
MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİĞER ÜLKELERDE LİSE BİTİRME SINAVLARI

ve

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN

LİSE BİTİRME SINAVI MODELİ ÖNERİSİ

Dr. Semra TİCAN BAŞARAN

Ankara, 2005



SUNUŞ

Eğitimi  Araştırma  ve  Geliştirme  Dairesi  (EARGED)  Başkanlığı,  kuruluşundan  bu 

yana  geçen  sürede  diğer  alanlarda  olduğu  gibi,  eğitim  araştırmaları  konusunda da  ortaya 

koyduğu performansla eğitim dünyasında saygın bir yer edinmiştir. Bu başarıyı,  Bakanlığın 

ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, eğitimde daha iyiye ulaşmak amacıyla yaptığı bilimsel 

araştırmalar  sonucu  ilgililere  sunduğu  uygulamaya  yönelik  önerileri  ile  yakalamıştır. 

EARGED bu ürünlerin bir bölümünü başta üniversiteler olmak üzere eğitimle ilgili kurum ve 

kuruluşlarla  yaptığı  iş  birliği  çalışmaları  sonucu ortaya  koyarken,  bir  bölümünü  de  kendi 

kaynakları  ile ortaya koymaktadır.  Bu çalışma da EARGED’in kendi kaynakları  ile ortaya 

koyduğu çalışmalardan bir yenisidir.

EARGED’in eğitim araştırmaları  konusundaki  başarısını  pekiştirir  nitelikte  olan bu 

çalışmada;  “Ortaöğretimin  Yeniden  Yapılandırılması  Projesi”nin  bir  parçası  olarak,  “Lise 

Bitirme Sınavları (LBS)” mercek altına alınmıştır.

Çalışma  yedi  bölümden  oluşmaktadır.  İlk  bölüm olan  giriş  bölümünde  çalışmanın 

gerekliliği  ortaya  konulmuştur.  İkinci  bölümde,  uluslar  arası  literatürde  LBS’lerin  tanımı, 

amacı, dayanağı ve bir sistemde LBS uygulamasına geçilmeden once üzerinde düşünülmesi 

gereken hususlar gibi temel konulara yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde, Bakalorya (Uluslar arası, Avrupa ve Fransız), A- Level Derecesi, 

Abitur ve Advanced Placement gibi uluslar arası düzeyde tanınmakta olan özel programlar ve 

bunlara ilişkin bitirme derecelerine yer verilmiştir.

Dördüncü  bölümde,  Avrupa  Birliğine  (AB)  üye  ve  üye  olmayan  ülkelerdeki  lise 

bitirme koşulları ve bu kapsamda LBS’ler incelenirken, beşinci bölümde AB’ye üye ve üye 

olmayan 31 ülkenin üniversiteye giriş sistemi incelenmiştir.

Altıncı bölümde, uluslar arası literatürde LBS’lerle ilgili olarak yapılmış araştırmalar 

incelenmiş  ve  bu  araştırmalardan  hareketle  LBS’lerin  sınırlılıkları  ve  toplumun  çeşitli 

kesimlerinin bu sınavlara bakış açıları özetlenmiştir.

Yedinci  ve  son  bölümde,  LBS’ler  ile  ilgili  olarak  elde  edilen  tüm  kaynaklar  ve 

ülkemizdeki ortaöğretim sistemi göz önünde bulundurularak geliştirilen Lise Bitirme Sınavı 

Modeli’ne yer verilmiştir.

Çalışmanın,  ortaöğretimin  yeniden  yapılandırılması  sürecinde  LBS’lerle  ilgili 

politikaların  oluşturulmasında  yol  gösterici  olmasını  dilerim.  Çalışmayı  yapan  dairemiz 

çalışanı Dr. Semra TİCAN BAŞARAN’a teşekkür ederim.

Dr. Ruhi KILIÇ
Daire Başkanı
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bilgi  çağı  olarak  adlandırılan  yeni  yüzyıl,  bilim ve  teknolojide  yaşanan  gelişmelere 

paralel  olarak toplumsal  yaşamda da birçok gelişmeleri  beraberinde getirmiştir.  Toplumsal 

süreklilik için bilgiyi üreten, paylaşan, rekabet edebilen, demokratik değerleri içselleştirmiş, 

nitelikli  insan gücünü zorunlu  kılmıştır.  İstenilen  bu  insan  gücünün oluşturulması  için  de 

etkili  okullara  ihtiyaç  duyulmaktadır.  Bu  ihtiyacın  farkında  olan  ülkeler,  okul  öncesi 

eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerinde niteliği arttırma arayışlarına hızla 

devam  etmektedirler.  Ülkemizde  de  bu  kapsamda  MEB  tarafından  çeşitli  çalışmalar 

yapılmaktadır.  İlköğretimde  niteliğin  arttırılmasına  yönelik  projeler,  paralelinde  orta 

öğretimde kalitenin arttırılmasına yönelik yeni birçok çalışma başlatılmıştır. Orta Öğretimin 

Yeniden Yapılandırılması Projesi bu çalışmalardan en yeni ve en büyük olanlarındandır. Orta 

öğretimde  niteliğin  arttırılmasının  hedeflendiği  bu  çalışmalarda  özellikle  orta  öğretim 

kurumlarının etkililiği gösterir ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Drever’e  (1990)  göre  öğrencilerin  akademik  başarıları  ve  tutumları  bir  okulun 

etkililiğinin  en  önemli  göstergeleridir  çünkü;  bunlar  öğrencilerin  söz  konusu  okulda  elde 

ettikleri  kazanımların göstergeleridir.  Ulusal veya bölgesel düzeyde yapılan standart başarı 

testlerinin  sonuçları  bu  amaç  için  yararlanılabilecek  araçlardır.  Davies  ve  Ellison  (1995) 

“müşteri (öğrenci, öğretmen, yönetici,  veli, vb.) memnuniyetini” de bir okulun etkililiğinin 

alternatif bir göstergesi olabileceğini ifade etmiştir. Fakat bunu salt bir gösterge olmaktan çok 

standart  başarı  testlerinden  elde  edilen  bulguları  destekleyici  bir  öğe  olarak  önermiştir. 

Dolayısıyla  öğrencinin  akademik  başarısı  ve  tutumlarının  bir  okulun  etkililiğinden  söz 

edebilmek için öncelikle ele alınması gereken göstergeler olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde okulların etkililiği veya başarı durumu denince ilk olarak bir üst öğrenim 

kurumlarının giriş sınavlarını  kazanan öğrenci oranı gelmektedir.  Söz konusu orta öğretim 

kurumları ise ÖSS’yi kazanan öğrenci, daha da ötesi üniversiteye girebilen mezun sayısı akla 

gelmektedir  (Tican-Başaran,  2005).  Ancak,  son yıllarda  yaşanan ve kamuoyunda da sıkça 

tartışılmakta olan sorunlar nedeniyle, ÖSS’nin, orta öğretimdeki niteliğin bir göstergesi olarak 

ele alınması tartışılır hale gelmiştir. 

Ülkemizde  ÖSS  yüksek  öğrenim  talebinde  bulunan  bireylerin  bu  nitelikte  olup 

olmadığının  belirlenmesi  amacıyla  uygulanmaktadır.  Sınavın  ikinci  akademik  gerekçesi, 

adayların  sahip  oldukları  yeteneklerin,  becerilerin  kısacası  donanımlarının  yükseköğretim 



almak  istedikleri  alanın  gereklilikleri  ile,  örtüşüp  örtüşmediğinin  belirlenmesidir.  Ancak, 

geçen zaman içinde, hızla büyüyen yüksek öğrenim talebi karşısında, ÖSS’nin temel işlevi, 

yeterlilik ve yatkınlığı ölçmekten çok, adayları üniversitelerin kontenjanlarına göre “elemek” 

haline gelmiştir. ÖSS, seçen bir değerlendirme sınavı olmak yerine, eleyici ve bu nedenle de 

yarışmacı karakteri ağır basan bir sınav haline gelmiştir. Öte yandan, akademisyenlerin bütün 

öğrenim hayatları “3 saat süren bir testle” değerlendirilen ve yüksek öğrenime uygun bulunan 

öğrencilerin “genel yönelimleri ve öğrenme becerileri” hakkındaki şikâyetleri de ÖSS’nin orta 

öğretim  kurumlarının  etkililiğini  iyi  bir  göstergesi  olup  olmadığı  konusundaki  kaygıları 

destekler niteliktedir.  Nitekim, akademisyenler,  yükseköğretimin ilk yıllarının,  “sadece test 

sorusu çözme” becerisi kazanmış; test yoluyla sorgulanamayan konularda üst düzey öğrenme 

becerileri  kazanamamış  yeni  öğrenci  kitlesinin yüksek öğrenim için gerekli  eksikliklerinin 

giderilmesi için emek ve zaman harcandığını belirtmeleri önemli bir diğer konudur. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden hareketle, Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması 

kapsamında orta öğretimdeki niteliğin değerlendirilmesi (orta öğretimin hedeflerinin ulaşılıp 

ulaşılmadığını,  güçlü yanları  ve iyileştirmeye  açık  yanları  vb.nin değerlendirilmesi)  ve bu 

değerlendirmeler sonucu orta öğretimle ilgili politika ve uygulamalara yön verilmesi amacıyla 

orta  öğretim sonrasına Bitirme Sınavının (bu çalışmada kısaca Lise Bitirme Sınavı  (LBS) 

olarak isimlendirilmiştir) getirilmesi MEB’in gündemine gelmiştir.

Bu çalışma MEB’in bu konuda geliştireceği politikalara ışık tutmak acıyla hazırlanmış 

taslak bir  çalışmadır.  Bu kapsamda ulusal  ve uluslar  arası  literatürde  LBS’lerin  tanımı ve 

amaçları,  AB ülkeleri  dahil  çeşitli  ülkelerdeki  LBS uygulamaları,  uzun yıllardır  LBS’leri 

uygulayan ülkelerde bu sınavların avantajları veya sınırlılıklarına ilişkin yapılmış araştırmalar 

incelenmiş ve elde edilen bu veriler üzerine Türk orta öğretim sistemi için bir LBS Modeli 

önerilmiştir. Bu model taslak bir model olup literatüre dayalı olarak geliştirilmiş bir modeldir. 

Ancak, EARGED koordinesinde MEB’in orta öğretimle ilgili  icrâ birimleri  (Orta Öğretim 

Gn.  Md.,  Kız  Teknik  Öğretim  Gn.  Md.  ve  Erkek  Teknik  Öğretim  Gn.  Md,  Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitimi Gn. Md. vb.),  TTK, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  Gn. Md., 

Eğitim  Teknolojileri  Gn.  Md.  (Sınavlar  Dairesi  Başkanlığı)  ve  ÖSYM  temsilcilerinden 

oluşacak  bir  çalışma  grubuyla  Taslak  Model  daha  da  geliştirilmelidir.  Daha  ileriki  bir 

aşamada olgunlaştırılan bu model  MEB’in önümüzdeki  günler için gündemine aldığı  Orta 

Öğretimin Yeniden Yapılandırılması konulu Millî Eğitim Şûrasında akademisyenler ve MEB 

temsilcilerinin yanı sıra veliler, iş veren, YÖK gibi eğitimle ilgili tüm çevrelerin tartışmasına 

açılmalı ve sorumluluğun toplumsal olarak paylaşıldığı bir yaklaşımla uygulamaya hazır hale 

getirilmelidir. 
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BÖLÜM II 

LİSE BİTİRME SINAVLARI 

LBS’lerin Tanımı

Genel olarak Lise Bitirme Sınavları  Lise Diploması  verebilmek için  yapılan sınavlar 

şeklinde tanımlanabilir. Ashford (2003)’a göre LBS’ler, “diplomaların bir anlamı olduğundan, 

yani mezunların yüksek öğrenim veya iş dünyası için gerekli bilgi ve becerileri kazandıklarını 

emin olmak için yapılan sınavlardır.

Amerika Eğitim Araştırmaları Birliği (2000)’ne göre LBS’leri de içeren “Yüksek Çıtalı 

Sınavlar”  (High  Stakes  Exams)  eğitimciler  ve  öğrenciler  için  önemli  sonuçları  olan 

sınavlardır. Öğrenciler için bu sınavlardan bazıları, özel akademik gerekliliklerinin kazanılıp 

kazanılmadığının belirlenmesini, bir üst sınıfa veya bir üst öğrenime geçişi, diploma almayı 

diğer bir değişle iş dünyasına veya yüksek öğrenime geçişi ve hayat için gerekli bazı bilgi ve 

becerilerin kazanılması anlamında “bir şeyler ifade eden” sınavlardır.

ABD’de her geçen yıl LBS kriterleri daha da zorlaştırılmaktadır. Bu nedenle,” veliler, 

öğrenciler  ve  eğitimciler  tarafından  bu  sınavlara  “High Stakes  Tests”  yani  Yüksek Çıtalı 

Sınavlar” ya da “Üst Düzey Sınavlar” da denilmektedir. “High Stakes” denmeleri, sınavların 

zor  olması  ve  bir  öğrencinin  tüm  okul  kariyerinin,  okul  performansına  bütüncül  olarak 

bakılmaksızın sadece bu sınava dayandırılmasından kaynaklanmaktadır. LBS’lerin bu yanının 

eleştirildiğini ima etmek için özellikle böyle bir isim seçilmiştir. 

LBS’lerin Amacı

LBS’lerin  amacı  kabaca,  öğretmenlerin  öğrettiğini,  öğrencilerin  öğrendiğini 

kanıtlamaktır.  Bir  diğer  tanımda  LBS’lerin  amacı,  bir  öğrencinin  üst  sınıfa  veya  bir  üst 

öğrenime  geçip  geçemeyeceğine,  öğretmen  veya  yöneticilerin  görevlerine  devam  edip-

etmeyeceklerine,  ekstra  ücreti  hak  edip  etmediklerine  ya  da  okulun  devlet  tarafından 

cezalandırılıp veya ödüllendirileceğine karar vermek şeklinde tanımlanmaktadır.  Buna göre 

temel amaç, orta öğretimde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamaktır.

Bu sınavlarda değerlendirilen iki temel faktör; orta öğretimin hedefleri arasında yer alan 

bazı  bilgi  ve  becerilerin  öğrencilerce  kazanılıp  kazanılmadığı  ve  bu  testlerde  asgarî 

performansın  gösterilip  gösterilmediğidir.  Dolayısıyla  bu  iki  temel  faktör  lise  diploması 

alabilmenin de iki temel koşulunu oluşturmaktadır.



LBS’yi  geçemeyip  diploma  alamayacak  öğrencilere  Lise  Bitirme  Belgesi  (LBB) 

verilmesi  özellikle  sınıf  tekrarları  için  yeterli  bütçesi  ve fizikî  veya  insan  kaynağı  olarak 

imkânları sınırlı olan bölgeler için öğrenciyi daha fazla okulda tutmamak anlamında yaygın 

olarak  kullanılan  alternatif  bir  mezuniyet  şeklidir.  Bu  durum ABD’nin  birçok  eyaletinde 

velilerin  ve  öğrencilerin  protestosuna  neden  olmaktadır.  Sınavı  geçemeyen  on  binlerce 

öğrenciye diploma verilmemesi gerçekten üzücü bir durumdur. Ancak, bu karar diplomanın 

öğrencinin orta öğretime devam ettiğini göstermekten fazlasını ifade ettiğinden emin olmak 

için  24 eyalet  tarafından maksatlı  olarak alınmış  bir  karardır.  Çünkü, 2002’de yapılan  bir 

kamuoyu araştırmasına göre öğretmenlerin % 63’ünün lise notlarının öğrencilerin başarısını 

yansıttığına inanırken buna karşın, akademisyenlerin %23’ünün bu şekilde düşünmesi, aynı 

şekilde,  2001’de  yapılan  kamuoyu  araştırmasına  göre  öğretmenlerin  %78’inin  diplomanın 

öğrencileri  iş dünyasına hazırladığını  söylemesine karşın, işverenlerin  %41’inin bu şekilde 

düşünmesi bu kararlar için zemin oluşturmuştur.

Yine Birleşik Devletler  Eğitim Departmanı tarafından 1988’de uygulanan federal test 

sonuçlarının  incelendiği  araştırmada,  fakir  bölgedeki  bir  “A”  düzey  öğrencisinin,  zengin 

bölgedeki “D” düzey öğrencisi ile aynı LBS puanı aldığı bulunmuştur. Bu ve buna benzer 

araştırmalar  notların  öğrenmenin  sınırlı  bir  göstergesi  olduğunu,  öğrenmenin  gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin anlaşılması için daha fazla göstergeye ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

Geride Çocuk Kalmasın (No Child Left Behind)” Yasası ve LBS’ler

Son yıllarda ABD’de birçok eyalet, haklarındaki birçok tartışmalı konuya rağmen, lise 

diploması verebilmek için eyalet düzeyindeki sınavların yanı sıra ulusal düzeydeki LBS’lere 

de girme zorunluluğu getirmektedir.  Bu zorunluluk ABD’de 2001’de kabul edilen “Geride 

Çocuk  Kalmasın  (No  Child  Left  Behind)”  yasası  (Federal  Orta  Öğretim  Kanununun 

güncelleşmiş şekli) ile gündeme gelmiştir. Bu yasaya göre, öğrencilerin bir üst düzey eğitime 

geçip geçmeyeceğinin yanı sıra okullara ayrılan bütçeler, öğretmenlere verilecek ödüller ve 

okulların  sürekliliğine  LBS  sonuçlarına  göre  karar  verilecektir.  Hatta,  Eyalet  Eğitim 

Departmanı “Akademik İflas” yaşayan bir okulun kapatılmasına dahi karar verebilecektir.

“Geride Çocuk Kalmasın” (No Child Left Behind) Yasası sonrasında okullar, başarısız 

okul  veya  gelişmeye  ihtiyacı  olan  okul  damgası  yememek  için  kendilerini  baskı  altında 

hissetmeye başlamışlardır.  Bir okulun bu şekilde tanımlanması demek, çevresiyle ve kendi 

içindeki  ilişkilerde  kabus  yaşanması  demek,  bu  da  sinirli,  “çocuğumu  başarılı  bir  okula 

gönderdiğimi sanıyordum” diyen mutsuz ve çocuğunun kaydını başarılı bir okula alan veliler 
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anlamına gelmektedir.  Bir  velinin başarısı  düşük bir  okuldan çocuğunu alıp,  başarısı  daha 

yüksek bir okula verme hakkı vardır. Bu durumda o çocuk için okula ayrılan ödenek başarılı 

okula kaydırılmaktadır.  Böylece başarılı okullar ödüllendirilirken başarısı düşen okullar bir 

anlamda  cezalandırılmış  olmaktadır.  Eğer  bu  durum başarısı  düşük okul  için  sürekli  hâle 

gelirse,  başarılı  okullarla  arasındaki  ekonomik  farklılık  daha  da  keskinleşmektedir. 

Dolayısıyla,  çoğu  zaman  okullarda  ekonomik  zorluklarla  baş  etmeye  çalışılırken,  başarı 

düşmekte, ‘akademik iflas “ noktasına gelinmektedir. 

LBS’lerin Dayanağı

Taraftarlarına  göre  -ki  bunlar  genelde  politikacılar,  iş  dünyasının  önde  gelenleri,  ve 

eğitim reformcularıdır- “LBS’ler öğrencilerin iş dünyasının gerektirdiği bir takım yeterlikleri 

kazandıklarını  göstermeleri  için  araçtır.  Ayrıca  bu  testler  öğrencilerin  bu  yeterlikleri 

kazanmalarında motive edici rol üstlenmektedir. Testler eğitimde yüksek standartlar ve sıkı 

bir hesap verebilirlik için en güvenilir yoldur. Ürün Seçki Dosyaları gibi diğer değerlendirme 

yöntemleri  sürecin  objektifliğini  sulandırabilir  ancak,  standartlaştırılmış  testler,  ırk,  sosyo 

ekonomik düzey (SED) vb. farklılıklarına bakılmaksızın tüm öğrencilere aynı  standartların 

sunulmasını  sağlayabilir.  Orta  öğretim sonrası  bitirme sınavının gerekliliğine  inananlardan 

birisi de Oklahoma senatörü Lance Cangill’dir.  Senatör Lance Cangill da diğer eyaletlerde 

olduğu  gibi  kendi  eyaletinde  de  lise  öğrencilerine  diploma verilmeden  önce  bir  sınavdan 

geçirilmelerini  kapsayan  yasal  bir  çalışma  önergesi  vermiştir.  Cangill’e  göre  bir  diploma 

aldığında bunun bir şeyler ifade ettiğinden ancak onu bir sınav sonucu almışsa emin olabiliriz. 

Burada Cangill’in en önemli gerekçesi Oklahoma liselerinden mezun olup üniversiteye giren 

öğrencilerin  %36,5’inin  hazırlık  kurslarına  alınması  dolayısıyla  eğitim  maliyetlerinin 

artmasıdır.  Cangill’e  göre  eğitimde  hedeflerin  net  olarak  ifade  edilmesi  ve  bu  hedeflere 

ulaşılamamasından sadece öğrenciler sorumlu tutulmamalı, okul sistemi, veliler ve toplum da 

sorumlu tutulmalıdır.

Öte yandan, bu görüşe karşılık testlerin bu farklılıkları daha da derinleştirdiği görüşünde 

olanlar  da  vardır.  Bu  kapsamda  eğitim  ve  iş  dünyası  temsilcileri  öğrenci  başarısını 

değerlendirmek  için  farklı  arayışlara  girmişlerdir.  Örneğin,  Mayland’de  halı  hazırda 

uygulanmakta olan öğrencilerin bilgileri geri çağırma mantığına dayalı çoktan seçmeli sorular 

yerine,  öğrencilerin  eleştirel  düşünme  becerilerini  sorgulayan  açık  uçlu  sorulardan  oluşan 

sınavlar giderek değer kazanmaktadır.
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LBS Uygulamasına Geçmeden Önce Üzerinde Düşünülmesi Gereken Konular

LBS’ler  uzun  yıllardır  uygulanmakta  ve  onlarla  ilgili  birçok  araştırma  yapılmış  ve 

yapılmaktadır. Bu araştırmalarda LBS ve benzeri sınavlardan elde edilen bazı dersler şöyle 

özetlenmiştir:

1. Her  zaman  böylesi  testleri  zorunlu  kılmak/dayatmak,  bu sınavları  geliştirmek  ve 

uygulamaktan  kolaydır.  Bir  okulda  mezuniyet  için  bir  sınavı  zorunlu  kılmak 

beraberinde birçok soruyu ve sorunu getirmektedir. Bunlardan bazı örnekler aşağıda 

verilmiştir.

a) Eğer öğrenci lise bir veya ikinci sınıfa geçebiliyorsa diplomasını alıp erkenden 

mezun olabilecek mi, yoksa dördüncü sınıfa kadar bekleyecek mi?

b) Bir test puanı bir öğrenciye diploma verilmemesi için yeterli bir neden midir?

c) Eğer  bir  öğrenci  başarısız  olmuşsa  bu  öğrencinin  hatası  mıdır  yoksa, 

eğitimcilerin  mi?  Bunun  telâfisi  nasıl  yapılacaktır,  ek  olarak  yetiştirme 

programları açılacak mıdır yoksa öğrencinin sorumluluğuna mı bırakılacaktır?

d) Testin içeriğinin standartları kimler tarafından belirlenecektir?

e) Bu sınavların  uygulanması  için  hem maddî  hem de insan kaynağı  anlamında 

kapasite yeterli  midir?  Bu sınavların geliştirilmesi  ve uygulanması veya  telafî 

kurslarının açılması için yeterli bütçe ve donanımlı insan gücü var mıdır?

2. Bazı  durumlarda  LBS’lerle  ilgili  devlet  politikaları  maksadını  aşan  sonuçlara 

ulaşmaktadır. Bu tür durumlar için daima bir “B Plânı” olmalıdır.

3. Sınavı  geçme  sınırı  ne  olmalı  ve  bunu  kimler  belirlemeli?  Bunun  iyi  çok 

plânlanması gerekmektedir.

4. LBS’ler bir  yandan ortak,  genel  bir sınav olarak düşünülürken bir  yandan eşitlik 

ilkesine ters düşmektedir. Bazı durumlarda engellilere, özel eğitim mezunlarına ya 

da üstün yetenekli öğrencilere haksızlık edilmektedir.

5. LBS bir  kere  uyguladıktan  sonra  bunun sürekliliğini  sağlamak  ayrı  bir  konudur. 

ABD’de  birçok  eyalette  uygulanan  LBS’ler  yıllar  geçtikçe  ya  bir  takım  format 

değişiklikleri ile esnetilmekte, ya da tamamen kaldırılmaktadır.

6. Elde edilen veriler kamuoyunun bilgilendirilmesi bakımından nasıl değerlendirilecek 

ve  korunacaktır?  Birçok  durumda  bu  tür  bilgilendirmeler  kamuoyunun  dikkatini 
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önemli noktalara çekebilmektedir.  Aynı veriler farklı yorumlar elde etmek için de 

kullanılabilir.

LBS’lerle  ilgili  olarak  özellikle  politika  oluşturucular  için  LBS’lerin  maliyeti  ve 

yararları ile ilgili öneriler şu şekilde özetlenebilir:

1. LBS sonuçlarından kamuoyunu bilgilendirici  sonuçların elde edilmesi ve 

bunların  duyurulması  gerekmektedir.  Sonuçlar  akademik  çevrelerin 

yorumlayabileceği  ya  da  onların  ihtiyaçları  ile  sınırlı  tutulmamalıdır.  Sonuçlar 

kamuoyunun anlayabileceği genişlikte ve derinlikte ele alınmalı ve bunlar ilgili tüm 

çevrelerle paylaşılmalıdır.

2. Verilerin depolanabileceği güvenilir, güncel veri tabanları temin edilmedir.

3. Elde  edilen  verilerin  güvenilir  bir  şekilde  saklanması  sağlanmalı,  bunun 

için çeşitli teşvikler geliştirilmelidir.

4. Yıllara  göre  bazı  değişkenlerin  incelenmesi  açısından  önceki  yıllara  ait 

verilerin ve elde edilen sonuçların saklanması gerekmektedir. 

5. Eğitim politikalarının güncel olarak takip edilmesi ve yeni politikalar ile 

öğrenci  başarısını  yönlendirici,  destekleyici  çıkarımların  elde  edilmesi 

gerekmektedir.

6. Her türlü eğitim reformunda olduğu gibi LBS’ler ile  ilgili  konularda da 

ailelerin  katılımı  sağlanmalıdır.  Aileler  ikna  edilmeli  ve  taraf  olarak  katılımları 

sağlanmalıdır. LBS’lerde velilerin ikna edilmesi gerektiği önemli bir konudur. Aksi 

takdirde  bunu  topluma  kabul  ettirmek  ve  sürekliliğini  sağlamak  mümkün 

olmayacaktır. Özellikle ülkemizde velilerin ve öğrencilerin OSS yorgunu oldukları 

göz önünde bulundurulursa…
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BÖLÜM III

ULUSLAR ARASI DÜZEYDE TANINAN DİPLOMA VE DERECELER

Bu  bölümde  uluslar  arası  geçerliği  olan  programlar  ve  bu  programlardan  mezun 

olabilmek için girilen sınavlara ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir.

Uluslar Arası Bakalorya (Internatıonal Baccalaureate (IB))

1962 yılında UNESCO ve bazı uluslar arası okulların ortak çalışması sonucu “Diploma 

of the International Baccalaureate” olarak adlandırılan ve hem lise mezuniyet diploması hem 

de üniversiteye hazırlık olarak Baccalaureate Programı ve sonucunda da yeterlik sınavı olarak 

kabul edilen Baccalaureate Sınavı oluşturulmuştur.

IB diploması  uluslar  arası  düzeyde  en çok tanınan  diplomadır.  İki  yıllık  sıkı  bir  IB 

programı sonrası IB sınavını başarıyla geçebilen öğrencilere verilmektedir. Farklı kaynaklarda 

farklı rakamlardan söz edilmekle beraber, dünya genelinde 110 ülkede 1321 okulda isteyen 

öğrencilere IB programı sunulmaktadır.  Bu program, öğrencilerin IB programının yanı sıra 

kendi ülkelerindeki ulusal programı da bitirmelerine olanak sağlamaktadır.

Uluslar  arası  ve  üst  düzey  bir  program  olması  nedeniyle  IB  birçok  ülkenin  eğitim 

sisteminin en iyi örneklerini kapsamakta, dolayısıyla müfredatın içeriği geniş ve derindir.

IB programında altı temel alan bulunmaktadır. IB diploması almak isteyen öğrenciler, 

bu alanlardan birine yönelmek zorundadır. Altı temel alan altında asgari olarak öğrencilerin 

alması gerektiği alt alanlar aşağıda verilmiştir.

1) Dil: Öğrencinin bulunduğu ülkedeki resmî dil alanında konuşma, okuma ve yazma 

becerileri ve edebiyat.

2) İkinci Dil: İkinci bir dilde yazma ve okuma becerileri.

3) Bireyler  ve Toplumlar:  Tarih,  Ekonomi,  Coğrafya,  İş,  Bilgi  Teknolojisi,  Felsefe, 

Psikoloji veya Sosyal Antropoloji

4) Fen Bilimleri: Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri veya Tasarım Teknolojisi. 

Bu  alanda  alınan  tüm  derslerde  o  alana  özgü  ahlakî  ve  etik  konular  bilhassa 

vurgulanmaktadır.

5) Matematik:



6) Sanat:  Görsel sanatlarda müzik,  tiyatro,  dans ve film alanında yaratıcı  çalışmalar 

yaparak ürün ortaya  koymak.  (İlk  beş alandan birisinden alınacak ikinci  bir  ders 

sanat alanından alınması gerekli dersin yerine sayılabilir).

Öğrenciler yukarıda sözü edilen derslerden üç ya da dördünü ileri düzeyde almalıdır. 

Bunun yanı sıra öğrenciler;

1. Ön yargının düşünmeyi nasıl etkilediğini ve akılcı bir savın temellerinin nasıl analiz 

edileceğini çalışmak zorundadır.

2. Sanat, spor dallarından veya toplum hizmetlerinden birine katılmak zorundadır.

3. Detaylı bir araştırma makalesi hazırlamak zorundadır.

Öğrencilerin  performansı  öğretmenleri  ve  dünya  genelindeki  3400  IB  denetçileri 

tarafından  değerlendirilmektedir.  Performansta  belli  bir  mükemmellik  yakalanmaya 

çalışıldığından, değerlendirme farklı ülkelerdeki IB programlarındaki öğrenciler için ortak bir 

not  sistemine  (Criterion  Referenced)  göre  yapılmaktadır.  Aynı  okul  içindeki  diğer  IB 

öğrencilerinin başarılarına (Norm-Referenced) göre değil.

IB diplomasının ön koşulu olmamakla beraber, IB programlarının 11-16 ve 3-12 yaş 

grupları için sunduğu iki ayrı programı daha bulunmaktadır.

Dünya  genelinde  üniversiteler  IB  diplomasını  en  üst  düzey  nitelikte  eğitimin  bir 

göstergesi olarak kabul etmektedirler. Bu nedenle IB diploması olan öğrencileri kabulde ve 

üniversite eğitiminde üst düzey kolaylıklar göstermektedirler.

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate (EB))

EB  öğrencilerin  Avrupa  içinde  dolaşımını  kolaylaştırmak  için  geliştirilmiştir.  Bu 

program Avrupa Birliği okullarında Avrupa Birliği çalışanlarının çocuklarına sunulmaktadır. 

Yedi  yıllık  bu  program,  Dil,  Birinci  Yabancı  Dil,  Matematik,  Fen,  Tarih,  Coğrafya, 

Ahlak/Din ve Beden Eğitimi alanlarında çalışmayı gerektirmektedir. EB, IB gibi öğrencileri 

AB ülkelerinde veya diğer ülkelerde yüksek öğretime veya iş hayatına hazırlamaktadır. EB 

diploması alan öğrenci AB’ye üye ülkelerdeki herhangi bir liseden diploma almış öğrenciye 

verilen tüm haklara sahiptir.

Fransa Bakaloryası

Fransa’da liselerde devam eden orta öğretim öğrencilerinin üç bakalorya derecesinden 

(“Bac”) birini kazanmaları gerekmektedir. Bu üç bakalorya derecesinden ilki; öğrencileri ileri 

düzeyde  fen,  güzel  sanatlar,  edebiyat  ve  beşerî  bilimler  eğitimine  hazırlayan  “Genel 
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Bakalorya”,  ikincisi;  öğrencileri  teknik  yüksek  okullarla  veya  mühendislik  fakültelerine 

hazırlayan  “Teknik  Bakalorya”,  üçüncüsü  ise,  öğrencileri  iş  hayatına  hazırlayan  “Meslekî 

Bakalorya”dır.

