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SUNUŞ 
 

Bir sistemin işlerliği ve verimliliği, temel olarak girdi ile çıktı arasındaki beklenen 
farkların oluşmasına bağlıdır. Sistemin sürdürülebilirliği de bu farkın sağlanması ile ilişkilidir. 
Eğitim sistemlerinin temel girdisi ve çıktısı öğrencilerdir. Sağlıklı işleyen bir eğitim 
sisteminde istenen ve ihtiyaç duyulan nitelikleri kazanmış öğrenci, sistemin çıktısını 
oluşturur. Aksi durumlar, sistemin bütüncül olarak gözden geçirilmesi gereğini doğurur. 
Eğitim sistemlerinin işlerliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ihtiyacı, Eğitimde Ölçme 
ve Değerlendirme alanının oluşmasının ve kurumsallaşmasının nedeni olarak görülebilir.  

Türkiye’de 2004 yılından itibaren öğretim programlarının yenilenmesi, eğitimde ölçme 
ve değerlendirme anlayışının da değişmesine neden olmuştur. Bu kapsamda eğitim sisteminin 
önemli bir ayağı olan ölçme ve değerlendirme işlevinin gerçekleştirilmesine yönelik bir model 
olarak 2008 yılından itibaren Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulaması başlatılmıştır.  

Bu araştırma, Türk eğitim sisteminin önemli ölçme ve değerlendirme uygulamalarından 
biri olan Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın çok boyutlu bir değerlendirmesi olarak 
hazırlanmıştır. Eğitim sisteminin ilgili paydaşlarının büyük bir kısmına ulaşılan araştırma 
kapsamında, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler ile Eğitim Müfettişleri 
Başkanlıkları, eğitim fakülteleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş, düşünce ve 
önerilerine başvurulmuştur. Geniş katılımcı kitlesi ile SBS’nin ekonomik, sosyolojik, 
psikolojik, fizyolojik etkileri ile akademik başarı, ders çalışma alışkanlıkları, öğretim süreçleri 
üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Ayrıca SBS’nin içerik ve yapısına yönelik görüşler 
değerlendirilmiş, ortaöğretime geçişte mevcut model ve olası modeller ele alınmıştır. Bu çok 
boyutlu yaklaşımla önemli bulgu ve sonuçlara ulaşılmıştır.  

Türkiye’de eğitim alanında ulusal ölçekte uygulanan ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarından biri olan SBS üzerine yapılan araştırmaların, Türk eğitim sistemine önemli 
katkıları olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bu araştırma kapsamında, gerekli verilerin 
sağlanmasında değerli katkılarından dolayı tüm katılımcı kurum, kuruluş ve kişilere, 
araştırmayı yürüten Ergül DEMİR’e, araştırmaya akademik danışmanlık yapan Prof. Dr. Ali 
YILDIRIM ve Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK’e, araştırmanın koordinasyonunu 
üstlenen Araştırma Şubesi Müdür Vekili Dr. Semra Tican BAŞARAN’a, veri girişi ve 
düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Sibel TEPE, Özlem YIKILMAZ, Ercan 
DURUDOĞAN ve Rüştü SEYFE’ye, redakte için Ayşe Saadet BEYHAN’a, kapak tasarımı 
ve dizgi çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

 
Murat YALÇIN 
Daire Başkan V. 
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ÖZ 

 

Bu araştırma, Türkiye’de 2008 yılından itibaren uygulanmaya başlayan ve 2010 yılında 

kademeli olarak kaldırılması kararı alınan Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın çok boyutlu bir 

değerlendirmesidir. Araştırma kapsamında SBS’nin ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve 

fiziksel etkileri ile akademik başarı, okul başarısı, öğretme süreçleri üzerindeki genel 

etkilerinin değerlendirilmesi, SBS’nin içerik ve yapısı ile ortaöğretime geçişte mevcut ve olası 

modellerin irdelenmesi amaçlanmıştır. SBS, Türkiye’de eğitim alanında ulusal ölçekte 

gerçekleştirilen önemli ölçme ve değerlendirme çalışmalarından biri olmuştur. Bu yönüyle 

konu araştırmaya değer olmanın ötesinde oldukça önemli görülmektedir. 

Araştırma, karma modele uygun olarak nicel ve nitel modellerin birlikte kullanılması ile 

yürütülmüştür. Araştırma kapsamında gerekli veriler, okul paydaşları olarak yönetici, 

öğretmen, veli ve öğrencilerden zenginleştirilmiş veri toplama araçları ile, eğitim paydaşları 

olarak Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, eğitim fakülteleri ve sivil toplum kuruluşlarından 

görüş formu ile sağlanmıştır.   

Nicel boyutta İBBS Düzey 1 sınıflaması dikkate alınarak belirlenen on iki ilden toplam 

100 ilköğretim okulu ile bu okullardan 4000’e yakın katılımcı araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Nitel boyutta ise Türkiye genelinde tanınan ve bilinen köklü eğitim fakülteleri 

ile bu üniversitelerin bulunduğu illerin Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları’na, ayrıca eğitim 

alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ulaşılmıştır. Bu kapsamda 22 Eğitim 

Müfettişleri Başkanlığı, 24 eğitim fakültesi ve 7 sivil toplum kuruluşu araştırmaya görüş ve 

önerileri ile katkı sağlamıştır.  

Araştırmada SBS’nin eğitim sistemi üzerindeki genel etkileri ile öğrenci, veli, öğretmen 

ve okullar üzerindeki etkilerine yönelik önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca SBS’nin yapı ve 

içeriği ile ortaöğretime geçiş sistemine yönelik görüş ve öneriler, mevcut durumun olumlu ve 

olumsuz yanları ile olası bir yeni modelin nasıl olması gerektiği konularında eğitim 

paydaşlarını ilgilendiren önemli sonuçları da ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler : SBS, OGES, ölçme ve değerlendirme, öğrenci başarısı, okul başarısı 
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ABSTRACT 

 

This research is about multi-dimensional evaluation of SBS put into force at 2008 and 

made desicion to repeal at 2010. In the context of the research, it’s aimed at evaluating the 

affects of SBS in terms of economy and sociology and psychology and physics.And it’s 

aimed at observing the general impacts of SBS on academic achievement and school 

achievement and learning proccess. Also it’s aimed at dealing with the contents and structure 

of SBS and arguing the models for transition to secondary education. SBS has been one of the 

most important study applied with national scale on educational era. In this perspective, it is 

worth to focus on this matter. 

Mixed model being together the quantitative and qualitative methods has been used in 

this research. Data were collected by mixed data collecting enstruments via school principals 

and teachers and students and parents. Also as an important education stakeholders, education 

inspectors and universities and some NGO’s thoughts were asked via the feedback form. 

In the guantitative phase, considering the NUTS 1, approximately 4000 participants 

from 100 primary school from 12 different countries were defined. These participants were 

taken as the sampling of the research. In the gualitative phase, 22 Directorates of Education 

Inspectors and 24 Education Faculties and 7 NGO contributed to the research with their 

thoughts.  

As a result of this research, it has been get up a report about SBS and general affects of 

SBS and the model for transition to secondary education.  

 

 

Key words : SBS, OGES, measure and evaluation, student achievement, school achievement 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde, araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan problem durumu, 

araştırmanın amacı ve önemi üzerinde durulmaktadır. 

 

1.1. Problem Durumu 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Millî Eğitim Bakanlığı’nın Kasım 2007 tarih ve 2602 

sayılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi ile yürürlüğe konulan Ortaöğretim 

Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES)’nin bir parçası ve sistemin değerlendirme unsuru olarak 

tanımlanmıştır. OGES ise sadece bir geçiş sistemi değil aynı zamanda 2004 yılından itibaren 

kademeli olarak yenilenen öğretim programlarına bir uyum süreci olarak tanımlanmıştır. 

OGES, SBS puanı ve yıl sonu başarı puanlarının dikkate alındığı bir geçiş modeli 

öngörmektedir. Bu amaçla 2008 yılında 6 ve 7. sınıfların, 2009 yılından itibaren ise 6, 7 ve 8. 

sınıfların katılımıyla SBS uygulamaları başlatılmıştır (MEB, 2008). 2010 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından SBS uygulamasının kademeli olarak yürürlükten kaldırılması ve OGES 

kapsamında 8. sınıf sonunda uygulanacak tek bir sınava dayalı bir değerlendirme modeline 

geçilmesi kararı alınmıştır.   

Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Millî Eğitim Bakanlığı tarafından; “ilköğretimin 6, 7 ve 

8. sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları 

elde etme seviyesinin ölçüleceği, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders 

kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavları” olarak tanımlanmıştır (MEB, 

2008:12). SBS, zorunlu bir sınav olmamakla birlikte ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede 

etkisi dikkate alındığında, dolaylı olarak zorunlu bir sınav görünümünde olmuştur. 

SBS puanlarının sadece ortaöğretime yerleştirmede kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Ortaöğretime yerleştirmede SBS puanları sınıf düzeylerine göre farklı ağırlıklarda etkilidir. 6. 

sınıf SBS puanının %25’i, 7. sınıf SBS puanının %35’i ve 8. sınıf SBS puanının %40’ı 

ortaöğretime geçiş puanı hesaplamasında kullanılmıştır (MEB,2008:7). SBS, yapı olarak bir 

performans testidir ve çoktan seçmeli soru tipinde maddelerden oluşmaktadır. SBS’de, 

okullarda verilen derslerden beşi yer almaktadır. SBS’de yer alan maddelerin derslere ve sınıf 

düzeylerine göre dağılımı Tablo 1.1.1.’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1.1.1. SBS Sorularının Dağılımı 

Soru Sayıları 
Dersler 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 
Türkçe 19 21 23 
Matematik 16 18 20 
Fen ve Teknoloji 16 18 20 
Sosyal Bilgiler 16 18 20 
Yabancı Dil 13 15 17 
Toplam 80 90 100 

 

SBS, Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) olarak tanımlanan bir önceki sınav 

modelinin yerine getirilmiş bir model olarak yeni öngörülere sahiptir. OKS modelinin önemli 

eksiklerinin bu düzenlemeyi gerekli kıldığı belirtilmiştir. Buna göre OKS, telafisi olmayan bir 

sınavdır, tek sınav stresini artırmaktadır, öğrenci ve velilerin psikolojik durumlarını ve sosyal 

yaşantılarını olumsuz etkilemektedir, öğrenci başarılarını doğru ve gerçekçi bir biçimde 

ölçememektedir, öğrencileri okul dışı kaynaklara yönlendirmektedir, eğitimde fırsat 

eşitsizliğine yol açmaktadır, okulları ve okullarda verilen eğitimi olumsuz etkilemektedir. 

OGES kapsamında getirilen yeni ölçme-değerlendirme modeli olarak SBS ile söz konusu bu 

olumsuzlukların büyük ölçüde aşılması öngörülmüştür. Bu anlamda SBS’nin de bir parçası 

olduğu OGES, “ilköğretimde öğrenci performansını daha doğru ve çok yönlü olarak ölçen, 

ilköğretim düzeyinde sürdürülen eğitim ve öğretimin temel ruhu ile bağdaşan ve ortaöğretim 

kurumlarına doğru yönlendirilmiş geçişler için zemin sağlayan yeni bir model” olarak 

öngörülmüştür (MEB, 2008:11). 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirme kitapçığında yeni OGES’in 

Türk eğitim sistemine muhtemel katkıları şu şekilde maddelenmiştir (MEB, 2008:11-12): 

1. İlköğretim programlarının öğretilmesi ön plana çıkarılarak öğrencilerin muhakeme 

ve yorum yapma yetenekleri gelişecektir. 

2. Öğrencilerin bireysel gelişimleri, yetenekleri, ilgi alanları, farklılıkları, bilgi ve 

becerileri tam ve güvenilir olarak ölçülmüş olacaktır. 

3. Öğrencilerin ilköğretim süresince gerçekleştirmiş oldukları davranışlar ile yöneltme 

yönergesi çerçevesinde belirlenen yetenek ve ilgileri ortaöğretime geçişte 

değerlendirilmiş olacaktır. 

4. Okullar ve veliler öğrencilerin bilişsel ve davranışsal gelişim düzeyini her yıl 

düzenli olarak takip edebilecek, gereken önlemleri zamanında alma olanağı 

bulacaklardır. 

5. Eğitim sistemi, bir kereye mahsus tek oturumda yapılan bir sınav olan OKS’ye 

odaklı olmaktan kurtulacaktır. 
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6. Genel liselerin eğitim kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

7. Sınavların zamana yayılması ile öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sınav stresi 

optimal noktada (olması gereken düzeyde) tutulacaktır. 

8. Yıl sonu başarı puanının değerlendirmeye katılması, okulda yapılan sınavların da 

önemini artıracak ve öğrenci tüm derslere aynı ilgi ve gayreti gösterecektir. 

9. Okul dışı kurumlara olan bağımlılık azalacaktır. 

10. Ortaöğretime geçişte sürece dayalı ve objektif bir yerleştirme sistemi gelişecektir. 

11. Okul kültürü, öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle gelecektir. Okula 

yönelme artacak devamsızlık azalacaktır. 

12. Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının ortaöğrenime geçişte değerlendirilmesine 

imkân verilecektir. 

13. Okulda sunulan eğitim ve öğretim güçlendirilecek, daha anlamlı hâle gelecektir. 

14. 6., 7. ve 8. sınıflarda yapılan Seviye Belirleme Sınavlarının herhangi birine çeşitli 

nedenlerle katılmayan öğrenciler, katıldıkları sınavlarda aldıkları puanlarla 

ortaöğretime yerleştirilebilecektir. Böylece OKS gibi tek sınavla ölçme sorunu 

yaşanmayacaktır 

15. Eğitim ve öğretimin sınav merkezli olmaktan çıkarak öğrenci ve okul merkezli 

olması sağlanacaktır. 

16. Ergenlik döneminin coğrafi farklılıklar nedeniyle değişik yaş gruplarında 

yaşanması ve bu dönemde sınava giren öğrencilerin olumsuz etkilenmeleri, her 

sınıf ve yaş kademesinde değerlendirmenin yapılacak olması sebebiyle en az 

düzeye indirgenecektir. 

17. Mesleki eğitime bilinçli yönelme artırılacaktır. 

18. Okulların, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ülke genelinde ayrıntılı olarak 

düzeyleri belirlenebilecek, görülen eksikliklerin giderilmesi sağlanabilecektir. 

