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Eğitimde sorunsal haline gelen ölçme, değerlendirme ve yerleştirme sisteminin kısa 

zaman dilimlerinde değişmesi, sadece paydaşları değil tüm ülkeyi meşgul eden bir noktadır. 

Uzun bir zamana yayılan eğitsel dönemin genellikle sonunda yapılan merkezi sınavlar, 

aslında eğitim sürecinde verilen yapının sadece sonucudur. Standart bir merkezi sınav sistemi, 

geriye dönük bir sağaltma yapamayacaktır çünkü sınav, sonuç odaklı bir yapıdır. Eğitimin 

süreç odaklı olmasına ilişkin öneriler, raporun ilerleyen bölümlerinde yeri geldikçe 

değinilecektir. Raporun temel amacı, merkezi sınav önerisi olduğundan eğitsel sürecin niteliği 

için ayrıca bir başlık açılmayacaktır. 

 

MEVCUT DURUM 

TEOG’un kaldırılması ile birlikte getirilecek olan sistem üzerinde çalışmalar devam 

ederken şu ana kadar ki tüm sistemler çoktan seçmeli testlerle ve özellikle son yılda yapılan 

sınavlar, tekli/çoklu oturumlar biçiminde yapılmaktaydı. Her ne kadar öğrencilerin okul 

puanları genel puan hesaplamasına dâhil edilse de payın önemli bir kısmı, sınavda gösterilen 

performansa dayalıydı. Soruların çoktan seçmeli, kısmen bilgi/ezber olması, konu kapsamının 

salt belli eğitsel dönemleri ölçü alması, ölçmede kullanılan soru yapılarının açık uçlu 

olmamasından kaynaklanan öğrencinin tümsel potansiyelinin ölçmeye yansımaması gibi 

nedenler, nesnel ve nitelikli bir sürecin oluşmasına engel olmaktaydı.  

Yeni sistemde soruların açık uçlu olacağına ilişkin açıklama yapılmış ve Bakanlıkça soru 

örnekleri verilmiştir ancak burada şunu belirtmek gerekir ki örnek olarak verilen sorular açık 

uçlu değil kısa cevaplı sorulardır. Bu soruların, TEOG ve öncüllerinden daha kötü sonuçlar 

doğuracağı sınav türünden kaynaklı olarak öne sürülebilir. TEOG vb merkezi sınavlardaki 

çoktan seçmeli soruların şıkları sorunun yanıtını hatırlatıcı özelliğini içinde barındırıyorken 

kısa yanıtlı sorularda öğrencilerin soruyu doğru yanıtlaması için eskisinden daha çok ezber 

yapması gerekecektir. Sınav kaygısı ve anı gibi birden çok etmen öğrencinin olumluluklarını 

ketleyeceğinden  öğrenci başarısı düşecektir ve bu telafisi güç bireysel ve sosyal sonuçlara 

yola açabilir. Üstelik hedeflenen nitelikli eğitim hedefinden daha da sapılmasına neden 

olabilir. 
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ÖNERİLEN SINAV TÜRÜ: AÇIK UÇLU 

Açık uçlu sınavda sorunun nesnel ya da doğru olarak atfedilecek bir netliği yoktur. Bu 

türden sorulardaki amaç, geniş düzlemsel bir yanıtlama alanı sunarak öğrencinin tüm bilişsel 

yapısını taratacak ve bunu en yetkin, nitelikli, çıkarımsal bir biçimde yanıtlamasını 

sağlamaktır. Burada amaç net/köşeli bir yanıttan çok katmanlı/boylamlı bir yapıyı 

doğurtmaktır. 

Örnek: 

Türkiye’de 2016’da oransal olarak nüfusu artan il hangisidir? (Kısa Yanıtlı Soru)  

Türkiye’de illerin nüfus artısının nedenleri ve çözüm önerileri nelerdir? (Yarı Açık Uçlu) 

Nitelikli yaşam koşullarına sahip bir şehir yapısı tasarlar mısınız? (Açık Uçlu Soru) 

Bu örneklerin sonuncusu, yanıtlamacının bilişindeki tüm kavramları, oluşumları 

öngörüsel ve kurgusal olarak kağıda dökmesini gerektirecek kadar geniş oylumlu iken ilk soru 

ezber ve nitelik arttırma özelliğinden uzak bir yapıdadır. Açık uçlunun net bir sınır 

belirlememesi, yönlendiricilikten uzaklığı, olaylara ya da durumlara genişçe baktırması, 

oluşturulmak istenen düşünselliği gelişmiş öğrencilerin oluşturulmasında başlatan ve başat bir 

role bürünür.  

