermeleri gerekir. 

• 2. A:;ama 

Temmuz aymdan once lise diplomasl ile universiteye ba~vurup istenilen ortalamaya 
sahip oldugunu belgeleyen adaylar kabul edilir. 1 Temmuz'dan soma bo~ kalan 
yerler iyin 3. A~ama uygulamr. 

Lise diplomasma sahip herkese aylk bu a~amada kabul lym uygulanan yontemler 
~unlardlr: 

62 



I 
I 
i 
k-

a) Lise bitirme smavlannda Litvanyacave matematik derslerinden alman notlarla 
KTU tarafmdan ilgili alanda verilen smavda alman not. Bu smavm verildigi 
alanlar ~unlardlr: 

• Yabancl dil (idari Bilimler, Uluslararasl <;:ah~ma Merkezi) 
• <;:izim ve kompozisyon (Mimathk) 
• Gene! egitim (Diger fakulteler) 

b) A~agldaki1er ivin de aynca kredi verilebilir: 

• Lise bitirme ortalamasl 
• ilgili alanda akademik ba~an 
• Liseyi ~eref derecesi ile bitirme 
• Yetimler ve 6zi.irluler 
• KTU'yu daha once bitirmi~ olanlann veya lise ogretmenlerinin onerileri 

• 4.A§ama 

Egitim ucreti odemeyi kabul eden ogrenciler ivin belirli bir kontenjan tammr. 

" 

i 
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MACARiSTAN 

ilk ve Ortaogretim 

Egitim, alb ya~mdan onaItl ya~ma kadar zorunludur. ilkokul ve ortaokul sekiz yIl 
siirer. Lise ogrenimiriin ilk iki ylh zorunlu, daha somaki iki Ylh ise istege baghdlr. 
Lise ogrenimini ba~aflyla tamamlayanlara Matura derecesi verilir. 

Yiiksekiigretim 

Ba~vurular dogrudan iiniversitelere veya kolejlere yaplhr. Dniversiteye gm~ lym 
Matura derecesine sahip olmak ve yiiksekogretim kurumlan tarafmdan verilen 
smavlarda ba~anh olmak gerekir. 
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NORVEC 

ilk ve Ortaogretim 

Zorunlu egltim on Yll surelidir. ilkogretimden sonra Uy Yllhkortaokul egitimi varJlr. 
Yuksekogretime devam etmek isteyenler, ortaokuldan sonra 3 Yllhk lise egitimlerini 

~ ~ 

Gymnasium'da yaparlar. 

Yiiksekogretlm 

Yiiksekogretimdeki ogrenci saYIsI 1989 yIlmda 90~OOO iken, bu sayl 1994'te 
150.000'e Ylkml~tIr. Ba§vurular, ulke genelinde belirlenen takvime dayah olarak 
dogrudan yiiksekogretim kurumlanna yaplhr. , 

Yuksekogretime ba§lamak iyin lise diplomasma (Vitrenial Ira den Videregaende 
Skole) sahip' olmak gerekir. Ancak, bazl kurumlar ek smavlar yapabilir~ Bazl 
programlarda kontenjan slmrlamasl vardlr~ 

Ba~vuru Takvimi 

15 Nisan 

1 Temmuz 
I 

25 Temmuz 

1 Agustos 

22 Agustos 

Ba§vuru formlanm dogrudan yiiksekogretim kurumlarma 
vermek iyin son gun~ Ba§vuru iicreti yoktur, adaylar birden 
fazla kuruma ba§vurabilir. 
Formlar, yiiksekogretim kurumlan tarafmdan kontrol edilir ve 
eksik beige varsa adaylardan istenir. 

Smav sonuylanmn veya giri§ ko§ullanm belgeleyen resmi 
belgelerin yuksekbgretim kurumlanna gonderilmesi iyin son 
gun. 

Sonuylann adaylara bildirilmesi. Adaylar kabul edilebilir, 
reddedilebilir veya yedek listeye konabilir. 

Adaylar, kendilerine yapIlan teklifleri bu tarihe kadar kabul 
veya red etmek zorundadlr. Bo§ kalan yerler iyin yedek listede 
olanlara teklif yaplhr. Ba§vurusu kabul edilmeyen adaylar bir 
sonraki Yll tekrar ba§vurabilir. Bu adaylarm ya§ma (23 ya§ma 
kadar), askerlik hizmetine, i~ tecriibesine ve akademik 
yeterliligine bazl ek puanlar verilebilir. 

Akademik ytlm ba§lamasL 

Ogrencilere yiiksekogretim kurumlan ve programlan hakkmda dam§manhk ve 
rehberlik hizmetleri Iiselerde verilir. Yuksekogretim kurumlarl, bir onceki ytl 
kendilerine ba§vuran ve kabul edilen bgrenci saYllan ile ilgili bilgiyi okullara 
gonderir. 
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POLONYA 

ilk ve Ortaiigretim 

Yedi ya~llld~n onbe~ ya~llla kadar sekiz Yllhk egitim zorunludur. isteyen bgtenCiler 
bir yll daha okuyabiIir veya be~ yIlhk lise egitimine devam edebilir. Lise 
bgrenimlerini tamamlayarak bitirme slllavlannda ba~ar!ll olanlara Matura diplo'masl 
verilir. . , " 

Yiiksekiigretim 

Matura diplomasllla sahip herkesin yilksekbgretim kurumlanna ba~vuru hakkl vardlr. 
Ancak, kurumlar aynca giri~ SlllaVl yapabilir. , 

I 
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PORTEKiz 

ilk ve Ortaiigretim 

Altl ya~md~n onbe§ ya~ma kadar olan egitim zorunludur. Bunu, istege bagh ii<; Yllhk 
ortaogretim takip eder. Onikinci Yllm sonunda ogrenciler ulusal dilzeyde verilen 
prova de afericao smavma girerler. 