IB gibi Fransa Bakaloryası zor ve saygın bir programa dayanmaktadır. Öyle ki “Bac” 

derecesi olan bir öğrenci istediği üniversite tarafından doğrudan kabul edilmektedir. Üç yıl 

süren  bu  programda  öğrenciler  çok  geniş  alanlarda  derinlemesine  çalışmalar  yapabilirler. 

Ancak, Edebiyat, Ekonomi ve Sosyal Bilimler veya Fen Bilimleri alanlarında uzmanlaşmaları 

beklenmektedir.

Bazı okullarda iki veya daha fazla dilli olan öğrenciler için özel bakalorya programları 

(OIB)’da sunulmaktadır.

“Bac” Diploması dünya genelindeki en saygın diplomalardan biridir.

A-Level Derecesi

A-Level sınavları İngiltere'de üniversiteye giriş için gerekli sınavların en ünlüsüdür. 16 

yaşında GCSE'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler 2 yıl sürecek olan A-Level kursunu 

takip ederler. GCSE için öğrenciler genellikle 10 veya 11 konuda çalışırken bu, A-Levelda 

derinlemesine  bir  çalışma için  üç ya  da dört  konuyla  sınırlandırılır.  A-Level  eğitimi  tipik 

olarak belli konularda etraflıca bilgi geliştirme ve yeni beceriler edinmeye dayanır. A-Level 

hazırlığı  öğrencilere  kendi  sahalarında  seçecekleri  konularda  geniş  bir  bilgi  altyapısı 

sağlamaktır.

Eğitimi alınacak konuların seçiminde muhasebeden zoolojiye, matematik, fizik, kimya, 

İngiliz  edebiyatı,  tarih  ve  iktisat  gibi  popüler  dallardan,  Latince,  felsefe  ve  İbranice  gibi 

gündemde olmayan "minority" dallara kadar bir dizi konu vardır.

Çoğu öğrenci tipik üniversite giriş şartı olarak üç konu üzerinde A-Level eğitimi alır. Bu 

üç konu üniversitede çalışılacak dalla da uygunluk içindedir. Örneğin tıp okumak isteyen bir 

öğrenci,  kimya,  biyoloji,  matematik  veya  fizik  okumalıdır.  Potansiyel  bir  mühendis  ise 

matematik, fizik ve kimya veya mekanik çalışmalıdır. Bununla birlikte eğitim alınacak dalda 

ön bilgi sahibi olmak da gerekli değildir. Dolayısıyla muhasebe, iktisat veya psikoloji yeni 

çalışma  dalları  olarak  denenebilir  ve  geleceğe  dair  tutkularınızın  gerçekleşmesine  aracı 

olabilir.

Her ne kadar A-Level kursları iki yıllık periyotta tamamlanacak şekilde tasarlanmışsa da 

yoğun  bir  program takip  edilerek  bu  süreyi  üç  döneme veya  bir  akademik  yıla  indirmek 

mümkündür. Bu seçeneği denemek isteyen öğrencilerin doğal olarak çok sıkı çalışmaları ve 

güçlü bir akademik altyapılarının olması gereklidir.
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Kolejler  tarafından  sunulan  bir  diğer  alternatif  ise  Ocak  aylarında  başlayan  ve  beş 

dönem veya 18 ay devam eden kurslardır. Çoğu yabancı öğrenciye bu süre cazip gelir çünkü 

Aralık ayında lise eğitimini tamamladıklarında bu takvim oldukça uygun gelmekte ve kursun 

sürati de geleneksel iki yıllık (6 dönemlik) kursa göre biraz artmış olmaktadır.

A-Level kursları öğrenciye ilgili konularda hatırı sayılır bir derinlik kazandırdığı için 

yabancı  öğrencilerin  yoğun  talebine  muhatap  olmaktadır.  Bununla  birlikte  önemli  oranda 

yabancı öğrenciye sahip kolejler iyi  bir lise eğitiminin öğrenciyi akademik olarak layıkıyla 

hazırlayacağını düşünmektedirler.

Üç  ya  da  dört  konuda  çalışmanın  lisans  eğitimi  için  yeterli  bir  alt  yapı  oluşturup 

oluşturmadığı  çok  tartışılan  bir  konudur.  Bu,  ilk  etapta  uzmanlaşmanın  konu  seçiminin 

sınırlandırılması olarak anlaşılmalıdır. Fakat diğer yandan A-Levelın İngiliz üniversitelerinde 

lisans eğitimi için bir çok ülkeden farklı olarak üç yıl sürmesini sağlamak gibi bir avantajı da 

vardır. A-Level kurslarının ayrıca öğrencileri lisans çalışmaları için inceden inceye çok sıkı 

bir şekilde hazırladıkları da unutulmamalıdır.

Değerlendirme

A-Level  programının  bir  avantajı  da sonuçlarının  eğitim bakanlığına  sorumlu  olarak 

çalışan bağımsız test komitelerince yapılmasıdır.  Bu durum hakkaniyeti  temin edeceği gibi 

nerede hazırlandıklarına bakılmaksızın tüm adayların ortak standartlarda değerlendirmelerini 

de sağlayacaktır.

Ana sınav tarihi her yılın Haziran ayıdır, sonuçlar ise Ağustos ayında ilan edilir. Ocakta 

yapılan sınavların sonuçları ise Mart aylarında açıklanmaktadır.

A-Level  sınavları  'modül'lerin  toplamı  şeklinde  sunulur.  Örneğin  sadece  matematik 

programı, her biri dersin farklı yönlerine işaret eden dört modülden oluşur. Her modüler sınav 

iki saat sürer ve tek oturumda tamamlanır.

Kimler için A-Level:

Lise  eğitimini  tamamlamış,  motivasyonu  ve  hırsı  üniversiteye  girmeyi  sağlayacak 

düzeyde  olanlar  için  izlenebilecek  en  iyi  yol  A-Leveldır.  Burada  bağımsız  çalışma 

yeteneğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacı da güdülür.

A-Levellar  Oxford ve Cambridge gibi en prestijlileri de dahil olmak üzere öğrenciye 

İngiliz  üniversitelerinin  kapısını  aralar.  A-Levellar  dünya  genelinde tanınırlığa sahiptir  ve 

ABD, Kanada, Avustralya ve dünyanın daha bir çok yerinde üniversiteye giriş esası olarak 

kabul edilir.
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Abitur

Zorunlu eğitim Federal Almanya'daki bütün çocuklar için 6 yaşında başlar ve genelde 9 

yıl sürer (Berlin, Brandenburg, Bremen ve Nordrhein-Westfalen'de on yıldır). Zorunlu eğitimi 

tamamladıktan sonra orta öğrenimlerini tam zamanlı (ful-time) genel eğitim veren bir okulda 

veya bir meslek okulunda devam ettirmeyen öğrenciler yarı zamanlı (part-time) okula devam 

etmek  durumundadır  (Zorunlu  Berufsschule  eğitimi).  Bu  genellikle  üç  yıl  sürer.  Orta 

öğrenimin  ikinci  döneminde  genel  eğitim veren  bir  okula  devam etmeyen  öğrenciler  için 

eyaletin,  öğrencilerin  tam  zamanlı  eğitime  devam  etmelerini  yada  bir  meslek  okuluna 

girmelerini  öngören  düzenlemeleri  vardır.  Ayrıca  birçok  eyalet,  ilave  vasıflar  edinmek 

isteyenler  için  10 yıl  eğitim seçeneği  sunar.  Engelli  çocuklar  ve gençlerin  de okula gidip 

eğitimlerini  tamamlamaları  zorunludur.  Özel  eğitsel  durumlarına  göre  engeli  bulunmayan 

çocuklarla ya da özel okullarda okurlar.

İlkokul  aşamasını  takiben  orta  öğretimde  çocuklar  yeteneklerine  göre  ayrılmaz. 

Ortaöğretim sistemi birçok kola ayrılır.  Bu kolların  değişik okulların  sorumluluğunda ayrı 

ayrı  sertifikası  vardır.  Eyaletlerin  çoğunda  aşağıdaki  okul  çeşitleri  bulunmaktadır: 

Hauptschule,  Realschule ve Gymnasium dışında hemen her eyalette  Gesamtchulen  vardır. 

1991-92  eğitim  yılından  itibaren  bazı  eyaletlerde  adları  değişen  ve  Hauptschule  ve 

Realschule'de verilen derslerin bir çatı altında toplandığı yeni okullar açılmıştır. Bu okullar 

şunlardır:  Mittelschule,  Sekundarschule,  Regelschule,  Erweiterte  Realschule,  Verbundene 

Haupt-und  Realschule,  Integrierte  Haupt-und  Realschule  ve  Regionale  Schule. 

Ortaokullardaki  5  ve  6.  sınıflar,  seçmeli  yönlendirme  dönemi  olarak  düzenlenebilir.  Bazı 

eyaletlerde  yönlendirme  bölümü  standart  okul  çeşitlerinden  bağımsız  ayrı  bir  ünite 

olabilmektedir. Gelişimleri normal okullarda desteklenemeyen ve özel eğitsel gereksinimleri 

olan  öğrenciler  için  genel  ve  meslekî  eğitim  çerçevesinde  çeşitli  özel  okullar  açılmıştır. 

(Sonderschule, bazı eyaletlerdeki adıyla Förderschule ya da Schulle für Behinderle).

Öğrenciler  zorunlu  eğitimi  tamamladıklarında  -genel  olarak  15  yaşına  geldiklerinde- 

orta öğretimin ikinci bölümüne geçerler. Devam edilen okulun çeşidi, orta öğretimin birinci 

bölümü sonunda elde edilmiş nitelikler ve haklara bağlıdır. Derslerin kapsamı ikili sistemdeki 

mesleki eğitimi olduğu kadar ful-time genel okullarla meslek okulları müfredatını da içerir.

Öğrenciler  diplomalarını  Abitur sınavını  geçince  alırlar.  Yoğunlaştırılmış 

programlardakiler  de  dahil  olmak  üzere  3  derste  yazılı  ve  muhtemelen  sözlü  sınavlar 

yapılırken 4. bir ders için yalnızca sözlü sınav gereklidir.  Bazen de seçtikleri  uzmanlaşma 

alanlarına  göre  uygulama  testlerini  geçmek  zorundadır.  Öğrenciler  Abitur  sınavında  300 
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üzerinden en az 100 puan almalıdır.  Abitur sınavındaki puanların yanı sıra Gymnasium'un 

ikinci kısmında öğrenciler temel derslerde 110, yoğunlaştırılmış derslerde 70 puan almalıdır.

Kurallara göre, sınav soruları okul öğretmenleri tarafından belirlenir,  okulun sorumlu 

otoritesi de onaylar. Bazı eyaletlerde Eğitim Bakanlığı tek tip sınav uygular. Abitur sınavında 

ilk önce adayın okulundan bir öğretmen sınavı değerlendirir,  daha sonra başka okuldan bir 

öğretmen muhtemel  bir  istismarı  önlemek için  değerlendirme yapar.  12.  ya  da 13.  eğitim 

yılında  girilen Abitur  sınavından sonra öğrenciler,  Hochschulreife  (genel  yüksek  öğretime 

giriş belgesi) sertifikası alır. 11 yıllık (12 yıllık okul ise) veya 12 yıllık (13 yıllık okul ise) 

akademik performansla birlikte Abitur sınavından alınan sonuçlar (temel ve yoğunlaştırılmış 

derslerden alınan puanlar, ve ortalama not) öğrencinin sertifikasına ayrıntılı olarak işlenir.

Gymnasium'dan Abitur sınavından 1 yıl önce ayrılan öğrenciler final sınavına girmez. 

Bu  öğrenciler  Fachhochschulreife  alır.  Ortaöğretimin  ikinci  bölümünde  (Berufliches, 

Gymnasium,  Fachgymnasium)  mesleki  eğitim  sonundaki  final  sınavı  tüm  öğrencilere 

zorunludur.  Bu  sınavı  geçenler  Fachgebundene  Hochschulreife  alırlar.  Sınavı  veremeyen 

öğrenci, üniversite yılının başlamasından önce sınavın tamamına ya da bir kısmına giremez. 

Yeniden  sınava  girebilmesi  için  13.  sınıfı  (Bazı  eyaletlerde  12)  tekrarlaması  ya  da 

tamamlaması gerekir.

Advanced Placement Courses (AP) Programı

Almanya  gibi  Amerika’da  da ulusal  bir  program veya  okul yapısı  bulunmamaktadır. 

Ancak,  genel  olarak  Almanya’daki  erken yönlendirmeden farklı  olarak,  Amerika’da  farklı 

akademik becerileri olan öğrenciler gelecek plânına bakılmaksızın ilköğretim ve orta öğretim 

boyunca aynı okullara gitmektedirler. Bu okullardaki programlarda genellikle problem çözme 

becerileri,  akademik konuların (Matematik, Fen, İngilizce, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler) 

tam öğrenilmesi  ve öğrenmeyi  öğrenme iç içe verilmeye çalışılmaktadır.  Üstün veya özel 

yetenekli öğrencilerin alındığı Advanced Placement Courses (AP) denilen özel bir program da 

bulunmaktadır.

AP programının sonunda 19 dersten ulusal sınavlar uygulanmaktadır.  Bu sınavlardan 

alınan iyi bir derece de uluslar arası saygınlığı olan bir derecedir.
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BÖLÜM IV

DİĞER ÜLKELERDE LBS UYGULAMALARI

Bu bölümde diğer ülkelerdeki lise bitirme koşulları etraflıca incelenmiştir. Öncelikle AB 

ülkelerindeki daha sonra diğer ülkelerdeki uygulamalara yer verilmiştir. Ülkelere ilişkin farklı 

uygulamalar  hakkında  bilgiler  verilirken  o  ülkedeki  LBS’lerin  amacı,  içeriği,  sorulan 

soruların  türü  ve  kimler  tarafından  hazırlandığı  (merkezi  veya  yerel),  hangi  sınıflarda  bu 

sınavlara  girilebildiği,  sınavı  geçen  öğrencilere  verilen  belgeler,  geçemeyen  öğrencilerin 

akıbeti, verilen belgelerin yüksek öğretime ve iş hayatına geçişteki rolleri, sınav sonuçlarının 

nasıl  değerlendirildiği;  sonuçların  okulların,  öğretmenlerin  ve  öğrencilerin 

ödüllendirilmesinde ya da teşvik edilmesindeki rolleri,  öğrenci velileri,  eğitim çevreleri  ve 

politika oluşturucular ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) LBS’leri ilişkin girişimleri veya 

görüşleri  ve  son  olarak  önümüzdeki  beş  yıl  içinde  LBS’lerle  ilgili  yapılması  düşünülen 

yenilikler alt başlıklar olarak ele alınmıştır. Hollanda, Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu, 

Belçika ve İsveç’e ait bilgiler MEB Yurt Dışı Temsilciliklerinden Alaska Dışındaki ülekelere 

ait bilgiler ise TED (2005)’in araştırmasından ve internetten derlenmiştir. 

A. AB Ülkelerinde LBS Uygulamaları

Hollanda

a. LBS’lerin amacı

Hollanda’da orta öğretim okullarından mezun olmak için belirli derslerden ülke çapında 

aynı  anda yapılan sınavlarda başarılı  not alınması  zorunludur.  Ders yılı  içinde yapılan ara 

sınavlardan alınan notlar da en son notun belirlenmesinde belirli oranlarda rol oynar. Özetle, 

son  sınıf  öğrencileri  belirlenmiş  olan  sınav  derslerinden  sınava  girmek  zorundadırlar.  Bu 

sınavların amacı, öğrencilerin başarıları ile ilgili en objektif kararı alabilmek ve öğrencinin 

öğretimdeki hedeflere ulaşıp ulaşamadığını saptamaktır. 

b. LBS’lerin içeriği

Her bir okul türü için farklı sayıda dersten sınava girme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 

derslerin bir kısmı “zorunlu ders” kapsamındadır.  Ayrıca okulun son iki yılında belirlenen 

seçmeli dersler de vardır. Seçmeli derslerin belirlenmesi öğrencinin okuduğu “öğrenim yolu” 

ile yakından ilgilidir.  Öğrenim yolu ile öğretimde branşlaşma hedeflenmektedir  (Ekonomi, 



Fen,  Sağlık,  Toplum  ve  Kültür).  Ekonomi  öğrenim  yolu  alanında  öğrenim  gören  bir 

öğrencinin izleyeceği dersler bir başka öğrenim yolundan daha farklıdır. 

Fen öğrenim yolunda okuyan bir öğrenci Matematik dersinden, Sağlık öğrenim yolunda 

okuyan bir öğrenci ise Biyoloji dersinden sınava girmek zorundadır. Hollandaca ve İngilizce 

dersleri ise tüm alanlarda zorunlu sınav dersleridir. Sorular belirlenmiş olan hedefler dikkate 

alınarak hazırlanır.

c.Soruların türü ve soruların kimler tarafından hazırlandığı

Soruları  hazırlama  görevi  Hollanda  Eğitim,  Kültür  ve  Bilim  Bakanlığı  tarafından 

Hollanda Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bilinen Cito adlı kuruma verilmiştir. Sorular 

bu kurum tarafından geliştirilir. Cito, ölçme ve değerlendirme alanında Avrupa’nın en büyük 

kuruluşu olarak bilinmektedir. İlköğretim, orta öğretim, yetişkinler eğitimi gibi birçok alanda 

ölçme  ve  değerlendirme  araçları  geliştirmekte  olan  bahse  konu  kurum,  son  yıllarda  yurt 

dışında  da  şube  açma  çalışmaları  başlatmıştır;  Cito,  Amerika  Birleşik  Devletleri  ve 

Almanya’da  şube  açarak  bu  ülkelerde  de  faaliyet  göstermeye  başlamıştır.  Son  olarak 

Bakanlığımız  bilgisi  dahilinde  Türkiye’de  de  benzer  yapılanma  için  çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Sorular hem açık hem de kapalı olarak geliştirilir. Değerlendirmeler ya Cito tarafından 

ya  da Cito’nun gözetiminde  yapılır.  Cito,  sınavların  geçerliliğini  ve güvenilirliğini  sürekli 

olarak araştırarak kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

d. Öğrencilerin hangi sınıflarda bu sınavlara girebildiği

Lise bitirme sınavları son sınıfta yapılmaktadır.

e.Sınavı  geçen  ve  geçemeyen  öğrencilere  verilen  belgeler  ve  bu  belgelerin  yüksek 
öğretime veya iş hayatına geçişteki rolleri

Hollanda’da  8  yıllık  temel  eğitimi  (Türkiye’deki  ilköğretim  okullarının  birinci 

kademesi)  tamamlayan bir  öğrenci,  Cito’nun ülke genelinde yapmış  olduğu sınavda aldığı 

puana ve öğretmeninin tavsiye kararına bağlı olarak üniversiteye hazırlık eğitimi veren VWO 

okullarına, 4 yıllık yüksek okullara hazırlık eğitimi veren HAVO okullarına ya da mesleğe 

hazırlayan VMBO okullarına gitme hakkını elde ederler.

Bu bağlamda, VWO bitirme sınavlarını başarıyla tamamlayan (diploma alan) öğrenciler 

doğrudan  üniversitelere  gitme  hakkını,  HAVO  bitirme  sınavlarını  başarıyla  tamamlayan 
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öğrenciler ise 4 yıllık yüksek okullara doğrudan gitme hakkını elde ederler. Bazı üniversiteler 

kendi  bünyeleri  içinde  aday  öğrenciler  arasından  seçim  yapma  hakkını  kullanmaktadır. 

Diploma alamayanların iş pazarında yer bulma şansları oldukça zayıftır.

f. Sınavı geçememe riski olan veya geçemeyen öğrenciler için düzenlenen hazırlık veya 
telafi programları gibi uygulamalar

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı risk grubundaki okullara daha fazla ödenek 

sağlamaktadır.  Okullar,  sağlanan  ödenekten  kullanılmak  üzere  başarısızlığın  nedenlerinin 

tespit  edilmesi ve yeni  eğitim politikası  oluşturulması (ders saatlerinin artırılması vb.) için 

uzmanlardan destek almaktadır. Ancak Hollanda’da yaygın olan düşünce, okullara sağlanan 

ek ödeneğin amacına uygun olarak kullanılmadığı yönündedir. 

Okulların sergilediği başarı grafiğindeki farklılık Hollanda kamuoyunda tartışılmaktadır. 

Riskli grubun içinde göçmenlerin çoğunlukta olması,  tartışmalarda entegrasyon konusunun 

ağırlık  kazanmasına  yol  açmaktadır.  Birçok  sivil  toplum  örgütü  hükümetin  uyguladığı 

göçmen politikasını açıktan eleştirmektedir.

g. Sınav  sonuçlarına  göre  okul,  öğretmen  ve  öğrenci  başarısının  nasıl  
değerlendirildiği, sınav sonucu performansı yüksek veya düşük bulunan okullar için  
yapılan ödül veya teşvik uygulamaları

Cito, sınav sonuçlarına göre okulların başarı durumlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Başarılı  okul  olarak  basında  yer  almak  bu  okullar  için  önemli  bir  prestij  anlamına 

gelmektedir.  Ayrıca müfettişler,  okulların  denetlenmesinde lise bitirme sınavlarında alınan 

sonuçları birinci kriter olarak kabul etmektedirler. 

h. Öğrenci  ve  velileri,  eğitimciler,  eğitim  politikalarını  oluşturan  ve  sivil  toplum 
kuruluşları gibi çevrelerin LBS’lerle ilgili görüşleri

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı bünyesinde her ders için bir komisyon ve 

tüm  komisyonların  bağlı  bulunduğu  bir  üst  komisyon  vardır.  Bu  komisyonlar  okul  aile 

birlikleri, öğretmen dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin lise bitirme sınavları hakkındaki 

görüş ve düşüncelerini düzenli olarak almaktadır. Anılan komisyonlar, sağladıkları bilgiler ve 

kendi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Cito’ya tavsiyelerde bulunmaktadır. Ek olarak bu 

komisyonlar hangi notun geçerli kabul edileceği gibi normların tespit edilmesinde belirleyici 

rol oynamaktadır. 
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i. Önümüzdeki 5 yıl  içinde LBS’ler ile ilgili  olarak uygulamaya konulması düşünülen 
yeni politikalar

Lise bitirme sınavlarının bilgisayar ortamında yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu kapsamda 2005 yılında ilk defa bazı derslerin sınavları bilgisayar ortamında yapılmıştır. 

Ek olarak, lise bitirme sınavlarının biraz daha esnekleştirilmesi hedeflenmektedir. Buna göre 

sınavların  yılda  yalnız  bir  defa  yapılması  yerine,  birden  fazla  sınav  yapılarak  bunların 

ortalamasının alınması düşünülmektedir.

Fransa

Genel Bilgi

Fransa’ da Lise Bitirme Sınavı (Bakalorya), 1808 yılından itibaren yapılmaktadır.

İki özelliği vardır: Ortaöğretimin bitirildiğini onaylar ve üst öğretime girişin kapılarını 

açar. (Dolayısıyla ilk üniversite kademesidir).

Eğitim görülen lisenin türüne bağlı olarak 3 tip Bakalorya bulunmaktadır.

a) Genel Bakalorya
b) Teknolojik Bakalorya
c) Mesleki Bakalorya 

a. Lise Bitirme Sınavı (Bakalorya)’nın İçeriği

Her Bakaloryanın içinde ayrıca farklı seriler bulunmaktadır.

Genel Bakalorya Serileri: 

1. L : Litteraire (Edebiyat)

2. ES : Economique et Social( Ekonomik ve Sosyal )

3. S       : Scientifique (Bilim) 

Her  üçünde  de  girilmesi  gereken  zorunlu  dersler;  Matematik(yazılı-4  saat),  Fizik-

Kimya(yazılı-uygulamalı-3,5+1 saat)), Hayat ve Yer Bilimleri (yazılı3,5 saat) veya Biyoloji-

Çevrebilim (yazılı-uygulamalı-3,5+1 saat) veya Mühendislik bilimleri(yazılı-uygulamalı-4+3 

saat), Felsefe(yazılı-4 saat), Yaşayan Dil 1(yazılı-3 saat), Yaşayan Dil 2(yazılı-2 saat), Spor 

ve Beden Eğitimi, Sosyal-Hukuki Yurttaşlık Eğitimi’dir. 

Ayrıca  buna  ek  olarak  seriye  göre  Fransızca  1(yazılı-4  saat),  Fransızca  2  (Sözlü-), 

Fransızca  ve  Edebiyat,  Bilimsel  Öğretim(yazılı)  Tarih-Coğrafya  (yazılı)  Ekonomik  sosyal 

Bilimler(yazılı)  gibi  zorunlu  dersler  ve  yine  seriye  göre  değişen  Latince(sözlü),  Eski 
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Yunanca(sözlü),  Bölgesel  Dil  (sözlü),  Plastik  Sanatlar,  Sinema,  Dans,  Sinema  ve  Sanat 

Tarihi,  Tiyatro  (Sözlü),  Matematik  (yazılı),  Yaşayan  Dil  3  (seçilen  dile  göre  yazı  veya 

sözlü),müzik (sözlü), Sanat ve tarım liseleri  için Sosyal  ve Kültürel  Uygulamalar,  atbilim-

binicilik seçmeli dersler de bulunmaktadır. (Dersin niteliğine göre sınav süresi 15 dakika ile 3 

saat arasında değişmektedir.

Bunlardan  Matematik,  Fizik-Kimya,  Hayat  ve  Yer  Bilimleri,  tamamlayıcı  Spor  ve 

Beden  Eğitimi  veya  tarım  liseleri  için  Tarımbilim-Toprak-Yurttaşlık  seçilmesi  gereken 

uzmanlık öğreniminden biridir.

Genel Bakalorya, öğrencinin yüksek öğrenime devamı için gerekli bilgi ve genel kültür  

düzeyi yeterliğini göstermektedir.

Teknolojik Bakalorya  Serileri:

1. STT:      Sciences et Technologies Tertiaires (Büro Bilimleri ve Teknolojisi)  
2. STI     :      Sciences et Technologies Industrielle (Sanayi Bilimleri ve Teknolojisi)  
3.STL:       Sciences  et  Technologies  de  Laboratoire(  Labaratuvar  Bilimleri  ve   

Teknolojisi)
4.SMS     :   Sciences Médico  -Sociales (Mediko-Sosyal Bilimler)
5.STPA:  Sciences  et  Technologies  du  Produit  Agroalimentaire  (Tarım  Ürünleri 

Bilimleri ve Teknolojisi)
6.STAE: Sciences et Technologies de L’ Agronomie et de L’ Environnement (Çevre ve 

Tarım Bilimleri ve Teknolojisi)
7.                Hotelcilik  
8.TMD : Tehcnique de la musique et de la danse (Dans ve Müzik Teknikleri)

Teknolojik  Bakalorya,  genelde  öğrencinin  tekniker,  teknisyen  diplomalarına  sahip 

olabileceği ve genelde 2 yıllık yükseköğrenime devam etmesine izin vermektedir.

Mesleki Bakalorya Serileri: 

Havacılık,  Kaportacılık,  Hijyen  ve  Çevre,  Sekreterlik  gibi  48  uzmanlık  alanı 

içermektedir. 1985 yılından itibaren uygulanmaktadır.Şirketler ve işyerleri ile işbirliğinin bu 

alanda önemli rolü vardır.

(CAP) Certificat  d'aptitude  professionnelle  (Mesleki  Yeterlik  Belgesi)  veya   (BEP) 

Brevet d'études professionnelles (Mesleki Eğitim Diploması) elde ettikten sonra da Mesleki 

Bakalorya sınvına girme hakkı bulunmaktadır.

Bu ulusal sınav sözlü ve yazılı olmak üzere 10 alanda yapılmaktadır.İsteğe bağlı alanlar 

da bulunmaktadır. Mesleki Bakaloryada 7 zorunlu, 1 isteğe bağlı alan bulunmaktadır.(2004 
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yılına  sınava  giren  625  000  adaydan  498  400’  ü  (%  79)  %52  Genel  Bakalorya,  %  29 

Teknolojik Bakalorya ve % 17 Mesleki Bakalorya olmak üzere Bakalorya diplomasını elde 

etmiştir).

2005 yılı 4 112 sınav merkezinde ve 71 ülkede yapılacak Bakalorya sınavları için 4 000 

konu hazırlanmıştır.

a. Lise  Bitirme  Sınavı  (Bakalorya)  Sorularının  Türü,  

Hazırlanması ve -Hazırlama Takvimi

Sınav sorularının hazırlanmasında; 

a. Merkezi yönetim,

b. Deneticiler,

c. Bölge ve il düzeyinde milli eğitim müdürlükleri,

d. Sınav merkezi yöneticileri, görev almakta ve işbirliği yapmaktadırlar.

Haziran ayında adaylara dağıtılan sınav soruları bir yıl öncesinden başlayan bir sürecin 

ürünüdür.

c. Öğrenciler Hangi Sınıflarda Bu Sınavlara Girmektedir?

Öğrenimlerine  devam eden lise  son  öğrencilerinin  Bakalorya  sınavlarına  yazılmaları 

gerekmektedir.  Bu  işlem   Milli  Eğitim  Müdürlüklerinde  Kasım-Aralık  aylarında 

yapılmaktadır.Bu  yazılım  işlemi  sırasında  Yaşayan  Dil  ve  İsteğe  Bağlı  gireceği  alanları 

belirtmelidir.  Kayıt  işleminden  sonra  öğrenciye  doğrulatmak  üzere  belgeleri 

gönderilmektedir. Ancak Her Bakalorya için belirtilen alanlarda gerekli okul, çıraklık ya da 

hizmetiçi  eğitimi  almak  sınava  girmek  için  yeterlisir.  Yaş  sınırı  bulunmamaktadır.(2005 

yılında  sınava  giren  adaylardan  31  849’  u  serbest  adaydır.en  küçüğü13,  en  yaşlısı  71 

yaşındadır).

Genel Bakalorya sınavına girecek aday için 55, 40 EURO, 

Teknolojik Bakalorya sınavına girecek aday için  74, 50 EURO,

Mesleki Bakalorya sınavına girecek aday için  60, 90 EURO, maliyeti vardır.

d. Sınavı Geçen-Geçemeyen Öğrencilere Verilen Belgeler Ve Bu Belgelerin Rolü

Bakalorya sınavı sonucunda öğrenci başarısı;

-12-14 yeterli

-14-16 iyi

-16 + Çok iyi olarak değerlendirilmektedir.
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20 üzerinden 10-20 arası not  alan adaylara diploma düzenlenmektedir.8’ in altında not 

alan  adaylar  başarısız  kabul  edilmektedir.  8-10  arası  not  alan  adaylar  ikinci  grup(telafi) 

sınavlarından sözel olanlara girebilmektedir.

(20 üzerinde 8’den itibaren not alan adaylar için Lise Son Sınıf Düzeyi olduğunu belirtir 

Sertifika düzenlenebilmektedir.  Bakalorya  sınavında başarısız olan ve 20 üzerinden 8 alan 

Meslek lisesi öğrencileri için Ortaöğrenimi bitirdiğini gösterir sertifika düzenlenmektedir.

Hastalık,  ölüm,  kaza  gibi  nedenlerle  sınava  giremeyen  adaylar  için  Eylül  ayında 

bütünleme  sınavları  düzenlenmektedir.Öğrencinin  derslerde  geçtiği  ve  10  üzerinde  olan 

notları 5 yıl boyunca geçerliğini korumaktadır.

e. Sınavı Geçememe Riski Olan Veya Geçemeyen Öğrenciler İçin Düzenlenen Hazırlık  

ve Telafi Programı Uygulamaları

Bakaloryayı geçemeyen öğrenciler için farklı seçenekler bulunmaktadır.Bunlar:

a) Sınıf Tekrarı,

b) Uzaktan Öğretim,

c) Gelecek yıllarda serbest aday olarak katılma,

d) Mesleki Bakaloryaya hazırlanma,

e) Tamamlayıcı eğitimlere katılma,

f) Formasyon birimlerinde staja katılma, 

g) Çıraklık eğitimi (Okul-Şirket),

h) Bakaloryasız öğrenci alan genelde 2 yıl süreli yükseköğretim,

i) Sanayi ve Ticaret Odalarına bağlı özel yükseköğretim,

j) Kamuda görev almak için yapılan sınavlara girme

f. Başarının Değerlendirilmesi, Ödül Ve Teşvik Uygulamaları

Her düzeyde öğrenim gören öğrenciler  için  devletin  yardım.  prim ve burs  imkanları 

bulunmaktadır.

g. LBS Hakkında Görüşler- Uygulanmaya Konulması Düşünülen Yeni Politikalar

Belirli  yönleri  (başarı  oranı,  içerik  v.b)  yönleriyle  eleştirilmesine  karşın  toplumca 

benimsenmiştir.