Raporun sonuna konulan açık uçlu sınav örnekleri çalıştığım kurumda defalarca 

denenmiştir. Ortaya çıkan sonuç öğrenci başarısının hem açık uçlu sınavın kendisinde hem de 

TEOG gibi merkezi sınavlarda öğrencilerin anlamlı farklılık oluşturacak düzeyde başarı 

yakalamasını sağlamıştır.  

Uygulanan sınavlar, Mardin ili Nusaybin ilçesi Yıldırım Ortaokulunda 2015-2016 yılında 

uygulanmıştır. Bu sınavdan kısa bir süre sonra yapılan ilk dönem Türkiye TEOG Türkçe 

ortalaması 59 civarında iken bu sınavın uygulandığı sınıfta tüm fiziki ve sosyal problemlere 

rağmen TEOG Türkçe ortalaması 70 civarında gelmiştir. Her ne kadar bu sonuç, sonuçsal  

durumu gösteren bir veri olsa da açık uçlu sınavların sınav kaygısı oluşturmaması, eğitsel 

süreç içinde verilen nitelikli eğitim sonucunda açık uçlu sınavlarda gösterilen başarının 

kazandırdığı özgüven ve isteklilik süreç sonucunun başarılı kılınmasını sağlamıştır. 

Nitelikli eğitim ortamının idareci, veli, ders materyali, eğitim izlekleri, öğretim yöntem 

teknikleri gibi çok ve her biri ayrı önemli bütünleşik bir kalite toptanlığı gerektirmektedir. 
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Kuşkusuz bu çok kapsamlı bir rapor ve sunum gerektirir ancak bu rapor sadece düşünülen 

yeni sınav sistemi üzerine olduğunda konu dışı bırakılmıştır. 

 

SORULARIN HAZIRLANMASI 

Sınava milyonlarca öğrencinin girmesi, yapılması gereken sınavın hassaslığını ve 

kapsamını önemletmektedir. Şu ana kadar yapılan merkezi sınavlarda ölçüleceklerin 

sayısından ötürü ölçme açısından en az maliyetli olan yol denenmiş ve bu da dolaylı olarak 

nitelikten uzak soru yapılarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir yandan yıllarca süren 

eğitsel süreçten sonra kısa süreye sıkıştırılan ölçme alanı ve burada kullanılan derinlikten ve 

nitelikli ölçmekten uzak soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Türkçede dilbilgisi ve teknik konuların çoğu soru içeriklerini doldururken İngilizcede 

basit ve dil becerisini tam ölçemeyen dilsel yapılar sorulmaktadır.  Benzer sorunsallık diğer 

disiplinlerde de sürmekte ülkenin eğitime ayrılan yatırımların bu nedenlerden ötürü yok 

olmasına ve istenilen eğitsel başarı ve üretim döngüsünün kurulmasına engel olmuştur. 

Yeni süreçte soruların hazırlatılması sadece ders alancılarına değil yazar, dilbilimci, 

çevirmen, sosyolog, psikolog, karikatürcü, tasarımcı gibi geniş bir yelpazede tutulmamalıdır. 

Bunun nedeni ölçülmeye tabi tutulan bireylerin çok farklı ilgi ve yeteneklerde olmalarıdır ve 

ancak çok geniş bir uzman/bilirkişice hazırlanan açık uçlu soruların bu öğrencileri ölçmeye 

yeterlilik göstereceğidir. Bu kişiler arasında seçilecek bireylerin ülkenin ilerik 

üniversitelerindeki saygın akademisyenlerin oluşturacağı seçkilerce yapılmalı ve bu 

yapılırken temel kıstas nitelik ve işlev olmalıdır.  