Y iiksekiigret1m 

Yilksekogretim kurumlanndaki programlara kontenjan smlrlamasl vardlr. Her kurum, 
programlara alacagl ogrenci saYIslm kendisi belirler. Ancak Egitim Bakanlzgl, diger 
bakanhklara da dam~arak, gerektiginde yiiksekogretim kurumlarmdan kontenjanlanm 
yeniden gozdl:m ge<;irmelerini isteyebilir. Programlara ahnacak ogrenci saYllan, gerek 
Bakanhk tarafmdan gerekse yiiksekogretim kurumlan tarafmdan yaymlanan 
kitap<;lklarla ·adaylara duyurulur. Universitelerin giri~ ko~ullan ile ilgili bilgi, 
Yiiksekdifretime Giri~ Merkezi'nin bolgesel biirolan tarafindan okullara dagltlhr. 

Ortaogretimde oniki Ylhm tamamlayan herkesin yilksekogretime ba~vurma hakkl 
vardlr. Aynca, 25 ya§mdan bilyilk adaylar ile yurtdl§mda ogrenim gorenler i<;in belirIi 
saylda kontenjan aynhr. 

Ozel kotalar §unlan kapsar: 

• Azor Adal<!,f!, Madeira ve Macau'dan gelen adaylar 
• Portekizli go<;:menler ve onlada birlikte ya§ayan akrabalan 
• Silahh kuvvetler mensuplan 
• Oziirlil adaylar 

i 

Ba~vuru, YiiksekOgretime GiriJ Merkezi'ne (Niecleo de Accesso ao Ensino Superior) 
yaplhr. Adaylar ba§vuru formunda oneelik Slfasma gore alt! tereih belirtirler. 
Yerle§tirme i§lemi bilgisayarla yaplhr ve adaylann puanlan ~u ~ekilde hesaplamr: 

a) Orta6ifretimdeld baJan 

• 10. ve 11. Yillardaki not ortalamasl . . . . . . . . . 30 % 
• 12. Ylldaki not ortalamasl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 % 
• Prova de afericao .... _ ..................... _ . . 10 % 

b) Adaylann se<;mi§ olduklan programla ilgili yeteneklerini 
ol<;en smav (Provas especificas) sonueu ............. _ ... _ 50 % 

(Devlet tarafmdan desteklenen yiiksekogretim kurumlann <;ogunlugunda bu smav 
ulusal dilzeyde verilir. Ozel yilksekogretim kurumlan ile devlet yiiksekogretim 
kurumlannm bazl programlannda bu smav bolgesel olarak verilir.) 

A§aglda belirtilenler i<;:in de ayn kontenjan tammr: 
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• 25 ya~m iizerinde olup iiniversiteye ba~vurma iyin gereken niteliklere sahip 
olmayan ancak yetenek smavmda ba~anh olan adaylar 

• Ozel veya yabancl yiiksekogretim kurumlanndan transfer etmek isteyen ogrenciler 

A~aglda belirtilen kategoride olanlar iyin ayncahk tammr: 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Diplomatik misyon iistlenen Portekizli memurlar ve onlarla birlikte oturan 
yakmlan 
Portekiz bur~u alanlar ile resmi gorevle yurtdl§mda bulunan Portekizli memurlar 
ve onlarla birlikte oturan yakmlan 
Belirli bir egitim iyin yurtdl~mda bulunan Portekiz Silahh Kuvvetler mensuplan 
Portekizce konu~an Afrika iilkeleri ile Portekiz arasmda imzalanan i~birligi 
anla~malan geryevesinde burs alanlar 
Portekizde bulunan diplomatlar ve onlarla birlikte oturan yakmlan 
Derece alan sporcular 
Kendileri veya ebeveynleri Timor' da dogmu~ adaylar 

, ,:. 

Dniversiteye giri§te ba§anslz olan adaylar, bir sonraki Yll tekrar ba§vurabilirler. 
Ancak, giri§ smaVlm tekrar almak zorundadlrlar. 

• 

I 
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ROMANYA 

ilk ve Ortaogretim 

Ogrenciler; si!kiz ya'$llidllri 6nalftya~ma kadar dort yIlhk ilkogretim ve be~ yIlhk 
ortaokul egH:iml almak zcirunCiadir. Dokuz yIlhk bu egitimi ba~aTlyla tamamlayahlara 
Zorunlu Egitilrl SertifikaSI verilir. Bunu takip eden uy yllltk lise egitimihi ba~anyla 
bitirenler Diploma de Baccalaureal diplomasma hak kazamrlar. Lise egitimi uy dala 
aynlml~!tr: Fen bilimleri, Teknik bilimler, Be~eri bilimler. 

Yiiksekiigretim 

Yuksekogretim kurumlan, universiteleri, politeknikleri, enstituleri ve akademileti 
kapsar. Aytlacak programlar, bu programlara almacak ogrenci sayIlan ve kabul 
ko§uIlan Egihm Bakanbgl tarafmdan belirlenir. Kurumlar bu bilgileri medya ve 
kataloglan yardlmlyla adaylara duyurur. 