Ekonomik,  Sosyal  ve  Politik  gelişmelere  göre  başlangıcından  günümüze  21  kez 

bakalorya  ile  ilgili  düzenleme  yapılmıştır.Örneğin  1968’  de  Teknolojik,  1985’te  Mesleki 

Bakaloryanın getirilmesi gibi. 
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Özellikle 2004-2005 Öğretim yılında Fillon Yasası olarak bilinen ve okul başarısızlığını 

aza  indirgemeyi  (Bakaloryada  başarıyı  %80’in  ve  Yükseköğretimde  okullaşma  oranını  % 

50’nin üzerine çekmeyi amaçlayan) yasa Fransa’ da Özellikle lise öğrencileri, velileri, önemli 

eğitim sendikaları  tarafından  çok  eleştirilerek  tepkiyle  karşılanmış  ve  hükümet  geri  adım 

atmak ve yasayı ertelemek zorunda kalmıştır.

Bu  yasanın  özellikle  lise  öğrencilerince  tepkiyle  karşılanması,  Bakaloryada  çeşitli 

serilerde  -özellikle  zorunlu  derslerle  ilgili-  düzenlemeler  getirmesi  ve  değerlendirme 

yöntemlerinin değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Almanya

a. LBS’ lerin amacı:

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde LBS karşılığı Abitur sınavları olarak yer almakta ve 

iki türde lise bitirme sınavları (LBS) yapılmaktadır.

1. Genel lise bitirme sınavı (Allgemeine Abitur)

2. Mesleki lise bitirme Sınavı (Fachabitur) dır.

Üniversiteye  giriş  hakkı  elde  etmek  ve/veya  kalifiye  meslek  diploması  elde  ederek, 

meslek hayatında üstün nitelikli meslek elemanı olarak görev almak.

Genel  lise  bitirme  sınavını  başaranlar  Almanya’da  ki  her  türlü  üniversite  ve  yüksek 

okullara gitme hakkını kazanırlar. 

Meslek lisesi bitirme diplomasını alanlar ise meslek yüksek okullarına (Fachhochschule) 

girme hakkını elde ederler. 

b. LBS’ lerin içeriği

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde liselerin (Gymnasium) bitirme sınıfları (Oberstufe) 

11-  13.  sınıfları  kapsamaktadır.  Öğrenci  bu sınıflarda  3 alanda  sunulan  derslerden  ileride 

gireceği  bitirme  sınavı  ve  okuyacağı  üniversite  dalına  uygun  branşları  tercih  eder.  Bu 

bölümler şunlardır : Zorunlu alanlar

a) Dil, edebiyat ve sanat, (Almanca-İngilizce-Resim-Heykel-Müzik dersleri)

b) Matematik Fen Bilimleri, (Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji-Bilgisayar dersleri
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c) Sosyal ve toplumsal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Felsefe-Sosyal  Bilgiler - Politika-

Ekonomi dersleri)

Her öğrenci,  bu her 3 alandaki  dersleri  Liseyi  bitirinceye  kadar mezuniyet  sınavı da 

dahil  olmak üzere 3 yıl  boyunca  istisnasız  okumak zorundadır. Zorunluluk  bu 3 alandaki 

dersler  dışında  Din  Dersi(Eyaletlerin  belirlemelerine  göre)  ve   Spor  derslerini  de  kapsar. 

Öğrenciler,Almanca,Matematik ve Yabancı Dil derslerini aralıksız almak zorundadır.

c. Soruların türü (açık-kapalı) ve soruların kimler tarafından hazırlandığı (okul veya  
merkezi düzeyde)

Öğretim müfredatına  göre okul  öğretmenleri  tarafından hazırlanmakla  birlikte  eğitim 

müdürlükleriyle  işbirliği  içersinde  düzenlenmektedir.Her  branş  dersinden  3  soruyu  kapalı 

zarflar içersinde Eğitim Müdürlükleri okullara gönderir. (Her okula farklı sorular gönderilir) 

Sınav günü bu soru zarfları öğrencilerin huzurunda açılır. 

d. Öğrencilerin hangi sınıflarda bu sınavlara girebildiği:

Öğrenciler bu sınavlara Liselerin 13.sınıfında girmektedirler.İki eyalette liseler 12 sınıflı 

olduğu için bu eyaletlerdeki liselerde sınavlara 12.sınıfta girmektedirler.

e. Sınavı geçen ve geçemeyen öğrencilere verilen belgeler (sertifika, diploma vb.) ve  
bu belgelerin yüksek öğretime veya iş hayatına geçişteki rolleri:

LBS (Abitur) sonucunda başarılı olan öğrencilere, bütün üniversitelere giriş hakkı veren 

bir  lise  bitirme  diploması  (Allgemeine  Hochschulreife)  verilir.Bu  diploma,  hem 

üniversitelerin hem de istenirse her türlü mesleki eğitimin yolunu öğrencilere açmaktadır.

Lise bitirmeyi başaramayan öğrencilere Ayrılma Belgesi verilmektedir.(Ancak bu belge 

Eyaletlere göre farklılık gösterebilmektedir.) Bu durumdaki öğrencilerin meslek okullarında, 

ayrıldıkları sınıf ve aldıkları ayrılma belgesinin dercesine göre öğretim süresi değişen mesleki 

eğitim görme hakları vardır.Bu belge ile öğrencinin Meslek Yüksek Okuluna gitme hakkı da 

vardır.(Bazı eyaletlerde)

f. Sınavı  geçememe riski  olan  veya  geçemeyen  öğrenciler  için  düzenlenen  hazırlık 
veya telafi programları gibi uygulamalar

Öğrencileri  lise bitirme sınavlarına hazırlamak amaçlı  telafi  kursları,  hazırlık kursları 

gibi programlar bulunmamaktadır.Derslerde başarısız olan veya daha başarılı olmak isteyen 

öğrenciler özel öğretmenlerden ücretli olarak ders veya kurs alma imkanına sahiptirler. Ayrıca 
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öğrencilere okul derslerinde yardımcı olmaya yönelik (Nachhilfe) özel dershaneler niteliğinde 

kurs yerleri bulunmaktadır.

g. Sınav  sonuçlarına  göre  okul,  öğretmen  ve  öğrenci  başarısının  nasıl  
değerlendirildiği, sınav sonucu performansı yüksek  veya düşük bulunan okullar için  
yapılan ödül veya teşvik uygulamaları

LBS (Abitur) ile ilgili olarak okul, öğretmen ve öğrenci başarı veya başarısızlıklarını 

değerlendirmeye  yönelik  bir  sistem  bulunmamaktadır.  Dolayısıyla  ödül  veya  teşvik 

uygulaması da söz konusu olamamaktadır.

h. Öğrenci  ve  velileri,  eğitimciler,  eğitim  politikalarını  oluşturan  ve  sivil  toplum 
kuruluşları gibi çevrelerin LBS’ lerle ilgili görüşleri

Almanya  Federal  Cumhuriyeti’nde  LBS  (Abitur  sınavları)  ile  ilgili 

öğrenci,veli,eğitimciler  ve  sivil  toplum  kuruluşlarınca  herhangi  bir  olumsuz  görüş 

bulunmamaktadır. 

i. Önümüzdeki 5 yıl içinde LBS’ ler ile ilgili olarak uygulamaya konulması düşünülen 
yeni politikalar

Önümüzdeki 5 yıl içinde Lise (Gymnasium) lerde eğitim süresinin kademeli olarak 13 

yıldan 12 yıla indirilmesi hemen hemen bütün eyaletlerce planlanmış ve hatta bazı eyaletlerde 

uygulamaya geçilmesine karar verilmiş bulunulduğu gözlemlenmektedir.Buna paralel olarak 

LBS’ler artık 12.sınıfta yapılacaktır.

Yine önümüzdeki 5 yıl  içinde hemen hemen bütün eyaletlerde LBS’ler artık merkezi 

sistemle yapılacaktır.

Almanya Baden-Württemberg Eyaleti

a. LBS’lerin amacı

Lise eğitimi, öğrencinin Almanca, matematik ve yabancı dil başta olmak üzere genel 

kültürü geliştirmeyi hedefler ve öğrenciyi bu hedefe yönelik hazırlar.

Öğrencilerin  genel  kültürünü  aynı  ölçütler  çerçevesinde  değerlendirebilmek  için 

tasarlanan yazılı ve sözlü lise bitirme sınavlarının amacı, aynı koşullar altında ve aynı sorulara 

doğru  cevap  vermesini  hedefler.  Öğrenicinin  lise  eğitimi  boyunca  edindiği  bilgilerini  ve 

yeteneklerini bir bütünlük içinde ve yaratıcılığını kullanarak sunabilmesini, dolayısıyla genel 

kültürünü ölçer.
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Lise bitirme sınavları aynı zamanda, yükseköğretime devam edecek öğrencilerin yönünü 

de belirler. Üniversitelerin bazı bölümlerine de lise diplomasında belirlenen not ortalaması ile 

girilebilmektedir (örneğin tıp, hukuk, işletme, bilgisayar mühendisliği gibi).

b. LBS’lerin içeriği

Öğrenci  11.  sınıfta,  12.  ve  13.  sınıflarda  ağırlıklı  okuyacağı  dersleri  seçer  ve  belli 

kombinasyonlarda olan zorunlu ve seçmeli derlerden sınava girer. 

Seçilen dersler, 4 sömestr boyunca (12. ve 13. sınıfın yarı yılları) kurs niteliğinde alınır. 

12. ve 13. sınıfta ve Abitur sınavında not sistemi değil, puan sistemi uygulanır. Puanların not 

olarak karşılığı şöyledir:

“Sehr gut” (pek iyi) 15/14/13 puan
“gut” (iyi) 12/11/10 puan
“befriedigend” (orta) 9/8/7 puan
“ausreichend” (yeterli) 6/5/4 puan
“mangelhaft” (zayıf) 3/2/1 puan
“ungenügend” (yetersiz) 0 puan

Hochschulreife  adı  verilen  lise  diplomasında,  şu  üç  bölümde  alınan  notların 

bileşiminden  oluşan ortaöğretim başarı notu, yükseköğretime girişte belirleyici rol oynar.

a) Grundkurse (I. Blok)

Bu kurslar, herhangi bir alanda, daha geniş ve temel becerilerin kazanılmasına, bağımsız 

çalışma alışkanlığı edinilmesine yönelik kurslardır. Haftada 2 veya 4 saat alınır.

b) Leistungskurse (II. Blok)

Bu  kurslar  öğrenciyi  yükseköğretime  hazırlayan  dersleri  kapsar.  Bilimsel  metodları, 

irdelemeleri ve düşünce biçimlerini esas alırlar. Haftada 4 saat olarak alınırlar.

c) Abiturprüfung (III. Blok) = Lise Bitirme Sınavı

Öğrencinin Hochschulreife (lise diploması) alabilmesi için, I. Bloktan 110, II. Bloktan 

70  ve  III.  Bloktan  100 puan alması  gerekir.  En az  280 puan toplanıldığında  lise  bitirme 

diplomasını almaya hak kazanmıştır. En fazla 840 puan toplamak mümkündür. 

Öğrenci, 5 dersten sınava girer: 

Yazılı sınav: 1) Almanca

2) Yabancı dil

3) Matematik

4) Bölüm yada İlgi duyulan alan dersi 
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Sözlü sınav: Seçilen bir ders

Ayrıca yazılı sınavda seçilen bir dersten de sözlüye girilir.

c.Soruların türü ve soruların kimler tarafından hazırlandığı

Sınav soruları  çoktan seçmeli  olmayıp,  klasik soru tarzında,  öğrencinin  yazılı  olarak 

cevaplaması şeklindedir. Aynı zamanda imla kurallarına ve düzgün anlatıma da önem verilir. 

Fazla imla hatalarında puan düşürülür.

Sorular Eyalet Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi şekilde hazırlanıp, okullara kapalı 

zarflar içinde dağıtılır.

Eyalet  Eğitim  Bakanlığı,  okullar  tarafından  gönderilen  örnek  sınav  sorusu  ve 

çözümlerini  içeren bir  havuz oluşturur.  Okullar,  değerlendirme çizelgeleri  de önerebilirler. 

Eyalet Eğitim Bakanlığı soruları bu havuzdan seçebildiği gibi kendisi de hazırlayabilir. 

d. Öğrencilerin hangi sınıflarda bu sınavlara girebildiği

Öğrenciler bu sınava ancak 13. sınıfta girebilirler.

e.Sınavı  geçen  ve  geçemeyen  öğrencilere  verilen  belgeler  ve  bu  belgelerin  yüksek 
öğretime veya iş hayatına geçişteki rolleri

Öğrencinin  lise  bitirme  sınavına  iki  kez  girme  hakkı  vardır.  Birinci  kerede  sınavda 

belirlenen en az puan sayısına ulaşamayan ve iki yılda (12. ve 13. sınıf) seçtiği derslerden 

yeterli  puan alamayıp,  liseyi  bitiremeyen öğrenciler,  13. sınıfı  tekrarladıktan sonra bir kez 

daha sınava girme hakkına sahiptir.  Ancak başaramayanlara notlarını  gösteren bir sertifika 

verilir.  Bu  sertifikayla  birlikte  en  az  2  yıllık  meslek  eğitimini  tamamlayan  öğrencilere 

„Fachhochschulreife“ adında ve ülkemizde lise dengi sayılan diploma verilir. Bu diplomayla 

üniversiteye değil meslek yüksek okullarına geçiş yapılabilir.

f. Sınavı geçememe riski olan veya geçemeyen öğrenciler için düzenlenen hazırlık veya 
telafi programları gibi uygulamalar

Bu öğrenciler için resmi bir hazırlık programı mevcut değildir. Her yıl son sınıfta olan 

öğrencilere Karnaval ve Paskalya tatilinde (Şubat, Nisan) „Aktion Bildung Information“ adı 

verilen kurslar yapılmaktadır. Bu kurslar Pädagogische Vereinigung isminde olan bir dernek/

kuruluş tarafından organize edilmektedir. 

g. Sınav  sonuçlarına  göre  okul,  öğretmen  ve  öğrenci  başarısının  nasıl  
değerlendirildiği, sınav sonucu performansı yüksek veya düşük bulunan okullar için  
yapılan ödül veya teşvik uygulamaları
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Öğrenci  başarısı,  derslere  göre  takdir  (Preis)  ve  teşekkür  (Belobigung)  belgeleri  ile 

ödüllendirilmektedir.

Öğretmenlere ve okula her hangi bir teşvik veya ödül verilmemektedir. Branşlara göre 

genel başarı ortalamaları  tespit  edildikten sonra sonuçlar, okullara,  okul bitiminden 3-4 ay 

sonra bildirilir.

h. Öğrenci  ve  velileri,  eğitimciler,  eğitim  politikalarını  oluşturan  ve  sivil  toplum 
kuruluşları gibi çevrelerin LBS’lerle ilgili görüşleri

1. Lise bitirme sınavları,  12 yılda edinilen bilgilerin 3 saat gibi kısa bir sürede 

değerlendirilerek ölçüldüğü bir sınav değildir. Zamana yayılmıştır.

2. Lise Bitirme sınavları geniş bir zaman dilimine yayıldığı için, öğrencinin kısa 

süreli olumsuz ruhsal durumları başarıya negatif etki yapmamaktadır.

3. Bölüm seçme, ( Sosyal,Fen, Matematik, Sanat, Spor ) alt sınıflarda başladığı 

için, öğrenci ileride okuyacağı dalda uzmanlaşmaktadır.

4. Lise bitirme sınavları, ağırlıklı olarak öğrencinin okuduğu bölümden yapıldığı 

için, gereksiz bilgilere yoğunlaşmayı önlemektedir.

5. Lise bitirme sınavları yazılı ve sözlü olarak yapıldığı için, öğrencinin kendini 

ifade etme yeteneği ölçülmektedir.

6. Lise Bitirme Sınavlarında  öğrencilerin  sosyal  ve kültürel  yaşantıları  dikkate 

alınmaktadır.  Bu  durum  ise  öğrencilerin  sosyalleşmesine  olumlu  katkı 

yapmaktadır.

7. Öğrenciler,  Lise  Bitirme  Sınavları  sonucu  alınan  notların  derecesine  göre 

üniversitelere kabul edildiklerinden, özel dershanelere ihtiyaç azalmaktadır. 

8. Öğrenciler Lise Bitirme Sınavları sonucu üniversiteye kayıt yaptırdıklarından, 

öğrencilerin okul başarısı artmaktadır.

9. Bu sistemde özel  dershanelerin  önemi  azaldığından öğrenciler  eşit  şartlarda 

yarışmaktadır.

10. Bu sistem sonucu üniversiteye  yerleştirilen öğrenci,  kazandığı  değil  istediği 

bölümde eğitim görmektedir. 

11. Lise Bitirme Sınavları,  okulda edinilen  bilgiler  doğrultusunda yapıldığı  için 

öğrencilerin derse faal katılımını teşvik etmektedir.

i. Önümüzdeki 5 yıl  içinde LBS’ler ile ilgili  olarak uygulamaya konulması düşünülen 
yeni politikalar

Baden-Württemberg Eyaleti’nde 2004 yılında yapılan Eğitim Reformu ile, eğitim süresi 

13 yıl olan liseler 12 yıla düşürülmüştür. 
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12. yıl, “Lise Bitirme Sınavları’nın” yapılacağı yıldır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu 

sistemin  değerlendirmesi  yapılacağından  uygulamaya  yeni  bir  proje  konulması 

düşünülmemektedir.

Frankfurt

a) LBS nin amacı :

Öğrencileri  üniversiteye  hazırlamaktır.  Lise  olgunluk  diploması  Abitur  Türkiye’de 

olduğu  gibi  sadece  lise  bitirme  belgesi  değildir,  bu  diploma  aynı  zamanda  herhangi  bir 

üniversitede  okuma  hakkı  sağlar.  Bu  nedenle  Lise  diplomasına  üniversitede  okuma 

olgunluğuna erişme anlamında ‘Hochschulreife’ de denir. Bir anlamda bizdeki ÖSS imtihanı 

anlamına gelir.

b) LBS nin içeriği: 

11. Sınıfta zorunlu dersler: Almanca ingilizce Matematik 

Yan dersler: Tarih, Politika, Ekonomi, 2 nci Yabancı Dil, Coğrafya, Biyoloji, Kimya, 

Fizik Spor, Bilgisayar

Seçmeli dersler: Resim veya Müzik, Din dersi veya Etik,  

12 ve 13. sınıflarda alınacak dersler:

Almanca, Matematik, Yabancı dil, Tarih, Kimya, Biyoloji, Spor

Seçmeli dersler: Resim  veya  Müzik,  Din  dersi  veya  Etik,  3.  Yabancı  dil,  Politik, 

Ekonomi

İmtihanlarda sorulan sorular 12. 13. sınıflardaki tüm derslerin içeriğine göre yapılır buna 

ilaveten öğrencinin 11. sınıftan seçtiği 2 ders ile 13. sınıfta seçeceği 3 dersten ayrıca imtihana 

girer yani 12. ve 13. sınıf ders notları ile yukarıda belirtilmiş olduğu gibi seçtiği 5 dersten 

daha sınava girerek LBS’yi tamamlar (Abitur).

c.Soruların türü ve soruların kimler tarafından hazırlandığı

Sorular  test  şeklinde  değildir,  klasik  soru  türüdür.  Ayrıca  sözlü  imtihanı  mevcuttur. 

Yazılı  sınav  soruları  alan  öğretmenleri  tarafından  hazırlanmaktadır.  Bitirme  sınavları 

birbirinden bağımsız iki ayrı  öğretmen tarafından değerlendirilmektedir.  Gerektiği  takdirde 

üçüncü  kişi  tarafından  da  bakılabilir.  Sözlü  imtihanlar  üç  öğretmenden  tarafından  oluşan 

komisyonca yapılır.
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d. Öğrencilerin hangi sınıflarda bu sınavlara girebildiği

11. sınıf lise bitirme (Abitur) için hazırlık sınıfıdır (Einführungsphase). 12 ve 13 sınıf 

için alacağı derslere karar verilir. 12 ve 13 Sınıflarda  olgunluk imtihanı yapılan sınıflardır 

(Qualifikationsphase). 12 ve 13. sınıfta alınan dersler yıl sonu diplomasına etki etmektedir.

Belli bir ortalamayı alamayan diploma alamaz. 12 ve 13. sınıf ders notları ile 11. sınıfta 

seçtiği  iki  ders ve 13. sınıfta seçeceği 3 dersten alacağı notların ortalaması Abitur notunu 

belirler. Ortalaması 4,4 den aşağı olan Diploma alamaz. Ertesi yıl tekrar sınava girer.

e.Sınavı  geçen  ve  geçemeyen  öğrencilere  verilen  belgeler  ve  bu  belgelerin  yüksek 
öğretime veya iş hayatına geçişteki rolleri

Sınavı  geçen  (Abitur)  öğrencilere  Lise  diploması  verilir,  bu  da  üniversitede  okuma 

hakkı  kazandırır.  Eğer  iş  hayatına  geçecekse  diğer  okul  türlerine  göre  kendisine  öncelik 

sağlar, kendisi ile aynı diplomaya sahip olanlara karşı not ortalaması iyi olan avantajlı duruma 

geçer.

Sınavı (Abitur)  başaramayanlara  ise ertesi  yıl  bir  hak daha verilir,  yine  başaramazsa 

Meslek Lisesi (Fachabitur) diploması verilir. Bununla öğrenci üniversiteye gidemez ancak 1 

yıl herhangi bir meslek dalında staj yaptıktan sonra Meslek Yüksek Okuluna gidebilir. 

f. Sınavı geçememe riski olan veya geçemeyen öğrenciler için düzenlenen hazırlık veya 
telafi programları gibi uygulamalar

Hazırlık  veya  telafi  programları  yoktur.  Yukarıda açıklandığı  gibi  1  yıl  sonra sınavı 

tekrar edebilir.

g. Sınav  sonuçlarına  göre  okul,  öğretmen  ve  öğrenci  başarısının  nasıl  
değerlendirildiği, sınav sonucu performansı yüksek veya düşük bulunan okullar için  
yapılan ödül veya teşvik uygulamaları

Resmi anlamda sınav sonucu ve performansa göre ödül ve teşvik uygulaması yoktur. 

Ancak  Veli  nezdinde  ve  çevrede  okulun  kalitesi  ve  başarısı  konuşulur,  basın  ve  yayın 

organları yolu ile de okulun reklamı yapılır. 

h. Öğrenci  ve  velileri,  eğitimciler,  eğitim  politikalarını  oluşturan  ve  sivil  toplum 
kuruluşları gibi çevrelerin LBS’lerle ilgili görüşleri

Veli derneklerinin görüşleri 13 yıllık eğitimin çok uzun olduğu ve çocukların diğer Avrupa 

ülkelerine göre çok geç üniversiteye veya iş hayatına başladığı yönündedir.
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i. Önümüzdeki 5 yıl  içinde LBS’ler ile ilgili  olarak uygulamaya konulması düşünülen 
yeni politikalar

2005/2006 öğretim yılından itibaren kademe kademe 2 yıl  içinde lise eğitimi 12 yıla 

düşürülecektir.  Pilot  uygulama  başlamıştır.  2005/2006  öğretim  yılında  liseye  başlayacak 

öğrenciler 13 yıl yerine 12 yıl sonunda lise diploması alacaklardır.

2007  tarihinden  itibaren  bitirme  sınavları  (Abitur)  her  okul  yerine  Eyalet  çapında 

merkezi  sınav  sistemi  getirilecektir.  Her  öğretmen  sorular  oluşturacak  ve  Merkez 

komisyonuna gönderecek ve orada sorular seçilecektir.

Almanya Rheinland-Pfalz Eyaleti

a. LBS’lerin amacı

Lise  Bitirme  Sınavı’nın  amacı,  Rheinland-Pfalz  Eyaleti  LBS Yönetmeliğinde 

(Abiturprüfungsordnung-Stand 16 Januar 2004) genel yükseköğrenim olgunluk seviyesinin 

(allgemeine Hocschulreife) tespiti olarak belirtilmektedir. 

b. LBS’lerin içeriği

Lise  üst  kademesi  üst  kademesi  11/1  dönemini  kapsayan  bir  “Hazırlık  Basamağı 

(Einführungsphase)” ve 11/2 ile 12 ve 13. öğretim yıllarını kapsayan “Eleme Basamağı”ndan 

oluşur (Qualifikationsphase)” Yazılı sınav konuları Eleme Basamağı müfredat programından  

seçilir. 

Bu  konunun  anlaşılması  bakımından  öncelikle   Lise  üst  kademesinde  (gymnasiale 

Oberstufe) örgencilerin alabileceği dersler konusunda aşağıdaki bilgiler gereklidir. 

Lise  üst  kademesinde  öğrenciler  bir  dönemlik  hazırlık  aşamasından  sonra  birbirinin 

devamı  olan  birer  dönemlik  kurslar  çerçevesinde  ders  görürler.  Bu  sistem  çerçevesinde 

öğrenciler yeterlik ve ilgilerine göre ağırlıklı alanlar oluştururlar. Örgencilerin alacağı dersler 

Temel dersler (Grundfächer) ya da ileri seviye dersler (Leistungsfächer) kategorilerinden biri 

içinde  yer  almak  zorundadır.  İleri  seviye  kategorisinden  seçilen  bir  ders  temel  ders 

kategorisinden seçilemez. Örgencinin seçeceği derslerin haftalık toplamı 32’den az olamaz. 

Bu dersler esas olarak şunlardır:

- Almanca, 

- bir Yabancı Dil, 

- Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Sosyal Bilgiler), 
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- Matematik, 

- Fen Bilimleri alanından bir ders, 

- Protestan veya Katolik Din Dersi ya da Etik Dersi,  Beden Eğitimi

- Diğer  bir  Yabancı  veya  Dil  Fen  Bilimleri  alanından  ikinci  bir  ders  veya 
Enformatik

- Resim ya da Müzik en geç 12. sınıfta alınır. 

Bu dersler aşağıdaki alanlarını oluştururlar. 

• Dil-Edebiyat-Sanat Alanı: Almanca, Yabancı Diller (İngilizce, Fransızca, Latince, 
Yunanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca) Güzel Sanatlar (Resim, Müzik)

• Sosyal Bilimler Alanı : Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler) 

• Matematik- Fen Bilimleri- Teknik Alanı: Matematik, Fen Bilimleri (Fizik,Kimya, 
Biyoloji) ve Enformatik.  

Öğrenci en az üç dersi ileri seviye dersi olarak tespit etmek zorundadır. İleri seviye dersi 

tespitinde aşağıdaki kurallara uymak zorunluluğu vardır:

1. Üç ileri seviye dersi en azından iki farklı alandan seçilmelidir.

2. Birinci  ileri  seviye  dersi  ki,  bu  aynı  zamanda  LBS  dersidir  (Abiturfach),  bir 
Yabancı Dil,  Matematik ya da Fen Bilimleri  alanından bir ders olmalıdır.  Birinci 
ileri  seviye  dersi  Fen  Bilimleri  alanından  bir  ders  ise  ikinci  ileri  seviye  dersi 
Almanca veya bir Yabancı Dil veya Matematik olmak zorundadır. Bu aynı  zamanda 
ikinci LBS dersidir. 

3. Bir Yabancı Dil ileri seviye dersi olarak ancak İlköğretim II. Kademe’de zorunlu 
Yabancı  Dil  dersi  olarak alınmışsa  seçilebilir.  9.  sınıftaki  Yabancı  Dil  dersi  için 
gerekçeye dayalı istisna yapma konusunda okul müdürü yetkilidir.  

4. Enformatik dersi ancak bu dersin ya eşdeğer bir dersin seçmeli ders olarak alınmış 
olması halinde ileri seviye dersi olarak seçilebilir. 

5. Protestan ya da Katolik Din Dersi, Resim, Müzik, Enformatik veya Beden Eğitimi 
ileri  seviye dersi olarak seçilmişse kalan iki ileri seviye dersinden birisi Almanca 
veya bir Yabancı Dil diğeri Matematik veya Fen Bilimleri alanından bir ders olmak 
zorundadır. 

6. Lise  üst  kısmında  (gymnasiale  Oberstufe)  yeni  konulan  dersler  yalnızca  Temel 
ders olarak seçilebilir. 

LBS;nin Kapsamı: 

LBS yazılı ve sözlü kısımdan oluşur. 

Yazılı sınav dersleri şunlardır: 

1. İleri  seviye  ağırlığında  iki  sınav:  Örgencinin  seçtiği  iki  ileri  seviye  dersinden 

(birinci ve ikinci sınav dersleri)
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a) Gymnasiumlar’da  Integrierte  Gesamtschule’lerde  ve  Kolejlerde: Bir 

Yabancı  Dil Dersi ya da Matematik veya Fen Bilimleri alanından bir ders birinci 

sınav dersi; Birinci sınav dersi Fen Bilimleri alanından bir ders ise Almanca ya 

da bir Yabancı Dil dersi veya Matematik ikinci sınav dersi olur. 

b)  Meslek Liselerinde: Bir Meslek Dersi  ile ya Almanca veya bir Yabancı 

Dil, Matematik, Fen Bilimleri Alanından  bir ders. Almanca ileri seviye dersi ise 

Matematik veya bir Yabancı Dil dört sınav dersinden birini oluşturmalıdır. 

2. Temel  seviye  ağırlığında  bir  sınav: Örgencinin  seçtiği  diğer  ileri  seviye  dersi. 

(üçüncü sınav dersi) 

Sözlü sınav (dördüncü sınav dersi): 

Bu ders örgencinin 11./1 dönemimden itibaren aralıksız olarak aldığı bir derstir. 

Dördüncü sınav dersi secimi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleşir: 

1. Yazılı sınav bölümü yukarıda söz konusu olan alanlardan birini kapsamamışsa, 
sözlü sınav bu dersten yapılır. 

2. Ne Almanca ne de bir Yabancı Dil dersi yazılı sınavda seçilmemişse, bunlardan 
biri sözlü sınav dersi bu alandan seçilir. 

3. Beden Eğitimi dördüncü sınav dersi olarak seçilemez. 

LBS  diploması  (Abitur)  almak  için  yalnızca  bitirme  sınavlarındaki  başarı  yeterli  
değildir. Bunun için;

• İleri seviye derslerindeki başarı,

• Temel derslerdeki başarı ve

• Bitirme sınavındaki başarı dikkate alınır.     

c.Soruların türü ve soruların kimler tarafından hazırlandığı

Her okul yazılı sınav derslerinin her biri için ileri seviye dersi ağırlığında ve temel ders 

ağırlığında (üçüncü sınav dersi  için)  sınav teklif  paketleri  hazırlar.  Bu soru paketleri  ders 

öğretmenleri  tarafından  hazırlanıp  yetkili  bakanlığa  gönderir.  Bakanlık  bu paketlerden  bir 

kısmını  öğrencilere  sorulmak  üzere  okula  gönderir.  Farklı  okullarda,  farklı  dersler  için 

hazırlanacak sınav tekliflerinin ve içlerinden seçilecek olan paketlerin sayıları şöyledir. 

Liseler, Kolejler ve Integrierte Gesamtschule’ler ve Meslek Liseleri İçin: 

Ders : Hazırlanacak sınav Kullanılacak sınav
Almanca 4 3
Yabancı Diller (her ders için) 2 1
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Sosyal Bilimler (her ağırlıklı alan için) 3 2
Matematik (çeşitli alanlardan) 4 3
Fen Bilimleri (çeşitli alanların her biri için) 3 2

Liseler, Kolejler ve Integrierte Gesamtschule’ler için ilave olarak:
Din Dersi (çeşitli alanların her biri için) 3 2

Liseler ve Integrierte Gesamtschule’ler için ilave olarak:
Resim 3 2
Müzik 3 2
Beden Eğitimi 2 1 

Meslek Liseleri için ilave olarak:
İşletme/Muhasebe 4 3
İktisat 4 3
Teknik 4 3
Veri işleme 3 2
Sağlık 3 2
Pedagoji 3 2
Psikoloji  3 2

e. Öğrencilerin hangi sınıflarda bu sınavlara girebildiği

Rheinland-Pfalz  Eyaleti’nde  LBS  sınavı  13.  sınıfa  devam  edilen  yılın  Mart  ayında 

gerçekleşir. Saarland Eyaletinde halen 13. sınıfın Nisan ayında gerçekleşmektedir. Bu sınava 

13. sınıf örgencileri  katılabilir.  Saarland Eyaletinde 2001-2002 öğretim yılından itibaren 8 

yıllık  lise  uygulamaya  konulmuştur.  2001-2002  öğretim  yılında  5.  sınıfa  başlayan  lise 

örgencileri  lisede  8.  (12.sınıf)  yıla  geldiklerinde  bu  sınıfın  sonunda  LBS  sınavına 

girecekleridir.  

e.Sınavı  geçen  ve  geçemeyen  öğrencilere  verilen  belgeler  ve  bu  belgelerin  yüksek 
öğretime veya iş hayatına geçişteki rolleri

Almanya’da liseler örgencileri yükseköğrenime hazırlayan kurumlardır. Bu okullardan 

LBS’ nin (Abitur) başarılmasıyla mezun olarak alınacak “Genel Yüksek Örgenim Olgunluk 

Seviyesi  (allgemeine Hocschulreife)” ile üniversiteye veya “12. sınıfı geççikten sonra belli 

koşullara  bağlı  olarak  alınacak  Mesleki  Yükseköğrenim  Olgunluk  Seviyesi 

(Fachhochschulreife)” ile meslek yüksek okullarına devam imkanı doğar. 