Sorular tek seferde çokca hazırlanıp soru havuzları oluşturularak değil ülkenin, 

dünyanın, eğitselliğin, bilimin ve sosyalliğin değişim ve gelişimini sınav içeriğine yansıtacak 

düzeyde olması gerektirdiğinden her yıl yeniden hazırlanmalı ve tüm kapsam, yordama ve 

ölçme/değerlendirme aşamalarına tabi tutularak uygulamaya konulmalıdır. 
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SINAVIN UYGULANMA ARALIKLARI 

Eğitsel, bilişsel ve bunlarla ilintili olan gelişim alanları uzun bir süreç 

gerektirmektedir. Sınavlarda ölçülecek ilgi ve yeteneklerin öğrencinin gelişimsel süreci 

içerisinde değişip gelişeceği gibi yön değiştirip başka alana evrileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Gerek ortaokul gerekse ortaöğretim sonucunda öğrencilerin sınava tabi tutulup ölçme 

ve yerleştirmenin sadece son yılın verileriyle yapmak işlem niteliğinin işlevsiz kılınmasına 

neden olabilir. Önerilen sınav sistemi ortaokulun 6., 7., ve 8. sınıfında yapılmalıdır. Bunun 

daraltılıp genişletilmesi oluşturulacak üst kurulun kararıyla da değiştirilebilir ancak soyut 

işlemsel döneme girmiş bireylerin bilişsel gelişimi bu yaşlarda başladığı için ölçmeyi bu 

yaştan itibaren yapmak daha yerinde olacaktır. Sınav içeriği hem öğrencinin yaş gelişimselliği 

hem de hedefteki amaçların vargısallığındaki durumları ölçer düzeyde olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

SINAVIN UYGULANMASI 

Soru sayısı gibi değişkenler anın gerektirdiklerine bağlı olarak değişecektir ancak 

sınav süresi bir ders saati gibi katı ve kaygı uyandıracak yapıdan çıkarılarak tüm bir öğüne 

yayılmalıdır. Nitekim rapora eklenen açık uçlu soruların sınav süreleri en az iki ders saati 

verilmiş olup öğrencilerin zamanla ilgili kaygıları nispeten ortadan kaldırılmıştır. Bunun 

nedeniyse açık uçlu soruların yanıtlandıkça bağlamın genişlediği, içeriğin gelişip derinleştiği 

ve yanıtın gittikçe heterojen ama ayağı yere sağlam basan bir yapıya evrilmesinden ötürüdür. 

Kısa ya da çoktan seçmeli testlerdeki tek yönlü yanıt isteğinin öğrenci potansiyelini 

baskılayan yön, açık uçlu sınavlarda yerini çok katmanlı ve yanıtlama isteği uyandıran bir 

yapıya dönüşmektedir. Yenilenecek olan sınav yine TEOG’da olduğu gibi öğrencinin kendi 

okulunda yapılmalıdır. 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tüm dünyada eğitim bakanlıklarını merkezi sınavların çoktan seçmeli olmasına sevk 

eden neden başında öğrenci fazlalılığı, maliyet, zaman ve ölçmede standardının 

yakalanmasıdır. Bu kaygılar kuşkusuz zorunlu olarak nitelik düşürücü eylemleri doğurtabilir 
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fakat doğru ve kararlı bir planlamayla nitelikli bir değerlendirme aşamasına gelinebilir. Bir 

milyon civarında öğretmenin olması yükü hafifleten bir durumdur. Merkezi sınavlarda 6 

dersin yanına sanat ve spor derslerinin uygulamalı olarak değerlendirmeye konulduğu bir 

sınav yapısında öğrenciler gerek akademik gerekse yeteneksel yönden ölçüldüğünde 

yapılacak olan sınav, TEOG’a göre daha kapsayıcı bir role kavuşacaktır. İşin ayrıntısına 

dönüp Türkçe dersi  bir taslak yapalım: 

Sınava 1.200.000 öğrenci girecek olsun. 

Puanlamadaki hassasiyeti arttırmak için aynı sınav kağıdı 3 okuyucu tarafından okunsun. 