 

Ayrıca OGES modeliyle özellikle dershaneler gibi okul dışı kaynaklara yönelimin 

artmayacağı, belki bunlara gerek kalmayacağı da belirtilmiştir. Bu görüşe gerekçe olarak 

SBS’nin içerik ve yapısal özellikleri gösterilmiştir. SBS’de yer alan derslerin ve soruların, 

öğretim programları ile ilişkili olacağı, bu durumda öğrencilerin daha kolay ve temel sorularla 

karşılaşacakları iddia edilmiştir (MEB, 2008).  

SBS, oldukça iddialı bir sistemin değerlendirme ayağı olarak öngörülmüş ve yürürlüğe 

konulmuştur. Söz konusu iddiaların gerçekleşme düzeyleri, başlı başına bir problem durumu 

ve araştırma konusu olarak görülmektedir. Bu bağlamda SBS’nin iddia edilen boyutlarda 
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etkilerinin değerlendirilmesi, bir problem durumu olarak bu araştırmanın temelini 

oluşturmaktadır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, yürürlüğe konulma gerekçelerine bağlı olarak Seviye Belirleme 

Sınavı (SBS)’nin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda altı boyut ve bu 

boyutlara bağlı alt boyutlar belirlenmiştir. Söz konusu araştırma boyut ve alt boyutları şu 

şekildedir: 

1. SBS’ye hazırlıkta okul dışı faaliyetler katılım durumu 

- Öğrencilerin okul dışı faaliyetlerde formal olarak geçirdikleri süre 

- Okul dışı faaliyetler ayrılan aile bütçesi (4-8. sınıflar düzeyinde) 

2. SBS Sisteminin öğretmen, öğrenci, veli üzerindeki etkileri 

- Öğrencilerin duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimleri (Stres / Kaygı / Özgüven / 

Arkadaşlık ilişkileri / Beslenme bozuklukları / ...) 

- Öğrencilerin akademik gelişimleri 

- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri 

- Öğretmenler arası akademik işbirliği 

- Öğrenci-okul, öğretmen-öğrenci, veli-okul ilişkileri 

3. SBS Sisteminin öğrenme-öğretme, değerlendirme süreçleri üzerindeki etkileri 

- Planlama / İçerik 

- Öğretim yöntemleri (Katılım / ...) 

- Öğretim materyalleri 

- Değerlendirme 

4. SBS’nin akademik başarıyı ölçme ve sisteme geri bildirim sağlama açısından 

değerlendirilmesi 

5. OGES konusunda öneriler 

6. Eğitim Müfettişleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmeleri 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Eğitim sisteminde reform olarak nitelendirilebilecek değişikliklerin, sistem içerisinde 

uyumu, benimsenmesi ve kabulü uzun zaman almaktadır. Bu nedenle özellikle eğitim 

alanında yapılacak her türlü değişimin çok iyi planlanmış olması, gerekli tüm alt yapılarının 

hazırlanmış ve kontrol edilmiş olması, fayda-zarar-gereklilik durumlarının iyi analiz edilmiş 
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olması, optimal zamanın öngörülmüş olması ve her şeyden önemlisi geçiş sürecinin kontrollü 

ve sağlıklı bir şekilde, aceleye getirilmeden yapılması beklenir. 

OGES kapsamında SBS, büyük iddialar ve öngörülerle ortaya çıkarılmış, oldukça hızlı 

bir şekilde yürürlüğe girmiş ve eğitim sisteminde bir dönüşüm olarak sunulmuştur. Bu 

bağlamda söz konusu sistemin ve sistemin belki de en önemli parçası olan SBS’nin öngörülen 

işlevlerini ne derece yerine getirdiği hususu, üzerinde çalışılması gereken bir araştırma alanı 

olarak ortaya çıkmıştır.  

Bu araştırma, 2008 yılından itibaren OGES kapsamında uygulanmakta olan ve 2010 

yılından itibaren kademeli olarak kaldırılması kararlaştırılan SBS’nin öngörülen amaçlarını ne 

derece yerine getirdiğinin değerlendirilmesi ve sistemin mevcut sorunlarının belirlenmesi 

açısından başta karar vericiler olmak üzere eğitim sisteminin ilgili tüm paydaşları için önem 

arz etmektedir. Ayrıca bu araştırma, SBS’nin 2010 yılından itibaren kademeli olarak 

kaldırılması kararının yerindeliğinin değerlendirilmesine de imkân sağlayacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI 

 

2.1. İlgili Araştırmalar 

Kahveci tarafından 2009 yılında yüksek lisans tezi olarak sunulan ve onaylanan bir 

araştırmada Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemi kapsamında uygulanan 

sınavların ailelere maliyeti ve ailelerin toplam eğitim harcamaları içerisindeki payı 

incelenmiştir. Araştırmada öncelikle ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci ailelerinin toplam 

eğitim harcamalarının yanı sıra öğrencilerin OKS/SBS sınavlarına hazırlanmaları sürecinde 

yapılan harcamaların tür ve miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda SBS/OKS 

sınavları kapsamında yapılan harcamaların, toplam eğitim harcamaları içerisindeki payı 

belirlenmiştir. Tarama modelinde yürütülen araştırmada çalışma grubu, 2007-2008 öğretim 

yılında Ankara ili Çankaya ve Keçiören ilçelerinde seçkisiz örnekleme ile belirlenen toplam 

altı ilköğretim okulunda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin velilerinden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, ağırlıklı olarak 

yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış maddelerden oluşan bir anket kullanılmıştır. 

Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır: 

1. Öğrenci başına kurs, dershane, özel ders ve etüt merkezi nedeniyle yapılan ödemeler 

toplamının toplam özel harcama içindeki payı %68,13’dir. Öğrenci başına yapılan 

toplam özel harcama miktarının yarısından fazlasının kurs, dershane, özel ders ve 

etüt merkezleri için yapılması OKS/SBS’ye hazırlık kapsamında ailelerin yaptığı 

harcama miktarının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

2. Öğrencilere yapılan eğitim harcamalarının miktarı, sınıf düzeyi ile paralel olarak 

artmaktadır. 

3. Öğrencilerin dershane gitme ve özel ders alma oranları, sınıf düzeyi ile paralel olarak 

artmaktadır. 

4. Öğrencilerin etüt merkezine gitme ve okulda açılan kurslara katılıma oranları ile sınıf 

düzeyleri arasında ters yönlü bir ilişki vardır.  

5. OKS/SBS’ye hazırlık için ilköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin %24,8’i kendisi 

çalışırken %75,2’sinin okulda açılan kursa, dershaneye, etüt merkezine gitmekte 

ve/veya özel ders almaktadır. 

6. Ailelerin gelir düzeyi arttıkça öğrenci başına yaptıkları toplam özel harcama miktarı 

artmaktadır. 
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Çevik tarafından 2009 yılında yüksek lisans tezi olarak sunulan ve onaylanan bir 

araştırmada ilköğretim okullarının 6. ve 7. sınıflarında yapılan yazılı sınavlar ile SBS 

karşılaştırması yapılmış, bu sınavlar arasındaki uyum ve bu sınavların öğretim programına 

uyumu incelenmiştir. Sosyal Bilgiler dersi ile sınırlandırılan araştırmanın amacı; Seviye 

Belirleme Sınavı ile öğretmenlerin yazılı sınav sorularının MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler 

dersi 6. ve 7. sınıf öğretim programlarına uygunluğunu incelemek olarak ifade edilmektedir. 

Tarama modelinde yürütülen araştırmanın evreni; 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 6 ve 

7. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yapılan yazılı sınav soruları olarak 

belirtilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise Niğde ili merkez ilçede yer alan 25 ilköğretim 

okulunda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 2007-2008 öğretim yılında yaptıkları 

6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi yazılı sınav soruları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

araştırmacı 23 ilköğretim okulunda ilgili dokümanlara ulaşabilmiş ve bunları araştırma 

verileri olarak kullanmıştır. Araştırma sonucunda gerek yazılı sınav sorularının gerekse SBS 

sorularının öğretim programı ile uyumunun düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gerek yazılı 

sınavlar gerekse SBS, kapsam geçerliği yönünden zayıf bulunmuştur. Soruların ünitelere 

dağılımında bir dengesizlik bulunduğu belirlenmiştir. Yazılı sınav soruları ile SBS soruları 

arasında anlamlı düzeyde bir uyumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazılı sınav 

soruları, gerek öğretim programında yer alan kazanımlarla gerekse SBS soruları ile anlamlı 

bir ilişki göstermemektedir.   

Tekbaş tarafından 2009 yılında yüksek lisans tezi olarak sunulan ve onaylanan bir 

araştırmada ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin sınav kaygısı incelenmiştir. Araştırmanın 

amacı; ÖSS ve OKS uygulamalarının öğrenciler üzerindeki kaygı düzeylerinin ve bu kaygıyı 

etkileyen bazı değişkenlerin belirlenmesi olarak belirlenmektedir. ‘Kesitsel tanımlayıcı’ tipte 

yürütülen araştırmanın örneklemi Edirne ili merkez ilçede 11 ilköğretim okulunda öğrenim 

gören 400 7. ve 8. sınıf öğrencisi ile 5 lisede öğrenim gören 200 Lise 2 ve Lise 3 

öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler 

formu, sınav kaygısı ölçeği ve sürekli kaygı ölçeği olmak üzere üç veri toplama aracı 

kullanılmıştır. Ulaşılan bazı bulgular ve sonuçlar şunlardır: 

1. Kendisine ait bir odası olan öğrencilerin sınav kaygı düzeyleri anlamlı şekilde 
daha düşüktür. 

2. Dershaneye gitmeyen öğrencilerde sınav kaygı düzeyi anlamlı şekilde daha 
yüksektir. 

3. Aile baskısı gördüğünü belirten öğrencilerde sınav kaygı düzeyi anlamlı şekilde 
daha yüksektir. 

4. Özel ders alıp almama durumu, haneye giren gelir miktarındaki farklılıklar, 
ailedeki fert sayısı, anne-baba eğitim durumu öğrencilerin sınav kaygılarını 
anlamlı şekilde etkilememektedir. 
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Özerman tarafından 2007 yılında yüksek lisans tezi olarak yapılan bir araştırmada 

Ortaöğretim Kurumları Giriş Sınavı örneği üzerinden hareketle sınavlara hazırlık sürecinde 

ergenlerin yaşadığı kaygı irdelenmiştir. Araştırmanın amacı; OKS sınavına hazırlık 

sürecindeki öğrencilerin sınava hazırlık kaygısının ve bununla baş etme becerilerinin 

kuramsal bir etkileşim modeli çerçevesinde ele alınması olarak belirtilmektedir. Tarama 

modelinde yürütülen araştırmanın örneklemi, Türkiye’de ortaöğretim kurumları giriş sınavına 

hazırlanan 351 8. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada demografik form, gizli kaygı 

(trait anxiety) ölçeği, çalışma becerileri ölçeği, önem ölçeği, başarı beklenti ölçeği ve hazırlık 

kaygı ölçeği olmak üzere altı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı 

bulgular ve sonuçlar şunlardır:  

1. Sınava hazırlık kaygısının, sınav kaygısından daha farklı bir kavram olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

2. Sınavda kız öğrencilerin erkek öğrencilerle benzer sonuçlar elde ettikleri 

gözlemlenmekle birlikte sürekli kaygı, başarı beklentisi, sınava hazırlık kaygısı ve 

iki sınav kaygısıyla baş etme becerisi değişkenlerinde cinsiyet farkı gözlenmiştir.  

3. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrencilerin kaygı düzeylerinin azaldığı görülmüştür.  

4. Öğrencilerin başarı beklentilerinin sınav başarısı ile doğrudan ilintili olduğu 

gözlemlenmiştir.  

Ayvacı ve Nas tarafından yürütülen ve 2009 yılında makale olarak yayımlanan bir 

araştırmada fen ve teknoloji dersi konularının okul ve dershanede işlenişleri karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. Amacı; dershane ve okullarda verilen fen ve teknoloji dersinin amaç, 

içerik ve zamanlama bakımından farklılıklarının olup olmadığının belirlenmesi olarak ifade 

edilmektedir. ‘Özel durum yöntemi’ kullanılarak yürütülen araştırmanın örneklemi, Trabzon 

ilinde okullarda ve dershanelerde 2008–2009 öğretim yılında görev yapan ve gönüllülük 

esasına göre belirlenen 31 fen ve teknoloji öğretmeni ile bu öğretmenlerin öğrencilerinden 

seçkisiz olarak belirlenen 100 kişilik öğrenci grubundan oluşmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır: 

1. Öğretmen görüşleri doğrultusunda dershanelerde fen ve teknoloji dersinin 

amacının öğrencileri sınavlara hazırlamak, okuldaki fen ve teknoloji dersinin 

amacının ise öğrenilen bilgilerin günlük hayata aktarılabilmesini sağlamak olduğu 

anlaşılmıştır. Dershane ve okullarda fen ve teknoloji dersinin amaçları 

farklılaşmaktadır.  

2. Öğrenciler okulda, dershanedeki öğrenmelerin etkisiyle kazanımlar dışında 

kavramları öğretmenlerine sorarak onların bilgisini ölçmeye çalışmaktadır. Bu 
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duruma bağlı olarak öğrenci-öğretmen ilişkilerinde güvensizlik oluşmasına neden 

olabilmektedir. 

3. Öğretmenlerin yarıdan fazlası, dershane ve okullarda işlenen fen ve teknoloji 

dersinin içerik ve işleniş yöntemi açısından çok da farklı olmadığını 

düşünmektedirler. 

4. Öğrencilerin yaklaşık %80’i sınav başarısı açısından dershanelerin daha önde 

olduğu görüşündedirler. Bu durum dershanelerde verilen eğitimin, sınav 

başarısına odaklı olması ile ilişkilendirilmiştir. 

5. Öğrenciler, dershanelerde konuların daha önceden işlenmesine bağlı olarak 

okullarında bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.  

Yavuz tarafından yürütülen ve 2010 yılında elektronik makale olarak yayımlanan bir 

araştırmada Türkiye’de yerleştirme amaçlı sınavların ilköğretim öğrencilerinin sınıf 

puanlarına etkisi incelenmiştir. Amacı; öğrencilerin, ilk defa 2007-2008 öğretim yılında 

uygulanan 6 ve 7. sınıflar Yerleştirme Sınavında (SBS) aldıkları puanların %70’i ve yılsonu 

başarı puanlarının %25’i eklenerek elde edilen sınıf puanlarını yordayan değişkenlerin 

tanımlanması olarak belirlenmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmanın 

örneklemi, Konya’da 2007-2008 öğretim yılında SBS sınavına giren farklı sosyoekonomik 

düzeylerdeki 329 6. sınıf ve 319 7. sınıf öğrencisi ile bu öğrencilerin velilerinden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. SBS sonuçlarına ilişkin sayısal 

veriler ilgili okul ve kurumlardan temin edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda ‘SBS 

hazırlık amaçlı özel eğitim kurumlarına devam durumu’ ile ‘günlük çalışma durumu’ 

değişkenlerinin, öğrencilerin sınıf başarılarını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca söz 

konusu bu iki değişkenin de gerek 6. sınıf gerekse 7. sınıf düzeyinde sınıf başarısını yordama 

düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı, bu anlamda benzerlik gösterdikleri 

belirlenmiştir. 