Baccalaureal diplomasma sahip herkesin yiiksekogretime ba~lama hakkl vardlr. 
Ancak, biryok programdaki arz ile talep arasmdaki dengesizlik nedeniyle Egitim 
Bakanltgz tarafindan diizenlenen universiteye giri~ smaVl yaplltr. Bu smav, Eylul ayl 
iyerisinde degi~ik smav merkezlerinde aym gunde verilir. Smavlarm yUriitulmesinden 
ve degerlendirmesinden kurumlar sorumludur. 

Ogrenciler, smavdan on gun once iicret odeyerek kaYlt yaptmrlar. Oksuzler ile 1989 
Romanya Devrimi'nin kahraman1arl ve onlann 1. derece yakmlan iicret odemezler. 
Ogrenciler gen\illikle evlerine en yakm kurumun smavma girerler. 

Adaylar, yiiksekogretimde takip etmek istedikleri programla ilgili iki veya Uy dersden 
yazIlI smava girerler. Giizel sanatlar, mimarhk, filoloji, ilahiyat ve beden egitimi 
konularmda egitiln gormek isteyenlerin, bu smava ginneden once yetenek smavmdan 
ba~anl1 olmalan gerekir. 

Smavlar, tam not 10 olmak uzere degerlendirilir. Kabul i9in gereken en du§iik not 
geneIlikle 5' dir. Tip, hukuk, ekonomi ve felsefe gibi popiiler programlara girebilmek 
iyin en az 8 ahnmasl gerekir. Adaylar, sma v sonuylarmm yeniden degerlendirilmesini 
isteyebilir. Ba~anslz adaylara alternatif programlar onerilebilir. 
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RUSYA 

ilk ve Ortaiigretim 

A1t! ya~mdano itibaren dokuz yllhk egitim zorunludur. Yiiksekbgretime hazlrltk iyin 
isteyen ogrenciler iki Yllhk liseye devam ederler. Bu siirenin sonunda bitirme 
smavmdan bil~anh olmak zorundadlrlar. ' 

Yiiksekiigretim , 

Yiiksekogretim kurumu olarak 500'iin iizerinde iiniversite, ogretmen yetl~t!rme 
kolejleri ve uzmanla~ml~ kurum bulunur, Aynca, 200 dolaymda lisanslt bzel kurum 
bulunmaktadlr.' Universiteye giri~ iyin yapllan smava lise diplomasma sahip 
ogrencilerin katllabilir. Bu smavlar, her iiniversite tarafmdan ayn olarak yapllarak 
degerlendirilir. 

Her program iyin almacak ogrenci saYlsl, devlet tarafindan saglanan mali kaynaga 
gore belirlenir. Ancak, y11ksekbgretim kurumlarl, egitim iicretini kendileri odemeyi 
kabul eden bgrenciler iyin ek kontenjan saglayabilir. 

Universiteye giri~te ba~anslz olanlar bir sonraki Yll tekrar smava girebilir. 

• 

I 
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SLOVAK CUMHUIUYETi 

ilk ve Ortaogretim 

Dokuz yIlhkzorunlu egitim, ilk ve ortaokul egitimini kapsar. isteyenogrenciler, dort 
Yllhk lise egitimine Gymnasium' da devam edebilir. Bu siireninsonunda bitirme 
smavlanna (Vysvedceni 0 Maturitni Zkouska veya Maturita) girilir. 

Ytiksekogretim 

Yiiksekogretim kurumu olarak onsekiz iiniversite, bir egitim yiiksek okulu ve dart 
sanat ve tasanm akademisi vardlr. 

<;ek ve Slovak Federasyonunun dag!lmasmdan sonra, <;ek Cumhuriyeti.1991 Yllmda 
yeni bir yuksekagretim yasasl hazlrlaml~ ve yiiksekogretimin sorumlulugunu 
universitelere vermi~tir. Ayllacak programlar ve bunlara almacak ogrenci sayIlan, 
yuksekogretim kurumlan tarafmdan belirlenir. Buradaki tek klsltlama, hiikumet 
tarafindan verilecek destek miktarldlr. Her kontenjan iyin yakl~lk 2,5 ba~vuru 

yaplhr. En yok ba~vurulan alanlar, sosyal bilimler, sanat ve iktisattlL 

Ba~vurular 15 Arahk ile 31 Mayls tarihleri arasmda dogrudan kurumlara yaplhr. 
Ogrenciler, birden fazla kuruma ba~vurabilir. Ba~vurulann degerlendirilmesi, 
yuksekogretim kurumlarmm sorumlulugundadlr. 

Universiteleregirmek iyin Maturita'ya sahip olmak yeterlidir. Ancak, yiiksekogretim 
kurumlan veya fakulteler kendi giri~ smavlarml da yapabilir. Bu smavlar yazlh ve 
sazlii olarak Yaplhr. Yuksekogretim kurumlarmm yogunlugu agrenci kabulunde 
Maturita SmaVl sonuylarl ile giri§ smaVl sonuylanm e~it aglrhkta degerlendirir. 
Bazllan ise sadece Maturita sonuylanm gaz anune ahr. 

{ 

Ba§anslz aday lar bir sonraki Yll tekrar ba~vurabilir. Ancak, glfl~ smaVlDl tekrar 
almak zorundadlrlar. 
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SLOVENYA 

ilk ve Ortiigretim 

Altl ya~mdan onbe~ ya~ma kadar dokuz Yllltk egitim zonmludur. Zorunlu egitimi 
ba~anyla tamamktyanlara bitirme sertifikasl (Spri{£valo 0 Koncani Osnovni Soli)·· 
verilir. 