LBS sınavlarında  başarılı  olup Abitur  Diploması  alanlar  işe  girişlerde  işin  niteliğine 

göre belli avantalara sahip olabilirler. Ancak LBS diploması mesleki bir kaliteyi belgelemez. 

LBS’de  basarisiz  olanlara  herhangi  bir  belge  verilmez.  Başarısız  örgenciler  ara  sınıflarda 
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diğer okul türlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca okula devam etmek koşuluyla takip eden yılda 

bir kez daha sınava katılabilirler. 

f. Sınavı geçememe riski olan veya geçemeyen öğrenciler için düzenlenen hazırlık veya 
telafi programları gibi uygulamalar

Sınavı başarması herhangi bir şekilde riskli olan örgenciler için resmi olarak herhangi 

bir telafi uygulaması yoktur. Sınav sistemi tamamen elemeye yöneliktir. Yalnız okul idareleri 

bazı durumlarda inisiyatif kullanıp öğleden sonrası saatlerde zayıf dersi olan örgenciler için 

kurs düzenleyebilmektedir. 

g. Sınav  sonuçlarına  göre  okul,  öğretmen  ve  öğrenci  başarısının  nasıl  
değerlendirildiği, sınav sonucu performansı yüksek veya düşük bulunan okullar için  
yapılan ödül veya teşvik uygulamaları

Başarılı  öğrenci,  okul  ve  öğretmen  başarısı  konusunda  resmi  bir  ödüllendirme  söz 

konusu değildir. 

h. Öğrenci  ve  velileri,  eğitimciler,  eğitim  politikalarını  oluşturan  ve  sivil  toplum 
kuruluşları gibi çevrelerin LBS’lerle ilgili görüşleri

LBS konusunda kamuoyunda çeşitli  görüşler öne sürülmektedir.  Örgencilerin genel 

olarak  lise  üst  kademesi,  özel  olarak  LBS  hakkındaki  görüşleri,  müfredatın  ve  sınav 

programının yoğun olduğu yönündedir. 

İş  çevreleri  lise  süresini  uzun  bulmaktadırlar.  İş  yaşamına  atılanların  yaşının 

büyüklüğünden  şikayet  etmektedirler.  İş  çevrelerinin  bu  talebi  doğrultusunda  Lise  süresi 

Rheinland-Pfalz’da  8.5  Saarland’da  8  yıla  inmiştir.  Öğretmen  ve  veli  örgütleri  süre 

kısaltmaya ancak müfredatın sadeleştirilmesi ve doğacak öğretmen ihtiyacının karşılanması 

durumunda onay vermektedirler. 

j. Önümüzdeki 5 yıl içinde LBS’ler ile ilgili olarak uygulamaya konulması düşünülen  
yeni politikalar

Rheinland-Pfalz  ve  Saarland  Eyaletlerinde  liselerin  süresi  henüz  yakın  geçmişte 

kısaldığı için önümüzdeki 5 yıl icinde henüz değişiklik öngörülmemektedir.

Almanya Bavyera Eyaleti

Bavyera Eyaleti Eğitim Sisteminde, Gymnasium ilkokul 4. sınıf sonunda, öğrencilerin 

başarılı olmaları şartı ile gidilebilen ve toplam 13 yıllık bir eğitim-öğrenim süresini kapsayan 

bir okuldur. Bütün liseler bir yüksek okul öğrenimi için zorunlu olan derinleştirilmiş bir genel 
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eğitimin yapılmasını sağlar ve aynı zamanda yüksek okul dışında meslek seçiminde yardımcı 

olacak  eğitim   koşulları  da  yaratırlar.  Lisede  seçilebilecek  eğitim  yönleri  aşağıda 

gösterilmiştir. 

• Diller Lisesi 
• Fen - Teknoloji Lisesi 
• Müzik Lisesi 
• İktisadi ve Sosyal Bilimler Lisesi ( Sosyal ağırlıklı –S-)
• İktisadi ve Sosyal Bilimler Lisesi ( İktisat ağırlıklı -W-)
• Avrupa Lisesi 
• Hümanizm Lisesi 

Lise üç bölümden oluşmaktadır : 

Alt basamak :  5 –   7. sınıflar 
Orta basamak :  8 – 10. sınıflar 
Yukarı basamak :11 – 13. sınıflar  

Yukarı Basamak : 

Bavyera’ da liselerin ( Gymnasium )  yukarı basamağı hakkında bilgiler : 

Temel branş kurslarını seçerken dikkat edilmesi gerekenler : 

Tercih  edilmesi  dışında  her  dört  öğretim  döneminde  verilmesi  zorunlu  olan  branş 
dersleri : 

● Almanca 
● Öğrenim görülen yabancı dil. 
● Geç başlayan yabancı  dil,  şayet  birinci  yada  ikinci  yabancı  dil  11.  sınıfta  yada 

bağlanan sınıfta telafi edilmeseydi. 
● Matematik 
● Tarih
● Din Dersi yada Ahlak Dersi 
● Fizik yada Kimya yada Biyoloji 
● Spor 

İki Öğretim döneminde en az verilmesi gereken branş dersleri aşağıda belirtilmektedir:

● Resim yada Müzik 
● Coğrafya, Sosyoloji yada Ekonomi ve Hukuk derslerinden biri 
● Buna ilaveten Fen Bilimleri 

Bu derslerin verildiği iki öğretim dönemi bir öğretim yılı içerisinde olmalıdır. 

Seçmeli branş kursları aynı zamanda temel branş kurları olarak da seçilemezler. 

Seçmeli branş kursları ile temel branş kursları ve lise bitirme sınavı sınav derslerinin 

seçimi öyle ayarlanmalıdır ki, yarım dönemde verilmesi gereken  temel kursların 22 sayısını 

geçmemelidir.   
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Yukarı Basamağın Amacı : 

Lise (Gymnasium)  öğrenimi,  öğrenciye  yükseköğrenim yapabilmek için  şart  koşulan 

derinlemesine genel eğitim vermektedir. Bununla beraber, ek olarak yükseköğrenim dışında 

mesleki öğretim şartlarını da elde etmektedir. 

Liselerin Yukarı basamağı iki temel amaçlara yönlenmiştir : 

Derinlemesine genel eğitim temel ve seçmeli kursları ile garanti altına alınmalıdır. 

Yukarı  basamak  sınıfı  öğrencinin  öğrenme  kabiliyetini  temel  ve  seçmeli  kurslarda 

bilime hazırlayıcı çalışmalar ile kendilerini geliştirmelerini sağlar ve teşvik eder. 

Yukarı basamak sınıfı öğrencisi bu amaçlar çerçevesinde zorunlu olarak alması gereken 

dersler dışında ilgi alanlarına ve eğilimlerine  göre ders programını hazırlamaktadır.   

Yukarı basamak sınıflarının Yapısı: 

Yukarı basamak sınıfları 11., 12., 13. sınıflardan oluşmaktadır. 

11. sınıf giriş sınıfı olarak kabul edilir ve öğrencilere gerekli genel bilgileri ve 12. ve 13. 

sınıf için kişisel ders programı seçimini yapmalarına olanak sağlar. 

12.  ve  13.  Sınıf  kurs  dönemini  oluşturur.  Bu aynı  zamanda  dört  öğretim dönemine 

eşittir. Sınıfların yerini, branştan branşa değişen kurs grupları almaktadır.   

Azami eğitim süresi : 

Lise  (Gymasium)  azami  öğretim yılı  11,  yukarı  basamakta  ise  dört  yıldır.  Yani  lise 

bitirme sınavından önce, şayet bir sınıfı isteğe bağlı yada zorunluluk sebebiyle iki kere tekrar 

etmediyse üç yıldan sadece 1 yılı, 11. ile 13. sınıf bir kere tekrar edilebilmektedir. 

Kolleg Sınıfı : 

Lise bitirme sınavlarında yapılan 4 branş dersinin seçiminde nelere dikkat edilmelidir : 

● Her iki seçmeli branş dersleri 
● Her iki temel branş dersleri 

a. LBS’lerin amacı

Olgunluk diploması (lise bitirme ) öğrenciye Almanya Federal Cumhuriyeti’ nin bir 

yüksek okulunda kendi seçtiği dalda yüksek öğrenim yapma hakkı verir. 

b. LBS’lerin içeriği

● Her öğrenci lise bitirme sınavını 4 dersten yapmaktadır. 
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● Sınav  1.,  2.  ve  3.  lise  bitirme  sınavı  dersleri  yazılı,  öğrencinin  yada  sınav 
komisyonunun isteği üzerinde ek olarak sözlü de olabilir. ( Süre 20 dakika ) 4. 
lise bitirme sınav dersi yazılı yapıldıktan sonra ayrıca sözlü de (Süre 30 dakika ) 
yapılmalıdır. Modern yabancı dillerde sözlü sınav ve collegium sınavı öğrenilen 
yabancı dilden yapılır.  

● Lise bitirme sınavının temel içeriği  her branş ders için 12. ve 13. sınıfın dört 
öğretim döneminde verilen müfredattan ve daha önceki öğretim yıllarının temel 
bilgilerini içermektedir. 

Lise bitirme sınavına gireceklerden beklenenler : 

11.  sınıf  yolunda;  öğrenci  kendi  kabiliyetlerini,  kuvvetli  ve  zayıf  yönlerini  anlama 

olgunluğunda olmalıdır. İlgi ve eğilimlerini kavramış ve gelecekteki meslek hayatı hakkında 

düşüncelerini  oluşturmuş  olmalıdır.  Bunlar  11.  sınıfta  öğrencinin  vermesi  gereken  önemli 

şartlardan biridir. Çünkü bu sınıfta öğrenci kurs dönemi için ders seçimine çağrılmaktadır.

Seçim özgürlüğü gelecek öğretim yıllarında artmaktadır. Bu öğrencinin bireysel hareket 

ve öğrenme yeteneğini geliştirmekte ve sorumluluk duygusunu arttırmaktadır. 

Hamburg – Schleswig – Holstein Eyaletleri

a. Lise  bitirme  sınavlarının  amacı,  öğrencilerin  lise  diploması  almaya  hak 

kazanmalarını sağlamak ve bu sınavla birlikte, özel bir Üniversitesi sınavı olmadığı 

için  öğrencilerin  başarı  durumlarına  (ortalamalarına)  göre  yükseköğretim 

kurumlarına başvurularında yerleşimini sağlamak.

b. Sorular,  müfredata  göre  temel  dersler  (Almanca,  İngilizce,  Matematik,  Fizik, 

Kimya) başta olmak üzere seçmeli dersler ve yabancı dil dersleri kapsamında alınan 

derslerin bir kısmından da yapılmaktadır. Tabii ki bu alanlar liselerin ağırlık türüne 

göre değişkendir. (Müzik, Fen Bilimleri, Resim, Sosyal Bilimler)

c. Sorular  branş  öğretmenleri  tarafından  müfredata  göre  okul  düzeyinde 

hazırlanmaktadır. 

d. Öğrenciler  devam  ettikleri  liselerin  son  yılında  (13.  sınıf)  bu  sınavlara 

girmektedirler. Ancak Almanya’nın bir çok Eyaleti ile birlikte Hamburg Eyaleti’nde 

liselere yeni başlayan öğrenciler için de 12 yıla düşürülmüştür.

e. Sınavı  geçemeyen  öğrencilerin  bir  yıl  sonra  tekrar  hakkı  vardır.  Ancak  aldıkları 

tasdiknameler,  meslek  eğitiminde  katkı  sağlamaktadır.  Ayrıca  12.  sınıfı  bitiren 

öğrencilerde  meslek  lisesi  mezunu  sayılırlar  ve  Meslek  Yüksek  Okullarında 

yükseköğrenime devam etme hakkına sahiptirler. Ayrıca gerek melek lisesi mezunu 
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sayılan  gerekse  lise  terk  sayılan  öğrencilerin  dual  sistemde  (okul-staj)  meslek 

eğitimi yapma imkanı vardır. Hatta liselerden sınavı başararak mezun bir öğrenci de 

kendi isteği doğrultusunda ikili sistemde meslek eğitimi yapabilmektedir. 

f. Liseyi geçemeyen öğrenci madde’de belirtildiği gibi meslek lisesi mezunu sayılır ve 

öğrencinin isteğine göre ya sınıf tekrarı ile yada akşam liseleri aracılığı ile bir telafi 

imkanı sunulmaktadır. 

g. Eyaletimizde sınav sonuçlarına göre okul öğretmen ve öğrenci başarısı, öğrencilerin 

sınavları  verip  mezun  olan  öğrenci  oranına  göre  yapılmaktadır.  Eyalet  eğitim 

sisteminde bunun yanı sıra farklı bir uygulama ödül veya teşvik programı yoktur. 

h. Görev bölgemizde öğrenci ve velileri, eğitimciler, eğitim politikalarını oluşturan ve 

sivil  toplum  kuruluşları,  özellikle  PISA  araştırması  sonuçlarından  sonra,  ilkokul 

eğitiminin yetersiz olduğu ve öğrencilerin lise eğitiminde zorlandıkları, bu nedenle 

de özellikle göçmen çocuklarının başarısız oldukları yönünde olup, eğitimde eşitlik 

ilkesinin getirilmesinden yanadırlar. 

i. Önümüzde ki beş yıl içinde uygulamaya konulacak yenilikler şöyledir:

Liselerin  13 yıldan 12 yıla  düşürülmesi  ve müfredatın  aynı  bırakılarak  5-12.  sınıflar 

arasında eğitimin sıkılaştırılması.

Bitirme sınavlarının merkezi yapılıp,  kurulacak bir öğretmen komisyonunca soruların 

hazırlanılıp  ve  farklı  okullardan  öğretmenlerin  öğrencinin  adı,  okulu  milliyetini  bilmeden 

birden sınav kağıtlarını değerlendirmeleri ve bu aşamada mutlak sınav kağıtlarının belirtilen 

kriterlerin  yanı  sıra  birden  fazla  öğretmence  okunup,  değerlendirilmesi  gelecek  yıllarda 

uygulamaya başlatılacaktır. 

Belçika

Belçika’da on iki yıllık zorunlu eğitim , altı yıllık ilkokul ile ikişer yıllık üç devreden 

oluşan orta öğretimi kapsamaktadır. Zorunlu eğitim sürecinde öğrenci başarılı olduğu taktirde 

aşağıda yazılan diplomaları almaktadır. 

1. İlkokul sonunda - Certificat d’Etudes de Base- ilkokul diploması,

2. Orta öğretimin ikinci devresinin sonunda -Certificat d’enseignement secondaire du 
deuxieme degré- ortaokul diploması,

3. Orta öğretimin son sınıfında - Certificat d’enseignement secondaire supérieur- lise 
diploması.
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Zorunlu  eğitim  süresince  verilen  bu  üç  diplomayı  almak  için  özel  bir  sınav 

yapılmamakta; özellikle orta öğretimin her sınıfında, öğrencinin yıl içindeki notları ile birinci 

dönemle ikinci dönem sonunda yapılan sınavlarda aldığı notlar, yıl sonu öğretmenler kurulu 

kararıyla  başarı  durumunu  belirlemekte  ve  bu  diplomaları  almasını  sağlamaktadır.  Bu 

nedenle,  sınav eğitim sisteminin içinde  olduğundan, lise  son sınıfta  ayrı  bir  Lise Bitirme 

Sınavı  yapılmamaktadır. 

Okullarda yapılan bütün sınavların soruları ders öğretmenleri tarafından yıl içerisindeki 

programa  dayalı  olarak  hazırlanmaktadır.  Yıl  sonunda  başarılı  olamayan  öğrencilere, 

öğretmenler kurulu kararıyla, eylül ayında düzenlenen sınavlara katılma hakkı verilmektedir. 

Eylül sınavlarına yönelik hazırlama veya telafi programları bulunmamaktadır.

Orta öğretimin son sınıfında alınan Certificat d’enseignement secondaire supérieur- lise 

diploması,  mühendislik  fakülteleri  dışında,  öğrencinin  bütün  yüksek  okul  ve  fakültelere 

sınavsız kayıt yaptırmasını sağlamaktadır.

Belçika  Fransız toplumu Eğitim Bakanı Madame Arena,  eğitimciler  ve sivil  toplum 

örgütlerinin  görüşlerini  alarak  hazırladığı  ve   Mayıs  2005  ayında  kamuoyuna  duyurduğu 

Contrat pour l’Ecole isimli reform planında sınav ve diploma sistemiyle ilgili bir değişiklik 

öngörmemiştir.  Belçika  Flaman Toplumu Eğitim Bakanlığının  da bu konuda herhangi  bir 

değişiklik çalışması bulunmamaktadır.
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İsveç

İsveç’te LBS sınavları yoktur.Öğrenci doğrudan hiç bir sınava tabi olmaksızın okulunu 

bitirmektedir  .Üniversiteye  devam  edebilmesi  için  karne  notları  geçerli  olmaktadır  veya 

Yüksekokul  yeterlilik  sınavı  vardır.Öğrencinin  üniversiteye  devam edebilmesi  için  notları 

yeterli olmadığı taktirde Comvux denilen Halk Eğitim Merkezlerinde not yükseltme sınavları 

mevcuttur.Comvux Halk Eğitim Merkezleri  her  yaştan  öğrenci  için  açıktır.  Liseye  devam 

edebilme yaşı 20 olup 20 yaşından gün almamış olan tüm öğrenciler liselere başvurabilir.20 

yaşını geçmiş olan öğrenciler ise lise eğitimlerini Comvux’ta tamamlarlar.

Diğeri  ise  Yüksekokul  yeterlilik  sınavına  girerek  başarabilmektir.  Sınav,genel  bir 

öğrenim  yeteneği  sınavı  olup  yükseköğrenimin  üstesinden  gelebilecek   beceri  ölçüsünü 

gösterir.Sınav 5 bölümden oluşmaktadır ve 122 soruyu kapsamaktadır.Sınavda kelime haznesi 

ve  kelimeleri  algılama  becerisi,  mantıksal  matematik  problem  çözümü,  İsveççe  anlama 

becerisi  ,diagram,  tablo  ve  harita  okuyabilme  becerisi  ve  İngilizce’ye  olan  hakimiyet 

ölçülmektedir.Sınav çoktan seçmeli olup yılda 2 kez yapılmaktadır. Bu sınava girmek isteyen 

öğrencinin lise bitirme puan ortalaması dikkate alınmamakla beraber liseyi  bitirmiş olması 

şartı aranır. 

Sınav iki üniversite tarafından hazırlanmaktadır. İngilizce sorular Göteborg Üniversitesi 

Pedogoj Enstitüsü tarafından diğer 4 bölümde Umeå Üniversitesi tarafından hazırlamaktadır

Yöresel yüksekokullar veya üniversiteler , öğretimlerindeki branşların her biri için kaç 

öğrencinin lise bitirme puan ortalamasına göre ve kaç öğrencinin de giriş yetenek sınavı ile 

alınacağına kendi yönetimleri karar verir.

Yükseköğretimdeki  genel  eğitim  dallarını  İsveç  Yüksek  okullar  Hizmet  Dairesi 

“Högskoleverket” tespit eder.

Danimarka

Danimarka: 2 ve 3 yıl süren lise eğitimi önemlidir. Üniversiteye girişte sınav yok, lise 

notları üzerinden seçme yapılıyor. 

İtalya

Zorunlu eğitim 6 yaşından 14 yaşına kadar sürer. İsteyenler 5 yıllık lise okuduktan sonra 

lise  bitirme  sınavına  girerler.  Lise  bitirme  sınavını  geçip,  "Maturita"  diploması  alan  her 

öğrenci üniversite okuma şansına sahiptir.
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B. Diğer Ülkelerde LBS Uygulamaları

Çin

Orta  öğrenim üç  yıllık  iki  kademe olmak  üzere altı  yıl  sürüyor.  Bu eğitim sonunda 

öğrenciler lise bitirme sınavına girmektedir. Alınan dersler; Çin dili ve edebiyatı, matematik, 

politika,  fizik  ve kimya  ya  da tarih  ve coğrafyadır;  ikinci  bir  dil  (genellikle  İngilizce)  de 

eklenebilir,  bunlara  ilaveten  bir  atölye,  zirai  bölge  yada  fabrikada  gerçekleştirilen  staj 

çalışması gerektirmektedir. Yüksek öğrenim alabilmek, lise bitirme sınavı ve Çin üniversite 

giriş  sınavına  bağlıdır.  Ulusal  sistemde,  seçkin  üniversitelere  girişte  büyük  rekabet 

yaşanmaktadır. 

Avusturya

Genel  eğitim  veren  okullar  4  yıllık  ortaokul  (alt  kademe)  ve  4  yıllık  liseden  (üst 

kademe) oluşmakta ve olgunluk (lise bitirme) sınavı ile bitirilmektedir. Lise bitirme sınavını 

başaran  öğrencilere  verilen  lise  diploması  (olgunluk  sınav  karnesi)  üniversiteler,  Meslek 

Yüksek Okulları ve akademilerde öğrenime devam edebilme hakkını ve devlet hizmeti için 

geçerli belirli hakları kazandırmaktadır. 

Japonya

Dershane olgusunun çok yaygın olduğu nadir ülkelerdendir. Ancak Japon eğitim sistemi 

dershanlere  kampüs  oluşturma,  sınav  hazırlık  yanında  spor,  sanat  ve  sosyal  alanlarda  da 

eğitim verme zorunluluğu getirmiştir.  Dershaneler üniversitede istenen bölüme girmek için 

yardımcı olur, Japonya'da isteyen her öğrenci üniversite okuma imkanına sahiptir. 

Kanada

Üniversite sınavı için orta öğretim en önemli kıstastır.  TOEFL sınavından en az 560 

alarak, İngilizce yeterliliği aranır. 

Ukrayna

Üniversite sınavı yok, lise notlarına göre üniversiteye girilmektedir.

Alaska

Alaska’da 2004 ve sonrası  mezunlar  için LBS’lere girmek zorunlu hâle getirilmiştir. 

Sınavı geçenlere  diploma verilirken geçemeyenlere  Başarı Sertifikası  verilmektedir.  Ancak 
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bazı  durumlarda  öğrenciler  bu  sınavlardan  muaf  tutulabilirler.  Muafiyet  gerektiren  özel 

durumlar şunlardır:

a) Öğrencinin ciddi bir engelinin (bedensel veya zihinsel) olması,

b) Önemli bir zorlu yaşam olayı içinde olması (Örn: ailesinden birinin ölmesi),

c) Son sınıfta Alaska’ya taşınmış olması.

Ayrıca erken yaşlarda (10’lu yaşlarda) sınava girenler için hesap makinesi, sözlük gibi 

yardımcı araçları kullanabilecekleri farklı sınavlar da yapılabilmektedir.

Georgia’da öğrenciler lise diploması alabilmek için Georgia Lise Mezuniyet Sınavının 

beş  bölümünü  (yazma  becerileri,  İngilizce  /  Dil  veya  Sanat,  Fen,  Sosyal  Bilgiler  ve 

Matematik) başarıyla geçmek zorundadırlar. Bu sınavı geçemeyen öğrencilere normal süresi 

içinden  liseye  devam  ettiğini  gösterir  Devam  Sertifikası  (Certificate  of  Attendance) 

verilmektedir. Üniversiteye girişte Lise Diploması veya dengi bir diploma istenmektedir.

Yukarıda belirtilen bölümlerden “yazma” öğretim yılının ilk döneminde,  diğerleri  ise 

ikinci döneminde verilmektedir. Bu bölümleri geçebilmek için yaz, ilkbahar ve sonbaharda da 

ek  sınavlar  düzenlenmektedir.  Sınavın  başarısız  olunan  bölümleri  için  okullarda  yaz 

tatillerinde  ücretsiz  kurslar  açılmaktadır.  Bu  uygulama  olası  bir  LBS’de  başarısız  olan 

öğrencilerin sınavı geçebilmek için dershanelere yönelmeleri yerine okullarda yaz tatillerinde 

açılacak ücretsiz kurslara yönelmelerinin sağlanması açısından önemlidir.

Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonunda eğitim-öğretim,  örgütsel  yapı,  eğitim programları  bakımından 

merkeziyetçilik hakimdir. İlköğretime kadarki kısmı genel olarak okul öncesi eğitim ve aile 

eğitimi olarak adlandırılır. 0-3, 3-6 yaş grubundaki çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına 

(kreş ve çocuk yuvaları) devam etmektedirler. 51 329 okul öncesi eğitim kurumunda toplam 4 

263  000  öğrenci  öğrenim görmekte  ve  439  100  öğretmen  görev  yapmaktadır.  Gruplarda 

ortalama öğrenci sayısı 19’dır. Kreş ve çocuk yuvaları, mülkiyeti bakımından devlet, şehir ve 

belediyeler, vakıf ve dernekler ile özel şahıslara aittir.

İlkokula başlama yaşı  7’dir.  Zorunlu eğitim süresi 9 yıldır.  9 yıllık  eğitim kanunlara 

göre  zorunludur  ve  her  RF  vatandaşı  bu  eğitimi  tamamlamak  mecburiyetindedir,  bu 

mecburiyet 15 yaşını doldurmasına kadar devam eder. Bundan sonra bir üst öğrenime devam 
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edip etmemeye ilişkin kararı öğrencinin kendisi vermektedir. Her tür ve kademedeki okulu 

bitiren öğrenciye belge ve eki transkript tamamlayıcı belge olarak mutlaka verilir.

RF’de genellikle ilkokul, temel ortaokul ve tamamlayıcı ortaokul (lise) aynı binalarda ve 

kampüste  aynı  eğitim  ortamında  bulunmaktadırlar.  RF’de  uygulama  yaygın  olarak  bu 

durumdadır. Bu manada RF’de toplam 65 062 okul, 19 560 000 öğrenci ve 1 712 00 öğretmen 

bulunmaktadır.

Tamamlayıcı  ortaokul eğitimi (lise)  süresi  2 (3) yıl  ve halen isteğe bağlıdır.  Yapılan 

eğitim reformu çerçevesinde 2007’de lisenin zorunlu olması ve RF genelinde uygulanmasına 

geçilmesi  planlanmıştır.  5-6  yıldan  beri  bazı  bölgelerde  pilot  uygulamaları  başlatılmıştır. 

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla bu okullardaki çocukların eğitim programları yanında 

özel mesleki sınıflarda meslekleri tanıtıcı ve yönlendirici bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. 

Böylece mesleki alanlarla ilgili yüksek eğitim görmek isteyenleri bir nevi mesleğe yöneltme 

sağlanmış olmaktadır.

Zorunlu eğitimden (9 yıl)  mezun olan öğrencilerin  %55’i ortaöğretim 2(3) yıllık  lise 

programına, %45 ise diğer eğitim kurumlarına (%30’u meslek okullarına, %10’u yetişkinler 

eğitimine, %5’i ise hiçbir eğitim kurumuna) devam edeceği varsayılmış ve bu oranlar hedef 

olarak belirlenmiştir ancak bu oranlar genel olarak lise (genel) eğitimin lehine değişmektedir.

Son beş yıl öncesine kadar her üniversite kendi sınavını kendisi yapmakta idi. Ancak 

birkaç  yıldan  beri  bizdeki  uygulamaya  benzer  merkezi  sınav  denemesi  başlatılmış 

bulunulmaktadır. Bu uygulama RF’nin geneline tam anlamıyla yaygınlaştırıldığı söylenemez. 

Ama bu konuda ciddi çalışmalar sürmektedir. Merkezi sınav sisteminin lehinde ve aleyhinde, 

veliler,  eğitim  uzmanları,  rektörler  ve  siyasetçiler  arasında  ciddi  ve  yoğun   tartışmalar 

sürmektedir.  Bu konuda suiistimallerin  artacağı,  fırsat  eşitliğinin  zedeleneceği,  paralı  özel 

kursların artacağı, fakir ve ekonomik bakımından geliri ortanın altında olan aile çocuklarının 

aleyhine işleyeceğidir.

Üniversite giriş sınavında başarılı olan Rus öğrenciler kayıt yaptıracakları üniversiteye 

bir  ücret  ödemeleri  söz  konusu değildir,  başarılı  öğrenciler  bursla  ödüllendirilmektedirler, 

fakat  her üniversitenin  ayrıca  bir  de paralı  bölümü vardır  ki,  giriş  sınavında yeterli  puanı 

alamamış ancak asgari bir puanı tutturan öğrenciler istemeleri halinde bu paralı bölüme kayıt 

yaptırmaları  mümkün  olmaktadır.  Aksi  halde  bir  sonraki  yıla  kalarak  sınava 

hazırlanmaktadırlar.
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Eğitimin  paralı  hale  getirilip  getirilmeyeceği  konusu  toplumun  bütün  katmanlarının 

özellikle  karar  vericilerinin,  yani  siyasilerin,  eğitimcilerin,  alan  uzmanlarının  ve  bilhassa 

velilerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda özel üniversitelerinin sayısında 

bir artış gözlenmektedir.

Yabancı öğrenciler için yükseköğretim paralıdır.  Üniversite ücretleri yıllık 1500-7000 

ABD Doları  arasında değişmektedir.  Yurtlarda barınma ücreti yine yabancı öğrenciler için 

aylık 50-150 amerikan doları arasındadır, Rus öğrenciler için bu ücret 2-4 amerikan doları 

seviyesindedir. Üniversite üyelerinin aylık ücretleri 150-300 amerikan doları, ilköğretim ve 

ortaöğretim öğretmenlerinin aylık ücretleri ise 90-200 ABD Doları arasında değişmektedir.

Rusya Federasyonunda 1251 üniversite, akademi ve enstitü bulunmaktadır. Bunlardan 

564’ü  devlet  üniversitesi,  34’ü  özerk  cumhuriyetlere  bağlı  devlet  üniversitesi,  18’i  bölge 

(devlet) üniversitesi,  635’si özel yükseköğretim kurumlarıdır. RF’de Türkiye’dekine benzer 

bir  Yüksek Öğretim Kurumu bulunmamaktadır.  Bunun yerine üniversiteler  alanlarına göre 

ilgili bakanlıklara bağlanmışlardır. Devlet üniversitelerinden 333’ü RF Eğitim Bakanlığı’na, 

231  ise  Tarım,  Sağlık  ve  Kültür  başta  olmak  üzere  diğer  bakanlıklara  bağlıdır.  1251 

üniversitede toplam 4 270 100 öğrenci öğrenim görmekte, 635 özel üniversitelerde toplam 

öğrenci  sayısı  470600’dır.  RF’de  yüksek  öğrenim  alan  yaklaşık  33  000  yabancı  öğrenci 

bulunmaktadır.  Bütün  yükseköğretim  kurumlarında  toplam  362.171  akademisyen/öğretim 

elemanı görev yapmaktadır.
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BÖLÜM V

BAZI ÜLKELERDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ve GİRİŞ

Bu  bölüm  2005  yılında  TED  tarafından  yapılmış  “Türkiye’de  Üniversiteye  Giriş 

Sistemi” adlı araştırmadan derlenmiştir. 

ABD

Yüksek Öğrenim Sistemi

Amerikan yüksek öğretim kurumları, ülkemizdekinden farklı olarak tek bir merkezden 

yönetilmezler.  Federal  bakanlık,  eyaletlerin  ihtiyaç  duyacağı  yüksek  öğrenim  kurumları 

hakkında genel standartları belirler. Bunun dışında her bir eyalet bünyesinde üniversiteler ve 

kolejler  kendi  özerk  yapıları  içinde  eğitim  ve  öğretim  faaliyetlerini  yürütürler.  Yüksek 

öğrenim kurumlarında (university, college, community college, institute of technology) çeşitli 

fakülte ve bölümlerde, lisans (BA) Mastır (MA, MSc) ve Doktora (PhD) dereceleri verilir.

İdari yapılarına göre eyalet  üniversiteleri  ve özel vakıf üniversiteleri  mevcuttur.  Özel 

üniversiteler  çeşitli  vakıflar  ve  dini  organizasyonlar  tarafından  finanse  edilirler.  Özel 

üniversiteler genellikle maliyet bakımından daha yüklü bir okul masrafı gerektirirler.  Yale, 

Harvard, Cornell gibi köklü okullar birer özel vakıf üniversitesidir.