Gündoğdu, Kızıltaş ve Çimen tarafından yürütülen ve 2010 yılında elektronik makale 

olarak yayımlanan bir araştırmada SBS’ye ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı; SBS’ye ilişkin olarak öğrenci, öğretmen ve özel 

dershane öğretmenlerinin görüşlerinin alınması ve böylelikle betimsel bir inceleme sağlamak 

olarak belirtilmektedir. Tarama modeline göre yürütülen araştırmanın örneklemi; 2007-2008 

öğretim yılında Erzurum ili merkezinde yer alan 18 ilköğretim okulunda 6, 7 ve 8. sınıflarda 

öğrenim gören toplam 1143 öğrenci, bu okullarda ve çeşitli dershanelerde görevli toplam 172 

branş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üçlü Likert tipi 
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maddelerden oluşan anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada 

ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır: 

1. SBS sistemi önceki OKS sistemine göre, yapılandırmacı yaklaşımla yenilenen 

öğretim programlarına daha uyumlu görülmektedir. 

2. SBS sistemi dershaneye devam yaşını düşürmüş ve dershaneye devam oranlarını 

yükseltmiştir. 

3. SBS sistemi öğrencilerde sınav kaygısı düzeyini artırmaktadır. 

4. SBS sistemi öğrenciler üzerindeki aile ve çevre baskısını artırmaktadır. 

5. SBS, süreç odaklı olmaktan çok sınav odaklı bir sistemin ürünü olarak 

görülmektedir.  

Erözkan tarafından yürütülen ve 2009 yılında elektronik makale olarak yayımlanan bir 

araştırmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde depresyonun yordayıcıları irdelenmiştir. 

Araştırmanın amacı; ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. Araştırmada bağımsız değişkenler olarak 

ebeveyn tutumları, benlik saygısı, mükemmeliyetçilik ve sınav kaygısı dikkate alınmaktadır. 

Bu bağımsız değişkenlerle öğrencilerin depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlılığı 

sorgulanmaktadır. Betimsel modelde yürütülen araştırmanın örneklemi, Muğla ilinde beş 

farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören ve seçkisiz örnekleme ile belirlenen toplam 500 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Bilgi Toplama Formu, 

Çocuklar için Depresyon Envanteri, Anne-Baba Tutum Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı 

Envanteri, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Sınav Tutum Envanteri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda ebeveyn tutumları, benlik saygısı, mükemmeliyetçilik ve sınav kaygısı 

değişkenleri, öğrencilerde depresyonun yordayıcısı olarak belirlenmiştir.  

Üzkurt ve Koçakoğlu tarafından yürütülen ve 2009 yılında bildiri olarak da sunulan bir 

araştırmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin ders notları ile SBS puanları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmanın amacı; öğrencilerin 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilk kez 

uygulanan SBS sonucunda aldıkları puanlar ile akademik başarılarına dayalı olarak belirlenen 

yılsonu başarı puanları arasındaki ilişkinin araştırılması olarak belirtilmektedir. İlişkisel 

tarama modelinde yürütülen araştırmanın örneklemi ise Türkiye’deki 10 farklı ilde seçkisiz 

olarak belirlenen 10’ar ilköğretim okulunda 2007-2008 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden 

1620 öğrenciden oluşmaktadır. İkincil analiz olarak yürütülen araştırmada gerekli veriler 

MEB e-Okul sisteminden sağlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Seviye Belirleme 

Sınavından aldıkları puanlar ile akademik başarılarını gösteren yılsonu başarı puanları 

arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
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Seviye Belirleme Sınavından aldıkları puanlar ile okul başarılarına göre yeniden düzenlenmiş 

akademik başarılarını gösteren yılsonu başarı puanlarının arasında pozitif yönlü ve güçlü bir 

ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. SBS alt alan puanlarına göre yapılan irdelemelerde de 

benzer bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Yani öğrencilerin Türkçe, Fen ve Teknoloji, 

Matematik ve Yabancı Dil derslerindeki yılsonu başarı puanları ile ilgili SBS alt alnından 

aldıkları puanlar arasında yine pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir. 

Bu belirlemeler kapsamında öğretim programları ile SBS içeriği arasında yüksek bir uyumun 

söz konusu olduğu iddia edilmektedir. 

Erdin ve Kaptan tarafından yürütülen ve 2009 yılında bildiri olarak da sunulan bir 

araştırmada SBS’de yer alan soruların öğretim programlarında öngörülen öğrenme alanları ve 

bu alanlara yönelik kazanımlarla uyumluluğu irdelenmiştir. 2008 yılı SBS uygulamasında 

kullanılan soruların dikkate alındığı araştırma, Fen ve Teknoloji dersi ile bu derse yönelik 

öğretim programı ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; 6. ve 7. sınıflar 

SBS 2008 Fen ve Teknoloji sorularının, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki 

öğrenme alanları ve kazanımlarına uyumunun incelenmesi olarak belirlenmiştir. Betimsel 

yöntemin kullanıldığı araştırmada Fen ve Teknoloji dersindeki kazanımların öğrenme alanları 

düzeyinde yüzdelik dağılımları ile SBS’de yer alan Fen ve Teknoloji sorularının yüzdelik 

dağılımları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, SBS Fen ve Teknoloji sorularının 

dağılımı ile öğretim programında yer alan öğrenme alanlarının dağılımı arasında yüksek bir 

uyumun varlığı belirlenmiştir. Gündelik hayatta karşılaşılabilecek problem durumları olarak 

verilen sorular, kazanımlarla birebir ilişkilendirilmemiştir. Soruların geneli birden fazla 

kazanıma yöneliktir. Genel olarak açık-seçik ve anlaşılır bulunan sorular, bilimsel süreç 

becerilerinin yanı sıra bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama boyutlarına yönelik olarak 

hazırlanmıştır. 

 Erdoğan, Meşeci ve Çifçili tarafından yürütülen ve 2009 yılında bildiri olarak da 

sunulan bir araştırmada öğrencilerin SBS’de yer alan sorulara alt alanlar düzeyinde verdikleri 

doğru yanıtların oranı ile okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları arasında bir 

ilişkinin bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda iller düzeyinde doğru 

yanıtların oranları arasında bir sıralama yapılması ve alt alanlar düzeyinde başarı düzeyinin en 

yüksek ve en düşük olduğu illerin belirlenmesi de amaçlanmıştır. İkincil analiz olarak 

yürütülen araştırmada MEB’den sağlanan 6. ve 7. sınıf 2008 SBS sonuçlarını içeren veri 

tabanı ile MEB 2007-2008 Örgün Öğretim İstatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

SBS sorularına verilen doğru yanıtların oranı ile her bir okula düşen öğrenci sayıları arasında 

pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmuştur. Doğru yanıtlar oranı ile öğretmen ve derslik 
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başına düşen öğrenci sayıları arasında ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Ayrıca SBS sonuçlarına göre doğru cevap yüzdesi en yüksek illerin Türkiye’nin batısında yer 

alan iller olduğu, doğru cevap yüzdesi en düşük olan illerin ise Türkiye’nin doğusunda yer 

alan iller olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Durmuşçelebi tarafından yürütülen ve 2009 yılında bildiri olarak da sunulan bir 

araştırmada 2006, 2007 ve 2008 yıllarında uygulanan SBS sonuçları analiz edilmiş ve bu 

sınavların Türkçe öğretim programlarında yer alan öğretim hedefleri ile ne derece uyumlu 

olduğu incelenmiştir. Davranışsal sınıflandırmaya uygun olarak SBS sorularının hangi 

davranış düzeyini ölçtüğü belirlenmiş ve bu belirlemeye bağlı olarak soruların öğretim 

programındaki hedeflerle ne derece örtüştüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel yöntemin 

benimsendiği araştırmada üst düzey istatistik yöntemlerinin kullanımına gerek duyulmamıştır. 

Araştırma halen devam etmektedir. 

 Çitemel, Bozkurt, Eroğlu, Yıldırım ve Mengi tarafından yürütülen ve 2009 yılında 

bildiri olarak da sunulan bir araştırmada sınav sisteminin yarattığı yarışmacı kültürün 

sonuçları irdelenmiştir. Amacı, sınav sisteminin yarattığı yarışmacı kültürün ortaöğretim 

öğrencileri üzerindeki etkilerini ortaya koymak olarak belirlenen araştırmada, sosyoekonomik 

düzey algısı, anne-baba tutumu, akademik başarı ve cinsiyet bağımsız değişkenleri dikkate 

alınmıştır. Araştırmanın yöntemi, ‘nitel ilişkilendirme yöntemi’ olarak ifade edilmektedir. 

Araştırma, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarında okumakta olan 27 öğrencinin katıldığı 

bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda bağımsız değişkenlere ilişkin soruların yanı sıra iki tane açık uçlu soru yer 

almaktadır. Bu sorular ‘Eğer sınav olmasaydı, sadece yetenek ve başarılarınıza göre 

üniversiteye yerleşseydiniz; Hangi davranışları yapardınız? Hangi davranışları yapmazdınız?’ 

şeklindedir. Araştırmanın bazı bulguları şunlardır: 

1. Öğrencilerin %55’i sınav olmasaydı, sosyal faaliyetlere daha fazla zaman 

ayıracaklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin sınav sistemini, sosyal 

etkinliklerini azaltan bir yapı olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

2. Öğrencilerin %44’ü sınav olmasaydı, sevdikleri ile daha fazla vakit geçireceklerini 

belirtmişlerdir.  

3. Öğrencilerin %44’ü sınav olmasaydı dershaneye gitmeyeceklerini belirtmişlerdir.  

4. Öğrencilerin %44’ü sınav olmasaydı, gereksiz yere ders çalışmayacaklarını 

belirtmişlerdir.  

5. Öğrencilerin %33’ü sınav olmasaydı, sevdikleri ile kavga etmeyeceklerini 

belirtmişlerdir. 
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6. Öğrencilerin %26’sı sınav olmasaydı, stres yapmayacağını ve alıngan olmayacağını 

belirtmiştir. 

Bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak şu çıkarımların yapılması olasıdır: 

1. Sınav sistemi, bireylerin sosyal yaşamlarını sınırlayıcı bir etkiye neden 

olabilmektedir. 

2. Sınav sistemi, bireylerin aile ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkileyebilmektedir. 

3. Dershane, sınav sisteminin getirdiği bir zorunluluk olarak görülebilmektedir. Bu 

öngörü ya da önyargı, ‘dershaneye gitmeden sınavda başarılı olunamaz’ 

önyargısının da kaynağıdır. 

4. Sınav odaklı ders çalışma faaliyetleri, gereksiz görülebilmektedir. Dolayısıyla bu 

tür bir çalışmanın sağlayacağı kalıcılık ve fayda, sınırlı ve tartışmalıdır. 

5. Sınav sistemi, öğrencilerde stres düzeyini artıran bir etkiye yol açmaktadır. Bu 

durum aynı zamanda öğrencilerin sosyal yaşantılarını olumsuz etkilemektedir. 

Karakuş tarafından yürütülen ve 2008 yılında bildiri olarak da sunulan bir araştırmada 

ilköğretim öğretmen ve öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’e yönelik 

görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı; ilköğretimde çalışan öğretmenler ile ilköğretim 6 

ve 7. sınıf öğrencilerinin OGES’e ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Betimsel modelde yürütülen araştırmanın örneklemi, Adana ilinde ilköğretim 

okullarında görev yapmakta olan 597 öğretmen ile 436 6. ve 7. sınıf öğrencisinden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi derecelendirilmiş maddelerden oluşan 

ölçek ve anket kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır: 

1. Öğretmen ve öğrenciler ortaöğretime geçiş sisteminde değişiklik yapılması 

gerektiği görüşündedir. 

2. Yeni sistem, dershanelere bağımlılığı artıracak özelliktedir. 

3. Yabancı dil alanında soruların bulunması, özel okullara avantaj sağlaması açısından 

eğitimde fırsat eşitliğini bozucu bir etkiye neden olmaktadır. 

4. Öğretmenler din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinden soru sorulmasını doğru 

bulmamaktadır. 

5. Öğretmen ve öğrenciler, ilköğretimin ilk beş yılının da OGES kapsamında dikkate 

alınması gerektiği görüşündedir. 

İlgili araştırmalarda ulaşılan ve yukarıda özet olarak verilen araştırmalar, Tablo 2.1.1’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 2.1.1. Ortaöğretime Yerleştirme Sınavları ile İlgili Araştırmalar  

No Araştırma Adı Araştırmacı 
Yayım 
Türü 

1 
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminde Uygulanan 
Sınavların Ailelere Maliyetinin Ailelerin Toplam Eğitim 
Harcamaları İçindeki Payı 

Sevgi SERDAR KAHVECİ 
Yüksek 
Lisans 
Tezi 

2 
İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin 
Yazılı Sınav Soruları İle Seviye Belirleme Sınavı Sorularının 
Programa Uygunluğunun İncelenmesi 

Erhan ÇEVİK 
Yüksek 
Lisans 
Tezi 

3 

Edirne Merkez İlçe’de İlköğretim Son Sınıf Öğrencilerinde 
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
(OKS) ve Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Öğrenci Seçme Sınavı 
(ÖSS) Sınav Kaygısı ve Etkileyen Etmenler. 

