
 

EĞİTİMDE SINAV BİLMECESİ 

 

Gün geçmiyor ki eğitimde bir değişiklik olmasın. Elbette değişim güzeldir, 

gereklidir ve hatta zorunludur. Hayata yenilikçi bir görüşle yaklaşmak, neredeyse her 

zaman olumlu yönde ilerlemelere yol açar. Bilime inanan herkes bunu bilir. Ben de 

biliyorum. Bu sebeple de her zaman yeniliklere ve değişime sıcak bakıyorum fakat bu 

yenilikler biz öğrencilerin aleyhine olunca, kaygılarım ön plana çıkıyor.   

Gelecek sene yeni ismiyle LKS’ye gireceğim. Bu sene 8. sınıfta okumakta olan 

ağabey ve ablalarım bu sınava girecekler. TEOG hakkında iyi kötü bilgi sahibi 

olmuştum ve kendimi ona göre programlamıştım. Soruların seviyesine göre kendime 

bir plan hazırlamıştım. Şimdiyse yeni sistemi anlamaya çalışıyorum. Anladığım 

kadarıyla sınav zorunluluğu kalkıyormuş. İsteyen sınava girecek ve “nitelikli okul” 

olarak tanımlanan okullara puanı yeterse yerleşecek. Buraya kadar her şey kulağa 

hoş geliyor. Gelelim işin aslına… 

Öncelikle nitelikli okul tanımlamasına karşıyım.  Nitelikli okul varsa niteliksiz 

okul da var demektir. Niteliksiz okul tanımlaması ise aşağılayıcı geliyor bana. 

Düşünsenize, sınavda başarısız oldum ve nitelikli olmayan bir okula yerleştim.  Bunu 

kimseye söyleyemem.  “Ben niteliksiz bir okulun, niteliksiz bir öğrencisiyim.” diye 

nasıl söylerim? Söyleyemem. Bu benim onurumu incitir. 

Bildiğiniz gibi TEOG’a girmek bir zorunluluktu ve böylece ülkedeki tüm 8. sınıf 

öğrencileri kendini deneme fırsatı yakalıyordu. Kimine bu sınav ağır geliyordu elbette.  

Ancak çoğunluk için bir fırsat olduğu bir gerçekti. Bu sebeple herkesin katıldığı bir 

sınav, eğitimde eşitlik ilkesinin bir gereği idi. Peki, ya şimdi?  Dileyenler sınava 

girebilecek. Adıyaman’da çobanlık yapan bir çocuk, annesi ve babası eğitim 

hakkında bilinçli olmayan bir başka çocuk veya Edirne’nin, Hakkâri’nin, Kayseri’nin 

ücra bir köyünde okuyan bir çocuk bu sınava girmeyebilir. Geleceği parlak olabilecek 

bu çocuklar belki bilinçsizlik belki de imkânsızlık sebebi ile geleceklerinden mahrum 

olacaklar. Bir bakıma geleceklerinden vazgeçmek zorunda kalacaklar. Kendi yetenek 

ve başarılarını sergileme fırsatını kaçırmış olacaklar.  

Ben, burada birçok imkâna sahibim. Yarı özel bir okulum, bilinçli bir ailem, 

eğitim konusunda duyarlı bir çevrem var. Ben bir şekilde bu sınava adapte olup bir 

yer kazanmaya çalışacağım. Kendimi yetersiz gördüğüm konularda özel ders 

alabileceğim belki de. Fakat yukarıda söylediğim çocuklar bu imkândan 



faydalanamayacaklar. Belki de özel derse ihtiyaç duymadan bu sınavı başarıyla 

geçebilecek öğrenciler, o sınava girip yeteneklerini sergileyemeyecekler.  Bunu 

düşündükçe çok üzülüyorum. 

Öte yandan, bu sene sınava girecek arkadaşlarım kara kara düşünüyorlar.  

Tüm son sınıf arkadaşlarımın aklındaki soru bu yeniliğin olumlu yönde olup 

olmayacağı. Sınav stresleri ikiye katlandı.  Çünkü hazırlandıkları sınavın yerine nasıl 

bir sınav geleceği hakkında tam olarak bir fikirleri yok. Hatırlarsanız eğitim öğretim 

yılının başında aniden sınav değişikliği kararı alınmıştı. Yaklaşık iki ay nasıl bir sistem 

geleceğini kimse bilemedi.  Önce sınavın tümden kaldırıldığı söylendi, öğrenciler 

rehavete kapıldılar, ders çalışmayı bıraktılar. Ardından sınavın kaldırılmadığı, sadece 

sınav sisteminde değişiklik olduğu söylendi. Bu sefer de nasıl bir sınav olacağı 

bilmecesi başladı. Kimi PİSA sınavına benzeyecek dedi, kimi daha zor olacak dedi, 

kimi yeteneklerin ön plana çıkacağını söyledi. Hiçbiri olmadı. Hocalarımız sınavın 

2009’daki SBS’ ye benzediğini söylediler.  Hatta geçmiş yıllarda çıkan soruları 

çözmeye başladık bile.  

Peki, madem eski sınavlara benzeyecek, neden sınav sistemi değişti dediler? 

Bilimde hep ileriye kuralı yok mu? Geriye doğru bir değişim doğru mu? Yenilikçilik 

geriye dönmek midir? 

Kafamda bu tarz sorular var. Sınava hazırlanıyorum.  Doğrusu hazırlanmaya 

çalışıyorum. Muhtemelen diğer arkadaşlarım da benzer duygularla sınava 

hazırlanıyor. Peki, başta da dediğim gibi televizyonlarda eğitimcilerin de söylediği 

“dezavantajlı gruplar” yani köydekiler, özel ders alacak imkânı olmayanlar, kurs 

imkânı olmayanlar hatta evinden çok uzaktaki okullara gidenlere ne olacak? Bu ve 

benzeri sorular zihnimin tam ortasında bir soru işaretine sebep oluyor. 

Endişeleniyorum. Gelecek için… Geleceğimiz için… Geleceğim için…  

 Geleceğimiz yanlış zamanda, yanlış kararlarla kararıyor. Geleceğin bilim 

insanlarının eğitimsizliğe mahkûm olması, kaygı ve endişemi artırıyor. Üzülüyorum. 

Lütfen, biz çocuklar lehine olacak kararlar alın sevgili büyüklerim. Eğer hiçbir 

fikriniz yoksa, en azından temeli atılmış bir düzeni bozmayın.  Yeniden inşa etmeye 

çalışmayın. Aksine, ekleyin. Bu yapıyı sağlamlaştırmak için çalışın.  Unutmayın, 

geleceğimiz sizin elinizde. 
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