Egitim ve Spor Bakanlzgl'mn sorumlulugunda olan ortaogretim, 147 devlet ve 6 ozel 
okulda yiiriitiiliir. Ortaogretim programian, iki YII (meslek okullan) ile be~ yli 
(gramer ve teknik akullar) arasmda degi~ir. En az dart yllltk ortaogretimi ba~anyla 
tamamlayanlara ortaogretim bitirme sertifikasl verilir. Be~ Yllltk egitimi ba~anyla 
tamamlayanlara ise Matura diplomasl verilir. Malura, ogrencilere yiiksekogretime 
giri~ hakkl verir. Ozel yiiksekogretim kurumlarmm mesleki programlanna ba~lamak 
isteyenlerin Maturp diplomasma sahip oimasl veya okul dl~mdan verilen smavda 
(Zakljucnilzpit) ba~anlt olmalan gerekir. 

Yiiksekiigretim 

Siovenya'da iki iiniversite ve iki ozel yiiksekogretim kurumu vardlr. Kanuna gore, 
ogrencilerin Yiiksekogretime ba~lama hakkI vardlr. Tam zamanlt ogrenciler, egitim 
iicreti odemezler, burs almak veya bankadan bon; almak i<;in ba~vurabilirler. 
Yiiksekogretimin herhangi bir yIlmda ba~arlslz olan ogrenciler, ba~anslz olduklan 
yIiI tekrar ederler veya ba~ka bir programa ge"ebilirler. Ancak boyle bir hak, her 
ogrenciye bir defa tammr. Bir kere daha ba~arlslz olan ogrenciler ogrenimlerine yan 
zamanh ogrenci olar'lk devam ederler ve ogrenim iicretinin yansml oderler. 

Her program i<;in kontenjan slmrlamasl vardlr ve programlara almacak ogrenci 
sayllannm belirlenmesinde hiikiimetin onaYI aitmr. Ba~vuru saYlSlmn fazla olmasl 
durumunda yiiksekogretim kurumu hiikiimete ba~vurarak sayl slmrlanmasmm 
onaylanmasml ister. 

Ogrencilerin kabuliinde degi~ik ol<;iitler goz online altmr: 

• Matura'daki not ortalamasl veya ortaogretim bitirme smavmdaki ba~ansl 
• Ortaogretimdeki son iki Yllm not ortalamaSI 
• BaZI durumlarda, Matura'daki veya ortaogretim bitirme smavmdaki derslerden 

alman notlar 
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UKRAYNA 

ilk ve Ortaogretim -" - .. 

Altl ya~md'!P onbe§ ya§ma kadar dokuz yllltk egitim zorunludur. Isteyen ogrellciler, 
iki veya ii9 Y11hk lise egitimi gOriirler. Bu egitimin sonunda bitirme smavlan!lda, 
ba§anh olanlara ortaogretim bitirme sertifikas1 verilir. . '. " 

Yiiksekiigretim 

Dniversiteye ba§layabilmek 19m ortaogretim bitirme sertifikasma . sahip olmak 
gerekir. Ancak, iiniversiteler aynca kendi giri§ smavlanm yaparJar, 

• 

I 

., "" . ," 

;:, .. ~ '. 

73 



YUNANisTAN 

ilk ve Ortaogretim 

Be~bUl;:uk ya§'mdan onaltlbu,<uk ya§lna kadarolan egitim zorunludur. Altlyllhk 
ilkokul egitimi sonunda ilkokul diplomasl alan ogrenciler u<;: yllhk ortaokula 
(Gymnasio) devam ederler. Ortaokul egitimi sonunda alman diploma (Apolytirion of 
Gymnasio) ile zorunlu egitim son bulur. isteyen ogrenciler u'< yIlhk lise (Lykeio) 
ogrenimine devam edebilir. Dort tip lise bulunmaktadIr: Genel, C;ok Ama<;:lI, Mesleki 
ve Teknik, Klasik U,< yIlhk lise egitimini bitirenlere Apolytirion Lykeion diplomas I 
verilir. • 

Yiiksekiigretim' 
, 

Yuksekogretim, universiteler (Anotera Ekpedeftika Idrymata - AEl) ve teknik egitim 
kurumlanm (Technologica Ekpedeftika Idrymata - TEl) kapsar. Universiteye giri~ 
ivin Apolytirion Lykeion diplomasma sahip olmak ve Ulke genelinde yazIlI olarak 
yapIlan universite giri~ smavmdan ba~anh olmak gerekir. Universite giri~ smavma 
giren adaylann toplam saYIsI 120.000 dolaymdadIr. 

• BU§vuru yontemi 

Lise son SIlllf ogrencileri, Nisan ayl i<;:erisinde ba~vuru formunu doldurarak Ulusal 
Genel Smav Merkezi'ne gonderir. Ba~vuru i<;:in ueret odenir. Ogrencinin takip etmek 
istedigi program<t gore 4 tip smav yapIhr. Ogrencilerin tercihlerini yapmada 
yonlendirici herhangi resmi bir rehberlik muessesesi yoktur. 