Yabancı  öğrenciler  tarafından  yoğunlukla  tercih  edilen  bir  diğer  okul  gurubu 

'community  college'lerdir.  Ülkemizdeki  meslek  yüksek  okulu  seviyesinde  bir  kurum olan 

Com.Col.ler,  daha çok üniversite  öncesi  temel  eğitim ve iki  yıllık  yüksek  okul  diploması 

verirler.  Bu  iki  yıllık  eğitimin  ardından  dört  yıllık  bir  okula  devam  etme  imkanı 

bulunmaktadır.  İki yıllık okullardan alınan AA veya AA derecesiyle dört yıllık bir okulun 

üçüncü sınıfından uygun şartların sağlanmış olması kaydıyla devam imkanı bulunabilir. 

Üniversiteye Giriş Sistemi

ABD’de her üniversite alacağı öğrenciyi kendisi belirlemektedir. Üniversiteye giriş için 

yedi temel kriter bulunmaktadır. Üniversiteler bu kriterlerden oluşan bir seçim formülasyonu 

oluşturmaktadır. Bu kriterle;

• Lise diploma notu, 
• SAT veya ACT skoru,
• Kişisel mektup,
• Tavsiye mektupları, (Öğretmenlerin vereceği referans)
• Kişinin eğitim dışı sosyal ve kültürel aktiviteleri, 



• Birebir mülakat ve 
• Üniversitenin tercihleridir.

Üniversitelere Giriş Şartları

İngilizce Bilgi Düzeyi

Amerikan  üniversitelerinde  okuyabilmenin  en  temel  şartlarından  bir  tanesi,  İngilizce 

dilini, dersleri bir Amerikalı öğrenci kadar anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde bilmektir. 

Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, Amerika'daki herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da 

doktora programına katılabilmesi mümkün değildir. İngilizce’si yeterli olmayan bir öğrenci 

Amerika'da bir dil okuluna giderek İngilizce’sini daha çabuk geliştirebilirler

Öğrencinin Akademik Durumu

Öğrencinin  herhangi  bir  üniversiteye  kabul  edilebilmesi  için  daha  önceki  öğrenimi 

süresince  başarılı  olması  gerekir.  Mesela,  lisans  öğrenimi  için  başvuran  öğrenciden  lise, 

yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren transkriptler 

istenir. Bir çok üniversite kabul şartı olarak en az 10 üzerinden 7.5 ya da 4 üzerinden 3 genel 

not ortalaması ister. Daha düşük not ortalaması kabul eden başka bir çok üniversite vardır. 

Dereceye girmek de ( ilk %10 gibi) kabülde önemli rol oynar.

Scholastic Assessment Test (SAT)

Amerikan  üniversitelerinde  lisans  düzeyinde  öğrenim  yapabilmek  için  koşulan 

şartlardan bir tanesi de SAT genel yetenek ve bilgi testinden yeterli puan almaktır. Okulların 

hepsi değilse de çoğu,öğrencilerin bu sınavın birinci kısmı olan SAT Reasoning Test; SAT I'i 

almalarını  isterler.  Bu, sayısal  ve sözel  olmak üzere iki  bölümden meydana gelmiştir.  Bu 

yönüyle ve zorluk derecesiyle,  Türkiye de yapılmakta olan üniversite giriş sınavlarının ilk 

kısmı (ÖSS) ile benzerlik gösterir. Ancak, bu sınavın Amerikalı öğrencilerden de istendiği ve 

İngilizce'sinin o seviyede göre olduğu unutulmamalıdır.

SAT'de  bir  puan  çıtası  olmamakla  birlikte  genelde  aranan  en  düşük  puan  200,  en 

yükseği ise 800' olarak görülmektedir.Giriş için gerekli puan ise okuldan okula ve bölümden 

bölüme değişmektedir.

SAT'nin genel yetenek ve bilgi testinden başka, alan testleri (Subject Test; SAT II) adı 

verilen testlerde vardır. Bunlar fizik, matematik, biyoloji, kimya, tarih, edebiyat konularında 

ve  yabancı  dillerde  olabilir.  Üniversitelerin  bir  kısmı  bu  testlerden  bazılarına  da  ayrıca 

girilmesini isteyebilirler.

ABD’deki 4 bine yakın üniversitenin yüzde 90’ının öğrenci seçiminde SAT derecesini 

dikkate almaktadır.
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SAT  puanı  ve  diploma  notunun  üniversiteye  girişteki  etkisi  her  üniversite  için 

değişmekteyse de ikisi birlikte yüzde 50 ile yüzde 66 arasında etkili olmaktadır.

ABD’de  SAT  skoru  daha  da  önem  kazanmaktadır.SAT  yılda  7  kez  yapılmakta  ve 

isteyen öğrenci istediği kadar bu sınava girmektedir. Ancak, öğrencilerin bu sınavdan aldıkları 

kötü skorlar da üniversiteye bildirilmektedir.

Referans mektupları

Genellikle öğrencilerin hocaları tarafından yazılan, öğrencinin derslerindeki başarısını, 

sınıftaki tutumunu, kültürel ve sosyal faaliyetlerini,  arkadaşlarıyla uyumunu vb. belirten ve 

öğrenciyi üniversiteye tavsiye eden belgelerdir.

Liseden düşük notla mezun olanlar iki yıllık kolejlere girebilmekte; kolejlerden yüksek 

not alınması halinde üniversiteye gidilebilmektedir

Okul Dışında Alınan Özel Kurslar

ABD’de üniversiteye giriş için yapılan SAT sınavının gittikçe içeriği zorlaştırılmaktadır. 

Üniversiteye giriş için SAT daha da önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede eyaletlerde eğitim 

bakanlığı her okula sene başında belirli bir hedef koymaktadır. SAT’ta bakanlığın belirlediği 

hedefi tutturamayan -ki bu hedef her okula göre değişmektedir- okul yöneticilerinin bu yıldan 

itibaren görevine son verebilmektedir.

ABD’de üniversiteye giriş her geçen yıl daha da zorlaşmaktadır. Çünkü her geçen yıl 

üniversiteye  girmek  isteyen  öğrenci  sayısı  artmaktadır.  Öğrenci  sayısı  artınca  da 

üniversitelerin  seçiciliği  de  artmaktadır.  Dolayısıyla  bu  durum  ABD’li  öğrencilerde  ve 

ailelerinde strese neden olmaya başlamıştır. ABD’de 4 bine yakın okul bulunmaktadır; ancak 

kaliteli olan ilk 100 okulu kazanabilme oranı sınava girenlerin ancak yüzde 10’una karşılık 

gelmektedir. Sonuçta bu üniversitelere girebilmek iyi bir SAT puanı istemektedir. Bu nedenle 

SAT sınavlarına hazırlanmak için özel kurslara (dershane) ilgi artmaya başlamıştır.

Ancak ABD’deki dershaneler Türkiye’de olduğu gibi temel eğitim vermemekte, sadece 

sınavlar için taktik ve ipuçları vermektedir.. 

ALMANYA

Üniversite Öncesi

Alman  eğitim  sistemi  birçok  açıdan  Anglo-Saxon  ülkelerinkinden  büyük  farklılıklar 

göstermesine karşın yüksek performanslı öğrenciler yetiştirmektedir. Eğitim yapılandırılması 
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federe  devletlere  bırakılmışken,  bazı  genellemelere  karşın  devletler  arasında  farklılıklar 

içermektedir (ABD tarzı yapılanma burada gözlenmektedir, ancak bu yapı ABD felsefesinden 

farklı bir felsefi temele dayanır) Bu sistem savaş sonrası Almanya’sında daha demokratik bir 

yapı sağlayabilmek amacıyla kurulmuş ve genelde ailelerin parasal durumlarından bağımsız 

olması sağlanmıştır. 

Üniversite  sistemine  geçmeden  önce  belirtmekte  yarar  var  ki;  üniversite  öncesi 

yapılanma biraz karışık ve belki de oldukça sistematik ve zekicedir. 

Çocukların okula başlama yaşı Almanya’da 6’dır. Ve çocuk öncelikle ilk okul eşdeğeri 

olan  ve  1’den  4e  kadar  derecelendirilmiş  olan  Grundschule’ye  başlarlar.  Bu  dönemde 

öğrencilere  öğretilen  bütün  kavramlar  aynıdır.  4  .  dereceden  sonra  öğrenciler  akademik 

yeteneklerine, ailelerinin isteklerine bağlı olarak şu üç okuldan birisine alınırlar; 

Hauptschule,  Realschule  or  Gymnasium.  Hauptschule  (Çoğu  Alman  eyaletinde  5-9. 

derece olarak tanımlanır) Realschule ve Gymnasium daki konuları işler. Fakat yavaş yavaş ve 

alıştırarak mesleki derslere girer ve bir ön hazırlık sağlar. 18 yaşına kadar öğrencilere part-

time meslek dersleri verilir. 

Realschule  (grades  5-10  in  most  states)  mesleki  derslerin  yanı  sıra  ağırlıklı  olarak 

yüksek-mesleki  derslerde  verilir.  Bu  durumda  öğrenci  artık  yüksek  akademik  aktiviteye 

yeterli hale gelmiştir ve lisans için bir Gymnasium’a gönderilir. 

Gymnasium (grades 5-13 in most states) arbitur adı verilen bir diploma verir öğrenciyi 

bir üniversiteye hazırlar ya da mesleki itimatname vererek mezun eder. 

Gymnasium tarafından verilen en genel eğitimde klasik dil, modern diller ve matematik 

ve doğal bilimler vardır. 

Gesamtschule, ya da çok yönlü okul, yalnızca birkaç eyalette bulunan ve oldukça yeni 

bir gelişmedir. 

Hauptschule ve Realschule ikilisinin yerini almıştır .

Alman eğitim sistemine göre öğrenciler mutlak olarak 9 yıllık temel bir eğitim almak 

zorundadırlar. 

Haupschule ve Realschule’ün ötesinde bir de Berufsschule vardır ve part-time akademik 

çalışma  olanağı  tanımaktadır.  Bunlardan  başarıyla  ayrılan  öğrenciler  belirli  bir  alanda 

kullanabilecekleri bir sertifikayla ödüllendirilmektedirler. 

Bu okullar daha önce bahsedilen okulların aksine yerel veya bölgesel otorite tarafından 

değil federal hükümet, endüstri veya sendikalar tarafından denetlenmektedir. 
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Üniversite

Almanya’da  üniversite  eğitim  öncesi  olduğu  kadar  üniversite  eğitiminde  de  değişik 

seviyede  okullar  bulunmaktadır.  Klasik  üniversiteler  genel  bir  eğitim  verirler  ve  6  yıllık 

(genelde)  bir  eğitim  programları  bulunmaktadır.  Teknik  üniversiteler  (Technische 

Hochschulen)  öğrencilerin  daha  spesifik  konularda  çalışmalarını  sağlamak  için  eğitim 

verirler, örneğin meslek konularında daha da uzmanlaşmayı sağlarlar ve bunlar 4 sene eğitim 

vermektedirler. Bunlardan başka sanat ve müzik için de ayrı  okulları bulunmaktadır bunlar 

Hochschulen adını almıştır. Almanya’da Üniversite Yapılanması 

Genel  anlamda  Almanya’da  iki  tip  yüksek  öğretim yapılanması  mevcuttur.  Birincisi 

Fachhochschule (FH) ve diğeri  ise Universitat  (U) dur. Bunların dışında kalan Technische 

Hochschule (TH), Technische Universitat (TU) veya Gesamthochschule (GH) bu sistemlere 

bağlı yapılardır ve bu bütünün adı ise Y modeli olarak adlandırılmaktadır. 

FH  sisteminin  akademik  olarak  ağırlık  verdiği  konular  mühendislik  ve  yönetim 

sektörüdür.  Üniversitat’  lar  ise  bilimsel  eğitim  ve  araştırma  olanaklarını  sağlayan 

kuruluşlardır.  Ve yalnızca sonuncusu doktora derecesinde eğitim verme imkanına sahiptir. 

Aşağıdaki  çizelge  FH  ve  U/TU/TH  ve  onların  Amerikan  ve  İngiliz  sistemindeki 

karşılaştırmalarını içermektedir. 

Üniversiteye Giriş

Teorik olarak,  Almanya’da,  Matura ya  da Abitur diplomasına sahip olan bir  öğrenci 

otomatik olarak üniversiteye girme hakkına sahiptir. 1960’larda yalnızca %8-10 oranında olan 

bu  oran  (Diğerleri  “meslek”  yapıyorlardı)  bugünlerde  %30’un  üzerine  çıkmıştır.  Bu  artış 

bugün Almanya’da özellikle tıp ve diş hekimliği gibi fakültelere girme olasılığını azaltan en 

önemli  faktörlerden birisidir.  Bu durum öğrenciler  arasında bir  yarışmaya  yol  açmakta ve 

Numerus Clausus adı verilen bir elemede öğrenci eğer popular bir fakülteye girmek istiyorsa 

sınıfının en iyisi olmak durumunda kalıyordu. 

Girişte  bir  sınırlama yoktur,  öğrenciler  doğrudan üniversiteye  başvurur.  Talebin  arzı 

geçtiği  durumlarda  kontenjan  sınırlaması  uygulanır.  Herhangi  bir  program için  kontenjan 

sınırlaması uygulanması izninin üniversitelerin çoğunluğuna verildiği durumlarda, yerleştirme 

ZVS tarafından yapılır.  Ancak,  bu durumun eyaletlerin  (Länder)  en az % 75’i  tarafından 

onaylanması gerekir.

ZVS tarafından yapılan yerleştirmede üç değişik yöntem uygulanır:

- Talebin ulusal düzeyde karşılandığı durumlarda öğrencilerin % 80’i ilk tercih ettikleri 

üniversitelere, geri kalanları ise başka üniversitelere yerleştirilir.
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-  Talebin  çok  fazla  olduğu programlarda  genel  bir  seçme  işlemi  uygulanır.  Mevcut 

kontenjanın  %  60’ı,  adayların  ortaöğretimdeki  not  ortalamalarına  bakılarak  doldurulur. 

Kontenjanın  geri  kalan  kısmı,  daha  önceki  yıllarda  başvurup  yerleştirilemeyen  adaylara 

ayrılır. Bekleme listesindeki adayların seçiminde, adayın üniversiteye girmek için beklediği 

süre  boyunca  ne  yaptığı  göz  önüne  alınır  ve  ciddi  bir iş’de  çalışanlara  öncelik  verilir. 

Üniversitede başka bir programda geçen süre buna dahil değildir.

-  Tıp,  dişçilik  ve  veterinerlik  programları  için  özel  bir  seçme  işlemi  uygulanır. 

Adayların,  psikolojik  yetenek  sınavını  almaları  zorunludur.  Bazı  durumlarda  kurumlar, 

program ile ilgili konularda yazılı veya çoktan seçmeli giriş sınavları yapabilir. 

Kontenjanların doldurulmasında göz önüne alınan ölçütler şunlardır:

a) Kontenjanların % 45’i,  Abitur sınavlarındaki notların % 55’i ile giriş sınavlarında 

alınan notların % 45’inin toplanması ile elde edilen yerleştirme puanına göre doldurulur.

b)  Kontenjanların  %  10’u,  Abitur sonuçlarına  bakılmaksızın,  giriş  sınavlarındaki 

başarıya göre doldurulur.

c) Kontenjanların % 20’si, daha önceki yıllarda başvuran ve bekleme listesinde bulunan 

adaylara ayrılır.

d) Kontenjanların % 15’i için mülakatla aday seçilir. Mülakata, yukarıdaki (a), (b) ve (c) 

şıklarındaki ölçütlere göre başarısız olan adaylar başvurabilir. Mülakata çağırılacak adaylar 

piyangoyla belirlenir. Mülakata çağırılanların yaklaşık üçte biri kabul edilir.

e) Kontenjanların  % 10’u  yabancı  uyruklulara,  başka  programlardan  mezunlara,  v.b. 

ayrılır.

Adayların üniversitelere yerleştirilmelerinde, başvuru formunda belirtilen tercihleri göz 

önüne alınır. Ancak, talebin çok fazla olduğu durumlar için aşağıdaki öncelik sırası uygulanır:

• Özürlü öğrenciler,

• Evli öğrenciler, çocuklu öğrenciler

• Üniversiteyi özel bir nedenle tercih eden öğrenciler

• Ebeveynleri ile birlikte oturan öğrenciler
• Diğer öğrenciler
 

Başvuru Takvimi (Kış Dönemi)

Nisan ZVS kılavuzunun ortaöğretim kurumlarına, üniversite rehberlik merkezlerine ve 

iş  bulma  kurumlarına  dağıtılması.  Bu  kılavuzda,  ZVS tarafından  yerleştirme  yapılacak 

programların giriş koşulları belirtilir.

15 Haziran Başvuru formları ile Abitur sonuçlarının gönderilmesi için son gün
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Ağustos/Eylül Sonuçların  adaylara  bildirilmesi.  Yerleştirilen  adayların  doğrudan 

üniversitelere başvurmaları gerekir.

Ekim ortası Dönemin başlaması (Genellikle Ekim’in 2. Pazartesi günü)

AVUSTRALYA

Avustralya okul sistemi, devlet okulları ve özel okullardan oluşmaktadır. Pek çok özel 

okul, dini veya etnik gruplarla işbirliği içinde kurulmuştur. Büyük şehirlerden küçük kırsal 

veya  kıyı  kasabalarına  kadar  bütün  okullar,  eğitim  standartlarını  yüksek  tutmaları  için 

Avustralya  hükümeti  tarafından  denetlenmektedir.  Avustralya'daki  okullar,  Avustralya 

toplumundaki  çeşitlilikleri  yansıtır  ve  farklı  kültürel-etnik  geçmişe  sahip  öğrencilerin 

ihtiyaçlarına karşı oldukça hassastır. 

Avustralya eğitim sistemi, dört geniş kategoride incelenebilir: Bunlar;

1. İlkokullar

2. Ortaokul ve liseler 

3. Mesleki  ileri  teknik  eğitim  ve  gelişim  okulları  (TAFE  -  Technical  and  Further 
Education)

4. Yüksek öğretim kurumları olan Üniversiteler

Üniversiteler

Avustralya, lisans eğitiminde sahip olduğu yüksek standart ve gelişmelere önem veren 

yenilikçi yapısıyla her yıl on binlerce yabancı öğrenciyi kendisine çekmektedir. Kıtadaki 

üniversiteler akla gelebilecek hemen her dalda lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir.

1998 istatistiklerine göre, Avustralya'da 38 üniversitede toplam 680 bin öğrenci eğitim 

görmekteydi. Yarıdan fazlası tam zamanlı olarak okuyan öğrencilerin çoğu kampus dışında 

konaklamaktadır.  Yabancı üniversite öğrencilerinin Avustralya üniversitelerinde okuyanlara 

oranı yüzde 13'dür. Federal  hükümet,  Avustralya'nın iki özel üniversitesi  olan Queensland 

Bond  ve  Notre  Dame  University  dışındaki  bütün  üniversiteleri  finansal  olarak 

desteklemektedir.

Üniversiteye giriş

Avustralya üniversitelerine kabul edilmek için belli bir akademik ortalama ve İngilizce 

yeterlilik konusunda iyi bir standarda sahip olmak gereklidir. Üniversiteye giriş şartları her 

kurum tarafından ayrı  ayrı  belirlenmektedir.  Hukuk ve Tıp gibi  belli  konularda üniversite 
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eğitimi görmek isteyenlerin oldukça rekabetçi bir ortamda iyi  akademik ortalamalara sahip 

olmaları durumunda kabul edilme şansları vardır.

Çoğu üniversite lisans eğitimine başlayabilmek için alternatif bir yöntem olan hazırlık 

programları düzenlemektedir. (Foundation Studies Programme)

Lisansüstü  ve  doktora  düzeyindeki  programlar  için  başvurularda  rekabet  avantajı 

sağlamak için lisans derecesine ek olarak araştırma kabiliyeti  ve/veya  iş tecrübesine sahip 

olmak  gereklidir.  Lisansüstü  programlara  kabul  edilirken,  lisans  eğitimi  sırasında  yapılan 

ödevler, araştırmalar, alınan notlar, alanla ilgili iş tecrübesi büyük rol oynamaktadır.  MBA 

gibi  profesyonelce  tasarlanmış  edilmiş  lisansüstü  programlar  için  GMAT  ve  GRE 

sınavlarından yeterli puan almış olmak gerekmektedir.

ARNAVUTLUK

İlk ve Ortaöğretim

Altı yaşından on dört yaşına kadar olan sekiz yıllık ilköğretim zorunludur. Bu sürenin 

sonunda öğrenciler  sınava tabi tutulurlar.  Dört  yıl  süren ortaöğretim sonunda ise olgunluk 

sınavı verilir.

Yükseköğretim

Üniversiteye  giriş  için  sınav  yapılmaz,  olgunluk  sınavından  başarılı  olmak  gerekir. 

Başvurular doğrudan üniversitelere yapılır. Üniversiteler kontenjanlarını ve giriş koşullarını 

kendileri belirler.

AVUSTURYA

İlk ve Orta Öğretim

Dört  yıllık  temel  eğitimden  sonra  iki  bölümlük  ortaöğretim gelir.  Ortaöğretimin  her 

bölümü dörder yıldır. Ortaöğretimin sonunda Reifeprufung veya Matura dereceleri verilir.

Yüksek Öğretim

Matura diplomasına  sahip  herkesin  üniversiteye  başvuru  hakkı  vardır.  Başvurular 

doğrudan üniversitelere yapılır.
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BELÇİKA

Genel (ASO) 

Teknik (TSO)
Güzel Sanatlar (KSO)
Mesleki (BSO)

Altı  yıllık  ASO,  TSO ve  KSO öğrenimlerini  tamamlayanlar,  ortaöğretim  diploması 

alarak üniversiteye girmeye hak kazanırlar. Ortaöğrenimini mesleki alanda (BSO) yapanlar ise 

ancak yedinci yıl sonunda üniversiteye girmeye hak kazanırlar.

Yüksek Öğretim

Uygulamalı  bilimler  dışındaki  programlara  başlayabilmek  için  ortaöğretim diploması 

yeterlidir. Uygulamalı bilimler için özel bir sınav yapılır. Başvurular doğrudan üniversitelere 

yapılır.  yükseköğretimde  kontenjan  sınırlaması  olmaması  nedeniyle,  ortaöğrenimini 

tamamlayan herkesin kağıt üzerinde yükseköğretim yapma hakkı vardır. Ancak gerçekte bu 

hak, üniversitelerin paralı  olması nedeniyle,  sadece yeterli  mali  kaynağa sahip olanlar için 

vardır. Yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğunluğu sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerden 

gelmektedir. Bu nedenle, yükseköğretimdeki okullaşma oranı, ülkenin ekonomik durumuyla 

yakından ilintilidir.

BULGARİSTAN

Yüksek Öğretim

Öğrencilerin  bir  bölümü üniversitelerde  ücretsiz  okur.  Devlet  tarafından  desteklenen 

ücretsiz  öğrenci  kontenjanı  Bilim  ve  Eğitim  Bakanlığı tarafından  belirlenir.  Bakanlık  bu 

amaçla  Çalışma Bakanlığı ile  Sosyal  Güvenlik  Kurumu’nun görüşlerini  alır.  Üniversiteler, 

devlet  tarafından  belirlenen  sınırlar  içerisinde  kalmak  koşuluyla  kendi  giriş  koşullarını 

belirleyebilirler. Üniversiteler ayrıca ücretli öğrenci de alabilir.

Ortaöğretimi tamamlayan herkes, yükseköğretim yapmak için başvuru yapma hakkına 

sahiptir.  Başvurular  doğrudan  üniversitelere  yapılır.  Kabul  için  üniversitelerin  kendileri 

tarafından verilen giriş sınavında başarılı olmak zorunludur (bazen birden fazla üniversitenin 

giriş  sınavı  aynı  günde olabilir).  Bazı  programlar  için  giriş  sınavı  yanında  ek sınavlar  da 

yapılabilir.
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Başvuru  yapan  adaylardan,  özürlülere,  malülen  emeklilere,  görme  özürlülere,  işitme 

özürlülere,  üç veya  daha fazla  çocuklu annelere  ve aynı  kuruma başvuran ikizlere öncelik 

tanınır.

Üniversiteler,  devlet  tarafından  belirlenen  kontenjan dışında  kendi  parasıyla  okumak 

isteyenleri de kabul edebilir. Bunların toplam öğrenci içindeki yüzdesi yaklaşık  % 50’dir.

Üniversitelerin  ücretsiz  ve ücretli  olarak öğrenci  kabul  etmeleri,  akademik ve sosyal 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Devlet, eğitim ücreti vermeden okuyacak öğrenciler 

için kontenjan belirlemektedir. Ücretli öğrenciler için ise sayı sınırlaması bulunmamaktadır. 

Devlet tarafından uygulanan burs politikası olmaması nedeniyle,  mali  durumu iyi  olmayan 

yetenekli çocuklar yerine para ödemeyi kabul eden fakat yeteneği fazla olmayan öğrenciler 

üniversitelere başlayabilmektedir.

Sistem,  on altı  veya  daha küçük yaştaki  öğrencilerin  üniversiteye  başlayabilmelerine 

olanak sağlamaktadır.

ÇEK CUMHURİYETİ

Maturita sonuçlarının yanı sıra ilgili alanda bilgi ve beceri ölçen yazılı ve sözlü giriş 

sınavı sonuçlarına göre kabul. Maturita sonuçları ile giriş sınavı sonuçları eşit ağırlıktadır. 

Sadece yukarıda belirtilen giriş sınavı sonuçlarına göre kabul.
Sadece Maturita sonuçlarına göre kabul. Bu yöntem, başvuru sayısı az olan programlar 

için uygulanır.
Güzel sanatlar ve tasarım için adayın yeteneğini ölçen sınav sonuçlarına göre kabul.

Başvurular  doğrudan  üniversitelere  yapılır.  Adaylar  istedikleri  kadar  üniversiteye 

başvuru yapabilir.  Başvuru için  adaylardan az miktarda başvuru ücreti  alınır.  Üniversiteye 

giremeyen adaylar, bir sonraki sene tekrar başvurma hakkına sahiptir. Ancak, giriş sınavının 

yeniden alınması gereklidir.

DANİMARKA

Lise

Lise öğrenimi iki veya üç yıllık bir eğitimdir.
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Gymnasium

Üç  yıllık  Gymnasium eğitimi,  yükseköğretime  girmek  için  yeterli  düzeyde  olan 

öğrencilere yöneliktir. Ortaokul müdürleri tarafından bu düzeydeki bir eğitimi izleyebilecek 

düzeye “Hak Kazanmıştır” veya “Hak Kazanabilir” olduğu belirtilen öğrenciler Gymnasium’a 

kabul edilirler.  Dersler, matematik ve dil olmak üzere iki  dala ayrılır.  Her iki daldaki ana 

dersler ortaktır.

Eğitimin  sonunda  öğrenciler,  kendilerine  yükseköğretim  kurumlarına  girme  hakkı 

kazandıracak olan ve devlet tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınava (Studenterksamen) 

tabi tutulurlar.

Yüksek Hazırlık Sınavı (HF) 

Bu sınavdan başarılı  olanlara yükseköğrenim görme hakkı tanınır.  Sınava girebilmek 

için öğrenim görme zorunluluğu yoktur.  Ancak, öğrenciler  genellikle  Gymnasia  Öğretmen 

Yetiştirme Okullarında veya diğer kurumlarda tam zamanlı olarak iki yıl  öğrenim görürler. 

Yarı  zamanlı  öğrenciler  için  öğrenim  süresi  3  veya  4  yıldır  ve  sınava  tek  bir  konudan 

girilebilir.

Üniversiteye Giriş

Başvuru  için  lise  diploması  gerekmektedir.  Danimarka’da  üniversiteye  giriş  sınavı 

uygulaması yoktur, ancak lise düzeyinde alınan dersler ve notlar büyük önem taşımaktadır. 

(Not ortalamasının 4’ten düşük olmaması gerekmektedir). 

Başvurulan üniversite ve yüksekokullar değerlendirmede bulunduktan sonra öğrenciyle 

de görüşerek karar vermektedirler. 

ESTONYA

İlk ve Orta Öğretim

Yedi yaşından on altı yaşına kadar dokuz yıllık eğitim zorunludur ve başarılı olanlara 

Temel  Eğitim Diploması verilir.  Başarısız  olanlar bir  yıl  daha eğitim görür.  Temel Eğitim 

Diploması alanlar, üç yıllık lise eğitimi sonunda Lise Diploması almaya hak kazanırlar.

Yüksek Öğretim

Üniversiteye  başlayabilmek  için  Lise  Diplomasına  sahip  olmak  ve  üniversite  giriş 

sınavlarında başarılı olmak gerekir. Üniversite giriş sınavlarının sayısı üçe kadar yükselebilir 

ve yazılı veya mülakat olarak yapılabilir.
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FİNLANDİYA 

İlk ve Ortaokul

Yedi yaşından on altı yaşına kadar olan dokuz yıllık eğitim zorunludur. Bu eğitimin altı 

yılı  ilkokul,  üç  yılı  ise  ortaokuldur.  Yükseköğrenim yapmak  isteyen  öğrenciler  ek  olarak 

onuncu yılı da okurlar.

Lise

Üç  yıllık  lise  (lukio/gymnnasiet)  eğitimi  sonunda  ülke  genelinde  verilen  olgunluk 

sınavlarına (ylioppilastutkinto/studentexamen) girilir. Bu sınav,  Eğitim Bakanlığı tarafından 

atanan Olgunluk Sınav Kurulu tarafından ilkbaharda (ayrıca, bunu takip eden güzde) yapılır. 

Olgunluk  sınavına  girmeden  liseyi  tamamlayanlara  lise  diploması  (lukion 

päästödistus/gymnasiets  dimissionsbetyg)  verilir.  Lise  diploması  alıp  olgunluk  sınavının 

zorunlu  bölümlerinden  başarılı  olan  öğrencilere  Olgunluk  Sertifikası 

(ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) verilir.  Olgunluk sınavları,  lise eğitiminin 

bir parçası olarak düşünülür ve öğrencilerin çoğunluğu bu sınava girerler.

Yüksek Öğretim

Yükseköğretim,  üniversiteler  yanında  1991  yılından  itibaren  kurulmaya  başlanan 

politeknik  okullarını  da  içine  alır.  Politeknikler,  yükseköğretime  olan  talebi  karşılamak 

amacıyla meslek okullarından oluşturulmuştur. Üniversiteler ile politekniklere kabul koşulları 

farklıdır.

Üniversiteye giriş

Üniversite  kontenjanları,  üniversiteler  tarafından  Eğitim  Bakanlığı’na danışılarak 

belirlenir. Burada, iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek mezun sayısı hedeflenir.

Üniversiteler  tarafından,  ortaokul  ve  lise  öğrencilerine  yönelik  olarak  oluşturulan 

gelişmiş bir danışmanlık sistemi bulunmaktadır. Lise öğrencileri üniversiteleri, eğitim ve iş 

fuarlarını ziyaret ederler. Öğretim üyeleri sık sık liselere ziyaret yaparlar.  Eğitim Bakanlığı, 

başvuru yöntemlerini ve kabul edilme koşullarını açıklayan bir kitabı her sene yayınlar.

Başvurular  doğrudan  üniversitelere  yapılır  ve  birden  fazla  üniversiteye  başvuru 

yapılabilir. Her üniversite, kabul koşullarını ve alacağı öğrencileri kendisi belirlemektedir.

Üniversiteye başvuru için Olgunluk Sertifikası yeterlidir ve öğrencilerin yaklaşık  % 95’i 

bu sertifikayla başvuru yaparlar.  
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FRANSA

Lise mezuniyet sınavı ya da üniversiteye giriş sınavı olarak kullanılan bakalorya 

sınavını kazandıktan sonra yapılan "Yüksek Okullar Yarışma Sınavı"nda da başarılı olma şartı 

aranmaktadır.

Bakalorya  diplomasına  sahip  olanlar  yükseköğrenime  devam  ederler.  Ancak 

üniversiteye  başlayan  öğrencilerin  büyük  bir  çoğunluğu  üniversiteden  mezun  olamadan 

ayrılır. Bunun nedenlerinden biri, ilk yılın sonundaki sınavlarla yapılan elemedir. Diğer bir 

neden ise,  okumaya  niyeti  olmayanların,  sadece üniversitede öğrenci  olarak gözükebilmek 

için kayıt  yaptırmalarıdır.  Bunların amacı, İşsizlik Bürosu’na başvurmadan sosyal güvenlik 

haklarından yararlanmaktır.

Grandes Ecoles’lere başlayabilmek için bazı ortaöğretim kurumlarında verilen  CPGE 

(Classes preparatoires aux grandes ecoles) programını takip etmeleri gerekmektedir. CPGE 

programına başvurabilmek için öğrencilerin  Bakalorya diplomasına sahip olmaları  ve okul 

raporlarına  dayalı  değerlendirmelerinin  iyi  olması  gerekmektedir.  Grandes Ecoles’lere, 

DEUP (University  Diploma of  Professional  Studies)  veya  DUT (University  Diploma of  

Technology)  diplomasına  sahip olanlar  da başvurabilir.  Başvuranların  kabul edilebilmeleri 

için  giriş  sınavında  başarılı  olmaları  gerekir.  Bazı  durumlarda  sözlü  mülakat  da  yapılır. 