Serap TEKBAŞ 
Yüksek 
Lisans 
Tezi 

4 
Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına Hazırlık Sürecinde 
Ergenlerin Yaşadığı Kaygı: Orta Öğretim Kurumları Sınavı 
Örneği 

Didem ÖZERMAN 
Yüksek 
Lisans 
Tezi 

5 
Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Okulda ve Dershanede 
İşlenişiyle İlgili Durumların Belirlenmesi 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Şevki 
AYVACI 
Sibel ER NAS 

Makale 

6 
A Study on Variables that Affect Class Scores of Primary 
Education Students in Placement Test  

Mustafa YAVUZ Makale 

7 
Seviye Belirleme Sınavına (SBS) İlişkin Öğrenci ve Öğretmen 
Görüşleri (Erzurum il örneği) 

Kerim GÜNDOĞDU 
Emine KIZILTAŞ 
Nesrin ÇİMEN 

Makale 

8 
The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School 
Students. 

Atılgan ERÖZKAN Makale 

9 
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Ders Notları İle Seviye 
Belirleme Sınavları Arasındaki İlişki 

Dr. İbrahim ÜZKURT 
Dr. Melih KOÇAKOĞLU 

Bildiri 

10 
Seviye Belirleme Sınavı 6. ve 7. Sınıf Fen ve Teknoloji 
Soruları Üzerine Bir Çalışma 

Yasemin ERDİN 
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN 

Bildiri 

11 
Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi 

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN 
Yrd. Doç. Dr. Filiz MEŞECİ 
Yrd. Doç. Dr. Vakur ÇİFÇİLİ 

Bildiri 

12 
Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe Eğitim 
Programlarındaki Hedeflerin Karşılanma Düzeyi 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
DURMUŞÇELEBİ 

Bildiri 

13 
Ortaöğretim Öğrencilerinde Sınav Sisteminin Yarattığı 
Yarışmacı Kültür ve Sonuçları 

Nihan ÇİTEMEL 
Sema Bozkurt 
Yüksel EROĞLU 
Ümmühan YILDIRIM 
Savtekin MENGİ 

Bildiri 

14 
İlköğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş 
Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Mehmet KARAKUŞ Bildiri 
 

 

 

2.2. İlgili Araştırmaların Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’de Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında 2005-2006 öğretim yılından 

itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayan Seviye Belirleme Sınavları (SBS)’na ilişkin 

henüz yeterli düzeyde olmasa da kısmi bir araştırma altyapısının oluştuğu görülmektedir. 

İlgili alan yazında yer alan bilimsel araştırmalar ağırlıklı olarak dört boyutta 

yoğunlaşmaktadır: 
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Öğretim programı ve SBS uyumu 

Bu kapsamda yürütülen araştırmalar, öğretim programında öngörülen öğrenme alanları 

ile bu alanlara yönelik kazanımların SBS soruları ve içeriği ile ne derece uyumlu 

olduğunu belirlemeye yöneliktir. Bu doğrultuda genel eğilim; öğretim programları ile 

SBS içeriği arasında gerek kapsam gerekse yapı geçerliği açısından anlamlı bir ilişki 

olduğu yönündedir. 

Öğrenme-öğretme durumları ve SBS uyumu 

Bu kapsamda yürütülen araştırmalar, ilköğretim okulları, dershaneler, etüt merkezleri ve 

benzeri öğrenme-öğretme ortamlarında, öğretim programlarında öngörülen öğrenme 

alanları ve bu alanlara yönelik kazanımlar doğrultusunda bir öğretimin yapılıp 

yapılmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda dershanelerde ve 

okullarda verilen eğitimin farklı değişkenlere göre karşılaştırması yapılmıştır. Bu 

araştırmalarda beliren genel eğilim, okullarda kullanılan öğretme yöntem ve 

tekniklerinin öğretim programları ile uyumunun daha yüksek olduğu şeklindedir. 

Okullarda daha çok ‘süreç odaklı’ eğitim verilmektedir. Dershane vb. kurumlarda 

verilen eğitim ise genellikle ‘sınav odaklı’ olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

sınav odaklı bir eğitim sisteminde, dershane vb. eğitim kurumları önem kazanmaktadır.   

Sınama durumları ve SBS uyumu 

Bu kapsamda yürütülen araştırmalar, ilköğretim okullarında öğrenme-öğretme 

durumlarına yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamalarının SBS ile uyumunun 

belirlenmesine yöneliktir. Bu araştırmalar genellikle iki temel bulguya ulaşmaktadır: (i) 

SBS, içerik ve soru tipleri açısından mevcut öğretim programı ve sınama durumları 

etkileniminde şekillendirilmektedir, (ii) SBS, içeriği ve soru tipleri açısından mevcut 

öğretim programını ve sınama durumlarını şekillendirici bir etkiye neden olmaktadır. 

SBS’nin ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziksel etkileri 

Bu kapsamda yürütülen araştırmalar oldukça geniş bir perspektifte değerlendirilebilir. 

SBS’nin ekonomik etkileri daha çok ailelere getirdiği mali külfet ile 

ilişkilendirilmektedir. Sosyal etkiler, aile ve arkadaşlık ilişkileri, sosyal faaliyetlere 

katılım düzeyi vb. değişkenler düzeyinde ele alınmaktadır. Psikolojik ve fiziksel etkiler 

ise sınav kaygısı, sınava hazırlık sürecinin yol açtığı stres ve depresyon bağlamında 

değerlendirilmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, genel yapısı itibariyle bir nicel araştırma olarak kurgulanmıştır. Bununla 

birlikte nitel araştırma modelinden de faydalanılmıştır. Bu yönüyle araştırma karma modelde 

bir tarama araştırması olarak değerlendirilmektedir.  

Nicel boyutta, okul paydaşları olan okul yöneticileri, rehber öğretmenler, branş 

öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velilerine ulaşılmış, açık uçlu sorularla zenginleştirilmiş 

veri toplama araçları ile nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Nitel boyutta ise eğitim 

paydaşlarından Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, üniversitelerin eğitim fakülteleri ve eğitimle 

ilgili sivil toplum kuruluşlarına bir görüş formu ile ulaşılmış ve nitel veriler toplanmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de MEB’e bağlı resmi 

ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan ve SBS hazırlık süreci ile 

ilgili olan öğrenciler, bu öğrencilerin velileri, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 

yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi; İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 esas 

alınarak Türkiye’nin 12 bölgesinden seçkisiz olarak belirlenen, MEB’e bağlı 100 resmi 

ilköğretim okulunda, sistematik olarak belirlenen katılımcılardan (yönetici, rehber öğretmen, 

branş öğretmeni, 6-7-8. sınıf öğrencileri ve veliler) oluşmaktadır. Örneklem sayısının 

belirlenmesinde nicel araştırmalara yönelik olarak %1 ve %5 sapma miktarları esas alınmış ve 

evreni temsil edebilirlik açısından toplamda 8.100 katılımcının yeterli olacağı öngörülmüştür. 

Katılımcılar düzeyinde öngörülen örneklem sayısı Tablo 3.2.1’de gösterilmektedir. 

Bu tabloda da görüldüğü gibi, her bir okuldan 3 yönetici (okul müdürü ve iki müdür 

yardımcısı), 3 okul rehber öğretmeni, 15 branş öğretmeni, 10 6. sınıf öğrencisi, 10 7. sınıf 

öğrencisi, 10 8. sınıf öğrencisi ve 30 öğrenci velisi olmak üzere toplam 8.100 katılımcı, 

öngörülen örnekleme dâhil edilmiştir. 
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Tablo 3.2.1. Öngörülen Örneklemin Dağılımı 

Minimum Katılımcı Sayıları 

Bölge İl 

T
op
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m
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l 
S

ay
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rn
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le

m
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ay
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ı 
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et
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r 
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en
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Ö
ğr
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ci

 (
6-

7-
8)

 

V
el

i 

T
op
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m

 K
at
ılı

m
cı

 
S

ay
ıs
ı 

1 İstanbul İstanbul 1.616 15 45 45 225 450 450 1215 
2 Batı Marmara Balıkesir 538 5 15 15 75 150 150 405 
3 Ege İzmir 967 9 27 27 135 270 270 729 
4 Doğu Marmara Bursa 600 6 18 18 90 180 180 486 
5 Batı Anadolu Ankara 966 9 27 27 135 270 270 729 
6 Akdeniz K.Maraş 777 7 21 21 105 210 210 567 
7 Orta Anadolu Sivas 569 5 15 15 75 150 150 405 
8 Batı Karadeniz Samsun  953 9 27 27 135 270 270 729 
9 Doğu Karadeniz Ordu 455 4 12 12 60 120 120 324 
10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum 985 9 27 27 135 270 270 729 
11 Ortadoğu Anadolu Van 855 8 24 24 120 240 240 648 
12 Güneydoğu Anadolu Ş.Urfa 1.368 13 39 39 195 390 390 1053 

Toplam 10.649 100 300 300 1.500 3.000 3.000 8.100 

 

Alan uygulaması sonucunda elde edilen nitelikli verilerin dağılımına göre ulaşılan 

örneklem ise Tablo 3.2.2’de gösterilmektedir.  Buna göre toplam 3.824 katılımcıdan oluşan 

bir örneklem elde edilmiştir. 

 

Tablo 3.2.2. Ulaşılan Örneklemin Dağılımı 

Minimum Katılımcı Sayıları 

Bölge İl 
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m
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m
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S
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1 Batı Marmara Balıkesir 10 7 50 70 69 206 
2 Ege İzmir 18 5 85 146 112 366 
3 Doğu Marmara Bursa 18 8 86 33 157 302 
4 Batı Anadolu Ankara 23 24 117 48 204 416 
5 Akdeniz K.Maraş 19 9 92 157 1 278 
6 Orta Anadolu Sivas 14 11 59 143 51 278 
7 Batı Karadeniz Samsun  24 21 100 96 110 351 
8 Doğu Karadeniz Ordu 12 7 54 87 187 347 
9 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum 25 18 112 118 169 442 
10 Ortadoğu Anadolu Van 12 2 77 0 247 338 
11 Güneydoğu Anadolu Ş.Urfa 31 15 143 70 62 321 

Kayıp 4 3 7 10 0 24 
Toplam 210 130 1004 978 1502 3824 

 

Anket verileri elde etmek için belirlenen bu örneklem yanında nitel verilerin 

toplanmasına yönelik olarak Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, eğitim fakülteleri ve eğitimle 

ilgili sivil toplum örgütlerinden oluşan bir örneklem daha belirlenmiştir.  Bu örneklemin 

belirlenmesinde sözü edilen üç grubu maksimum düzeyde temsil edebilecek çeşitliliğe yer 
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verecek bir yaklaşım benimsenmiştir.  Bu çerçevede 22 İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 22 Eğitim 

Fakültesi ve 11 sivil toplum kuruluşu belirlenmiş ve resmi yazı ile veri toplamak üzere 

bağlantı kurulmuştur.  Sonuç olarak 21 Eğitim Müfettişleri Başkanlığı, 24 eğitim fakültesi ve 

7 sivil toplum örgütünden görüş gelmiş ve bu kapsamda nitel veriler elde edilmiştir.   

 

3.3. Veri Toplama Araçları1  

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin sağlanması amacıyla katılımcılara 

yönelik olarak zenginleştirilmiş veri toplama araçları kullanılmıştır. Kâğıt-kalem testleri 

niteliğinde olan veri toplama araçları,  yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu anket 

soruları ile farklı derecelemelerde tutum ve görüş maddelerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda 

her bir katılımcı gruba yönelik olarak ayrı ayrı veri toplama araçları geliştirilmiştir. Toplamda 

altı farklı veri toplama aracı hazırlanmıştır. Bu veri toplama araçlarında, ortak bazı madde ve 

soruların yanı sıra her bir katılımcı gruba yönelik özel madde ve sorulara da yer verilmiştir. 

Veri toplama araçlarının geliştirilmesi süreci, belirlenen kapsam dâhilinde soru ve 

madde havuzu hazırlanması ile başlamıştır. Her bir katılımcı gruba yönelik 200-370 arasında 

soru ve maddeden oluşan madde havuzları oluşturulmuştur. Danışman ve uzman görüşleri 

doğrultusunda bu madde ve sorular arasından her bir katılımcı gruba yönelik olarak 70-190 

arasında soru ve madde içeren ön veri toplama araçları hazırlanmıştır. 

Hazırlanan veri toplama araçlarının pilot uygulaması, Ankara ili sınırlarında bulunan 19 

ilköğretim okulunda 880 katılımcı ile yürütülmüştür. Pilot uygulama sonrası yapılan analiz ve 

düzenlemelerle her bir katılımcı gruba yönelik 50-130 madde ve soru içeren nihai veri 

toplama araçları hazır hale getirilmiştir.  

Diğer taraftan, araştırma kapsamında eğitim sisteminin önemli paydaşları olan, sivil 

toplum kuruluşları (sendikalar, dernek ve vakıflar, birlikler vb.), üniversiteler ve Eğitim 

Müfettişleri Başkanlıklarından görüş istenmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla danışman ve 

uzman görüşleri doğrultusunda araştırma sorularına paralel 11 açık uçlu sorudan oluşan bir 

görüş formu geliştirilmiştir.   

Sonuç olarak araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçları şunlardır: 

1. Yönetici Anketi 

2. Rehber Öğretmen Anketi 

3. Öğretmen Anketi 

4. 6-7-8. Sınıf Öğrenci Anketi 

                                                 
1 Araştırma kapsamında geliştirilen veri toplama araçları EK’te yer almaktadır. 
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5. Veli Anketi 

6. Görüş Formu 

 

‘Anket’ olarak isimlendirilen veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmıştır. Güvenirlik çalışması olarak zenginleştirilmiş veri toplama araçlarında yer alan 

maddeler gruplanmış ve gruplar düzeyinde güvenirlik katsayıları ve ölçme standart hataları 

hesaplanmıştır. Ölçek madde grupları üzerinde Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları .70 

üzerinde, ölçme standart hata değerleri ise 2 ile 3.50 arasında elde edilmiştir. Geçerlik 

çalışması olarak ise kapsam geçerliği ve yapı geçerliğine yönelik incelemeler yapılmıştır. 

Ölçek madde gruplarına yönelik faktör analizi sonucunda, faktör analizi çıktıları anlamlı 

bulunmuştur. Faktör analizi çıktılarına göre açıklanan varyans değerleri genel olarak %50’nin 

üzerinde, özdeğerler ise genel olarak 3.00’ın üzerindedir ve en az dört kat farkı sağlamaktadır. 

Bu incelemeler bağlı olarak geliştirilen veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir veriler 

sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

3.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında hazırlanan veri toplama araçlarının pilot uygulaması 2010 yılı 

Mart ayı içerisinde, nihai uygulaması ise 2010 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 

yapılmıştır. Pilot uygulama, bizzat uygulayıcılar tarafından yerinde gerçekleştirilirken nihai 

uygulama verileri, posta yolu ile toplanmıştır.  

 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında örneklemden toplanan verilerin analizinde nicel ve nitel 

yöntemler birlikte kullanılmıştır.  