Grup A: MuhendisJik, matematik ve fen bilimleri, ziraat ve ormanclhk programlan ile 
Kara, Hava ve Deniz Akademilerine gitmek isteyen ogrencilerler i9in duzenlenir. 
Smav konulan ~unlardlr: Matematik, Fizik, Kimya, Kompozisyon. 

Grup E: SaglIk bilimleri programlanm takip etmek isteyen ogrenciler i<;:in duzenlenir. 
Smav konulan ~unlardIr: Fizik, Kimya, Biyoloji, Kompozisyon. 

Grup C: Hukuk, edebiyat, felsefe, tarih, ilahiyat, arkeoloji, filoloji ve sanat 
programlanlll takip etmek isteyen ogrenciler ivin duzenlenir. Smav konulan ~unlardIr: 
Eski Yunan Tarihi, Latince, Tarih, Kompozisyon. 

Grup D: iktisat, siyaset bilimleri, i~letme, sosyoloji programlanlll takip etmek isteyen 
ogrenciler i<;:in duzenlenir. Smav konulan ~unlardIr: Matematik, Tarih, iktisat, 
Kompozisyon. 

Mimarhk ile ingilizce, Franslzca, Almanca ve italyanca Edebiyatl gibi bazI ozel 
alanlar i9in ayn smavlar duzenlenebilir. 

Ogrencilere ba~vuru formunda 60 tercih hakI veriEr. 
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Slllavlar, her YIIlll Haziran aYlllda, uyeleri ortaogretim ve yuksekogretim klrumlan 
tarafllldan Egitim Bakanllgl tarafindan sevi1en Genel Smavlar Merkezi Komitesi'nce 
duzenlenir. 

Cevaplar iki ki~i tarafmdan ayn ayn degerlendirilir ve ortalamasl ahmr. Eger aradaki 
fark daha dnce belirlenmi~ Slllmn dl~mda ise, uvuncu bir ki~i tarafllldan daha 
degerlendirilir ve onun verdigi not ile bu nota en yaklll verilen notun ortalamasl alImr. 
Daha onceki Yllda ba~anslz olan adaylarm sevmi~ olduklan alanda Uv kez daha 
ba~vurma hakkl vardlr. Bu adaylann, daha once ba~arIlI olduklan bolumlerden tekrar 
Slllava girmelerine gerek yoktur. 

Yerle~tirme, Bakanhk tarafllldan Slllav sonuvlarl ile adaylann tercihleri goz onune 
almarak . bilgisayar yardlmlyla yapllIr. Adaylar, isterlerse yerle~mi~ olduklan 
programa kaYlt yaptJrmayabilirler. Ancak bu durumda, bir sonraki Yllda tekrar 
ba~vurmak zorundadlrlar. 

• 

I 
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EK-3 

UNivERSiTEYE GiRiS SINA VLARINA HAZIRLIK 
VE YAPILAN HARCAMALAR 

• 

l 
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Yuksekogretim Kurulu Ba~kanbgl'run, alacagl onemli kararlarabilimselbir temel 
olu;;turmak amaclyla, Dunya Bankasl kredisi"kullamraktamamladlgl Universite 
Ogrencilerinin Aile Gelirleri, Kisisel Harcamalarz ve Ogrencilerin h Beklentileri 
ba~hkh ar~tlrmaSI, 1997 y111 i.;;erisinde Turk universitelerinin tum lisans ve on Ii sans 
programlarmda. okuyan ogrencileri temsil. eden yakla~lk 80 bin ogrenci uzerinde 
yapllan ank'etin verilerine dayanmaktadlL 

.) 

Ara~tlrmanm kapsaml geni~ olmakla birlikte, burada yalnizca ogrencilerin 
universiteye giri~ ivin yaptlklan hazlfhklar ve harcamalar konusunda ilginv ve 
du~unduri.icu sonu.;;lar verilmi~tir. 

Universiteye hazlrbk, Ogrenci Sevme ve Yerle§tirme Smavlannda ba~anh olmak 
amaclyla formal egitimin dl~mda alman her ti.irlu egitimi kapsamaktadlf. Literattirde 
golge egitim .olarak da tarumlanan bu ttir egitim, arzm slmrb olupyuksekogretime 
gevi§in merkezi smavlar sonucu karar verildigi bir yok ulkede de (ornegin, Japonya, 
Tayvan, GUney Kore, Yunanistan) yaygm bir §ekilde gOri.ilmekte. ve YUl<sekogretime 
ge.;;i§te onemli bir rol oynamaktadlL Ulkemizde, Ogrenci Sevme ve Yerle§tirme 
Smavlanna (OSS ve OYS) haZlfhk ivin faaliyet gosteren ba§hca ozel kurs ttirleri 
§unlardlr: Ozel dershaneler, ozel dersler, ozel grup dersleri, halk egitim merkezi 
kurslan, ogrencinin kendi Iisesindeki hafta sonu kurslarl. Aynca, ozel kurslara 
kat11maYlp kitap, dergi ve gazete satm alarak kendi ba§lanna hazlrlanan ogrenciler de 
bulunmaktadlL 

Ara§tlrma sonuvlanna gore, ilniversitede ogrenim goren ogrencilerin % 78'i ozel 
kurslara katllarak, % 14'u ise kitap, dergi ve gazete satm alarak Ogrenci Sevme ve 
YerIe§tirme Smavlanna hazlrlanml§lardlf. Ogrencilerin sadece % 8'i hiybir harcama 
yapmadan smaylara kendi ba§lanna lise bilgilerini tekrarlayarak hazlrlanml§lardlL 

Ozel kurslara katllan ogrencilerin % 88'i ozel dershaneler, % 12'si ise ozel dersler, 
ozel grup dersleri, halk egitim merkezleri ve ogrenim gordukleri liselerin hafta sonu 
kurslan yoluyla<bazlrIanml$lardlf. 