Grandes Ecoles’lere kabul edilebilmek son derece zordur. Örneğin, Paris’teki Grande Ecole 

du Commerce tarafından düzenlenen giriş sınavına giren 5.885 kişiden 4.975’i  elenmiştir. 

Geriye kalan öğrenciler mülakata tabi tutulmuşlar ve ancak 260 kişi kabul edilmiştir.

Paris’teki üniversitelerin kendilerine özgü kabul koşulları bulunmaktadır. Öğrencilerin 

başvurdukları üniversitelere kabul edilmeme durumu olabilir.

HIRVATİSTAN

İlk ve Orta Öğretim

Altı yaşından on dört yaşına kadar olan sekiz yıllık öğretim zorunludur. Bunu takip eden 

dört yıllık ortaöğretim sonunda lise diploması (Svjedodzba o zavrsnom ispitu) alınır.

Yüksek Öğretim

Üniversiteye giriş için lise diplomasına sahip olmak ve üniversiteler tarafından verilen 

sınavlarda başarılı olmak gerekir. Ortaöğrenimde alınan notlar da göz önüne alınır. Başvurular 

doğrudan üniversitelere yapılır.
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HOLLANDA

Hazırlık için resmi olmayan kurslar bulunmaktadır.

Dokuzuncu  sınıfta  mesleki  yönlendirme  yapılmaktadır.  Öğrencilerin  hangi 

üniversiteye  gireceği,  lise  mezuniyet  sınavı  ve 6-7 dersten  oluşan  bakalorya  sınavındaki 

başarılarına göre belirlenmektedir.

Herhangi  bir  programdan  mezun  olanların  sayısı  işgücü pazarının  ihtiyacından  fazla 

olursa, Eğitim Bakanlığı o programa alınacak öğrenci sayısında indirim yapabilir. Başvurular, 

Aralık ayı ortasıyla 30 Nisan tarihleri arasında yapılır. Adaylar iki tercih yapabilirler ancak, 

başka bir yükseköğretim kurumuna veya tercih ettikleri yükseköğretim kurumundaki başka 

bir programa yerleştirilebilirler. 

IBG, her program için gereken sayıları Nisan ayı başında yükseköğretim kurumlarına 

bildirir.  Yükseköğretim  kurumlarının  almayı  planladıkları  sayının  gerekenden  az  olduğu 

durumda,  yükseköğretim  kurumlarından,  son  üç  yılda  aldıkları  ortalama  sayının  % 125’i 

kadar  öğrenci  almaları  istenir.  Eğer  Mayıs  ayı  başına  kadar  arz  ile  talep  arasındaki  fark 

kapatılamazsa,  kimlerin  yerleştirileceği  kurayla  belirlenir.  Adaylar,  ortaöğretimi  bitirme 

notlarına göre altı kategoriye ayrılır. Yedinci kategori, yabancı öğrenciler içindir. Kura işlemi 

25 Eylül’de sona erer. Yerleştirilemeyen öğrencilerin bir sonraki yıl tekrar başvurma hakkı 

vardır.

İNGİLTERE

Yüksek Öğrenim Sistemi

İngiltere'de  çeşitli  yüksek  öğrenim  programları  sunan  96  üniversite  ve  50  tane  de 

üniversiteye  bağlı  yüksekokul  bulunmaktadır.  Son yıllarda  daha  fazla  öğrencinin  öğrenim 

görebilmesi  için  yeni  üniversiteler  kurulmuş,  var  olanlar  da  genişletilmiştir.  On  yıl  önce 

sekizde bir olan yirmi bir yaşın altındaki İngiliz nüfusunun üniversiteye devam oranı bugün 

üçte bire kadar yükselmiştir. Lisans öncesi kurslar bir dizi farklı kurum tarafından sunulur: 

bağımsız okullar, altıncı sınıf kolejleri, ve ileri eğitim yüksekokulları. İngiliz üniversitelerine 

girişte kullanılan kriterler  ise;  A-Level,  AS-Levels,  Uluslar arası Bakalorya  ve GNVQ'dan 

uygun ve yeterli puanı almış olmaktır. Çoğu öğrenci İngiliz üniversitelerine girebilmek için 

Foundation Kurslarına da katılmaktadır.
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Üniversiteye Giriş 

İngiliz  üniversitelerinin  yaşa,  niteliklere  ya  da  her  ikisine  birden  bağlı  olarak  kabul 

edilmiş giriş şartları  bulunmaktadır.  Bazı okul ve yüksekokullar  uzun bir bekleme sırasına 

sahip olabilirler.  Bu durumda normal giriş zamanlarında başvuru yapılması önerilmektedir. 

Doğru  nitelikleri  olan  ve  öğretimden  yararlanabilecek  kadar  İngilizce'ye  hakim  olan 

öğrenciler  başvuruları  ne  zaman  yapılırsa  yapılsın  nitelikleri  göz  önüne  alınarak 

değerlendirilir.  Başvuru  formunun  nasıl  doldurduğu  ve  kişinin  kendini  nasıl  sunduğunu 

normal tarihler dışında kabul için önem taşımaktadır.. 

Yeni  üniversitelerin  bir  çoğu  eski  üniversitelere  göre  kabul  şartlarında  daha  esnek 

davranmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, merkezi olarak UCAS (Universities  

and  Colleges  Admissions  Service)  tarafından  yapılır.  Kurumlar,  öğrenci  kabulünde 

izleyecekleri  politikayı  kendileri  belirler.  Kontenjan  sayıları,  Higher  Education  Funding 

Council tarafından üniversitelere dağıtılan mali desteğe göre belirlenir. 

UCAS Sistemi

Adaylar,  başvuru  formunda  altı  tercih  belirtirler.  Tercihlerde  öncelik  sırası  yoktur. 

Başvuru formu UCAS’a gönderildikten sonra altı kopya olarak çoğaltılıp ilgili üniversitelere 

gönderilir. Yükseköğretim kurumları, başvuruları kendi kabul koşullarına göre değerlendirir. 

Bazıları adaylarla mülakat yapar (tüm öğretmen yetiştirme programlarına kabul için mülakat 

zorunludur).

Üniversitelerin adayları kabul edip etmedikleri yönündeki kararları,  UCAS aracılığıyla 

adaylara bildirilir. Sınavlar yaz aylarında yapıldığı için, adaylara yapılan teklifler koşulludur 

ve üniversiteye başlamadan bu koşulların yerine getirilmesi gerekir. Programlara kabul için en 

az  GCE  A düzeyinde  iki  dersten  başarılı  olmak  gerekir.  BTEC  HND programlarına 

başlayabilmek için GCE A düzeyi veya eşdeğeri bir derste başarılı olmak yeterlidir.

Adaylar,  kendilerine  yapılan  olumlu  tekliflerin  en  fazla  iki  tanesini  kabul  edebilir. 

Bunlardan birincisi  ciddi  kabul olarak,  diğeri  ise  ilk  teklifin  gerçekleşmemesi  durumunda 

sigorta olarak algılanır. Adayların cevapları, yine UCAS aracılığıyla kurumlara bildirilir.

Yaz aylarında sınav sonuçları belli olur ve sonuçlar kurumlara genellikle  UCAS, bazı 

durumlarda  da  aday tarafından  bildirilir.  Adayın  kaydı,  koşulların  sağlanması  durumunda 

kesinleşmiş  olur. Giriş koşullarını  sağlayamayan adaylar,  ancak yer  kalması  halinde kabul 

edilebilir. Aday, birinci tercihinin gerçekleşmesi durumunda, ikinci tercihinden vazgeçer.

58



Her  iki  tercihine  de  yerleştirilemeyen  ancak  kabul  için  minimum  koşulları  taşıyan 

adaylar,  kontenjanlarda  boş  kalan  yerler  için  daha  ilerideki  bir  tarihte  tekrar  başvuru 

yapabilmektedir.

İRLANDA

CAO/CAS El  Kitabı ve  başvuru  formu  ile  üniversite/kolej  katalogları,  Eylül  ayı 

ortalarında okullara dağıtılmaktadır. Adayların, lisans ve sertifika düzeyindeki programlardan 

onar tane tercih yapma hakkı bulunmaktadır. Başvuru için adaylardan ücret alınır.

CAO/CAS birleşik  sisteminde,  adayların  hangi  programlara  gireceği  belirlemek 

amacıyla kullanılan puan tablosu aşağıda belirtilmiştir:

Bitirme 

Sertifikası 

Notu

Yüksek Düzey Orta Düzey Ek Puan∗

A1 100 60 40
A2   90 50 35
B1   85 45 30
B2   80 40 25
B3   75 35 20
C1   70 30 15
C2   65 25 10
C3   60 20   5
D1   55 15  
D2   50 10  
D3   45   5  

∗ Ek puan uygulaması, University College, Dublin ve University of Limerick tarafından 

Yüksek  Düzeyde  Matematik  Bitirme   Sertifikasına  sahip  olanlar  için   uygulanmaktadır. 

Ayrıca, The Dublin Institute of Technology, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  programı  için 

Matematik  ve  fen bilimleri  bitirme sertifikalarına sahip olanlar için ek puan uygulaması 

yapılmaktadır.

Yükseköğretim kurumları, her programa alınacak öğrenci sayıları ile o programa giriş 

için gereken minimum puanı, Ağustos ayında CAO/CAS merkezine bildirilmektedir. Bitirme 

Sertifikası  sınavlarının  sonuçları  da Ağustos  ayında  açıklanmakta,  tüm bilgiler  bilgisayara 

yüklenir ve öğrenci aldığı puana karşı gelen en üst tercihine yerleştirilmektedir.

İSPANYA
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Üniversiteye  hazırlık  amaçlı  oryantasyon  kursları  bulunmaktadır.  Üniversiteye  giriş 

için bu kurslara bir yıl devam etme ve sınavlarından başarılı olma şartı aranır.

Ortaöğretim II.  devreden olgunluk diploması  alan ve yükseköğretime  devam etmek 

isteyen  öğrenciler  iki  aşamalı  üniversiteye  giriş  sınavını  kazanmak  zorundadırlar. 

Üniversiteye giriş sınavı, her yıl haziran ve eylül aylarında yapılır. Bir öğrenci, bu sınavı en 

çok üç kez tekrar  edebilir.  Giriş sınavını  her üniversitenin kendisi  yapar.  Sınavın birinci 

bölümü,  ortaöğretim  II.  devrede  tüm  öğrenciler  için  zorunlu  olan  ortak  dersleri,  ikinci 

bölümü  de  alanla  ilgili  zorunlu  ve  seçmeli  dersleri  kapsar.  Öğrenci,  sınavın  her  iki 

bölümünden aldığı toplam nota göre bir yükseköğretim programına alınır.

Yüksek Öğretim

Yükseköğretim kurumu olarak  üniversiteler,  politeknik  üniversiteler  ve  uzmanlaşmış 

kurumlar  bulunmaktadır.  COU’dan  başarılı  olan  öğrenciler  üniversite  giriş  sınavına 

(Selectividad)  girebilirler.  Değerlendirmede,  sınav  sonucunun  % 50’si  ile  ortaöğretimdeki 

dört yıllık not ortalamasının %50’si göz önüne alınmaktadır.

Başvurular  doğrudan üniversitelere  yapılır  ve  üniversiteler  giriş  koşullarını  kendileri 

belirlemektedir. Üniversiteler bazı durumlarda özel giriş sınavları yapabilmektedir.

İSVEÇ

İlk ve Orta Öğretim

Yedi  yaşından  onaltı  yaşına  kadar  olan  dokuz  yıllık  eğitim  zorunludur.  Bu  sürenin 

sonunda  bitirme  sınavı  yoktur.  Öğrencilere,  her  dersdeki  performanslarını  gösteren  bir 

sertifika (Slutbetyg) verilir. Bunu takip eden üç yıllık lise eğitimi  Gymnasium’da yapılır ve 

başarılı  öğrenciler  lise  bitirme  sertifikası  (Augngsbetys/Slutbetys)  alırlar.  Gymnasium’da 

yapılan  reform  sonucunda,  1997  yılından  itibaren  lise  bitirme  sertifikası  olarak  sadece 

Slutbetys derecesi verilmeye başlanmıştır.

Yüksek Öğretim

Augngsbetys/Slutbetys derecesine  sahip  olan  öğrenciler  ile  en  az  dört  yıllık  iş 

tecrübesine sahip 25 yaşından büyüklerden lise düzeyinde en az iki yıl  öğrenim görenlerin 

yükseköğretime başvurma hakkı bulunmaktadır.
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Yükseköğretim kurumları ve programları hakkındaki bilgi, her yıl Kasım ayında  Milli  

Yükseköğretim  Kurumu (VHS)  tarafından  bastırılan  ve  okullara  dağıtılan  elkitabında  yer 

almaktadır.

Üniversiteler,  kabul  sistemlerini  kendileri  yürütebilir  veya  bu  işin  VHS tarafından 

yapılmasını isteyebilirler. Halen, üniversitelerin birçok programına öğrenci yerleştirme işlemi 

VHS tarafından yapılmaktadır.

Hükümet tarafından üniversitelere ayrılan bütçe, son üç yıl içerisinde üniversiteye yeni 

başlayan  ve  üniversiteden  mezun  olan  ortalama  öğrenci  sayılarına  göre  belirlenir. 

Üniversiteler,  mezun etmeyi  planladıkları  öğrenci sayılarına göre alınması gereken öğrenci 

sayılarını kendileri belirler.

Yükseköğretime, Güz veya İlkbahar dönemlerinde başlanabilir. Öğrencilerin çoğunluğu 

Güz döneminde başlar. Giriş koşulları,  VHS tarafından Kasım ayında bastırılan elkitabında 

yer  alır.  Adaylar,  başvuru  formunda  oniki  tercihi  istek  sırasına  göre  belirtirler.  Formlar 

doğrudan VHS’a gönderilir ve bilgisayara işlenir.

Sınav  sonuçları,  adaylar  tarafından  VHS’a  gönderilir  ve  bilgisayara  işlenir.  İlk 

yerleştirme işlemi, bilgisayar tarafından Temmuz ayında yapılır. Boş kalan kontenjanlar için 

ikinci  yerleştirme  Ağustos  ayında  gerçekleştirilir.  Her  iki  yerleştirmede  de  açıkta  kalan 

öğrenciler  yedek listeye  alınır.  Boş kalan yerler  için  üniversiteler  doğrudan öğrenci  kabul 

edebilir. Yerleştirilemeyen adaylar, bir sonraki yıl tekrar başvurabilir. 

İTALYA

İlk ve Orta Öğretim

Zorunlu eğitim,  altı  yaşından ondört  yaşına  kadardır.  Beş  yıllık  ilköğretimden sonra 

öğrenciler üç yıllık ortaokul eğitimi alırlar.  Ortaokul diploması (Diploma di Licenza della  

Scuola Media) alabilmek için bitirme sınavlarından başarılı olmak gerekir. İsteyen öğrenciler, 

beş yıllık lise öğrenimine devam edebilir. Üniversiteye devam etmek isteyenlerin klasik veya 

fen dallarını seçmeleri gerekir. Lise bitirme sınavlarından (Maturita) başarılı olan öğrenciler 

mezuniyete ve üniversiteye girmeye hak kazanırlar.

Yüksek Öğretim

Maturita sertifikasına sahip tüm öğrencilerin üniversiteye girme hakkı vardır. Ancak, 

üniversiteler,  yükseköğretime  başlayacak  öğrenci  sayısını  sınırlamak  için  kendileri  giriş 

sınavları koyarak resmi olmayan kontenjan sınırlaması uygularlar.
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Programlar  hakkındaki  bilgi  ve  giriş  koşulları,  üniversiteler  tarafından  açıklanır. 

Öğrenciler  başvurularını  doğrudan  üniversitelere  yaparlar.  Birden  fazla  kuruma  başvuru 

yapılabilir.  Başvuru  için  son  tarih  Ekim  ayıdır.  Her  programa  alınacak  öğrenci  sayısına 

üniversiteler  karar  verir.  Üniversiteler,  alınacak  öğrencilere  ne zaman ve ne şekilde  sınav 

yapacaklarına da kendileri karar verir. Sınavlar genellikle yazılı veya çoktan seçmeli sınavı 

takip eden mülakat şeklindedir. Başarısız adaylar, bir sonraki yıl tekrar başvurabilir. Ancak, 

sınavları  tekrar  almak  zorundadır.  Birinci  sınıfın  sonunda  başarısızlık  nedeniyle 

yükseköğretimden ayrılanların oranı oldukça fazladır (1994’de % 24,7).

LATVİA

Giriş sınavları

GSEC sonuçları ve mülakat

GSEC sonuçları

Bütçe imkanlarına bağlı olarak saptanan kontenjan sayısı, öğrencilerin eğitim ücretlerini 

kendileri  ödemeleri  durumunda  artırılabilir.  Başvuruları  kabul  edilmeyen  öğrenciler  bir 

sonraki  yıl  tekrar  başvurabilirler.  Ancak,  o  yıl  için  belirlenen  başvuru  koşullarına  uymak 

zorundadırlar.

JAPONYA

Okullaşma oranının %100 e yaklaştı Japonya `da yarış hangi üniversiteye girileceğini 

belirlemek için yapılmaktadır.

Üniversiteler

510  Özel  ve  devlet  üniversitesinde  2.1  milyon  öğrenci  eğitim  görmektedir. 

Üniversitelerin 95’i devlet, 40 tanesi yerel yönetimlerin geriye kalanlarda özel üniversitedir. 

Öğrencilerin % 40’ı sosyal bilimlerde % 19’u mühendislik bilimlerinde, % 15’ edebiyat ve 

%7’side eğitim bilimlerinde okumaktadır.

Üniversite  harçları  oldukça  yüksektir  ve  vakıflar  yerel  yönetimler,  hükümet  burs  ve 

kredi şeklinde finansal destek sağlamaktadır. 

Üniversite  öğrencilerinin  yaklaşık  olarak  üçte  ikisi  erkektir  ve  bayan  öğrenci  sayısı 

yavaşta olsa artmaktadır.
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Üniversite Giriş Sınavı

Üniversiteye giriş Türkiye’dekine benzer şekilde üniversite giriş sınavında alınan başarı 

puanına  göre  belirlenmektedir.  Sınav  sonucunda  öğrencilerin  büyük  bir  kısmı  özel 

üniversitelere  gitmesine  rağmen tarihsel  olarak  özellikle  Tokyo  ve Kyoto  üniversitelerinin 

başarıları ve Japon liderlerin birçoğunun bu okullardan mezun olmuş olması gibi nedenlerden 

dolayı devlet üniversiteleri daha prestijlidir.

Üniversite giriş sınavı iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci basamak sınavı ulusal 

düzeyde baraj niteliğindedir. İkinci sınav ise öğrencilerin girmek istedikleri üniversite idaresi 

tarafından yapılmaktadır.  Talebin  yüksek  olduğu bazı  üniversiteler  birinci  basamak  sınavı 

sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ertesi 

yıl sınava hazırlanıp tekrar girmektedir. Bu öğrenciler ronin olarak adlandırılmaktadır.

Oku Dışında Alınan Özel Kurslar

Juku,  örgün  eğitim  kurumlarının  dışında,  çok  iyi  organize  olmuş,  kurumsallaşmış 

ortaokul  yada  lise  sonrası  liselere  yada  üniversite  giriş  sınavlarına  hazırlık  amacıyla 

Türkiye’deki Fen liselerine ve üniversite hazırlık kurslarına benzer şekilde örgütlenmiş fakat 

çok  daha  üst  düzeyde   hafta  içi  ve  hafta  sonu  eğitim  veren,  mevcut  eğitim  sisteminin 

eksikliklerini  telafi  etmesinin yanında sosyal  fonksiyonları  olan okullardır.  Zorunlu eğitim 

çağındaki öğrencilerin yarısından fazlası bu okullara devam etmekte ve oran sürekli olarak 

yükselmektedir. Japonca, İngilizce matematik, fen bilimleri gibi akademik konuların yanında 

piyano derslerinden yüzmeye kadar akademik olmayan bir çok konuda eğitim vermektedir 

juku’lar. Sadece üniversite giriş sınavlarına hazırlık amacıyla kurs veren okullar yobiko olarak 

adlandırılmaktadır. 

Dershaneler  kendilerine  ait  büyük  kampüsler  oluşturacak  kadar  yaygındır.Bazı 

dershanelerin  40-50  ayrı  yerde  şubeleri  vardır.  Özel  dershaneler  akademik  bilgi  verme 

yanında spor, sanat, sosyal alanlarda öğrencilere ve yetişkinlere eğitim hizmeti vermektedir. 

Japon öğrencilerin yarıdan fazlası dershanelere devam etmektedir. 

KANADA

Yüksek Öğrenim Sistemi
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Kanada'da lise sonrası eğitim kurumları başlıca iki ana bölüme ayrılır: Üniversiteler ve 

sanat-teknik yüksek okulları. Üniversiteler akademik ve mesleki eğitim verir ve öğrencilere 

lisans ve üzeri diploma dereceleri kazandırır: (BA, BSc, MA, MSc, PhD, vs.). Sanat ve teknik 

yüksek  okulları  ise  çeşitli  sanat  dallarında  ve  teknoloji  alanlarında  sertifika  ve  diploma 

programları sunar ve iş eğitimi verirler. Bu yüksek okullardan üniversitelere yatay geçişler 

bazen  mümkündür.  Quebeck'te  sistem  biraz  farklıdır.  Colleges  d'eseignement  general  et 

professionnel (cegeps) adıyla bilinen iki çeşit program vardır: 3 yıllık mesleki programlar ve 

iki yıllık ön lisans programları.

Üniversiteler  ve yüksek okullar  arasında bir  konumda bulunan çok sayıda  üniversite 

yüksek  okul  bulunmaktadır.  Bunlar  diploma  vermektedirler  fakat  lisans  üstü  programlara 

(master ve doktora) sahip değillerdir.

Başlıca öğrenim kurumu çeşitleri şunlardır;

Üniversite 
Community kolej 
Özel mesleki kolej 
College d'enseignement general et proffessionnel 
Uygulamalı sanatlar ve teknoloji koleji 
Diğer özel kurumlar

Kanada'da ülke genelinde gözle görülür bir kalite birliği olduğu için okullar arasında 

resmi bir derecelendirme bulunmamaktadır. Akademik yıl genellikle Eylül'den Nisan'a kadar 

devam etmektedir. Çoğu kez ilkbahar ve yaz dersleri de mümkün olabilir. 

Bazı kurumlar, öğrencilerin Eylül, Ocak veya Mayıs'ta öğrenime başlamalarına imkan 

verecek  şekilde  tek  sömestr  sistemi  veya  üç  aylık  dönemler  şeklinde  bir  sistem 

uygulamaktadırlar.  Üniversite  öğrenim  programları  normalde  üç  ila  beş  yıl,  yüksek 

okullarınki ise bir ila üç yıl sürmektedir.

İngilizce ve Fransızca, Kanada'nın resmi dilleridir ve birkaç üniversite ve yüksek okul 

her  ikisini  de  kullandığı  halde  çoğu  öğrenimde  tek  bir  dili  kullanır.  Giriş  için  başvuran 

öğrenciler öğrenim kurumunun dil yeterlilik şartlarını yerine getirmiş olmalıdırlar. 

Kanada,  ikinci  dil  olarak  İngilizce  ve/veya  Fransızca,  başlangıç  ve  ileri  öğrenim 

programları sunan pek çok öğrenim kurumu ile ikinci dil öğreniminde bir liderdir. Bazen dil 

kursları düzenli akademik programa başlamadan önce verilir. İkisinin aynı anda yürütülmesi 

alternatifi de mevcuttur.

Üniversiteye Giriş
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Lise sonrası öğrenim için programların çeşitliliği çok fazla olup, bu nedenle başvuru için 

dersler başlamadan uzun süre önce araştırmalara başlamak önemlidir.

Üniversiteler için, en önemli kıstas ortaöğrenim başarısıdır, fakat öğrencinin geçmişine 

dair  bilgiler  ve  bu  programa  başvurma  sebepleri  de  göz  önüne  alınmaktadır.  Kolejler, 

değerlendirmelerinde yalnız notlara değil tecrübe ve ilgilere ağırlık vermektedir.

Üniversiteler  genellikle  en  az  560 TOEFL puanı  ile  öğrenci  kabul  etmektedir.  Bazı 

kurumlar  akademik eğitim öncesinde yada  eş zamanlı  olarak bir  İngilizce  kursuna devam 

etmek kaydıyla daha düşük puanlarla da öğrenci kabul edebilir.

LİTVANYA

Üniversiteye Giriş

1. Aşama 

Adaylar, lise öğrenimlerini tamamlamadan başvurabilir. Adayların lisedeki başarılarının 

yöneticiler  tarafından  belirtilmesi  ve  başvurunun  KTU’yu  daha  önce  bitirmiş  olanlar 

tarafından desteklenmesi  gerekir.  KTU Kabul Komisyonu,  Ocak, Mart  ve Mayıs  aylarında 

toplanarak başvuruları değerlendirir.  Komisyon, her adayın kabul edilebilmesi için gereken 

not  ortalamasını  belirleyerek  adaylara  bildirir.  Başarısız  adaylar  bir  sonraki  yıl  yeniden 

başvurabilir.  Kabul  edilen  adayların  lise  diplomalarını  Temmuz  ayı  başından  önce 

üniversiteye vermeleri gerekir.

2. Aşama

Temmuz ayından  önce  lise  diploması  ile  üniversiteye  başvurup istenilen  ortalamaya 

sahip olduğunu belgeleyen adaylar kabul edilir. 1 Temmuz’dan sonra boş kalan yerler için 3. 

Aşama uygulanır.

3. Aşama

Lise  diplomasına  sahip  herkese  açık  bu  aşamada  kabul  için  uygulanan  yöntemler 

şunlardır:

a) Lise bitirme sınavlarında Litvanyaca ve matematik derslerinden alınan notlarla KTU 

tarafından ilgili alanda verilen sınavda alınan not. Bu sınavın verildiği alanlar şunlardır:

Yabancı dil (İdari Bilimler, Uluslararası Çalışma Merkezi)
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Çizim ve kompozisyon (Mimarlık)

Genel eğitim (Diğer fakülteler)

b) Aşağıdakiler için de ayrıca kredi verilebilir:

Lise bitirme ortalaması

İlgili alanda akademik başarı

Liseyi şeref derecesi ile bitirme

Yetimler ve özürlüler

KTU’yu daha önce bitirmiş olanların veya lise öğretmenlerinin önerileri

4. Aşama

Eğitim ücreti ödemeyi kabul eden öğrenciler için belirli bir kontenjan tanınır.

MACARİSTAN

İlk ve Orta Öğretim

Eğitim, altı yaşından on altı yaşına kadar zorunludur. İlkokul ve ortaokul sekiz yıl sürer. 

Lise öğreniminin ilk iki yılı zorunlu, daha sonraki iki yılı ise isteğe bağlıdır. Lise öğrenimini 

başarıyla tamamlayanlara Matura derecesi verilir.

Yüksek Öğretim

Başvurular  doğrudan  üniversitelere  veya  kolejlere  yapılır.  Üniversiteye  giriş  için 

Matura derecesine  sahip  olmak ve yükseköğretim kurumları  tarafından verilen  sınavlarda 

başarılı olmak gerekir.

MISIR

Üniversiteye geçiş, Genel Ortaöğretim Sertifikası ile yapılır. 

Bazı fakülteler kendi giriş sınavlarını yapmaktadırlar

66



NORVEÇ

Yüksek Öğretim

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 1989 yılında 90.000 iken, bu sayı 1994’te 150.000’e 

çıkmıştır.  Başvurular,  ülke  genelinde  belirlenen  takvime  dayalı  olarak  doğrudan 

yükseköğretim kurumlarına yapılır.

Yükseköğretime başlamak için lise diplomasına (Vitrenial fra den Videregaende Skole) 

sahip olmak gerekir. Ancak, bazı kurumlar ek sınavlar yapabilir. Bazı programlarda kontenjan 

sınırlaması vardır. 

Öğrencilere yükseköğretim kurumları ve programları hakkında danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri liselerde verilir. Yükseköğretim kurumları, bir önceki yıl kendilerine başvuran ve 

kabul edilen öğrenci sayıları ile ilgili bilgiyi okullara gönderir.

POLONYA

İlk ve Orta Öğretim

Yedi yaşından on beş yaşına kadar sekiz yıllık eğitim zorunludur. İsteyen öğrenciler bir 

yıl daha okuyabilir veya beş yıllık lise eğitimine devam edebilir. 

Polonya'da ortaöğretim alt ve üst düzey olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Alt 

düzey  ortaöğretimde  öğrencilere  genel  bir  eğitim  verildikten  sonra  üst  ortaöğretimde 

yükseköğretim  için  yönlendirmeye  başlanmaktadır.  Üst  öğretim  programlarının  sonunda 

kazanılan  sertifikalar   öğrencilerin  "matura"  denilen  genel  bir  sınava  girerek  sertifika 

kazanmalarının önkoşuludur.  Lise öğrenimlerini tamamlayarak bitirme sınavlarında başarılı 

olanlara  Matura diploması  verilir.  Bu  sertifikada  öğrencinin  hem  okulda  hem  de  genel 

sınavda  aldıkları  notları  gösterilir.  Meslek  okullarında  verildiğinde  mesleki  unvanları  da 

belirtir. Üniversiteye veya üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarına kabul edilmek için 

bu sertifika gerekmektedir

Yüksek Öğretim

Matura diplomasına sahip herkesin yükseköğretim kurumlarına başvuru hakkı vardır. 

Ancak, kurumlar ayrıca giriş sınavı yapabilir.
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PORTEKİZ

Başvuru,  Yükseköğretime Giriş Merkezi’ne (Niecleo de Accesso ao Ensino Superior) 

yapılır.  Adaylar  başvuru  formunda  öncelik  sırasına  göre altı  tercih  belirtirler.  Yerleştirme 

işlemi bilgisayarla yapılır ve adayların puanları şu şekilde hesaplanır:

a) Ortaöğretimdeki başarı
10. ve 11. yıllardaki not ortalaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
12. yıldaki not ortalaması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Prova de afericao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %

b)  Adayların  seçmiş  oldukları  programla  ilgili  yeteneklerini  ölçen  sınav (Provas 
especificas) sonucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %

(Devlet tarafından desteklenen yükseköğretim kurumların çoğunluğunda bu sınav ulusal 

düzeyde verilir.  Özel yükseköğretim kurumları  ile devlet yükseköğretim kurumlarının bazı 

programlarında bu sınav bölgesel olarak verilir.)

Aşağıda belirtilenler için de ayrı kontenjan tanınır:

25 yaşın üzerinde olup üniversiteye  başvurma için gereken niteliklere sahip olmayan 

ancak yetenek sınavında başarılı olan adaylar

Özel veya yabancı yükseköğretim kurumlarından transfer etmek isteyen öğrenciler

Aşağıda belirtilen kategoride olanlar için ayrıcalık tanınır:

Diplomatik misyon üstlenen Portekizli memurlar ve onlarla birlikte oturan yakınları

Portekiz  bursu  alanlar  ile  resmi  görevle  yurtdışında  bulunan Portekizli  memurlar  ve 

onlarla birlikte oturan yakınları

Belirli bir eğitim için yurtdışında bulunan Portekiz Silahlı Kuvvetler mensupları

Portekizce konuşan Afrika ülkeleri ile Portekiz arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları 

çerçevesinde burs alanlar

Portekiz’de bulunan diplomatlar ve onlarla birlikte oturan yakınları

Derece alan sporcular

Kendileri veya ebeveynleri Timor’da doğmuş adaylar

Üniversiteye girişte başarısız olan adaylar, bir sonraki yıl tekrar başvurabilirler. Ancak, 

giriş sınavını tekrar almak zorundadırlar. 

ROMANYA

Baccalaureat diplomasına sahip herkesin yükseköğretime başlama hakkı vardır. Ancak, 

birçok programdaki arz ile talep arasındaki dengesizlik nedeniyle Eğitim Bakanlığı tarafından 

düzenlenen  üniversiteye  giriş  sınavı  yapılır.  Bu  sınav,  Eylül  ayı  içerisinde  değişik  sınav 
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merkezlerinde  aynı  günde  verilir.  Sınavların  yürütülmesinden  ve  değerlendirmesinden 

kurumlar sorumludur.

Öğrenciler, sınavdan on gün önce ücret ödeyerek kayıt yaptırırlar. Öksüzler ile 1989 

Romanya Devrimi’nin kahramanları ve onların 1. derece yakınları ücret ödemezler. 