Nicel verilerin ağırlıklı çoğunluğu yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik olarak 

hazırlanan veri toplama araçlarından elde edilmiştir. Bu veriler yüzde-frekans dağılımları, 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Örneklem sayısı 

büyüklüğü, veri toplama aracının çok boyutlu yapısı, madde tiplerinin ve derecelendirme 

türlerinin çeşitliliği, zaman sınırlılığı gibi özellikler dikkate alınarak toplam ölçek puanları 

üzerinden analizler yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 

Nitel verilerin ağırlıklı çoğunluğu, eğitim paydaşlarına yönelik olarak hazırlanan görüş 

formu ile elde edilmiştir. Bu veriler tematik yaklaşımla analiz edilmiş, her bir tema 

kapsamında baskın ve azınlık görüşler ile genel eğilim belirlenmeye çalışılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

Bu bölümde tematik yaklaşımla belirlenmiş araştırma alt boyutlarında, veri toplama 

araçlarından elde edilen verilerin analizleri ile ulaşılan bulgular açıklanmaktadır. 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Alan uygulamasına esas olan zenginleştirilmiş veri toplama aracı, belirlenen araştırma 

örneklemi dâhilinde okul yöneticileri, rehber öğretmenler, branş öğretmenleri, veliler ve 

öğrenciler olmak üzere beş katılımcı grup üzerinde uygulanmıştır.  

 

4.1.1. Okul Yöneticileri 

Araştırma kapsamında MEB’e bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 

toplam 210 okul yöneticisine ulaşılmıştır.  Okul yöneticilerinin demografik özelliklerine göre 

dağılımları şu şekildedir: 

- Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %96’sı erkek, %4’ü kadındır. 

- Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %29’u okul müdürü, %71’i okul müdür 

yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

-  Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %19’u önlisans-lisans tamamlama mezunu, 

%78’i lisans mezunu ve %6’sı lisansüstü eğitim mezunudur. 

 

Araştırmacıya katılan okul yöneticilerinin kıdem ve branşlarına göre dağılımları 

aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 

 

Tablo 4.1.1. Okul Yöneticilerinin Kıdeme Göre Dağılımı 

Mesleki Kıdem Yöneticilik Kıdemi 
 

f % f % 
0-5 yıl arası 9 4,31  71 33,97 
6-10 yıl arası 33 15,79  37 17,70 
11-15 yıl arası 41 19,62  28 13,40 
16-20 yıl arası 27 12,92  47 22,49 
21 yıl ve üzeri 99 47,37  26 12,44 

Toplam 209 100,00  209 100,00 
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Tablo 4.1.2. Okul Yöneticilerinin Branşlarına Göre Dağılımı 

Branş f % 
1 Sınıf Öğretmeni 118 58,13 
2 Türkçe 16 7,88 
3 Sosyal Bilgiler 15 7,39 
4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 13 6,40 
5 Matematik 11 5,42 
6 Fen ve Teknoloji 9 4,43 
7 Teknoloji Tasarım 5 2,46 
8 Tarih 3 1,48 
9 Türk Dili ve Edebiyatı 2 0,99 

10 Biyoloji 2 0,99 
11 Görsel Sanatlar 2 0,99 
12 İngilizce 2 0,99 
13 Coğrafya 1 0,49 
14 Fizik 1 0,49 
15 Fransızca 1 0,49 
16 Müzik 1 0,49 
17 Okul Öncesi 1 0,49 

Toplam 203 100,0 
 

Demografik özelliklerinin dağılımına göre okul yöneticilerinin neredeyse tamamı (%96) 

erkektir. Müdür yardımcıları (%71) ile müdürlerin (%29) oranı evren dağılımına yakındır. 

Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu (%78) lisans mezunudur. Okul yöneticilerinin yarıdan 

fazlası (%58) sınıf öğretmenliği branşındadır. Kıdem olarak bakıldığında çoğunluk 

yöneticilerin 11-15 yıl arası mesleki kıdeme (%20) ve 0-5 yıl arası yöneticilik kıdemine 

(%34) sahip olduğu görülmektedir.  

 

4.1.2. Rehber Öğretmenler 

Araştırma kapsamında MEB’e bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 

toplam 130 rehber öğretmene ulaşılmıştır. Okul rehber öğretmenlerinin demografik 

özelliklerine göre dağılımları şu şekildedir: 

- Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin %49’u erkek, %51’i kadındır. 

- Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin %91’i lisans mezunu, %11’i  lisansüstü 

eğitim mezunudur.  

 

Araştırmacıya katılan okul yöneticilerinin kıdemlerine göre dağılımları aşağıdaki 

tabloda verilmektedir. 
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Tablo 4.1.3. Rehber Öğretmenlerin Kıdeme Göre Dağılımı 

Mesleki Kıdem f % 
0-5 yıl arası 36 28,35 
6-10 yıl arası 34 26,77 
11-15 yıl arası 33 25,98 
16-20 yıl arası 17 13,39 
21 yıl ve üzeri 7 5,51 

Toplam 127 100,00 

 

Demografik özelliklerinin dağılımına göre rehber öğretmenlerin ağırlıklı kısmı (%81) 

kadınlardan oluşmaktadır ve tamamına yakın kısmı (%91) lisans mezunudur. Rehber 

öğretmenlerin çoğunluk kısmı 15 yıldan az kıdeme sahiptir ve ağırlıklı kısmı (%28) 0-5 yıl 

arası kıdeme sahiptir. 

 

4.1.3. Branş Öğretmenleri 

Araştırma kapsamında MEB’e bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 

toplam 1004 branş öğretmenine ulaşılmıştır. Branş öğretmenlerinin demografik özelliklerine 

göre dağılımları şu şekildedir: 

- Araştırmaya katılan branş öğretmenlerin %45’i erkek, %55’i kadındır. 

- Araştırmaya katılan branş öğretmenlerin %4’ü önlisans-lisans tamamlama mezunu, 

%90’ı lisans mezunu ve %6’sı lisansüstü eğitim mezunudur. 

 

Araştırmacıya katılan okul yöneticilerinin kıdem ve branşlarına göre dağılımları 

aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 

 

Tablo 4.1.4. Branş Öğretmenlerinin Kıdeme Göre Dağılımı 

Mesleki Kıdem f % 
0-5 yıl arası 232 23,34 
6-10 yıl arası 284 28,57 
11-15 yıl arası 187 18,81 
16-20 yıl arası 114 11,47 
21 yıl ve üzeri 177 17,81 

Toplam 994 100,00 
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Tablo 4.1.5. Branş Öğretmenlerinin Branşlarına Göre Dağılımı 

Branş f % 
1 İngilizce 175 17,43 
2 Türkçe 173 17,23 
3 Fen ve Teknoloji 132 13,15 
4 Matematik 129 12,85 
5 Sosyal Bilgiler 110 10,96 
6 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 67 6,67 
7 Teknoloji ve Tasarım 61 6,08 
8 Beden Eğitimi 35 3,49 
9 Görsel Sanatlar 30 2,99 
10 Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri 28 2,79 
11 Müzik 22 2,19 
12 Sınıf Öğretmeni 22 2,19 
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 5 0,50 
14 Kimya 3 0,30 
15 Tarih 3 0,30 
16 Biyoloji 2 0,20 
17 Coğrafya 2 0,20 
18 Türk Dili ve Edebiyatı 2 0,20 
19 Almanca 1 0,10 
20 Özel Eğitim 1 0,10 
21 Resim 1 0,10 

Toplam 1004 100,00 
 

Demografik özelliklerinin dağılımına göre branş öğretmenlerinin ağırlıklı kısmı (%55) 

kadınlardan oluşmakla birlikte cinsiyete göre dağılım birbirine yakındır. Branş 

öğretmenlerinin tamamına yakın kısmı (%90) lisans mezunudur. Branş öğretmenlerinin 

branşlarına göre dağılımında en fazla İngilizce ve Türkçe öğretmenleri, en az Almanca, Özel 

Eğitim ve Resim öğretmenleri yer almaktadır. Branş öğretmenlerinin çoğunluk kısmı 10 

yıldan az kıdeme sahiptir. 

Ayrıca araştırmaya katılan branş öğretmenlerinin ağırlıklı kısmı (%71), branşlarına 

yönelik görevlerinin yanı sıra, bir sınıfın sınıf rehber öğretmenliği görevini de yürütmektedir. 

Sınıf rehber öğretmenliği grevi olan branş öğretmenlerinin %32’si 6. sınıf, %35’i 7. sınıf ve 

%33’ü 8. sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütmektedirler. Sınıf rehber öğretmenliği 

görevinin sınıflar düzeyinde dağılımı birbirine yakındır. 

 

4.1.4. Öğrenci Velileri 

Araştırma kapsamında MEB’e bağlı resmi ilköğretim okullarında öğrenim görmekte 

olan 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci velilerine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenci velilerinin; 

-  %49’u erkek, %51’i kadındır. 

- %37’si 6. sınıf, %31’i 7. sınıf ve %32’si 8. sınıf öğrenci velisidir. 
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Tablo 4.1.6. Öğrenci Velilerinin Mezuniyet Durumlarına Göre Dağılımı 

Mezuniyet Durumu f % 
1 Okuryazar değil 67 4,53 
2 İlkokul mezunu 383 25,90 
3 Ortaokul mezunu 170 11,49 
4 Lise mezunu 283 19,13 
5 Önlisans mezunu 130 8,79 
6 Lisans mezunu 404 27,32 
7 Yüksek lisans mezunu 35 2,37 
8 Doktora mezunu 7 0,47 

Toplam 1479 100,00 
 

Tablo 4.1.7. Öğrenci Velilerinin Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek Türleri f % 
1 Vasıfsız işçi 137 9,29 
2 Vasıflı işçi 75 5,08 
3 Kamuda memur 524 35,53 
4 Kamuda yönetici 14 0,95 
5 Özel sektör çalışanı 23 1,56 
6 Özel sektörde yönetici 18 1,22 
7 Esnaf-Zanaatkâr 106 7,19 
8 Serbest meslek 24 1,63 
9 İş adamı-Tüccar 12 0,81 
10 Emekli memur-işçi 65 4,41 
11 Ev kadını 398 26,98 
12 İşsiz 28 1,90 
13 Diğer 51 3,46 

Toplam 1475 100,00 
 

Tablo 4.1.8. Ailelerin Aylık Ortalama Gelirleri 

Aylık Gelir (TL) f % 
500 ve daha az 241 16,47 
501 ile 1000 arası 414 28,30 
1001 ile 2000 arası 481 32,88 
2001 ile 5000 arası 306 20,92 
5000'den fazla 21 1,44 

Toplam 1463 100,00 
 

Tablo 4.1.9. Ailelerin SBS’ye Yönelik Aylık Ortalama Eğitim Harcamaları 

SBS’ye Yönelik Aylık Eğitim Harcaması  
(TL) 

f % 

100 ve daha az 296 26,71 
101 ile 250 arası 366 33,03 
251 ile 500 arası 249 22,47 
501 ile 1000 arası 93 8,39 
1000'den fazla 104 9,39 

Toplam 1108 100,00 
 



26 
 

Demografik özelliklerinin dağılımına göre öğrenci velilerinin cinsiyete göre dağılımı 

birbirine yakındır. Mezuniyet durumlarına göre dağılım birbirine yakın olmakla birlikte 

ilkokul mezunu (%26) ve lisans (%27) mezunlarının diğerlerinden sayıca daha fazla olduğu 

görülmektedir. Meslek dağılımına bakıldığında öğrenci velilerinin çoğunluğunun kamuda 

memur (%36) ya da ev kadını(%27) olduğu görülmektedir. Diğer taraftan çocuklarının 

okuduğu sınıfların düzeylerine bakıldığında, her sınıf düzeyinde birbirine yakın oranda 

öğrenci velisine ulaşıldığı söylenebilir. 

5000 TL ve üzeri aylık geliri olan aileler azınlıkta olmakla birlikte diğer gelir 

gruplarında birbirine yakın bir dağılım olduğu görülmektedir. Öğrenci velilerinin çoğunluğu 

(%33) aylık ortalama 1001 TL ile 2000 TL gelire sahiptir. Ailelerin büyük çoğunluğu (%82), 

aylık ortalama 500 TL’ye kadar SBS’ye yönelik eğitim harcaması yapmaktadır. 

Ailelerin genel olarak ortalama aylık gelirleri 1001 TL ile 2000 TL arasındadır. SBS’ye 

bağlı olarak yapılan aylık ortalama eğitim harcamaları ise genel olarak 101 TL ile 250 TL 

arasındadır. Buna bağlı olarak kabaca ailelerin ortalama aylık gelirlerinin %10 ile %25’i 

SBS’ye yönelik eğitim harcamalarına gitmektedir. 

 

4.1.5. Öğrenciler 

Araştırma kapsamında MEB’e bağlı resmi ilköğretim okullarında öğrenim görmekte 

olan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisine ulaşılmıştır. Ulaşılan toplam 978 öğrencinin; 

- %37’si erkek, %63’ü kız öğrencidir. 

- %31’i 6. sınıf, %34’ü 7. sınıf ve %35’i 8. sınıf öğrencisidir. 

 

Demografik özelliklerinin dağılımına göre öğrencilerin çoğunluğu (%63) kız 

öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrenciler, sınıf düzeylerine göre eşite yakın bir dağılım 

göstermektedir. 

 

4.1.6. Görüşü Alınan Eğitim Paydaşları 

Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) Değerlendirilmesi araştırması kapsamında eğitimin 

önemli paydaşlarından Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşlarının görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda 21 Eğitim Müfettişleri Başkanlığı, 

24 eğitim fakültesi ve 7 sivil toplum kuruluşu görüş bildirmiştir. 
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4.2. SBS Hazırlıkta Okul Dışı Faaliyetler 

Bu bölümde araştırma boyutlarından biri olan SBS’nin mali açıdan etkileri boyutunda 

okul dışı faaliyetlerin yeri ve bu faaliyetlere katılma gerekçelerine yönelik bulgular yer 

almaktadır. 