Ogrenci ailelerinin gelir dilimlerindeki artt§la birlikte kurslara katllma yuzdelerinde 
de bir artl§ gozlenmektediL 15 milyon TL altmda gelire sahip ogrenci aileleri, aybk 
gelirlerininyakla§lk 5 katlru;W.milyon TLortalama ayhk gelire sahip olan ailelerin, 
ayhkgelirlerinin 3 katlru; ortagelir grubunda saYllan ve 70 milyon TL ayhk.geli~e 
sahip ailelerin, ayhk gelirlerinin 2 katml kurslar iyin harcadlklan gOri.ilmektedir. ,Ust 
gelir gruplannda ise kurs ivin yap11an harcamalar yakla§lk bir ayhkgelirJe 
kar§llanmaktadlr. 

Ozel kurslara kat!lan ogrencilerin, 1997 y11 ortasl rakamlanna gore yapml~ olduklan 
ortalama harcama 148 milyon TL'dir. Ozel kurslara katllmaYlp, smavlara kitap ve 
dergi alarak hazlflanan ogrencilerin ortalama harcamasl ise 43 milyon TL'dir. Bu 
harcamalar, vaklf universitelerinde ogrenim goren ogrencilerde slraslyla 160 milyon 
TL v,e 41 milyon TL, devlet ilniversitelerinde ise148 milyon TL ve 43 milyon TL'dir. 
Dtlv1et universiteleri ile vaklf universiteleri arasmda, universiteye giri~ ivin yapllan 
harcamalar baktmmdan onemli bir farkhhk gOri.ilmemektedir. 

Universiteye giri~ ivin yap dan harcamalar, ogrenim gori.ilen universiteye gore onemli 
farkhhklar gostermektedir. Devlet universiteleri omek ahmrsa, yapJ!an harcamalar 
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"'ODTO'de 143 milyon TL, Galatasaray Oniversitesi'nde 136'milyon'TL,Ira~kent 
Universitesi'nde 123 mil yon TL, Hacettepe Universitesinde 175 mi1yon TL, Harran 
Universitesi'nde 83 milyon TL, Yiizuncii YII Universitesi'ndeise 113 milyon'rL'dir. 

. 1 -"-

" 

Kurslara gitmeyen ogrenciler de dahil olmak uzere 6grenciba~ma yapllan'harcama, 
1998 Yilt MaYls ayz fiyatlanna gore, 6grenci ba~ma 240 milyon TL'oTarak 
hesaplanml~t\f, iyimser bir hesaplama ile, birden fazla alman kurslar nedeni¥)~, ,bu 
ortalama har~ama duzeyinin % 30 fazlaslkadar harcama yaplldlgt varsayilirsa, 
yalmzca universiteye yerle~ecek ogrencilerin ortalama harcamalan 320 milyon'TL 
olarak hesaplanabilir, 1997-98 6gretim ytlmda orgiin ogretime yer1e~en ogrenci saYlsl 
yakla~tk 200 bin olduguna gore, Yllhk harcamalar toplammm 64 Trilyon TL'yi 
bulmasl beklenmektedir. Aylk 6gretim ve ikinci ogretim programlanna yer1e~en 600 
bin ogrencinin, orgiin ogretime giren ogrencinin d6rtte biri kadar harcama yaptlgl (80 
milyon TL) varsaYlhrsa, ytlhk toplam harcamalann 144 Trilyon TL'yi bulmasl 
beklenmektedir. Aynca, universiteye yer1e~emeyecek olan ogrencilerin yaptIklan 
harcamalarm bu rakama eklenmesi ile, golge egitim sektbriinu besleyen nakit 
akt~lann boyutIan daha net olarak anla~IIabilecektir. istatistiksel tahminler, toplam 
nakit akl~mm 200 ile 250 Trilyon TL arasmda oldugunu gostermektedir. Bu 
hesaplamamn daha saglIklI yapIlabiImesi iyin, ogrencilerin onceki YlIIarda aldtklan 
hazlrlIk kurslan iyin, yapllan harcarnalann bilinmesi ve aynca orgiin ogretim 
programlan dl~mda kalan kesimin ne kadar harcama yaptlgmm beIirIenmesi 
gerekmektedir. 

Smav sisteminin ortaya ylkardlgl golge egitim sektoru, her geyen Yll hlZh ve kararh 
biyimde biiyumektedir. Bu sektor, yiiksekogretime geyi~te kendince bir gorev 
uslenmi~tir. Yalmzca ogrencileri iiniversite giri~ smavlarmda ba~anh kllmaYl amay 
ve g6rev edinmi~ bu kurumlann geryek anlamda ogretim yapmasml beklemek i~in 
dogasma aykmdlr. Bu nedenledir ki, ortaogretim kurumlannm eksik btraktIgI 
ogretimi tamamlama gbrevml universiteler ustlenmi~lerdir. Yuksekogretim 
programlannm yogunda birinci ytl derslerinin, ogrencilerin ortaogretimden gelen 
eksikliklerini gid~rmeye yonelik oldugu gOriilmektedir. Boylece, zaten kaynak 
slkmtIsl yekmekte alan universiteler bu yonde yaba gostererek istemedikleri halde 
mevcut kaynaklanm da bo~a harcamaktadlrIar. 