Öğrenciler genellikle evlerine en yakın kurumun sınavına girerler.

Adaylar, yükseköğretimde takip etmek istedikleri programla ilgili iki veya üç dersden 

yazılı sınava girerler. Güzel sanatlar, mimarlık, filoloji, ilahiyat ve beden eğitimi konularında 

eğitim görmek isteyenlerin,  bu sınava girmeden önce yetenek sınavından başarılı  olmaları 

gerekir.

Sınavlar,  tam  not  10  olmak  üzere  değerlendirilir.  Kabul  için  gereken  en  düşük  not 

genellikle 5’dir. Tıp, hukuk, ekonomi ve felsefe gibi popüler programlara girebilmek için en 

az  8  alınması  gerekir.  Adaylar,  sınav  sonuçlarının  yeniden  değerlendirilmesini  isteyebilir. 

Başarısız adaylara alternatif programlar önerilebilir.

RUSYA

İlk ve Orta Öğretim

Altı  yaşından  itibaren  dokuz  yıllık  eğitim  zorunludur.  Yükseköğretime  hazırlık  için 

isteyen  öğrenciler  iki  yıllık  liseye  devam ederler.  Bu sürenin  sonunda bitirme  sınavından 

başarılı olmak zorundadırlar.

Yüksek Öğretim

Yükseköğretim kurumu olarak 500’ün üzerinde üniversite, öğretmen yetiştirme kolejleri 

ve uzmanlaşmış kurum bulunur. Ayrıca,  200 dolayında lisanslı özel kurum bulunmaktadır. 

Üniversiteye  giriş  için  yapılan  sınava  lise  diplomasına  sahip  öğrencilerin  katılabilir.  Bu 

sınavlar, her üniversite tarafından ayrı olarak yapılarak değerlendirilir.

Her program için alınacak öğrenci sayısı, devlet tarafından sağlanan mali kaynağa göre 

belirlenir.  Ancak,  yükseköğretim kurumları,  eğitim ücretini  kendileri  ödemeyi  kabul  eden 

öğrenciler için ek kontenjan sağlayabilir.

Üniversiteye girişte başarısız olanlar bir sonraki yıl tekrar sınava girebilir.
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UKRAYNA

İlk ve Orta Öğretim

Altı yaşından on beş yaşına kadar dokuz yıllık eğitim zorunludur. İsteyen öğrenciler, iki 

veya üç yıllık lise eğitimi görürler. Bu eğitimin sonunda bitirme sınavlarında başarılı olanlara 

ortaöğretim bitirme sertifikası verilir.

Yüksek Öğretim

Üniversiteye başlayabilmek için ortaöğretim bitirme sertifikasına sahip olmak gerekir. 

Ancak, üniversiteler ayrıca kendi giriş sınavlarını yaparlar.

YUNANİSTAN

Liseyi  daha  önceki  yıllarda  bitiren  ve  yükseköğretim  için  seçme  sınavına  girmek 

isteyen öğrenciler,  tüm ülke düzeyinde bu amaçla açılan lise  mezunları  için üniversiteye 

hazırlık kurslarına katılabilirler.  Ücretsiz olan bu kurslara okulu bitirdiği yıldan bağımsız 

olarak her lise mezunu alınır ve kurslarda öğrencilere hedeflenen yükseköğretim kurumunun 

giriş sınavı için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılır.

Yükseköğretim görmek isteyen lise mezunları her yıl haziran ayının ikinci yarısında 

yapılan üniversiteye giriş sınavına katılmak zorundadırlar. Giriş sınavı, öğrencinin öğrenim 

görmek isteği yükseköğretim programına uygun alan dersleriyle ilgilidir. Öğrenci, lise son 

sınıfta  alan  derslerini  ve  seçmeli  derslerini  hedeflediği  yükseköğretim  programına  göre 

bildirir ve üniversiteye giriş için sınava gireceği dersleri bu dersler arasından seçer:

Yükseköğretime giriş sınavı, öğrencinin hedeflediği yükseköğretim programına göre 

lisenin  son  sınıfında  görülen  dört  genel  eğitim  dersinden  yapılır.  Dört  dersten  birisini 

öğrencinin  girmek  istediği  yükseköğretim  kurumu  belirler.  Giriş  sınavı  sonunda  bir 

yükseköğretim kurumunun öngördüğü toplam puanı elde edebilen Öğrenci,  ilgili  kuruma 

kabul  edilir.  Yükseköğretime  kabul  puan  sıralamasına  göre  yapılır.  Toplam  puan, 

öğrencinin sınava girdiği dört dersten aldığı puanlar toplanarak hesaplanır. Öğrenci sınavda 

her ders için öngörülen en düşük puanı (alınabilecek en yüksek puanın yarısı) elde etmek 

zorundadır.  Bu puanı elde edemeyen öğrenci  yükseköğretime alınmaz.  Ayrıca,  üniversite 

kapsamındaki tüm programlar için not ortalaması sınırlaması da vardır.

Sınavı  başaramayan  öğrenciler,  izleyen  yıl  tekrar  aynı  dört  dersten  sınava  girme 

hakkına sahiptirler. Sınavı tekrar etmek durumunda olan adaylar, sınava ilk girdiklerinden 
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sonraki  ilk  iki  yıl  içinde,  daha  önceki  sınavda  başarılı  olduğu derslerdeki  puanları  saklı 

kalma koşulu ile, sınava başaramadıkları ders veya derslerden girerler. Ancak sınavı tekrar 

eden öğrenciler, en fazla üç dersten bir önceki yıl aldığı puanları saydırabilirler.

Mimarlık,  yabancı  diller,  müzik  gibi  özel  yetenek  gerektiren  alanlardaki 

yükseköğretim  programlarına  girmek  isteyen  adaylar,  genel  giriş  sınavının  yanı  sıra  bu 

program için öngörülen özel yetenek sınavına da girmek zorundadırlar. Yabancı öğrenciler 

ve  yurtdışında  bulunan  Yunan  öğrenciler  için  her  yükseköğretim  programında  özel 

kontenjanlar ayrılır.

Teknik  eğitim veren  yükseköğretim kurumları  olan  Yüksek Teknoloji  Enstitülerine 

girmek isteyen liseyi bitirmiş öğlenciler de, giriş sınavını başarmak zorundadırlar. Ancak, 

her enstitüde o öğretim yılında alınacak öğrenci sayısının 1/4'ü teknik-meslek liselerini ya 

da çok programlı liselerin teknik bölümünü bitiren ve son sınıfta bazı derslerden öngörülen 

başarıyı gösterebilen öğrenciler için ayrılır. Bu öğrenciler sınavsız olarak alınırlar.

Başvuru Yöntemi 

Lise  son  sınıf  öğrencileri,  Nisan  ayı  içerisinde  başvuru  formunu  doldurarak  Ulusal 

Genel Sınav Merkezi’ne gönderir. Başvuru için ücret ödenir. Öğrencinin takip etmek istediği 

programa göre 4 tip sınav yapılır.  Öğrencilerin  tercihlerini  yapmada yönlendirici  herhangi 

resmi bir rehberlik müessesesi yoktur.

Grup A: Mühendislik, matematik ve fen bilimleri, ziraat ve ormancılık programları ile 

Kara, Hava ve Deniz Akademilerine gitmek isteyen öğrenciler için düzenlenir. Sınav konuları 

şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Kompozisyon.

Grup B: Sağlık bilimleri programlarını takip etmek isteyen öğrenciler için düzenlenir. 

Sınav konuları şunlardır: Fizik, Kimya, Biyoloji, Kompozisyon.

Grup  C: Hukuk,  edebiyat,  felsefe,  tarih,  ilahiyat,  arkeoloji,  filoloji  ve  sanat 

programlarını takip etmek isteyen öğrenciler için düzenlenir. Sınav konuları şunlardır: Eski 

Yunan Tarihi, Latince, Tarih, Kompozisyon.

Grup D: İktisat, siyaset bilimleri, işletme, sosyoloji programlarını takip etmek isteyen 

öğrenciler için düzenlenir. Sınav konuları şunlardır: Matematik, Tarih, İktisat, Kompozisyon.

Mimarlık ile İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca Edebiyatı gibi bazı özel alanlar 

için ayrı sınavlar düzenlenebilir. 

Öğrencilere başvuru formunda 60 tercih hakkı verilir.
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Sınavlar,  her  yılın  Haziran  ayında,  üyeleri  ortaöğretim  ve  yükseköğretim  kurumları 

tarafından  Eğitim  Bakanlığı tarafından  seçilen  Genel  Sınavlar  Merkezi Komitesi’nce 

düzenlenir.

Cevaplar iki kişi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir  ve ortalaması alınır. Eğer aradaki 

fark daha önce belirlenmiş sınırın dışında ise, üçüncü bir kişi tarafından daha değerlendirilir 

ve onun verdiği not ile bu nota en yakın verilen notun ortalaması alınır. Daha önceki yılda 

başarısız  olan  adayların  seçmiş  oldukları  alanda  üç  kez  daha  başvurma  hakkı  vardır.  Bu 

adayların, daha önce başarılı oldukları bölümlerden tekrar sınava girmelerine gerek yoktur.

Yerleştirme,  Bakanlık  tarafından  sınav  sonuçları  ile  adayların  tercihleri  göz  önüne 

alınarak bilgisayar yardımıyla yapılır. Adaylar, isterlerse yerleşmiş oldukları programa kayıt 

yaptırmayabilirler. Ancak bu durumda, bir sonraki yılda tekrar başvurmak zor

undadırlar.
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BÖLÜM VI

LBS’LERİN SINIRLILIKLARI VE ELEŞTİRİLER

LBS’ler  1990’lı  yıllarda,  1970’li  yıllarda  uygulanan  Temel  Yeterlik  ve  Mezuniyet 

Sınavlarının  yeniden  hayat  bulmuş  şeklidir.  Bu  sınavların  yaklaşık  20  yıl  sonra  tekrar 

gündeme gelmelerinin nedeni iş dünyasından ve yüksek öğretimden gelen talep ve baskılardır. 

Öğrencilerin  yüksek  öğretime  ve  iş  dünyasına  hazırlanmadan  orta  öğretimden  mezun 

olmalarını  önlemek  ve  aldıkları  diplomaya  bir  anlam  yüklemek  maksadıyla  gündeme 

getirilmişlerdir. Ancak zamanla istenmeyen yan etkileri de oluşmuştur. 

Amerika Eğitim Araştırmaları Birliği bir raporunda LBS’lerin kaynakların sınırlı olduğu 

yerlerde  uygulanması  durumunda  veya  bu  sınavları  hazırlayan  çevrelerin  düşünmediği 

amaçlar için kullanılması durumunda eğitime ciddi zararlar verebileceğini rapor etmiştir. Bu 

rapora  göre,  LBS’ler  sonucu  politika  oluşturucular  ve  kamuoyu  yanlış  bilgilendirilebilir; 

öğrenciler haksız yere kalma riski olan ya da okulu bırakma riski olan öğrenciler kategorisine 

girebilir,  öğrenciler,  öğretmenler ve yöneticiler  adil  olmayan bir şekilde suçlanabilir  ya  da 

cezalandırılabilir, müfredat ve öğretim çarptırılabilir, sınıfta öğretimin yerini teste hazırlanma 

çalışmaları alabilir.

LBS’leri  savunanlara  rağmen son zamanlarda velilerin  ve eğitimcilerin  bu sınavların 

öğrencilerin yaratıcılığını azalttığı ve sınav kaygısını iyice arttırdığı yönündeki endişelerine 

dair sesleri giderek yükseltmektedir. Veliler ve öğretmenler, çocuklarının rekabetçi, yarışmacı 

eğitim ortamında “testlerde başarılı  olamazsa hayatının alt-üst olacağından korkan” ve “bu 

korkuyla baş edemeyen bireyler” olarak yetişeceklerinden endişe etmektedirler. Ülkemizdeki 

ailelerin ÖSS ile ilgili benzer endişeleri TED (2005)’in araştırmasında ifade edilmiştir.

Massachusets’de  birçok  öğrencinin  LBS’leri  geçememesi  ve  bu  öğrencilere  diploma 

verilmemesi nedeniyle veliler ve öğrenciler çeşitli şekillerde LBS’leri protesto etmektedirler. 

Bu protestolarda tepkilerini dile getirmek için kullandıkları slogan -“Be a hero, take a zero”- 

durumu  çok net  bir  şekilde  ifade  etmektedir.  Hatta  güney  Massachusetts’de  bir  okuldaki 

öğretmenler,  LBS’leri  reddetmekte,  bunun  yerine  öğrenci  ürün  seçki  dosyalarını 

(Portfolyo’ları)  değerlendirme  için  temel  almakta  ve  sınava  hazırlanmak  için  gerekli  olan 

zaman  ve  enerjiyi  proje  çalışmalarına  ayırmaktadırlar.  Bu  öğretmenler  belli  bilgileri 

bilmekten çok, lâzım olduğunda o bilgilere ulaşılabilecek kaynakları  ve o kaynaklara nasıl 

ulaşabileceğini ve bu kaynaklardan elde edilen bilgileri amaçlar doğrultusunda nasıl bir araya 



getirilebileceğini bilmenin temel alınması gerektiğini  savunmaktadırlar,  bir sınavdaki sınav 

becerilerinin değil. 

Amerika’da Okul Yöneticileri Birliği için yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan 

800 Amerikalının % 63’ü bir öğrencinin tüm okul yaşantısı boyunca kaydettiği gelişmenin tek 

bir sınavla değerlendirilmesinin mümkün olmayacağını düşünmektedir.

Politika  oluşturucular  ve  iş  dünyası  temsilcilerinin  standart  LBS’leri  destekleyen 

tutumlarına karşın veli ve eğitimcilerin bu endişeleri bu sınavların olumsuz etkilerinin gözden 

geçirilmesi yeni geliştirilecek LBS modelleri açısından önemlidir. Aşağıda LBS’lerin çeşitli 

olumsuz etkilerine yer verilmiştir. 

LBS’lerin Okul Terk Oranlarına Etkisi 

Harvard Üniversitesinde yapılan “Sivil Haklar Projesi”nde yapılan bir dizi çalışma ve 

mezuniyete yönelik sınavların başta hazırlık gruplarında olmak üzere okul terk oranlarını 

arttırmaya  neden  olduğu  bulunmuştur.  Ayrıca,  bu  sınavların  sonucuna  dayanarak 

öğrencinin sınıf tekrar etmesine yönelik uygulamaların eğitim açısından fayda sağlamadığı 

da ifade edilmektedir.

Ancak ülkemizde  yapılacak  olası  bir  LBS uygulamasının  başından itibaren  bu konu 

ciddi bir şekilde ele alınmalı, LBS ile terk oranlarının ilişkisi yıllar bazında takip edilmelidir. 

Burada  akademisyenlerin  üzerinde  yoğun  bir  şekilde  düşündükleri  ve  hâla  bir  uzlaşmaya 

varamadıkları  konu,  okulu  terk  oranlarının  nasıl  hesaplanacağıdır.  Akademisyenlere  göre 

okulu terk etmenin birçok sebebi olabilir, tek nedeni LBS baskısı olmayabilir.

Okuldaki Öğretim Faaliyetlerine Etkileri

Bu sınavlar (testler) problem çözme veya yaratıcılığı geliştiren öğrenmeden öte “drill 

skill”  şeklinde  tabir  edilen  ezberciliği  körüklemektedir.  LBS’ler  sınıfta  öğretmenleri  ve 

öğrencileri sınavda soru sorulmayan (güzel sanatlar, beden eğitimi vb.) değerli bazı alanları 

ihmal  etmeye  zorlamaktadır.  Bu  da  öğrencilerin  okulu  sevmelerine,  okulda  yapılan 

etkinliklerden  zevk  almalarını  olumsuz  etkilemektedir.  Hatta  tüketmektedir.  Bu  konudaki 

eleştiriler,  okulların  sınava  yönelik  akademik  konulara  fazla  zaman  ayırmalarından  diğer 

konulara  vakit  kalmadığını  söylemektedir.  Bu konuda Virginia  Eğitim Kurulu,  testlerinde 

sadece akademik konulara yer verilme anlayışını değiştirmeye başlamıştır.
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Bu aşırı baskının bazı durumlarda okulun başarısı için öğretmen ve öğrencilerin işbirliği 

yaptığı organize “kopya çekme” olaylarına bile neden olduğu tespit edilmiştir. Okullarda çoğu 

zaman teste hazırlama ile kopya çekmeye hazırlama arasındaki çizgi bulanıklaşmaktadır.

Öte yandan, testler üzerinde ısrar edilmesi test hazırlama, uygulama ve değerlendirme 

ve test endüstrisi (hazırlık kursları, test kitabı basan yayın ekibi) için büyük bir nimet olarak 

değerlendirilmektedir.

LBS’ler ile ilgili diğer önemli bir sorun, LBS’lerin içeriğinin okuldaki eğitimin içeriği 

ile örtüşmemesidir. Bunun için LBS’lerin sonuçları ilk yıldan itibaren programlar açısından 

değerlendirilmelidir.  Böylece  LBS’lerin  geçerliği  değerlendirilmiş  olacak  programlarda 

ihtiyaç  duyulan iyileştirmeler  tespit  edilecek ve telafî  programlarının kapsamını  belirleyici 

veriler elde edilmiş olacaktır.

LBS’lerin  yukarıda  sözü edilen  eğitim öğretim üzerindeki  olumsuz etkilerine  benzer 

sorunların  ülkemizde  ÖSS  ile  ilgili  olarak  yaşandığı;  eğitim  sisteminin  temel  eğitimden 

itibaren ÖSS odaklı hale geldiği, sınava hazırlık için lise son sınıfların özellikle ikinci dönem 

okulda tutulamadığı ve sınavın öğrencilerin ve ailelerinin en önemli önceliği haline geldiği 

TED (2005)’ in araştırmasında ifade edilmiştir.

Bu Testlerin Değerlendirme Şeklinden Kaynaklanan Sınırlılıklar

Eleştiriler, mevcut sınavların bilgileri ezberlemeye dayalı, alt düzey zihinsel becerilere 

odaklanmış eğitimi desteklediğini,  öğretimin alt düzey zihinsel becerilerle sınırlı kalmasına 

neden olduklarını,  dolayısıyla  nitelikli  öğretim (üst düzey zihinsel  becerilerin  kazanılması) 

yerine  programların  bu  doğrultuda  düzenlenerek,  standartlaştırılmış  testlerle  başarının 

ölçülmesini  gerektirdiklerini  söylemektedir.  Oysa  araştırmacılar,  standart  başarı  testlerinin 

“eğitimde  kaliteyi”  ölçmediklerini,  birçok  okul  veya  toplumun  Standart  Aptitude  Testleri 

(SAT) yerine, bu sınavları okul etkililiğini değerlendirmek için kullandıklarını belirtmektedir. 

Bir grup araştırmacı da programlar sağlam bir çeşitlilik sunmak açısından bakıldığında, test 

geliştirenlerin “herkese uyan tek tip sınavlar” geliştirmek zorunda kaldığını,  dolayısıyla  bu 

sınavların herhangi bir okul bölgesinde uygulanmakta olan özel programlara ilişkin soruları 

içermediklerini, göz ardı ettiklerini düşünmektedir.

Öte  yandan,  puanlarda  normal  dağılımı  sağlayacak  varyansın  elde  edilmesi  için 

öğrencilerin  sınavda  yüksek  performans  gösterdikleri  maddeler  çıkarılmaktadır.  Bu  da, 

öğretmenlerin en iyi öğrettikleri bilgi ve becerilerin dolayısıyla, öğrencilerin en yüksek başarı 
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gösterdikleri  maddelerin  büyük  bir  ihtimalle değerlendirme  dışı  tutulması  anlamına 

gelmektedir.

Sınavların değerlendirilmesine yönelik diğer bir eleştiri, sınav sonuçlarının öğrencilerin 

SES’leri  ile  ilişkili  olduğunu  ve  bu  başarı  testlerinin  okul  dışında  kazanılmış  bilgi  ve 

becerileri de kapsadığını, dolayısıyla ortadaki başarının doğrudan okulların başarısı olduğunu 

söylemenin  zor  olduğu  yönündedir.  Bu  durum  bizde  dershaneler  ve  özel  derslerden 

kaynaklanan başarının da okul başarısı gibi gösterilmesi ile çok benzeşen bir durumdur.

Araştırmacılar  Norm-Referenced  testlerin  (öğrencinin  başarısının  diğer  öğrencilerin 

başarısına  göre  belirlendiği  testler)  sınırlılıkları  nedeniyle  okulların  kendi  bölgelerindeki 

okullarda okutulmakta olan programlardan hareketle yerel standart ve bu standartların ulaşılıp 

ulaşılmadığını  değerlendiren  testlerin  geliştirilmesi  gerektiğini  belirtmektedir.  Bunun  için 

yerel  ve  eyalet  düzeylerinde  testlerin  içeriğinin  programların  içeriği  ile  örtüştürülmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bazı bölgelerde bu çalışmalar başlatılmıştır. Son yıllarda bazı 

eyaletlerin  ulusal  düzeydeki  tek  tip  sınavlardan  ayrılmaları  veya  LBS  uygulamalarını  bir 

süreliğine ertelemeleri, hatta tamamen vazgeçmeleri veya standartları esnetmeleri bu durumla 

yakından  ilgilidir.  Bu  değişimin  altında  yatan  temel  neden,  bir  öğrencinin  mezun  olup 

olmayacağına  sadece  kalem-kağıt  sınavları  (genellikle  testler)  ile  karar  verilemeyeceği, 

alternatif  yöntemlerin  de olması  gerektiği  yönündeki  ortak kanaattir.  Buna dayanarak bazı 

okullarda  testlerin  yanı  sıra  veya  hiç  test  uygulanmadan,  sözlü  sınavlar,  not  ortalaması, 

öğrenci  ürün  seçki  dosyaları  gibi  ölçme  araçları  kullanılarak  “Çoklu  Değerlendirme” 

yapılmaktadır.

LBS’lerin Okula Devamsızlık, Okulun İlk Yıllarındaki Başarı ve SES ile İlişkisi 

Indiana Lise Bitirme Sınavlarında  başarısız  olan öğrencileri  inceleyen  araştırmasında 

Nicholas (2003) konuya ilişkin olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

1. Öğrencilerin eğitim kariyerlerinin başlangıcındaki başarı düzeyleri ile ileriki 

aşamalardaki başarıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Yani LBS’lerde başarısız 

olan öğrencilerin liseye başlarken veya daha öncesinde başarısı düşük öğrencilerin 

olması olasılığı yüksektir. Bunun için ilköğretimde verilen eğitimin uzun vadede bu 

tür  etkileri  düşünülerek  kurgulanması  ve  bu  doğrultuda  yürütülmesi  son  derece 

önemlidir.

2. Okula  devamsızlık  ile  başarının  düşük  olması  arasında  anlamlı  bir  ilişki 

vardır.  Özellikle  akademik  zorluklar  yaşayan  öğrencilerden  devamsızlığı  fazla 
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olanların  LBS’de  başarısız  olma  oranı  daha  fazladır.  Aslında  bu  durum,  LBS 

sınavlarının  getirdiği  yüksek  standartlara  ulaşamama  endişesi  ya  da  korkusuyla 

öğrencilerin  okuldan  uzaklaşmalarına,  soğumalarına  dair  bulgularla  tam bir  kısır 

döngü  oluşturmaktadır.  Çünkü  öğrenciler  için  zor  sınavlar,  devamsızlığı 

körüklemekte,  devamsızlık  da  LBS’deki  başarıyı  düşürmekte,  başarı  oranının 

düşmesi sınava yönelik kaygıyı arttırmakta ve döngü böylece devam etmektedir.

3. SES  ile  LBS  başarısı  arasında  anlamlı  bir  ilişki  vardır.  SES’i  düşük 

ailelerden  gelen  öğrencilerin  LBS’de  başarılı  olma  oranı  düşüktür.  Yapılan 

araştırmada  LBS’de  başarısı  düşük  olan  öğrencilerin  yarıdan  fazlasının  ailesinin 

maddî durumu iyi  olmayan öğrenciler  olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu bulgu Popham 

(1999)’ın  Norm-Referenced  sınavların  okul  dışında  edinilen  kazanımları  da 

ölçtüğünü  vurgulayan  bulgular  ile  son  derece  ilişkilidir.  Çünkü  ailesinin  maddî 

durumundan  dolayı  okul  dışında  da  bilgi  ve  beceri  edinme  imkânları  olmayan 

öğrenciler için dezavantajlı bir durum söz konusudur. Dolayısıyla LBS’lerin bu yanı 

“eğitimde fırsat eşitliği” bakımından önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Bu duruma 

son derece benzer bir durum ÖSS’de yaşanmaktadır.  Ailesinin maddî durumu iyi 

olan öğrenciler  dershaneye gidebilir,  özel dersler alabilirken,  ailesinin durumu iyi 

olmayan öğrenciler okulda elde ettikleri kazanımlar ve kişisel gayretleri ölçüsünde 

başarılı olabilmektedir.

Bu  bulgulara  dayanarak  Nicholas  (2003)  LBS’deki  başarısızlığın  öğrencilerin  etnik 

kökenleri  ile  ilgili  faktörlerden  çok,  ailelerinin  ekonomik  gücü,  alt  sınıflardaki  başarı 

düzeylerinin düşük olması veya devamsızlık oranlarının yüksek olması ile ilgili  bir durum 

olduğunu belirtmiştir. 

Bir grup araştırma LBS’lerin devamsızlık, okulu terk gibi başarının diğer göstergeleri 

üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığını söylese de, yıllara göre LBS’ler öncesi ve sonrasını 

inceleyen  birçok  nitel  araştırmanın  sonuçlarını  inceleyen  bir  araştırmada  da  Nicholas 

(2003)’ın sonuçlarına  benzer  sonuçlar  rapor  edilmiştir.  Söz konusu araştırmada ABD’deki 

eyaletlerin  % 62’si  okulu terk oranlarının  arttığını  ve %67’sinin de mezuniyet  oranlarının 

azaldığını  bildirdikleri  rapor  edilmektedir.  LBS’ler  özellikle  başarısı  düşük veya  ailesinin 

SES’i düşük olan öğrencilerin okulu terk ve okuldan mezuniyet oranlarını vasat veya başarılı 

öğrenciler  ile  ailesinin  SES’i  iyi  olan  öğrencilere  göre  daha  fazla  etkilemektedir.  TED 

(2005)’in araştırmasında Türkiye’deki ailelerin genelde alt-orta düzey SES’e sahip oldukları, 

nispeten daha iyi olan ailelerin çocuklarının ÖSS başarısının daha iyi olduğu ifade edilmiştir.
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Konuyla ilgili olarak, Morgil ve Arkadaşları tarafından 2001’de yapılan bir araştırma, 

dershane gibi ÖSS’ye hazırlayıcı kurslara devam eden öğrencilerin ÖSS başarılarının arttığını 

ortaya  koymuştur.  TED  tarafından  yapılan  “Türkiye’de  Üniversiteye  Giriş  Sistemi” 

araştırmasına  göre  toplumun  bu  durumun  farkında  olduğunu,  dolayısıyla  ÖSS’de  küçük 

farklar  yaratabilecek  ayrıntılar  için  dershane  ve  özel  kurs  gibi  yöntemlere  sıkça 

başvurulduğunu  göstermiştir.  Söz  konusu  araştırmaya  göre;  tüm  tarafların  (lise  son  sınıf 

öğrencileri,  lise  mezunları,  üniversite  öğrencileri,  anne-babalar  ve  öğretmenlerin)  ÖSS’yi 

kazanmanın dershaneye devam etmeden mümkün olmadığı yönünde ortak bir kanısı vardır.

Yukarıdaki  nedenlerden  kaynaklanan  LBS  başarısızlığını  önlemek,  dolayısıyla 

öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek için okula devam oranını arttırmanın yanı sıra 

bazı  ara  stratejilerin  ve  programların  geliştirilmesi  gerekmektedir.  Nicholas  (2003)’a  göre 

özellikle fakir öğrencilerin yoğunlukta olduğu okullarda öğrencilerin aktif katılımını ve bunun 

sürekliliğini  sağlayıcı  uygulamalar  yapılmalıdır.  Diğer  bir  deyişle  öğrenciler  sistem  içine 

çekilmeli  ve aktif  kılınmalıdır.  Burada en önemli  nokta programlarda ulaşılması plânlanan 

hedeflerle,  özellikle  maddî  durumu iyi  olmayan  öğrencilerin  dezavantajlı  duruma düştüğü 

LBS’lerin  hedeflerinin  örtüştürülmesidir.  Bu  anlamda  eğitimde  erken  yaşlarda  akademik 

başarı  bakımından takibe alınarak ve yıl  be yıl  sorun yaşayan veya  yaşayacağı  düşünülen 

öğrenciler  tespit  edilmeli  ve  bu  öğrenciler  için  okullarda  özel  destekleyici  programlar 

geliştirilmelidir. Sınavların içeriği okul programları temelinde ve fırsat eşitliği ilkesine dayalı 

olarak düzenlenmelidir.

Son sınıflara  doğru görülen başarısızlıkların  önlenmesi  için erken yaşlarda akademik 

başarısızlık nedenleri  araştırılarak,  lise öncesi bu sorunların giderilmesi ve LBS aşamasına 

gelmesine  izin  verilmemelidir.  Nitekim  bu  aşamadan  sonra  hem  öğrenci  hem  de  eğitim 

sistemi için başarısızlığın telâfisi zor ve maliyeti yüksek olmaktadır. 

Özellikle  okul  yönetimleri,  öğrenciler  için  okulları  cazip  hale  getirmenin  ve  okul 

çevresinin (öğrenciler  ve velileri  de dahil)  okuldaki eğitim sürecine aktif  olarak katılımını 

sağlayıcı  yollar  aramalıdır.  Bunun temelleri  daha öğretmen ve yöneticiler  lisans düzeyinde 

yetiştirilirken atılmalı, eğitimciler eğitim fakültelerinden, iş birliğine dayalı katılımcı yönetim 

anlayışına göre yetiştirilmelidirler. Nitekim, EARGED (2000)’de yapılan “Ailenin Çocuğun 

Okuldaki Eğitimine Katılım Sorunları  ve Katılımın Sağlanması İçin Alternatif  Bir  Model” 

konulu araştırmada ülkemizde de okul-aile işbirliğinin yetersiz olduğu, bunun için taraflara 

(eğitimciler ve velilerin) işbirliğine dayalı eğitim anlayışına göre kendilerine düşen roller ve 
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bunları nasıl yerine getirebileceklerine dair bilgi ve becerilerin kazandırılması gerektiği ortaya 

çıkmıştır.

Fırsat Eşitliği Üzerine Etkileri

Massachusetts’de açılan bir hukuk davasında LBS’lerin ayrımcılığa neden olduğu iddia 

edilmiştir. İddiaya göre, Massachusett’teki lise son sınıftaki siyah öğrencilerin % 45’i ve 

Latin öğrencilerin %50’si üçüncü kez girmelerine rağmen LBS’lerin Matematik ve İngilizce 

bölümlerinde başarısız olmuşlardır. Beyaz öğrencilerin % 13’üne ve Asya kökenli 

öğrencilerin %17’sine karşılık, engelli öğrenciler ile meslekî eğitim almış öğrencilerin yarısı 

ile İngilizce sorunu olan öğrencilerin % 65’i LBS’leri geçememiştir. Bu verilere dayanarak 

davada, LBS’lerin, sınavların öğrencilerin yetenek ve becerilerini ölçmek amacıyla 

yapıldığını, söyleyen 1993 Eğitim Yasasını ihlâl ettiği iddia edilmiştir. ABD genelinde 

LBS’lerle ilgili buna benzer çok az sayıda davada başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Indiana  Eyalet  Eğitim  Kurulu  öğrenme  güçlüğü  olan  öğrenciler  dahil  tüm  lise 

öğrencilerinin  Indiana  Statewide  Testing  for  Educational  Progress  Plus  isimli  mezuniyet 

sınavını başarıyla geçmesini gerektirmektedir. Sınavı geçen öğrencilere diploma verilmekte 

ancak  geçemeyenlere “Lise  Bitirme  Sertifikası”  verilmektedir.  Bu nedenle  birçok  öğrenci 

sadece “Lise Bitirme Sertifikası” için okulda kalmanın zaman ve emek kaybından başka bir 

şey olmadığına inanmaktadır.  Ancak, sertifika sahibi  mezunların  iş bulabilme durumlarına 

ilişkin bir araştırmada, gıda, perakendecilik ve endüstri gibi çeşitli iş alanlarından 13 işverenin 

görüşleri  alınmıştır.  Araştırmada  13  işveren  aynı  şekilde,  kurumlarında  Lise  Bitirme 

Sertifikası olan lise mezunlarının liseyi  terk etmiş öğrencilere göre iş bulma olasılıklarının 

daha  yüksek  olduğunu  söylemişlerdir.  Hatta  sertifikası  olan  öğrencilerin  diploması  olan 

öğrenciler kadar iş bulma şansları olduğunu belirtmişlerdir (Smith ve Smith, 2001).