 

4.2.1. Okul Dışı Faaliyetlere Katılım Durumu 

Araştırmaya katılan öğrencilere ve öğrenci velilerine SBS’ye hazırlık amacıyla okulda 

verilen eğitimin yanı sıra yararlanılan okul dışı faaliyetlere katılım durumu sorulmuştur. Elde 

edilen veriler Tablo 4.2.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2.1. SBS’ye Hazırlıkta Okul Dışı Faaliyetlere Katılım (%) 

Okul Dışı Faaliyetler 
6. Sınıf 
(n=295) 

7. Sınıf 
(n=323) 

8. Sınıf 
(n=338) 

Genel** 
(n=978) 

0 Hiçbir faaliyete katılmayan 23,4 20,4 19,2 21,2 
1 Dershane 44,4 56,0 50,3 49,9 
2 Özel Etüt Merkezi 3,1 3,7 3,6 3,4 
3 Özel Ders (Düzenli) 8,8 7,4 8,3 8,3 
4 Özel Ders (Zaman zaman) 4,1 5,6 8,0 6,1 
5 Okul Kursları 31,5 30,7 25,4 29,2 
*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebilmişlerdir. 
**Genel dağılımda, sınıf değişkenini işaretlemeyen katılımcılar da dikkate alınmıştır. 

 

Genel olarak öğrencilerin %21’i, SBS’ye hazırlık amacıyla okulda verilen eğitim 

dışında herhangi bir faaliyete katılmamaktadır. Diğer bir deyişle ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencilerinin büyük çoğunluğu (%89), SBS’ye hazırlıkta okulda verilen eğitimin yanı sıra en 

az bir faaliyete katılmaktadır. Bu katılım, 6. sınıftan 8. sınıfa doğru kısmi bir artış 

göstermektedir. Öğrenciler 8. sınıfa doğru okul dışı faaliyetlere daha fazla yönelmektedirler. 

SBS’ye hazırlıkta okulda verilen eğitimin yanı sıra en fazla başvurulan faaliyetin her üç 

sınıf düzeyinde de dershanelerde verilen hazırlık kurslarına katılım olduğu görülmektedir. 

Genel olarak öğrencilerin yaklaşık yarısı (%50), SBS’ye hazırlanmak amacıyla dershanelere 

gitmektedir. İkinci sırada okullarda açılan kurslar (%29) gelmektedir. SBS hazırlık sürecinde 

öğrencilerin yaklaşık %14’ü düzenli veya zaman zaman özel ders almaktadır. En az katılım 

gösterilen faaliyet, özel etüt merkezlerinde verilen hazırlık çalışmaları (%4) olmaktadır.  

SBS hazırlık amacıyla okul dışı faaliyetlere katılım oranlarında 6. sınıftan 8. sınıfa 

doğru, dikkate değer bir değişim olmamakla birlikte okul kursları dışındaki faaliyetlerde 

kısmi bir artışın olduğu görülmektedir.  
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SBS hazırlık amacıyla dershanelere giden öğrencilerin haftada kaç gün dershaneye 

gittikleri ve haftada kaç saat ders gördüklerine ilişkin veriler Tablo 4.2.2 ve Tablo 4.2.3’te 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2.2. Haftalık Olarak Dershaneye Gidilen Gün Sayısı 

Gün Sayısı f % 
1 4 0,87 
2 92 19,96 
3 72 15,62 
4 170 36,88 
5 60 13,02 
6 53 11,50 
7 10 2,17 

Toplam 461 100,0 
 

 

Tablo 4.2.3. Haftalık Olarak Dershanede Görülen Ders Saati 

Ders Saati f % 
5 ve aşağı 35 7,73 
6 ile 10 arası 97 21,41 
11 ile 15 arası 189 41,72 
16 ile 25 arası 102 22,52 
26 ve üzeri 30 6,62 

Toplam 453 100,0 
 

SBS’ye hazırlık amacıyla dershanelere giden öğrencilerin çoğunluğu (%37), haftada 

ortalama dört gün dershaneye gitmektedir. Yine bu öğrencilerin çoğunluğu (%42), haftada 11 

ile 15 saat arası ders görmektedir. 

SBS hazırlık amacıyla özel ders alan öğrencilerin hangi derslerden özel ders aldıklarına 

ilişkin veriler Tablo 4.2.4, Tablo 4.2.5 ve Tablo 4.2.6’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2.4. Haftalık Olarak Alınan Ortalama Özel Ders Saati 

Ders Saati f % 
1 3 8,57 
2 12 34,29 
3 2 5,71 
4 6 17,14 
5 3 8,57 
6  4 11,43 
7 ve üzeri 5 14,29 

Toplam 35 100,00 
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Tablo 4.2.5. SBS’ye Hazırlık Amacıyla Özel Ders Alma Durumu 

Özel Ders Alma Durumu 
Dersler 

Düzenli Zaman zaman 

Türkçe 17,3  16,7 
Matematik 51,9  55,0 
Fen ve Teknoloji 23,5  23,3 
Sosyal Bilgiler 2,5  11,7 
İngilizce 11,1  13,3 
*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebilmişlerdir. 
 

Tablo 4.2.6. SBS’ye Hazırlık Amacıyla Sınıflar Düzeyinde Özel Ders Alma Durumu (%) 

Dersler 
6. Sınıf 
(n=295) 

7. Sınıf 
(n=323) 

8. Sınıf 
(n=338) 

Genel** 
(n=978) 

1 Türkçe 27,5 19,8 18,9 22,3 
2 Matematik 56,3 36,8 45,6 46,0 
3 Fen ve Teknoloji 28,8 26,6 28,1 27,8 
4 Sosyal Bilgiler 16,3 12,1 12,1 13,4 
5 İngilizce 25,8 19,2 16,0 20,1 
* Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebilmişlerdir. 
** Genel dağılımda, sınıf değişkenini işaretlemeyen katılımcılar da dikkate alınmıştır. 
 

SBS’ye hazırlık amacıyla düzenli olarak veya zaman zaman özel ders alan öğrencilerin 

çoğunluğu (%34), haftada ortalama iki saat özel ders almaktadır.  

SBS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin düzenli olarak veya zaman zaman en fazla özel 

ders aldıkları ders matematiktir. Bunu sırasıyla fen ve teknoloji, Türkçe ve İngilizce dersleri 

takip etmektedir. Düzenli olarak veya zaman zaman en az özel ders alınan ders ise Sosyal 

Bilgiler dersi olmaktadır. 

SBS’ye hazırlık amacıyla özel ders alma durumunda sınıflar arasında birbirine yakın 

oranların bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte fen ve teknoloji dersi dışındaki 

derslerde, 6. sınıftan 8. sınıfa doğru, özel ders alma oranlarında kısmi bir düşüş dikkati 

çekmektedir. Bu durum yukarıda ele alındığı şekliyle, SBS’ye hazırlık sürecinde 6. sınıftan 8. 

sınıfa doğru, dershaneler lehine bir kaymanın yaşandığı bulgusuyla örtüşmektedir.  

Araştırma kapsamında okul yöneticilerinden okullarında SBS’ye hazırlık amacıyla kurs 

açılıp açılmadığına yönelik veriler toplanmıştır. Buna göre okulların yarıdan fazlasında (%58) 

SBS’ye hazırlık amaçlı kurs düzenlendiği belirlenmiştir. 
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4.2.2.  Okul Dışı Faaliyetlere Yönelimin Gerekçeleri 

Araştırma kapsamında öğrencilere ve öğrenci velilerine SBS başarısında en etkili 

gördükleri okul içi veya okul dışı faaliyetler sorulmuştur. Elde edilen verilerin yüzde dağılımı 

Tablo 4.2.7’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.2.7. SBS Hazırlıkta En Etkili Görülen Faaliyetler (%) 

Öğrenci 
SBS Hazırlık Faaliyetleri 

Veli 
(n=1427) 6. Sınıf 

(n=271) 
7. Sınıf 
(n=311) 

8. Sınıf 
(n=317) 

Genel 
(n=920) 

1 Okul 66,0 77,5 64,0 68,1 69,5 
2 Dershane 24,5 15,9 28,3 25,9 23,7 
3 Özel etüt merkezi 1,8 2,2 3,9 1,6 2,5 
4 Özel ders 7,7 4,4 3,9 4,4 4,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Gerek öğrenci velileri, gerekse her sınıf düzeyinde öğrenciler, SBS’ye hazırlık 

sürecinde en etkili faaliyetin okulda verilen eğitim olduğu görüşünde birleşmektedirler. 

Okulda verilen eğitimin etkili olduğu görüşü her katılımcı grupta yarıdan fazladır ve büyük 

çoğunluğu oluşturmaktadır. SBS’ye hazırlık sürecinde okulda verilen eğitimden sonra ikinci 

sırada, dershanelerin etkisi olduğu görüşünde de bir birliktelik vardır. Katılımcıların %16 ile 

%28 arasında değişen oranlarda dershaneyi etkili gördükleri anlaşılmaktadır. SBS hazırlık 

sürecinde özel ders veya özel etüt merkezlerinin etkisinin oldukça sınırlı kaldığı 

görülmektedir. 

Öğrenciler arasında SBS’ye hazırlık sürecinde dershanelerin etkili görülme oranı 6. 

sınıfta düşükken 7 ve 8. sınıflarda artmaktadır. Benzer şekilde okulda verilen eğitimin etkisi 

6. sınıflarda daha yüksek görülürken 7 ve 8. sınıflarda daha düşük görülmektedir. Bu durum 

7. ve 8. sınıflara doğru dershanenin daha fazla önem kazandığını göstermektedir. 

Öğrenci velileri ve öğrencilerin SBS’ye hazırlık sürecinde etkili olan faaliyetler 

hakkında benzer görüşlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Görüşler arasındaki en büyük 

sayısal fark, özel dersin etkisi konusunda görülmektedir. Veliler (%7,7), öğrencilere (%4,3) 

göre SBS’ye hazırlık sürecinde özel dersin etkisinin daha fazla olduğunu düşünmektedirler. 

Araştırma kapsamında öğrencilere, SBS’ye hazırlık sürecinde dershaneye ya da etüt 

merkezine gitmeden, özel ders almadan sadece okulda verilen eğitimle SBS’de başarılı 

olabileceklerine inanıp inanmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtların dağılımı 

Grafik 4.2.2’de gösterilmektedir. 
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Grafik 4.2.1. SBS Başarısında Okulda Verilen Eğitimin Yeterliği (Öğrenci) 
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Sadece okul eğitimini SBS’de başarılı olmak için yeterli görme konusunda öğrenciler, 

birbirine oldukça yakın dağılımda görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%52) 

sadece okulda aldığı eğitimle SBS’de başarılı olabileceğine inanırken diğer yarısı bunun aksi 

görüştedir. 

Araştırma kapsamında branş öğretmenlerine, okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı 

olmak için yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Elde edilen yanıtların dağılımı Grafik 4.2.3’te 

gösterilmektedir. 

 

Grafik 4.2.2. SBS Başarısında Okulda Verilen Eğitimin Yeterliği (Öğretmen) 
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Öğretmenlerin yarıya yakın kısmı ve çoğunluğu (%49), okulda verilen eğitimi SBS’de 

başarılı olmak için yeterli görmemektedir. Geriye kalan %51’lik kısım ise bu anlamda okulda 

verilen eğitimi kısmen ya da tamamen yeterli görmektedir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara SBS’ye hazırlık sürecinde okulda verilen eğitimin 

yanı sıra dershane, özel ders, etüt merkezi gibi diğer desteklere başvurulma nedenlerine 

yönelik gerekçeler yöneltilmiştir. Beşli Likert tipi dereceli tipte verilen maddelerde, 

katılımcıların söz konusu gerekçelere katılım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir 

madde yüzde dağılımları ve aritmetik ortalamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Maddeler ve katılımcı gruplar düzeyinde elde edilen veriler, Tablo 4.2.8’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4.2.8. Okul Dışı Desteklere Başvurulma Gerekçelerine Yönelik Görüşler 
Katılım Oranları (%) 

 

Katılımcı n H
iç

 

Ç
ok

 A
z 

K
ıs

m
en

 

B
üy

ük
 Ö

lç
üd

e 

T
am

am
en

 

Ort. 
Yönetici 210 17,1 29,5 29,0 18,1 6,2 2,67 
Rehber Öğretmen 128 2,3 10,2 31,3 36,7 19,5 3,61 
Öğretmen 959 25,2 24,0 32,2 12,9 5,6 2,50 
Veli 201 15,5 16,7 35,8 17,6 14,3 2,99 

1 
Okulda verilen eğitimin SBS’de 
başarılı olmak için yetersiz olması 

Öğrenci 726 23,6 11,6 20,8 19,6 24,5 3,10 
Yönetici 207 34,8 30,9 22,2 9,7 2,4 2,14 
Öğretmen 954 43,0 25,3 21,2 8,5 2,1 2,01 
Veli 87 37,2 23,9 22,0 10,4 6,4 2,25 

2 
Okulun SBS sürecinde ilgisiz 
olması 

Öğrenci 725 45,7 13,8 16,3 11,9 12,4 2,32 
Yönetici 206 31,1 34,0 26,2 6,3 2,4 2,15 
Rehber Öğretmen 130 23,8 35,4 28,5 9,2 3,1 2,32 3 Okulda öğretmenlerin ilgisizliği 
Öğretmen 951 46,9 26,4 18,7 6,2 1,8 1,90 
Yönetici 209 27,8 22,5 30,6 15,3 3,8 2,45 
Öğretmen 949 40,4 20,5 22,2 12,6 4,2 2,20 
Veli 143 34,0 19,3 23,3 12,8 10,6 2,47 

4 
Okulda derslerin SBS’ye uygun 
olarak işlenmiyor olması 

Öğrenci 719 44,8 9,9 16,3 9,0 20,0 2,50 
Veli 460 4,5 8,4 25,2 28,9 33,1 3,78 

5 
Düzenli ders çalışmaya duyulan 
ihtiyaç Öğrenci 719 8,6 5,4 18,6 23,8 43,5 3,88 

Yönetici 210 7,1 17,6 40,0 25,7 9,5 3,13 
Rehber Öğretmen 130 7,7 20,8 44,6 22,3 4,6 2,95 
Öğretmen 941 7,9 14,8 38,6 28,8 10,0 3,18 
Veli 215 15,2 13,3 29,4 26,4 15,7 3,14 

6 
SBS’ye nasıl çalışılacağının 
bilinmiyor olması 

Öğrenci 716 30,9 12,6 17,7 14,7 24,2 2,89 
Yönetici 208 6,3 11,1 28,8 34,6 19,2 3,50 
Öğretmen 960 4,8 9,4 25,2 37,3 23,3 3,65 
Veli 371 5,8 10,0 29,7 27,5 27,0 3,60 

7 
Okul dışında kalan zamanın SBS 
için değerlendirmek istenmesi 

Öğrenci 725 12,1 9,0 16,7 23,9 38,3 3,67 
Yönetici 210 8,1 18,6 42,9 23,3 7,1 3,03 
Öğretmen 961 8,4 18,3 37,0 28,7 7,5 3,09 
Veli 133 17,4 23,3 32,8 16,8 9,6 2,78 