Diger yandan, kamuoyunda mevcut sisteme alan itirazlar vetartl~malar en alt duzeyde 
seyretmektedir. Dgrenci aileleri de yaresizlikten dolayl durumu kabuIIerimi~ 
goriinmektedir. Oyle anla~llIyor ki, iiniversite yagma gelen evlatlar iyin her tiirlii 
maddi ve manevi ozveri goze ahnmaktadlr. iyimser tahminlere gore, ogrenci 
velilerinin 200 Trilyon TL duzeyini a~an Yllhk harcama miktan, yalmzca ozverl ile 
olu~an bir kaynaktan yaptlmaktadlr. Ogrencileri ve ailelerini tatmin edecek yoziimler 
uygulamaya konuldugu taktirde bu kaynagm daha fazlasl yozum uretenlere d6gru 
yon degi~tirebilir. ' ", '" " " 

Herkesi tatmin eden 90zum, yetimekli ogrencilerin istedigi yaksekogfetim 
programmda okumasma imkan tanmmasl biyiminde ifade ediIeblI'ir. Ancak, bir 
yliksekogretim programma ~lan' talebin en onemli unsuru kaliterlii-,' BUgOn vaklf 
iiniversiteleri talep edilen programlan ayarak ve belirli bir kalite dlizeyini tuttutarak 
bu potansiyel kaynagm bir ktsmlm kuIIanmaktadlr. 
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Bugiin iyin, katkt payl olarak bilinen Yllhk okul harylan, iiniversitelerin bir Yllhk cari 
giderlerinin ancak % 10'unu kaq!layabilmektedir. Oysa, ogrenci ailelerinin, daha 
yocuklan iiniversiteye girmeden haZlrhk kurslan iyin yaptlklan harcamalann tutan 
iiniversitelerin bir yllhk cari harcamalanmn % 50' sini bulmaktadlr. Bu onemli 
kaynagl daha akllcl ve verimli kullanmaYI saglamanm yolu, yiiksekogretime geyi~ 
iyin toplumu· tatmin edecek 96ziimler iiretmektir. 

• 

f 
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Yliksek6iQ-etim Kllrulu Ba~I,::Ullogmd:Ul : 

MESLEK VUKSEKOKULLARI YE A<:IKOGRETIM ONLisANS 

PROGRAMLARI MEZUNLARlNlN LiSA..'lS OGRENiMINE 

DEVAMLARI HAKKINDA YONET:\1ELlK 

Ama~ 

Maride 1- Bu Yonetmeiigin amae" mesiek yiiksekokulian vea<;tkogretim on 
lisans programlanndan mezun alan yetenekli ve ba~anh ogrencile.rin orglin ogretim 
ve ay,kogreti!n lisans programlanna dikey ge;:i~ yapmaJan ve yeri~irilmeleriyle 
ilgili esas ve ustilleri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde2- Bll Yonetmeiik, mesiek yilksekolml!an iie al',k6gretim (in Ii sans 
programianm b~ ile taroamla'm~ ogrencilerin, 6rgilil 6grcim ve 'I',kogretim 
lisans programlanna dikey geyi~ yapmaJanna i1i~in esasian k'psar 

Dayanak 
• 

Madde J.. Bu Yonetmeiik, 2547 sa)'ll, Yiiksek6gretim Kanununun 7 nei 
maddesinin (e) bend; geregince h=larum~lf. 

l\bdde 4- ikinci madde kapsammdaki yiiksekogretim programlanna dikey 
geyi~ iyin ~racak adaylarda soz korrusu programlardan en yok ~ )'II once mezun 
ojm~ olina ~rtJ aramr;O ylison s,mfia. olup .da staj d,.mdaki.mezuniyet >&t!anm 
yerine getirmi~ olanlar da b~abilirler. 

Kontenjan , , . 

Madde 5- Mesiek yilksekokulu ve "'itk6gretim an Iisans mezunlanndan orgOn 
6gretim lisans programlanna dikey g~ yaproak Uzere b~vurma ~lanm. ~lyanlar 
iyin hangilisans programlannm "'i,IacaSt. "",Iacak lisans programlanna rneslek 
yilksekokullan vc a~,ktlgretimin hangi prograntlm bitirenlerin b~bl1ecegi. btl 
programlann kontenjanlan ve programlara yaptlacak yerle'jtinnede lrullarulacak l>IW' 

tUrleri, dikey geyi~ yaptlacak iiruversitelerin gtlril1 ve onerileri de dikkate aimarali;; 
Yi1ksektlgretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir. 
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M.dd. &- Og,-enci S~me v~ Yer\~tinne M.".k~ (OSn4.), her Y11 hang; 
meslde yllksekokulu ve 3y,kllgn,tim Onlisan$ merunlannon hangi liS&M prognunlanna 
dikcy'~~ i<;in b~bileceklorin~ bu programlann ko:;ullanno ,,, bu programlar;. 
alm8Gtk 6gn,nci 5a)'llanm g60teren bir k,lavuz hwrlar. Bu Iolavuzda. .daylann nllSt! 
b~vurabilecekleri,lisans progranu tercihlerini nlsll yapacalclan, SIIIIV, degerlendirme 
ve y ... \~irme i~lcmleri, meslek yilksekokulu rmidiirlilklerince yilnitUlecek ;~lemlerle 
ilgili ilke, vo k-ur:illar yer ,k Bu lalawz., Yulcrel:;Ogretim Kurulu'oun 0IlaY' i/e 
yilnlrtoge gir..-. Meslek yilksekokulu mlidUrliikleri, b~rulann bu Yiinetmelikte yer 
alan ko:;ullarn uygunlugunu kontrol ed..-ek onaylamak, mesick yilksckolrulundan 
memn olan tUm .daylann alanlanna gore diploma notlanm bir !iSleye yazmak 'Ie 

ba~ evraJam Temmuz .yomn ilk haftas. iyinde OSYM'de bulundurmaktan 
sorumludurlar. 