Diğer Sınavlar Üzerindeki Etkileri

Marchant  ve  Paulson  (2005)  LBS’lerin  SAT  puanları  ve  kişisel  SAT  puanları 

öğrencilerin üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya göre; mezuniyet ve diploma için 

standart  sınavları  zorunlu  kılan  liselerin,  okulu  terk  etmelerine  neden  olarak  veya 

programlarda  SAT  gibi  sınavlarla  test  edilen  bazı  kritik  düşünme  becerilerinin  göz  ardı 

edilmesi  pahasına  bu  sınavlardaki  başarıyı  arttırıcı  yönelimlere  girerek  öğrencilerini 

dezavantajlı konuma sokabilmektedirler. Diğer yandan, LBS uygulamalarının, öğrencileri test 

deneyimi kazanarak ve zor sınavları geçmeyi motive ederek SAT gibi üst düzey sınavlardaki 

başarılarını arttırdığı da iddia edilmektedir.
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Scholastic  Aptitude  Test  (SAT);  sözlü düşünme  ve  matematiksel  problem  çözme 

becerilerini  ölçen üç saatlik  düşünme testleridir.  Soruların  çoğunluğu çoktan seçmeli  olan 

standart başarı testidir. Herhangi bir programa dayalı bir test değildir. Aksine, üniversitedeki 

başarı için gerekli görülen becerilerin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Bu nedenle bazı 

durumlarda, öğrencilerin bir programa dayalı olarak neleri iyi öğrendiklerini değerlendirmek 

yerine  öğrencinin  öğrenme  becerilerini  değerlendirdiği  için  zekâ  testi  olarak  da 

değerlendirilmektedir.  Bu  nedenle  SAT  puanlarındaki  farklılıklar  öğrencinin  üniversiteye 

gidip gidemeyeceğini belirlediği gibi üniversitede nereye gideceğine ilişkin tercihlerinde de 

belirleyici  olmaktadır.  Okulların  LBS’ler  dahil  tüm  “Yüksek  Çıtalı  Sınavlara”  verdikleri 

önemin artması ve öğrencilerin daha fazla standart teste girme deneyimlerinin olması LBS 

uygulanan  okullardaki  öğrencilerin  SAT  başarılarının  artması  yönünde  bir  beklenti 

oluşturmaktadır.  Ancak Marchant ve Paulson (2005) tarafından da ifade edilen bu beklenti 

araştırma bulguları ile henüz kanıtlanmamıştır.

LBS’lerin  SAT  üzerindeki  olumsuz  etkilerinin  yanında  öğretmenlerin  programları 

sınavda sorulan sorularla sınırlandırmaları ve diğer konuları ihmal etmeleri ve bu doğrultuda 

yaratıcı  proje  çalışmaları,  işbirliğine  dayalı  öğrenme  gibi  üst  düzey  öğretim  stratejilerini 

bırakarak geleneksel, ezbere dayalı ve öğretmen merkezli öğretime yönelmeleri gibi olumsuz 

etkileri de aynı araştırmanın bulgularında ifade edilmiştir.

Marchant  ve  Paulson  (2005)  Yüksek  Çıtalı  sınavların  öğretmenlerin  öğrencilerin 

araştırma  becerilerini  geliştiren,  aktif  öğrenmelerini  sağlayan  öğretim  yöntemlerini 

kullanmalarını  olumsuz  etkilediğini,  bu  nedenle  testlere  hazırlanma  uğruna,  SAT’larda 

ölçülen  sözel  ve  matematiksel  düşünme  becerilerini  geliştirici  öğrenci  merkezli  öğretim 

stratejilerini  zaman içinde terk ettiklerini,   hatta programlarını  testlere göre daraltıp sınıfta 

sadece test için öğretim yapan ve bunun için uygun olmayan teste hazırlık yöntemlerini dahi 

kullanan  öğretmenlere  rastladığını  belirtmişlerdir.  Bu  bulgular  ülkemizde  yapılacak  olan 

LBS’lerin  liselerdeki  programlara  ve  bu  programların  uygulanma  sürecine  olan  olumsuz 

etkilerine ve hazırlanacak olan sınavların içeriğine dikkatleri çekmek açısından önemlidir.

Okuldaki İşleyişe Etkileri

Arizona Eyalet  Üniversitesinin Eğitim Politikaları  Lâboratuvarı  ve Eğitim Politikaları 

Araştırma Birimi tarafından 2002’de hazırlanan raporda LBS’ler gibi yüksek çıtalı sınavların 

akademik  başarıyı  arttırdığına  ilişkin  popüler  görüşün  aksine,  aslında  bu  sınavların 

öğrencilerin  akademik gelişimlerini  olumsuz etkiledikleri  ifade edilmektedir.  Aynı  raporda 
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araştırmaların  öğrencilerin  Yüksek  Çıtalı  Test  puanlarındaki  yükselişin,  akademik 

başarılarının  artışından  değil,  test  becerilerini  geliştirmek  için  aldıkları  eğitimlerden 

kaynaklandığını ifade ettikleri de belirtilmiştir.

Rapora göre; güncel raporlar ve nitel araştırmalar incelendiğinde LBS’ler ile aşağıdaki 

konular arasında ilişkiler tespit edilmiştir.

a) Ara sınıflarda öğrenci birikmeleri artmıştır. Çünkü, bitirme sınavı öncesinde 

öğrencilerin  son  sınıfa  eksikliklerinin  kalmaması  için  sınıf  tekrarı  oranları 

artmaktadır.

b) Sınav günleri ve öncesi başarısı düşük öğrencilerin, geçici olarak okuldan 

uzaklaştırılması  (okulun  genel  başarısını  düşürmemeleri  için),  özel  eğitime 

yönlendirilmesi veya İngilizce’si yetersiz şeklinde damgalanması gibi sınavdan 

muaf tutulmalarını sağlayıcı her türlü yola başvurulmaktadır.

c) Sanat, müzik, beden eğitimi gibi sınavda soru çıkmayan alanlar için okulda 

sağlanan imkânlar azaltılmaktadır.

d) Birçok öğretmen derslerini sınavda sorulacağından emin oldukları konulara 

kaydırmakta,  öğrencilerin  bilgileri  ezberlemelerini  ve  test  becerileri 

geliştirmeleri için alıştırmalar yapmalarını istemektedirler.

e) Devlet okullarındaki öğretmenler bilhassa son sınıf öğretmenleri sınavların 

gerektirdiği yükümlülüklerden kaçmak için sınav yapılmayan devlet okullarına 

veya özel okullara geçiş yapmaktadır.

f) Sınavda belli  bir okul başarısını  yakalama baskısı  nedeniyle  öğretmen ve 

okul yöneticilerinin de karıştığı kopya vakaları görülmektedir.

g) Bur  tür  sınavlar  ağırlıklı  olarak  (%93)  merkezî  yönetim yapısının  hâkim 

olduğu  eyaletlerde  uygulanmaktadır.  Yerel  yönetim  yapısının  hâkim  olduğu 

eyaletlerde uygulanma oranı %33’tür.

Raporda  bu  bulguların  kaynağı  olarak  gösterilen  Amnein  ve  Berluner’in,  LBS’lerin 

olumsuz etkilerinin,  bu sınavların taraftarı  olan insanların öne sürdüğü faydalarından daha 

ağır bastığı sonucuna vardıkları da ifade edilmiştir.

Araştırma  sonuçları  LBS  sonrası  okulların  performanslarının  arttığını  göstermiştir. 

Çünkü LBS’de elde edilen sonuçlara göre okullara bütçe ayrılmaktadır. Ancak, aynı araştırma 

sonuçları bazı eğitim çevrelerinin bu artışın öğrencilerin akademik başarılarındaki gerçek bir 
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artıştan değil, öğretmenlerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için öğrencileri belli konularda 

ezber  ve egzersiz  çalışmaları  yapmaya  zorlamalarından kaynaklandığını  düşündüklerini  de 

ortaya koymuştur. Bunun için öğrencilerin gerçekten öğrenip öğrenmediklerini test etmek için 

LBS puanları ile diğer testlerde elde ettikleri puanlarının karşılaştırılmasını önermişlerdi. Bu 

bulgular ülkemizde yapılacak olası bir LBS sonuçlarının ÖSS sonuçları ile arasındaki ilişkiye 

bakılmasının bu amaca hizmet edebileceği söylenebilir. 

Diğer Etkileri

Ashford  (2003)’e  göre  öğrencileri  sınavlarla  değerlendirmeden  önce,  böylesi  bir 

değerlendirmeye  onları  hazırlamak  için  okulların  uygunluğunu,  hazır  bulunuşluğunu 

değerlendirmek ve varsa eksikliklerini gidermek gerekmektedir. Aksi takdirde koşulları eşit 

olmayan  okullarda  eğitim almış  öğrencileri  ortak  bir  sınava  tabi  tutmak  hem bu okullara 

ayrılan ödenekler hem de öğrenci başarısı açısından haksızlıklara yol açabilir ve zamanla bu 

haksız uygulamalar derinleşip çok daha kalıcı zararlar verebilir.

Diğer önemli bir nokta engelliler gibi özel durumu olan farklı grupların da aynı sınava 

tabi  tutulup  tutulmayacakları,  tutulacaklarsa  onların  puanlarının  nasıl  hesaplanacağı, 

tutulmayacaklarsa  onlar  için  alternatif  sınavların  neler  olacağı  ya  da sınavlardan muaf  mı 

tutulacakları, eğer öyleyse onlara ne tür belgeler verileceği?

Sınavda başarısız  olan  öğrenciler  için  sınıf  tekrarı  akla  gelen  ilk  yöntemdir.  Ancak, 

bunun ekonomik  açıdan  maliyetinin  yüksek  olacağı  düşünülürse  ki  bazı  araştırmalar  sınıf 

tekrarının öğrencinin başarısını beklendiği gibi arttırmadığı yönündedir, okulların imkânlarına 

bağlı  olarak,  uzaktan  eğitim,  okul  saatleri  sonrası  kurslar,  test  materyalleri  ve  deneme 

sınavları egzersizleri, yaz okulları gibi alternatifler de düşünülebilir.

Alaska, Georgia, Indiana, New York ve Ohio’da yapılan bitirme sınavlarının 3 yıllık 

verilerini inceleyen bir araştırma:

b) Öğrencileri  daha  sıkı  çalışmaya  ve  öğretmenlerin,  öğrencilerin  zayıf 

yanlarını  belirleyip,  o alanlardaki  eksikliklerini  gidermelerine yardımcı  olmak 

için eyaletlerinin bu sınavları uyguladıklarını,

c) Bu  sınavlarda  başarısız  olanlar  Afrika,  Amerika,  İspanyol  kökenliler, 

İngilizce’yi az bilen ve engelli öğrenciler olduğunu,

d) Son  yıllarda  okul  müfredatı  ile  daha  çok  örtüşen  ve  giderek  zorlaşan 

sınavlara bir yönelme olduğunu,
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e) Öğrenci başarısını daha kapsamlı değerlendirmek amacıyla çoktan seçmeli 

soruların  yanı  sıra  açık  uçlu  soruların  da  sorulmaya  başlandığını  ortaya 

çıkarmıştır. 

Yukarıda  değinilmeye  çalışılan  sınırlılıklar  nedeniyle,  ABD’de  birçok  eyalet  yeni 

arayışlara  girmiştir.  Birçok  eyalet  ya  tamamen  bu  sınavları  kaldırmakta  ya  da  mezuniyet 

kriterlerini (Virginia) esnetmektedir. Bazıları da sınavın içeriğinde değişikliklere gitmektedir 

(Ohio). Örneğin Maryland eyaleti, öğrencilerin liseyi bitirmeleri için gerekli görülen LBS’leri 

geçmelerine yardımcı olacak HAZIRLIK PROGRAMLARI için yeterli parası olmadığı için 

şimdilik bu sınavlar ertelenmiştir.

Yeni arayışlara bir diğer örnek New Jersey Demokrat Senatörü Mc Greeway, tarafından 

Okulların  Geliştirilmesi  Zirvesinde sunulan, okulların  mezuniyet  sınavlarını  erken yaşlarda 

geçmeyi  başaran öğrenciler  için  alternatifler  sunmalarını  da içeren  bir  öneri  paketidir.  Bu 

pakette sınavı geçmek için belli bir kredi sayısını tamamlama ya da belli bir süre için okulda 

kalma  zorunluluğu  yer  almamaktadır.  Sınavı  geçen  öğrenciler,  sadece  sınav  için  gerekli 

dersleri  almakla  sınırlandırılmamalı,  istedikleri  başka  alanlarda  derinleşmelerine  imkân 

sağlayacak  ileri  dersleri  de alabilmelidirler.  Diğer  yandan  isteyen  öğrenciler  öğretmenlere 

yardımcılık gibi toplum hizmetlerinde çalışabilmeli, üniversite derslerine katılabilmeli veya 

staj  yapabilmelidir.  Eğer öğrenci sınavı geçmişse onu daha fazla okulda tutmamalı,  önünü 

açmalı. Böylece liseyi bitirme yaşı daha aşağılara çekilip eğitim maliyetinin de düşürülmesi 

mümkün olacaktır. Eğer öğrenci bir üst öğrenime gitmeye hazırsa orta öğretimde daha fazla 

tutulmamalı. Böylece, ara sınıflarda sınıf tekrarlarından dolayı meydana gelen yağılmalar bir 

ölçüde  önlenmiş  olacaktır.  Ancak bu  öneriye  ilk  itiraz  Öğretmenler  Birliğinden  gelmiştir. 

Çünkü, yeni eğitim reformları öğrenciler için daha fazla sınıf deneyimi gerektirirken, bunun 

daha kestirme bir şekilde yapılmasının doğru olmayacağını düşünmektedirler.

Aynı  öneriye  göre;  öğrencilere  LBS’yi  erken  yaşlarda  geçerlerse  bundan  sonraki 

sınıflarda  lise  sonrası  almayı  düşündükleri  eğitime  yönelik  dersleri  alabilme  imkânı 

sağlanmalıdır. Her öğrenci kendi hızında liseden mezun olabilmelidir. 
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BÖLÜM VII

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN LİSE BİTİRME SINAVI (LBS) ÖNERİSİ

LBS’nin Amacı

LBS’nin amacı orta öğretimin hedeflerinin ulaşılıp ulaşılamadığının çok boyutlu olarak 

değerlendirilmesidir. Diğer bir amacı; mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere bir üst öğrenim 

ve iş dünyası için gerekli donanımları kazandıklarını gösterir diplomaya temel oluşturmaktır.

LBS’ler  bu  temel  amaçlara  hizmet  ederken  diğer  yandan  orta  öğretim kurumlarının 

etkililiği konusunda da eğitimcilere, politikacılara ve topluma önemli bilgiler sağlayacaktır. 

Buradan elde  edilen  bilgiler  ışığında  orta  öğretim programlarının  ihtiyaçlar  doğrultusunda 

gözden geçirilmesinde, öğretmen ve yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesinde ve 

performansları  ölçüsünde  ödüllendirilmeleri  veya  hizmet  içi  eğitime  yönlendirilmelerinde 

öncelikle  veliler  ve  işveren  temsilcileri  olmak  üzere  toplumun  çeşitli  kademelerinin  okul 

tercihlerinde  bilimsel  bir  temel  oluşturacaktır.  Bir  anlamda  “Okulların  performansı 

(etkililiği)”  belirlenebilecektir.  Şu an eğitim sistemimizde  orta  öğretim kurumları  arasında 

(Fen, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu Liselerinin bir bölümü hariç) eksikliği şiddetle 

duyulan başarıyı etkileyici tatlı rekabetin yeşermesi de mümkün olacaktır.

LBS’lerin İçeriği

LBS’lerin içeriği orta öğretimdeki tüm derslerin içeriğinden oluşturulmalıdır. Dört yıl 

içerisinde  öğrencilerin  aldıkları  tüm  dersleri  içermeli,  sınıflar  düzeyinde  ağırlıklandırma 

yapılmamalıdır.  Ancak,  dersler  bazında  orta  öğretimdeki  kredi  ağırlığı  bakımından 

ağırlıklandırma yapılabilir. Buna istinaden, birçok ülkedeki LBS’lerde olduğu gibi Türk Dili 

ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, T.C 

İnkılâp Tarihi vb.) gibi temel alanlar ile meslek liseleri için yönelinen meslekle ilgili dersler 

ağırlıklı  olabilir,  fakat  bu ağırlıklandırmada temel  alınması  gereken nokta öğrencinin  orta 

öğretim mezuniyet  alanı  olmalıdır.  Böylece,  dolaylı  olarak  mezuniyet  alanı  doğrultusunda 

LBS’ye girecek öğrencilerin orta öğretimde alan seçimleri de yönlendirilmiş olacaktır. Orta 

öğretimden mezun olunan alan ile LBS’de girilen alanın örtüşmesi son yıllarda Türk Eğitim 

Sisteminde  eksikliği  duyulan  yönlendirme  hizmetlerine  de  ivme  kazandıracaktır.  Ayrıca 

öğrencilerin  orta  öğretim alan  tercihleri  ile  ÖSS’ye  girdikleri  alanın  farklılığından  dolayı 

yaşanan  katsayı  krizi,  dershane  sektörüne  kaydırılan  para  ve  emek  sıkıntıları  bir  ölçüde 



çözülmüş olacaktır. Burada önemle üzerinde durulması gereken bir konu, öğrenci öncelikle 

orta öğretimden mezuniyet  alanından LBS’ye girmeli,  ancak kendini yakın veya başka bir 

alanda  yetiştirdiğine  inanan  öğrenciler  bu  alanlardan  da  LBS’ye  girebilmelidir.  Başarılı 

oldukları  takdirde  söz  konusu  alandan  öğrenci  alan  yüksek  öğrenim kurumlarına  veya  iş 

alanlarına yönelebilmelidir. Bu sistem ülkemizde bazı üniversitelerde görülen “Çift Ana Dal” 

mezuniyetine  benzer bir  sistemi oluşturacaktır.  Burada öğrenci  ikinci  bir  dal  için  fazladan 

emek ve para harcayacaktır ancak meslek seçiminde hareket alanı biraz daha genişletilmiş 

olacaktır. Bu noktada karşımıza çıkan önemli konu; öğrencilerin ikinci alan eğitimini nerede 

alacaklarıdır.  Mevcut  orta  öğretim  sistemi  ile  bu  mümkün  görülmemektedir.  Ancak  orta 

öğretimin yeniden yapılandırılması projesi ile de gündeme gelen “Eğitim Kampüsleri / Okul 

Bölgeleri” ile öğrencilere farklı alanlar sunabilen liselerin bir arada olduğu ve bu liselerin 

farklı  programlarına  ilgi  ve  ihtiyaçları  doğrultusunda  öğrencilere  geçiş  imkânı  veren  bir 

sistemin  hayata  geçirilmesidir.  Bu  yeni  yapılanmada  “Kredili  Sistem”  tekrar  gündeme 

gelecektir. Çünkü bu sistem öğrencilerin farklı programlara devam etmesini kolaylaştıracaktır. 

Fakat  Kredili  Sistemin  tekrar  gündeme  gelmesi  durumunda  daha  önceki  kredili  sistem 

deneyimlerimizden mutlaka yararlanılması gerekmektedir. Bunun için EARGED’de 1996’da 

yapılan “Ders Geçme ve  Kredili Sistemine İlişkin Bir Araştırma” adlı araştırma önemli bir 

kaynak  olacaktır.  Nitekim  bu  araştırmanın  bulguları,  kredili  sistemin  öğrencinin  ilgi  ve 

ihtiyaçları  doğrultusunda  mesleğe  yönelmelerini  sağlayıcı  esnek  bir  yapıyı  sağlaması 

bakımından  etkili  bir  sistem  olduğunu,  ancak  ülkemizde  alt  yapı  hazırlığı  yapılmadan 

uygulamaya konulan bu sistemin daha eksiklikleri giderilemeden ve tam sonuçları alınamadan 

erken sonlandırıldığını söylemektedir.

Orta  öğretim kurumlarında  kredili  sisteme  benzer  alanlar  arası  geçişe  izin  veren  bir 

yapının olmaması ikinci veya daha fazla alan mezuniyeti  için öğrencilerin, dershaneler vb. 

gibi örgün eğitim dışında başka kurumlara yönelmeleri sonucunu doğuracaktır ki bu, şu an 

ÖSS’nin  içeriği  ile  orta  öğretim  programlarının  içeriğinin  örtüşmemesinden  ve  yüksek 

öğretim  kontenjanlarının  sınırlılığından  kaynaklanan  dershanelerin  daha  da  beslenmesi 

anlamına  gelecektir.  Zira  toplumun  bu  devasa  soruna  bir  an  çözüm bulunması  beklentisi 

içinde  olduğunu  ifade  eden  (“Özel  Dershanelerin  Türk  Eğitim  Sistemi  İçindeki  Yeri  ve 

Geleceği”  (EARGED,  1998)  ve  TED;  2005)  araştırmalar  bu  konuda  meydana  getirilecek 

eğitim politikalarına bilimsel bir zemin oluşturacaktır.

Bu yapının bir diğer avantajı Meslek Liseleri ile diğer liseler arasındaki keskin yapının 

da yumuşatılması anlamına gelecektir. Çünkü, meslek lisesindeki bir öğrenci genel lisedeki 
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bir alandan mezun olup ÖSS’ye bu alandan girebilirken, genel lisedeki bir öğrenci de meslek 

lisesindeki bir alandan mezun olup ÖSS’ye girebilir veya ara eleman olarak iş hayatına geçiş 

yapabilir. Bunun için orta öğretimde (meslek veya diğer liselerde) ilk iki yılın ortak akademik 

derslerden,  son  iki  yılın  ise  tercih  edilen  alan  veya  alanlarda  derinleşmeyi  sağlayıcı  alan 

derslerinden oluşması gerekmektedir. Benzer bir öneri 2000 yılında EARGED’de geliştirilen 

“Yönlendime  Modeli”  önerisinde  de  ifade  edilmiştir.  Bu  anlamda  meslek  lisesi 

programlarının güçlendirilmesi kaçınılmazdır. Böylesi bir yapı aynı zamanda “fırsat eşitliği” 

tartışmalarına bir anlamda açıklık getirecektir. Ancak, böylesi bir yaklaşımı, bir öğrencinin 

kaç alandan ÖSS’ye girebileceği ve bir öğrenci birden fazla alandan ÖSS’ye girmek isterse 

bunun maliyeti gibi yeni tartışmaları da gündeme getirecektir.

Meslek liseleri ve diğer liseler arasındaki bu geçirgenliğe  benzer bir yapı Almanya’da 

bulunmaktadır.  Almanya’da  genel  liseden  mezun  olan  bir  öğrenci  Abitur’u  (Almanya’nın 

LBS’si)  geçemediği  takdirde  lise  diploması  verilmemekte,  meslekî  eğitime 

yönlendirilmektedir.

Kredili sisteme dayalı, farklı alanlara geçişi sağlayıcı bu yapı, aynı zamanda öğrencinin 

tercih ettiği  alanda kendi hızında ilerlemesine izin veren bir yapıda olmalıdır.  Dolayısıyla, 

öğrenciler  kendilerini  lise  bitirme  olguluğuna  bir  an  önce  ulaştıracak  bireysel  gelişim 

plânlarını kendileri hazırlayabilmeli, bu olgunluğa erken ulaşan öğrenciler 4. yılı beklemeden 

LBS’ye  girebilmelidir.  Bu  uygulama,  öğrenci  sayısının  bazı  ülkelerin  nüfusundan  fazla 

olduğu ve buna bağlı olarak kaynak sıkıntıları yaşanan ülkemizde mezunlarının iş hayatına 

veya yüksek öğrenime geçiş yaşlarının düşürülmesi ile eğitimde maliyetlerin düşürülmesi de 

mümkün olacaktır. Bu noktada mesleki liselerine ve meslek lisesi sonrası iş hayatına geçiş 

ancak  istihdam  alanlarının  arttırılması  ve  mevcut  alanların  iyileştirilmesi  ile  mümkün 

olacaktır. 

LBS Sonrası Verilecek Belge ve İşlevi

LBS’yi  geçen  öğrencilere  sınava  girdikleri  alana  göre  lise  diploması  verilmeli.  Bu 

kapsamda  diplomalar  Meslek  Lisesi  Diploması  ve Genel  Lise Diploması  olarak  iki  temel 

şekilde  verilebilir.  Ancak  mezunların  yüksek  öğrenime  veya  iş  hayatına  yönelimleri  göz 

önünde  bulundurularak  bu  iki  temel  diploma  türü  mezun  olunan  alanlara  göre 

çeşitlendirilebilir.  Dolayısıyla  LBS’yi  geçen  öğrencilere  diploma  verilmeli,  geçemeyen 

öğrencilere telâfî sınavları, sınıf tekrarı, yaz okulu, uzaktan eğitim gibi diğer ülkelerde çeşitli 

örnekleri  olan  uygulamalar,  imkânlar  ölçüsünde  gündeme  getirilmelidir.  Bu  uygulamalar 
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MEB’in okulları toplumun öğrenme merkezleri hâline getirme politikası kapsamında okulu 

gün boyu ve yıl boyunca açık tutma yaklaşımıyla son derece örtüşmüş olacaktır. Ancak bu 

kursların  okulda kimler  tarafından verileceği  ve maliyetinin nasıl  karşılanacağı  önemli  bir 

konudur.  Yurt  dışındaki  uygulamalar  incelendiğinde  ABD gibi  gelişmiş  ve eğitimin  yerel 

kaynaklarla yönetildiği ülkelerde telâfî veya hazırlık kursları okullar tarafından ücretsiz olarak 

verilmektedir. Ancak, Japonya gibi dershane olgusunun yoğun olduğu bölgelerde öğrenciler 

ücretini kendilerinin ödediği kurslara da katılarak eksikliklerini giderebilmektedirler. Ancak 

ABD’de  çocukları  LBS’de  başarılı  olamadığı  için  sınıf  tekrar  etmesi  istenen  veya  Lise 

Diploması  yerine  Lise  Bitirme  Sertifikası  verilen  ailelerin  giderek  yükselen  tepkileri 

ülkemizde  de ÖSS’nin yarattığı  stres ve baskı göz önünde bulundurulduğunda son derece 

önemlidir. Bu aileler, “eğer ortada bir başarısızlık söz konusu ise bunun sadece öğrenciye mal 

edilmesinin  haksızlık  olduğunu,  bunun  her  iki  tarafın  (okul-öğrencinin)  sorumluluğu 

olduğunu ve birlikte çözüm bulunması gerektiğini” düşünmektedirler. Ayrıca LBS’de başarılı 

olamadığı  için  diploma verilmemesinin  okulu  terk oranlarını  arttırdığını  ve ailelerden  son 

derece haklı tepkiler aldığı göz önünde bulundurulursa ülkemizde yapılacak olası bir LBS’nin 

sonunda  sadece  öğrencinin  dört  yıl  boyunca  liseye  devam  ettiğini  gösterir  “Devam 

Serfitikası”  gibi  diplomadan  farklı  belgeler  verilmesi  gibi  yollara  başvurulmaması 

gerekmektedir.  Bunun  yerine  öğrenciye  LBS’ye  istediği  kadar  girebilme  hakkı  ve  tekrar 

sınava  hazırlanma  imkânları  sağlanmalıdır.  Diğer  bir  alternatif  olarak,  öğrencilerin  not 

ortalamaları  her  yıl  sonunda  bireysel  olarak  incelenmeli,  LBS’yi  geçememe  riski  olan 

öğrenciler  öğretmenlerce  belirlenerek  ara  sınıflarda  eksiklikleri  telâfî  edilerek,  son  sınıfa 

birikimli eksikliklerle gelerek telâfîsi çok daha zor bir duruma düşmeleri önlenmelidir.

LBS uygulamaları incelenen birçok ülkede, (ABD’de, Rusya Federasyonu vb.’de) LBS 

sonucuna göre yüksek öğrenime veya iş hayatına yönelme söz konusudur. Ancak, Çin gibi 

yüksek  öğretim  kontenjanlarının  talebin  çok  gerisinde  kaldığı  ülkelerde  LBS  sonucu 

alınabilen diplomalar Üniversiteye Giriş Sınavının bir ön koşuludur. Ülkemizde de bezer bir 

sorunun  uzun  yıllardır  yaşandığı  göz  önünde  bulundurulursa  ülkemizde  de  ben  zer  bir 

uygulamanın yapılması kaçınılmaz görünmektedir.

Ülkemizde  de  bu  sorun  yaşandığından  kısa  vadede  LBS  sonuçlarına  göre  yüksek 

öğretime  geçiş  mümkün  görülmemektedir.  LBS  sonrası  ÖSS’ye  girme  hakkını  kazanma 

şeklinde bir uygulamanın özellikle uzun yıllardır ÖSS’den dolayı ailelerin harcadıkları emek, 

para ve yaşadıkları stres göz önünde bulundurulursa toplumda haklı tepkilere neden olacağı 

ihtimâli  de yüksektir.  Ancak yüksek  öğretim ve iş  dünyası  açısından bakıldığında  verilen 
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diplomanın bir anlamının olduğunun, yani diplomaya sahip bir mezunun, herhangi bir mezun 

olmadığının ve belirli yeterliklere sahip bir kişi olduğundan emin olunması için böylesi bir 

uygulamanın başlatıldığının anlatılması olumlu tepkilere neden olacaktır.

LBS’yi Kimler Nasıl Hazırlamalı

LBS merkezî  bir  sınav olmalıdır  ve  sınav tüm orta  öğretim müfredatını  içermelidir. 

Ancak sorulan sorular bilgi  düzeyinde çok üst  düzey düşünme becerilerine yönelik  olarak 

geliştirilmelidir. 

Sorular  MEB’de  kurulacak  bir  merkezde  deneyimli  ölçme  ve  değerlendirme 

uzmanlarının yanı sıra alanda görev yapmış öğretmenler ve akademisyenlerden oluşan güçlü 

bir  akademik  kadroyla  hazırlanmalıdır.  Bu  kadroda  yer  alacak  ölçme  ve  değerlendirme 

uzmanları ilgili alanın lisans eğitimi üzerine ölçme ve değerlendirme lisans üstü eğitimi almış 

uzmanlar olmalıdır. Öğretmenler ise alandaki yeniliklerin yakından takip edilmesi açısından 

üç ya da dört yıllığına bu kadrolara alınmalı ve onların görev sürelerinin bitiminden bir yıl 

önce alandan yeni öğretmenler çekilerek ikinci bir üç veya dört yıllık çalışma kadrosu için 

yetiştirilmeliler.  Böylece  süreklilik  sağlanmalıdır.  Bu  anlamda  MEB’in  EğiTek  Sınavlar 

Dairesi  Başkanlığı  ÖSYM  uzmanları  ile  yapılacak  iş  birliği  ile  daha  da  güçlendirilmesi 

düşünülebilir.

LBS’lerin  merkezî  olması  tüm ülke  genelinde  ortak  standartlardan  söz  edilebilmesi 

açısından  akademisyenler,  politikacılar,  işverenler  hatta  veliler  açısından  önemli 

görülmektedir.  Bu  durum  hakkında  genel  kanı  eğitimin  merkezî  olmadığı  ABD’de  ve 

Almanya’da  da  bu  yöndedir.  Aynı  dereceye  sahip  olacak  mezunların  aynı  programı  veya 

benzer  farklı  programlar  sonrası  standart  bir  sınav  sonrası  bu  dereceyi  almaları  güven 

vericidir. Ancak bunun eğitim imkânları iyi olmayan okullardaki veya bölgelerdeki eğitimin 

niteliğini arttırmak açısından itici bir güç olabileceği, ancak, tepkilere de yol açabileceği bir 

gerçektir.  Bu  konuda  ABD’deki  bütçesi  sınırlı  veya  öğretmen  kadrosu  yeterince  güçlü 

olmayan okullardaki veliler ile çocuğu zihinsel veya bedensel engelli veya dil sorunu olan 

ailelerin  tepkileri  dikkate  almaya  değerdir.  Bunun için  okulların  LBS’ye  hazır  bulunuşluk 

açısından  (fizikî  veya  nitelikli  eğitimci  gücü açısından)  güçlendirilmesi  LBS’lerin  toplum 

tarafından  kabulünü  kolaylaştıracaktır.  Ayrıca  engelli  öğrencilere  aldıkları  eğitime  uygun 

içerikte LBS’ler hazırlanmalı  ve bu doğrultuda alternatif  diplomalar verilmelidir.  İsterlerse 

genel  veya  meslek  lisesi  bitirme sınavlarına  da girmeleri  sağlanmalıdır.  Ancak her iki  tür 

sınavda da engellerine uygun sınav ortamı sunulmalıdır.
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