8 
Derslerde öğrenme eksiğinin fazla 
olması 

Öğrenci 717 28,0 17,2 19,7 15,8 19,4 2,81 
Yönetici 208 20,7 26,4 28,8 14,9 9,1 2,65 

9 
Okul ortam ve imkânlarının SBS’ye 
hazırlık için uygun olmaması Öğretmen 944 33,7 22,4 22,9 14,7 6,4 2,38 

Yönetici 209 9,1 12,9 29,2 29,2 19,6 3,37 
10 

Mevcut eğitim sisteminin dolaylı 
olarak bunu zorlaması Öğretmen 952 12,8 15,7 27,7 25,7 18,1 3,21 

11 Öğretmenlerin yönlendirmesi Rehber Öğretmen 129 5,4 31,0 41,9 19,4 2,3 2,82 
Yönetici 209 9,6 6,2 26,8 40,2 17,2 3,49 

12 Sosyal çevrenin etkisi 
Öğretmen 954 6,6 11,1 28,8 36,2 17,3 3,46 

13 Ailenin istek ve beklentileri Rehber Öğretmen 129 0 1,6 8,5 48,1 41,9 4,30 
14 Arkadaşlarından etkilenme Rehber Öğretmen 130 0 5,4 27,7 57,7 9,2 3,71 

Yönetici 210 8,6 14,8 36,7 28,1 11,9 3,20 
Rehber Öğretmen 127 5,5 17,3 40,9 26,0 10,2 3,18 15 Özgüven eksikliği 
Öğretmen 963 7,5 14,4 39,4 29,7 9,0 3,18 

16 
Destek almadan başarılı 
olamayacağına inanma 

Rehber Öğretmen 129 0,8 11,6 17,8 49,6 20,2 3,77 
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Tablo verilerine göre ortalama puanlar dikkate alındığında katılımcılar; 

- 2, 3, 4 ve 9. önermelerde belirtilen gerekçelere ‘çok az’, 

- 1, 6, 8, 11 ve 15. önermelerde belirtilen gerekçelere ‘kısmen’, 

- 5, 7, 10, 12, 14 ve 16. önermelerde belirtilen gerekçelere ‘büyük ölçüde’, 

- 13. önermede belirtilen gerekçeye ‘tamamen’ katılmaktadırlar. 

Okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı olmak için yetersiz olduğu şeklinde ifade 

edilen görüşe, rehber öğretmenler büyük ölçüde katılırken branş öğretmenleri çok az 

katılmaktadırlar. Rehber öğretmenlerin yarıdan fazlası (%56) okulda verilen eğitimin SBS’de 

başarılı olmak için yetersiz olduğu görüşüne, büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. 

Branş öğretmenlerinde ise yarıya yakın oranda (%49) bu görüşe hiç katılmama ya da çok az 

katılma yönünde görüş bildirilmiştir. 

Okulun ve öğretmenlerin SBS sürecinde ilgisiz olduğu, okulda derslerin SBS’ye uygun 

olarak işlenmediği, okul ortam ve imkânlarının SBS hazırlık için uygun olmadığı şeklinde 

ifade edilen görüşlere, katılımcıların yarıya yakını ya da yarıdan fazlası, yani ağırlıklı 

çoğunluğu hiç katılmamakta ya da çok az katılmaktadır. Buna göre katılımcıların genelinde 

okul ve SBS hazırlık sürecinin birbirinden kopuk ve ilgisiz olduğu yönünde güçlü bir 

düşüncenin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Aile, arkadaş ve hatta öğretmenleri de içeren sosyal çevrenin istek ve taleplerinin 

SBS’ye hazırlıkta okul dışı desteklere yönelmede etkili olduğu görüşüne, katılımcıların büyük 

çoğunluğu ve genellikle yarıdan fazlası, büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. Buna 

göre okul dışı desteklere yönelmede sosyal çevrenin önemli bir etken olduğu çıkarımına 

ulaşılmıştır.  

Hem velilerin hem öğrencilerin yarıdan fazlası düzenli ders çalışmaya olan ihtiyacın, 

SBS’ye hazırlık sürecinde okul dışı desteklere yönelmede etkili olduğuna büyük ölçüde ya da 

tamamen katılmaktadır. Bu durum okul dışı desteklerin, öğrenciler ve öğrenci velileri 

tarafından düzenli ders çalışmayı sağlayan ya da teşvik eden unsurlar olmaları açısından 

işlevsel bulunduğunu göstermektedir. 

 

4.3. SBS’nin Psikolojik, Fiziksel ve Sosyal Etkileri  

Bu bölümde araştırma boyutlarından biri olan SBS’nin özellikle öğrenciler üzerindeki 

psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerine yönelik bulgular ele alınmaktadır.  

Araştırma kapsamında öğrenciler dışındaki diğer katılımcı gruplara, kendileri ile ilgili 

alanlarda SBS’nin özellikle öğrenciler üzerindeki psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerine 

yönelik görüş maddeleri yöneltilmiştir. Ayrıca bu boyut kapsamında öğrencilerin de 
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kendilerini değerlendirmeleri istenmiş ve öğrencilere de benzer içerikli maddeler 

yöneltilmiştir. Katılımcılardan beşli Likert tipi derecelenmiş maddeler düzeyinde SBS öncesi 

ve sonrasını karşılaştırarak yaşanan değişim hakkındaki görüşlerini ve katılım düzeylerini 

belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde dağılımları ve aritmetik ortalamaları 

dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Maddeler ve katılımcı gruplar düzeyinde elde edilen 

veriler, aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.3.1. SBS’nin Psikolojik, Fiziksel ve Sosyal Etkilerine Yönelik Görüşler 

Katılım Oranları (%) 

SBS uygulanmaya başladıktan 
sonra öğrencilerin; Katılımcı n Ç

ok
 a

za
ld
ı 

K
ıs

m
en

 a
za

ld
ı 

D
eğ

iş
m

ed
i 
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tı
 

Ç
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 a
rt

tı
 

Ort. 
Yönetici 208 5,3 17,8 38,9 27,4 10,6 3,20 
Rehber Öğretmen 128 3,9 25,0 44,5 23,4 3,1 2,97 1 

Öğretmenlerle yaşadıkları 
iletişim sorunları 

Öğretmen 956 4,3 16,9 52,2 21,8 4,8 3,06 

2 
Öğretmenleri hakkındaki 
olumlu düşünceleri 

Veli 1417 2,8 8,6 42,2 24,8 21,6 3,54 

Yönetici 207 8,7 19,3 34,3 30,4 7,2 3,08 
3 Kendini ifade etme becerisi 

Öğretmen 960 5,9 13,9 44,9 31,9 3,4 3,13 
Yönetici 207 12,6 27,5 31,4 18,8 9,7 2,86 
Rehber Öğretmen 130 11,5 33,1 46,9 7,7 ,8 2,53 4 Okulda mutlu olma düzeyi 
Öğretmen 967 9,6 20,6 45,2 21,4 3,2 2,88 
Yönetici 208 8,7 25,5 36,5 19,7 9,6 2,96 
Rehber Öğretmen 129 3,9 26,4 54,3 10,1 5,4 2,87 
Öğretmen 961 8,1 18,8 50,8 18,4 3,9 2,91 

5 Olumlu arkadaşlık ilişkileri 

Veli 1423 3,9 12,2 42,4 22,4 19,2 3,41 
Yönetici 207 3,4 14,5 8,7 25,1 48,3 4,00 
Rehber Öğretmen 128 5,5 6,3 32,8 55,5 5,5 4,38 6 Sınav stresi-kaygısı 
Öğretmen 961 3,4 10,8 19,4 33,5 32,9 3,82 

7 Aile içi stres ve gerginlikleri Veli 1399 21,2 19,9 28,9 19,4 10,4 2,78 

8 Psikolojik sorunları Rehber Öğretmen 125 2,4 14,4 60,8 22,4 2,4 4,03 

9 

Sınav kaygısı, başaramama 
korkusu gibi nedenlerle 
rehberlik servisine başvuru 
sayısı 

Rehber Öğretmen 129 3,1 9,3 37,2 50,4 3,1 4,35 

10 
Ders dışı etkinliklere (sosyal, 
müzik, sportif, vb.) katılımı 

Veli 1401 22,8 25,3 32,5 12,3 7,1 2,56 

11 
Ailesiyle geçirdiği sosyal 
zaman (tiyatro, sinema, gezi 
vb.) 

Veli 1411 8,0 9,8 26,6 29,8 25,8 3,56 

 
Tablo verilerine göre SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin öğretmenlerle 

yaşadıkları iletişim sorunları, kendilerini ifade etme becerileri, okulda mutlu olma düzeyleri, 

olumlu arkadaşlık ilişkileri, aile içi stres ve gerginlikleri konularında katılımcılar, genel olarak 
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değişim olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Rehber öğretmenler, diğer katılımcı 

gruplardan farklı olarak, öğrencilerin okulda mutlu olma düzeylerinin SBS nedeniyle azaldığı 

yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğrenci velileri, diğer katılımcı gruplardan 

farklı olarak SBS uygulanmaya başladıktan sonra çocuklarının olumlu arkadaşlık ilişkilerinin 

arttığı yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir.   

Öğrenci velileri, SBS uygulanmaya başladıktan sonra çocuklarının ders dışı etkinliklere 

katılımlarının azaldığı yönünde, zayıf düzeyde görüş bildirirken, ailesiyle geçirdikleri sosyal 

zamanın arttığı yönünde, zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğrenci velileri, SBS 

uygulanmaya başladıktan sonra çocuklarının öğretmenleri hakkındaki olumlu düşüncelerinde 

artış olduğu yönünde, zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. 

Katılımcılar, SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin sınav stres ve kaygı 

düzeylerinde artış olduğu yönünde ve güçlü düzeyde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca rehber 

öğretmenler, öğrencilerin sınav kaygısı, başaramama korkusu gibi nedenlerle rehberlik 

servisine yaptıkları başvurularda ve psikolojik sorunlarında artış olduğu yönünde ve güçlü 

düzeyde görüş bildirmişlerdir. 

 

Tablo 4.3.2. SBS’nin Psikolojik ve Fiziksel Etkilerine Yönelik Öğrenci Görüşleri 
Katılım Oranları (%) 
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ORT. 

1 Başarısız olma kaygım 933 11,7 13,3 17,7 31,2 26,2 3,47 

2 Stres düzeyim 945 9,9 9,8 14,7 26,7 38,8 3,75 

3 Yorgunluk hissim 939 11,1 8,0 25,8 28,6 26,5 3,52 

4 Uyku problemlerim 925 13,7 5,8 40,6 20,0 19,8 3,26 

5 
Ailemi hayal kırıklığına uğratma 
yönündeki korkularım 

935 11,2 7,6 14,9 24,6 41,7 3,78 

6 
Arkadaşlarımdan daha düşük puan alma 
korkum 

940 10,7 7,9 16,1 27,9 37,4 3,73 

7 Arkadaşlarımla harcadığım zaman 931 25,2 21,7 29,1 13,3 10,6 2,62 

8 Ailemin ders çalışmam yönündeki baskısı 926 8,3 5,3 26,1 26,6 33,7 3,72 

9 
Duygu ve düşüncelerimi başkalarıyla 
paylaşma 

925 10,6 9,3 37,2 21,0 21,9 3,34 

10 Okulda aldığım eğitime olan güvenim 935 5,5 8,2 30,8 21,5 34,0 3,70 

11 Aile içi stres ve gerginliklerimiz 932 16,1 9,2 32,3 22,6 19,7 3,21 
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Tablo verilerine göre öğrenciler, SBS hazırlık sürecinde bir madde hariç diğer 

maddelerde verilen yaşantılarda genel olarak artış olduğu yönünde fakat zayıf düzeyde görüş 

bildirmişlerdir. Sadece yedinci maddede ele alındığı şekliyle öğrencilerin arkadaşları ile 

harcadığı zaman konusunda, değişim olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Buna göre 

öğrencilerin büyük çoğunluğu ve genellikle yarıdan fazlası, SBS nedeniyle kaygı, korku, 

gerginlik ve stres düzeylerinin arttığını, kendilerini yorgun hissetmelerinde ve uyku 

problemlerinde artış olduğunu düşünmektedirler. 

 

Tablo 4.3.3. SBS’nin Sosyal Etkilerine Yönelik Öğrenci Görüşleri 
Katılım Oranları (%) 

SBS’ye hazırlanmak için; n H
iç

 

Ç
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ORT. 

1 Evde daha fazla zaman geçirir oldum 953 6,3 7,6 20,8 26,1 39,2 3,84 

2 Hayatım ders çalışmaya odaklı hale geldi 957 4,9 7,6 28,0 29,2 30,3 3,72 

3 
Ev-okul-dershane (ya da etüt/özel ders) 
arasında yaşar oldum 

941 17,1 8,0 16,8 18,9 39,2 3,55 

4 
Sosyal etkinliklere (sinema, tiyatro, 
eğlence, vb.) daha az zaman ayırıyorum 

952 17,1 12,9 18,4 15,4 36,1 3,41 

5 
Okulda sosyal kulüp ya da etkinliklere 
daha az katılıyorum 

950 17,5 10,7 24,5 15,9 31,4 3,33 

6 
Ailemle (anne, baba, kardeş, vb.) daha az 
zaman geçirir oldum 

945 14,2 14,1 25,6 20,3 25,8 3,30 

7 
Ders kitapları dışında daha az kitap 
okuyorum 

944 16,0 13,0 26,2 17,3 27,5 3,27 

8 
Gazete, dergi gibi güncel yayınları daha 
az takip ediyorum 

958 20,6 14,8 20,5 17,6 26,5 3,15 

 

Ortalama madde puanlarına ve yığılma aralıklarına göre öğrenciler, SBS’nin sosyal 

boyutta etkilerine yönelik verilen görüşlere büyük ölçüde katılmaktadır. Sadece sekizinci 

maddede ele alındığı şekliyle SBS’ye hazırlık sürecinde gazete, dergi gibi güncel yayınları 

daha az takip etme konusuna kısmen katılım söz konusudur. Öğrencilerin yarıdan fazlası ya 

da yarıya yakını, büyük ölçüde ya da tamamen, SBS hazırlık sürecine bağlı olarak evde daha 

fazla zaman geçirdiklerini (%65), ders çalışmaya odaklı yaşadıklarını (%59), sosyal 

etkinliklere daha az zaman ayırdıklarını (%51), aileleri ile daha az zaman geçirdiklerini 

(%46), ders kitapları dışında daha az okuduklarını (%45) düşünmektedirler. 