S!D2V ve DegerJendirme 

Madde 7- Bu Yiinetmeiikte belidenen k~llan sagJayan ve ~ kabul 
edilen .daylar OOzel ve sayosaJ bOlilmlerden olu~n bir yeteoelc smaVlOa ahmdar. 
Adaylann yetenek smavIDda elde eItikleri puanlar, meslde yiiksdeokulu veya 
a,tkogretim 6nlisans programlarma gir;,)lerine esas alan ass puanlan ve mesick 
yUksekolrulu veya aytkOgretim 6nlisans progranu Agu-hkh Onlisans B~ Puam 
goziimlnde tutularak yer!~eye esas alacak bit puan hesaplarur. Smav p!lllDI. OSS 
puanlan ve ~ natlan ortalamasmm yerl~ puam ic;indeki ag,rbldan, her )'11 
Yiiksci;:ogrdim Kurulu'nca beIirIenir ve OSYM tanrlindan bazrrlanacak Ialavuzda yer 
ahr. 

A~rbkh 6nlisans b~ puaru; 6nlisans diplama 'notJanmo 0 grubun yetenek 
smavmdaki .trtaJamasma gore OSYM tarafmdan belirlenecek funnille gore hesaplamr 
ve bu fuIIDiil SI1Iav lolavunmda belirtilir. '. " 

Yerlo¢nne 

Madde 8- OSYM. ~ ko~ ta¥Yan adaylan, tercihlerini, 
yerle7inne puanlanm ve lisans puanlanmn kontenjan ve ko:;uilartru g6z0nilnde 
Marak lisans programlanna yerl~. Her ne sobeple alursa olsun bo~ kalan 
kontenjanlar i\;in ok yeti~ yapilmaz. 

Lisus 6gnnimine Haru-bk l'r<lgnm. 

Madde ,.. Usans ogrenimine qa,;lama hakloru elde eden 6grencilere 
iiniversitelerince Lisans Ogrenimine Haztrbk Progranu uygulamr. Bu programda 
ogn:nciye birinci ve ilOnci smrllardan .. ek.sik oldugu a1an1anla ders sorumIuIugu 
yUkIenD-. Lisans OgrenimineH'azlrllk Prognmn siireSince oijrenci, ugili iiniver-sitenin 
ojjretim ve .mav y6netmeligine tabi ahar. PragraDll b~anyla tamamlayan ogrenciJerin 
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iiniversitelerin ii<;:tinru sHufina kaYltlan yap.br, ~SIZ alanlmn ioe iinivemte ilt 
ili~igi kosilir. Lisans QBreniminc HlIZlrhk Progrannmn sUresi to .;ok il~ yan yddlr. Bu 
silre =finda opciler ogrencilik haldanndan ayneD yarnrlamr. 

, YabanCI dille.ogretim yaptlan prograntlarda 6gren6lerin Lisans C&rerunU>e 
Haztrhk Programma b~layabilmeleri i,in iiniversitenin yapacag, yaboncl dil Illuafiyd 

slnaVlm lS"9ffieleri veya yabancl dil hllZlrhk Slmfina devam ederek b~h olmalan 
gerekir. HazIrltk stmfinda iiniversite yanetmeligine gore b~h olamavanlann 
iiniversite ile ili~ig; kesilir. . 

A~lkiigretime Gcp~ 

Madde 10- Moslek yUksekakulu m=nlan ile a,'kogretim onlisans 
programlanndan memn olanlardan, kendi a1anlanndaki a,'k6gredm lisans 
programlanna dem etmek isteyenler iyin bu yonetmelik hiikUmleri uygulanmaz. Bu 
adaylar, kendi a1anlanndaki a9lk6gretim lisans programlanna dogrudan kaytt hakIa 
elde ederler ve ~ruIanDl ilgili yUksekogretim kurumuna yapariar. 

Yiiriirliikten Kaldmlan Mevzuat 
• 
Madde 11- 2814/1983 taribli 18034 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan 

"Meslek Yiiksekokullan Mezunlanrnn Lisans Ogrenimlerlne D<lvam!an Hakkmda 
Y 6netmelik", yOriirliikten kaIdmlml~. 

l 

GePci Madde 1- 2000-2001 egitirn-<lgretim ytlmdan once memo olup, bu 
yonetmelilaeki ~an ~yanlara 2000-2001, 2001-2002 digeri de 2002-2003 
egitim-ogretim )'lhnda oImak ilzere Uy smay bakk1 verilir. 

Yiiriirliik 

MlKIde 12- Bu Y6netmelik, 2000-2001 egitim-6gretim Ylhnda uygulanmak 
ilzere yaytmt tarihinde yOrurruge girer. 

Yiiriitme 

Madde 13- Bu Yonetmelik, hiilo1mlerini YUksekogreUm Kurulu B~. 
yiirtlt11r. 