Bu toplamda 3.600.000 sınav kâğıdı etmektedir. 

Bu sınavların okunması için kapsamlı niteliklerle seçilmiş ve eğitilmiş 10.000 öğretmen 

görevlendirilsin. 

Her bir öğretmene okuyacağı 360 adet sınav kâğıdı düşmektedir. 

Bir sınav kâğıdı için azami okunma süresi hesaplandıktan sonra okunma başlanır ve bir ayı 

geçmeyecek sürede tüm açık uçlu sınav kâğıtları 3 farklı değerlendirmeci tarafından okunmuş 

olacaktır. 

Tüm bu aşamalar tüm dersler için uygulayabilir ve diğer bazı derslerin Türkçeden daha az 

emek gerektireceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Seçilecek kişilerde çalışma yılı, hizmet puanı ya da mezun olduğu üniversite gibi 

aslında zaman içinde öznelleşen ve niteliği tam yansıtmayan durumların yanılgısına 

düşülmemelidir. İlkin Türkiye sınav okuyucusu olmak isteyen Türkçe öğretmenlerinin yaşına, 

çalışma yılına ya da hizmet yılına bakmadan açık uçlu bir sınava tabi tutmak olmalıdır.  

Soruların içeriği ve biçimi tıpkı öğrencilere sorulacak formatta ama okuyucunun akademik, 

sanatsal, sosyal, psikolojik, dilsel, kurgusal vb yönlerden tam olarak ölçebilecek bir sınavın 

oluşturulması ve gönüllü öğretmenlerin burada ölçülmesi olacaktır. Soruları oluşturacak ve 

sınavı okuyacak kurulun yine geniş bir yelpazede görev yapan bilirkişilerin olmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Sınavın değerlendirmesi yine öğrenci kâğıtlarında olduğu gibi 3 ayrı 

değerlendirmeci tarafından yapılması sınav nesnelliğine katkı yapmış olacaktır. Bu şekilde 

oluşturulan bir yapının döngüsü kısa bir sürede sağlanmış olunulacak ve öğretmen sayısında 

oluşacak eksilme durumlarında yine aynı süreçler takip edilerek eksikler tamamlanmış 

olunacaktır. İstenilen sayıda gönüllü başvurusu olmadığında ise alanında lisansüstü vb eğitim 
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düzeyindekiler ve kurulca oluşturulmuş standart şartlardaki öğretmenler Bakanlıkça resen 

görevlendirilebilir. 

Yukarıda kurgusal olarak dile getirilen öğrenci, öğretmen, sınav kâğıdı sayısı gibi 

sayılar uygun görülen biçimde değiştirilebilir. Okuma ortamları, okuyucuyla kâğıdın aynı 

ortamda olabileceği gibi bilgisayar ortamına aktarılmış ve internet üzerinden her okuyucunun 

kendi evinde de değerlendirilebilir. Her öğrenciye öğrencinin bile bilmeyeceği biçimde bir 

kod verilecek ve bu şekilde okuyucu da kimin kâğıdını değerlendirdiğine dair bir bilgisi 

olmayacak.  

Tüm bu işlemlerin maliyeti geniş çaplı bir beyin fırtınası ile minimuma indirilerek 

bütçeyi zorlamayacak bir düzeye getirilebilir. Örneğin öğretmenlerin 360 sınav kâğıdını 10 

gibi bir sürede kendi evinde okuması, olası bir tek merkezde toplanıp okumaya göre kat be kat 

daha uygun bir maliyet çıkaracaktır. 

 

BU SINAV TÜRÜNÜN KAZANDIRACAKLARI 

 Açık uçlu sınavın olumlukları salt sınav anı ve sonrasına değil geriye dönük sağaltıcı 

bir işlev de görmüş olacaktır. Bunlar: 

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DAHA AZ KULLANILMASI 

Araştırmaların ortaya koyduğu ve hemen her fırsatta öğrenci bilişine zarar verdiği 

belirtilen çoktan seçmeli sınavların gerek içeriksel hazırlama gerekse okunup 

değerlendirmelerinin kolaylığı yüzünden okullarda hemen hemen tüm öğretmenlerce ders 

farkı gözetilmeksizin yaygınlıkla kullanıldığı ve bunun kullanılma gerekçesinin de “merkezi 

sınavlar çoktan seçmelidir” gerekçesine dayandırıldığı gözlemlenmiştir. Merkezi sınavın artık 

farklı bir formatla yapılacak olması öğretmenlerin bu gerekçe; öğrencilerinse bu beklentiyle 

hareket etmelerini engelleyecek ve zamanla biliş tıkayıcı çoktan seçmeli sınav örnekleri 

kendini yenileyerek daha nitelikli bir düzeye evrileceklerdir. 

 

SINIF İÇİ İKLİMİN ETKİLEŞİMLİ OLMAYA BAŞLAYACAK OLMASI 

Merkezi sınavların yapılış şekli ve içeriği sınıf içi ders işlenişin sadece öğretmen 

merkezli olmasına neden olmuş ve bu etkileşimliliği ortadan kaldırmıştır. Konuların ezbere 
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yakın olması, ders anlatımın düz anlatıma kaymasına ve öğrencinin bilgi bloklarını alıp 

herhangi bir işleme tabi tutmadan zihninde tutmaya çalıştığı bir yapıya dönüşmüştür. Sınav 

sisteminin değişmesi ile beraber bu kabuk kırılarak etkileşimli, paylaşımcı ve etkin bir sınıf 

iklimine dönüşmesinin önü açılacaktır. Merkezin salt öğretmenden çıkıp tüm sınıfa yayılması 

fikir zenginliğinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. 

 

ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ YENİLEME GEREKSİNİMİNİN DOĞACAK 

OLMASI 

Açık uçlu soruları yanıtlamak kuşkusuz çoktan seçmelilere oranla daha karmaşık, 

emek isteyen, uzun bir süreç gerektiren bir yapıdadır. Merkezi sınavda yaşanacak olan 

dönüşüm, öğretmenlerin sınıf içi öğretim yöntem ve tekniklerini değiştirmesini, öğrenciyi 

merkeze alan bir yöne dönmesini zorunlu kılacaktır çünkü mevcut düz anlatım ya da 

öğretmen merkezli yapı öğrencinin çok boyutluluğunu kısırlaştıran bir yapıydı. Bu yapı yeni 

sınav sistemiyle yetmeye ve değişimi zorunlu kılan bir süreci başlatacaktır. 

 

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI OLUŞTURACAK OLMASI 

Kitap okuma alışkanlığı oluşturmak için yapılan iyi niyetli ama yanlış adımlar, 

ülkemizde okuma oranının düşük kalmasına neden olmuştur. Uygun olmayan kitap seçimi, 

ödev olarak özet istenimi vb durumlar öğrencilerin kitap okumaktan soğumasına neden 

olmuştur. Yeni süreç, zihnin önündeki bariyerleri kırmaya başlayacağından öğrencinin 

kendini bilişsel olarak geliştirmek istemesinde ona en çok yardımcı olacak olan kitaplara 

dönecek olması öngörülen bir durumdur. 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ DÜZEY FARKININ AZALACAK 

OLMASI 

Merkezi sınavların yerleştirme sistematiğinde baştan aşağıya bir sıralama oluşturup en 

iyi öğrenciyi görece en tepedeki, en alttakini de en alt düzeydeki okula tercih talebine göre 

yerleştirmektir. Bu durum, okulların öğrenci düzeyleri arasındaki farkın çok fazla açılmasına 

ve bu kurumlarda sunulan eğitim kalitesinin düşmesine neden olduğu gözlemlenmiştir. Açık 
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uçlu sınav ve bunu geriye olumlu yansımasındaki açık uçlu etkinlikler vb değişimler 

öğrencilerin düzeyinde genel bir sağaltma durumu yaratacaktır. Bu yaratım, öğrencinin 

düşünsel yönünü geliştirecek bu da gerek sosyal becerilerin gerekse bireysel düzeyin 

yükselmesine katkı sağlayacak ve tümden bir iyileşmenin yolu açılmış olacaktır. 

Bakanlıkça gerekli görüldüğü halde tüm bu süreçlerde görev almayı kabul ederim. 
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