Öğrenci görüşleri ile diğer katılımcı görüşlerinin farklılaştığı bazı noktalar dikkat 

çekmektedir: 
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- Öğrenci velileri SBS uygulanmaya başladıktan sonra aile içi stres ve gerginlikler 

konusunda bir değişim olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler ise bu 

konuda artış olduğu yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir.  

- Öğrenci velileri SBS uygulanmaya başladıktan sonra çocukları ile geçirdikleri 

zamanın arttığı yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler ise 

bu konuda bir değişim olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 

4.4. SBS’nin Öğretim Süreçlerine ve Akademik Başarıya Etkileri 

Bu bölümde araştırma boyutlarından biri olan SBS’nin özellikle öğrenciler üzerindeki 

psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerine yönelik bulgular ele alınmaktadır.  

 

4.4.1. SBS Puanı 

Araştırma kapsamında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bir önceki yıl SBS’den aldıkları 

puanlar ile bu sınavın etkilerine yönelik bazı sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler 

aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.4.1. SBS Puanlarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı* 

7. Sınıf 
(n=305) 

8. Sınıf 
(n=310) 

Genel 
(n=640) 

Puan % Ort. % Ort. % Ort. 
300 ve aşağısı 20,66 28,06 24,84 
301- 350 arası 24,59 24,52 24,69 
351- 400 arası 25,57 25,16 24,69 
401- 450 arası 22,62 17,10 19,53 
451 ve yukarısı 6,56 

359,59 

5,16 

346,43 

6,25 

353,22 

*Bu madde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine sorulmuştur. Veriler 6. ve 7. sınıf SBS sonuçlarını yansıtmaktadır. 
 

Buna göre araştırmaya katılan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin SBS puanlarının, 451 ve 

yukarı puan alanların sayısı daha az olmakla birlikte diğer puan aralıklarında birbirine yakın 

bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 7. ve 8. sınıf ortalama puanları arasında bir fark 

görülmekle birlikte bu fark .01 anlamlılık düzeyinde2 manidar bulunmamıştır (t=2,358 ve 

p=0,19>.01). Dolayısıyla öğrencilerin SBS puanlarının sınıf düzeylerine göre benzer bir 

dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 

 

                                                 
2 Birinci tip hataya düşmemek için anlamlılık düzeyi  .01 olarak belirlenmiştir. 
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Grafik 4.4.1. SBS Puanının Gerçek Başarıyı Yansıtma Durumuna Yönelik Öğrenci Görüşleri 

283
43%

241
37%

129
20%

Evet. SBS puanım gerçek 
başarımı yansıtıyor.

Kısmen. SBS puanım gerçek 
başarımı kısmen yansıtıyor.

Hayır. SBS puanım gerçek 
başarımı yansıtmıyor.

 

 

Bir önceki yıl SBS’ye giren öğrencilerin yarıdan fazlası (%63), aldıkları SBS 

puanlarının gerçek başarılarını tamamen ya da kısmen yansıttığını düşünmektedir. Bu konuda 

aksini düşünen öğrenciler %37 civarında kalmaktadır. 

Araştırma kapsamında bir önceki yıl SBS’den aldıkları puanların gerçek başarılarını 

yansıtmadığını düşünen 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, bunun nedenleri sorulmuştur. Alınan 

yanıtların yüzde dağılımları Tablo 4.4.2’de gösterilmektedir. 

  

Tablo 4.4.2. SBS Puanının Gerçek Başarıyı Yansıtamama Nedenleri  

(n=585) 
Görüşler f % 

1 Heyecanlandım  166 28,4 

2 Dikkatsiz davrandım 163 27,9 

3 Zamanı yetiştiremedim 76 13,0 

4 
Çoktan seçmeli sınavlarla başarımın doğru olarak ölçülemediğini 
düşünüyorum 

50 8,5 

5 
Sınava girdiğim yer uygun değildi (gürültü, güneş ışığı, sıcak yada 
soğuk,...) 

49 8,4 

6 Sorular okulda öğrendiklerimden farklıydı 47 8,0 

7 Sorular çok fazla olduğu için sıkıldım 47 8,0 

8 Sağlık sorunum vardı  32 5,5 

 

Tablo verilerine göre SBS puanlarının gerçek başarılarını yansıtmadığını 

düşünmelerinde öğrencilerin, sınavın yapısından çok sınav performanslarına yönelik 

nedenlere ağırlık verdikleri görülmektedir. Görüş bildiren öğrencilerin ancak %8,5’i çoktan 

seçmeli sorularla gerçek başarının doğru olarak ölçülemeyeceğini, %8’i ise SBS’de yer alan 

soruların okulda öğrendiklerinden farklı olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan görüş bildiren 

öğrencilerin %28’i heyecan, yine %28’i dikkatsizlik ve %13’ü zamanı doğru kullanamaması 

gibi bireysel nedenlerden dolayı aldıkları puanların gerçek başarılarını yansıtmaktan uzak 
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olduğunu düşünmektedir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmının, sınavdan daha yüksek puan 

alabileceklerini düşündükleri anlaşılmaktadır. 

Araştırma kapsamında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bir önceki yıl SBS’den aldıkları 

puanın SBS’ye hazırlanma isteklerini ve okuldaki derslere karşı ilgilerini ne düzeyde 

etkilediği sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo 4.4.3 ve Tablo 4.4.4’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.4.3. SBS Puanının SBS Hazırlık Sürecine Etkisi  

7. Sınıf 
(n=305) 

8. Sınıf 
(n=307) 

Genel 
(n=645) 

 

% Ort. % Ort. % Ort. 
Tamamen olumsuz 5,2 8,8 6,7 
Kısmen olumsuz 7,9 6,8 7,3 
Ne olumlu ne olumsuz 18,4 19,2 18,4 
Kısmen olumlu 24,9 26,7 25,6 
Tamamen olumlu 43,6 

3,94 

38,4 

3,79 

42,0 

3,89 

 

Tablo verilerine göre öğrenciler, genel olarak SBS puanlarının SBS’ye hazırlanmaları 

üzerindeki etkisinde, katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. 7. sınıf 

öğrencilerinin yaklaşık %69’u, 8. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %65’i ve genel olarak 

öğrencilerin yaklaşık %68’i SBS’den aldıkları puanın SBS’ye hazırlık süreçlerini olumlu 

yönde etkilediğini belirtmektedir. 

 

Tablo 4.4.4. SBS Puanının Okul Derslerine Olan İlgiye Etkisi  

7. Sınıf 
(n=305) 

8. Sınıf 
(n=309) 

Genel 
(n=653) 

 

% Ort. % Ort. % Ort. 
Tamamen olumsuz 1,3 5,8 3,8 
Kısmen olumsuz 6,6 7,4 6,6 
Ne olumlu ne olumsuz 16,4 17,8 17,2 
Kısmen olumlu 28,5 28,5 28,5 
Tamamen olumlu 47,2 

4,14 

40,5 

3,90 

44,0 

4,02 

 

Tablo verilerine göre öğrenciler genel olarak SBS puanlarının okul derslerine olan 

ilgilerini olumlu yönde etkilediğine dair güçlü düzeyde görüş bildirmişlerdir. 7. sınıf 

öğrencilerinin yaklaşık %76’sı, 8. sınıf öğrencilerinin yaklaşık %69’u ve genel olarak 

öğrencilerin %73’ü SBS’den aldıkları puanın okuldaki derslere olan ilgilerini artırdığını 

belirtmişlerdir. 
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4.4.2. SBS Sürecinde Okulun Önemi 

Araştırma kapsamında katılımcılara, SBS uygulanmaya başladıktan sonra okulun 

önemi, okulda verilen eğitimin kalitesi, okulla ilgili düşüncelerde ne gibi değişimler 

gözledikleri sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo 4.4.5’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.4.5. SBS’nin Okulun Önemi Açısından Etkilerine Yönelik Görüşler 

Katılım Oranları (%) 

 Katılımcı n Ç
ok

 a
za

ld
ı 

K
ıs

m
en

 a
za

ld
ı 

D
eğ

iş
m

ed
i 

K
ıs

m
en

 a
rt

tı
 

Ç
ok

 a
rt

tı
 

ORT. 
Yönetici 208 11,5 18,8 19,7 34,6 15,4 3,24 

Rehber Öğretmen 128 4,7 17,2 32,8 39,1 6,3 3,25 1 
Öğrencilerin okula 
verdikleri önem 

Branş Öğretmeni 976 8,1 15,0 35,1 33,8 8,0 3,19 

Yönetici 209 9,6 18,7 22,0 34,9 14,8 3,27 

Rehber Öğretmen 127 2,4 16,5 25,2 39,4 16,5 3,51 2 
Velilerin okula verdikleri 
önem 

Branş Öğretmeni 962 7,5 13,3 33,8 36,8 8,6 3,26 

Yönetici 209 1,0 12,9 34,0 42,6 9,6 3,47 

Rehber Öğretmen 130 ,8 9,2 50,0 34,6 5,4 3,35 3 
Okulumuzun eğitim 
kalitesi 

Branş Öğretmeni 959 3,2 6,6 42,1 39,0 9,1 3,44 

4 Okuldan şikâyetleri Veli 1408 15,6 13,4 43,6 18,7 8,8 2,92 

5 
Okulla ilgili olumlu 
düşünceleri 

Veli 1411 3,7 10,8 44,5 24,2 16,8 3,40 

6 
Okulda aldığım eğitime 
olan güvenim 

Öğrenci 935 5,5 8,2 30,8 21,5 34,0 3,70 

 

Tablo verilerine göre katılımcılar, SBS uygulanmaya başladıktan sonra okulun ve 

okulda verilen eğitimin önem ve kalite açısından arttığı yönünde fakat zayıf düzeyde görüş 

bildirmişlerdir.  

Veliler çocuklarının okulla ilgili şikâyetlerinde bir değişme olmadığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Yine veliler, SBS uygulanmaya başladıktan sonra çocuklarının okulla ilgili 

olumu düşüncelerinde artış olduğu yönünde fakat zayıf düzeyde görüş ortaya koymaktadırlar.  

Öğrenciler, SBS uygulanmaya başladıktan sonra okulda verilen eğitime olan 

güvenlerinin arttığı yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin önemli 

bir kısmı (%30) bu konuda bir değişim olmadığını düşünürken, yarıdan fazlası (%56), okula 

olan güvenlerinin arttığını belirtmektedirler. 
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4.4.3. SBS Hazırlık Sürecinde Öğretim Beklentileri 

Araştırma kapsamında SBS uygulanmaya başladıktan sonra yöneticilerin ve öğrenci 

velilerinin öğretim sürecinden ve özellikle okulda verilen öğretimden beklentilerinin ne yönde 

değiştiği sorgulanmıştır. İlgili katılımcılar düzeyinde elde edilen veriler Tablo 4.4.6 ve Tablo 

4.4.7’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.4.6. SBS Sürecinde Okul Yöneticilerinin Öğretim Beklentileri 

Katılma Oranı (%) 

SBS nedeniyle n H
iç

bi
r 

za
m

an
 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

S
ık

 s
ık

 

H
er

 z
am

an
 

Ort. 

1 
Öğretmenlerden, öğrencilerini SBS’ye 
hazırlamaya yönelik olarak bir planlama 
yapmalarını isteme 

207 1,9 2,9 19,8 49,8 25,6 3,94 

2 
Öğretmenlerden derslerde SBS’ye 
hazırlık çalışmaları için zaman 
ayırmalarını isteme 

207 3,9 8,2 30,0 43,0 15,0 3,57 

3 
Öğretmenlere, derslerde SBS hazırlık 
amacıyla hazırlanan test kitaplarından 
faydalanmalarını önerme 

205 5,4 8,8 28,3 39,0 18,5 3,57 

4 
Öğretmenlere, derslerde SBS’de çıkan 
soruları çözmelerini önerme 

206 1,9 7,3 25,2 44,7 20,9 3,75 

5 
Öğretmenlere yazılı ve sözlü 
yoklamalarda SBS sorularına benzer soru 
tiplerini kullanmalarını önerme 

206 5,8 2,9 21,4 44,2 25,7 3,81 

 

Tablo verilerine göre SBS uygulanmaya başladıktan sonra okul yöneticilerinin istek ve 

beklentilerinin SBS odaklı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır. Okul yöneticileri, ‘sık sık’ 

SBS’ye hazırlık çalışmaları yapılması yönünde öğretmenleri yönlendirdiklerini ve teşvik 

ettiklerini bildirmişlerdir.  Okul yöneticilerinin yarıdan fazlasını oluşturan ağırlıklı çoğunluğu 

(%58-75) öğretmenlerden, sık sık ya da her zaman SBS’ye hazırlık amaçlı çalışmalar 

yapmalarını istemektedirler. 
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Tablo 4.4.7. SBS Sürecinde Öğrenci Velilerinin Öğretim Beklentileri 

Katılım Oranları (%) 

 Katılımcı n Ç
ok

 a
za

ld
ı 

K
ıs

m
en

 a
za

ld
ı 

D
eğ

iş
m

ed
i 

K
ıs

m
en

 a
rt

tı 

Ç
ok

 a
rt

tı 

ORT. 
Yönetici 209 3,3 3,8 19,1 37,8 35,9 3,99 

Rehber Öğretmen 128 ,8 2,3 12,5 46,9 37,5 4,18 1 
Velilerin sınav odaklı eğitim 
beklentisi 

Branş Öğretmeni 963 2,1 5,3 26,7 43,1 22,8 3,79 

Yönetici 210 9,5 19,5 35,2 27,1 8,6 3,06 

Rehber Öğretmen 128 6,3 26,6 41,4 23,4 2,3 2,89 2 
Velilerin çok yönlü gelişim 
odaklı eğitim beklentisi 

Branş Öğretmeni 955 6,1 11,9 44,0 32,0 6,0 3,20 

Yönetici 208 14,9 19,7 37,0 22,6 5,8 2,85 
3 

Velilerin yaratıcılığa önem 
veren eğitim beklentisi Branş Öğretmeni 964 9,8 14,8 45,7 24,4 5,3 3,01 

Yönetici 208 13,5 19,7 33,7 26,0 7,2 2,94 

Rehber Öğretmen 130 11,5 26,9 43,8 13,8 3,8 2,72 4 
Velilerin bireysel özellikleri 
geliştiren eğitim beklentisi 

Branş Öğretmeni 954 9,5 13,8 43,0 28,5 5,1 3,06 

Rehber Öğretmen 126 16,7 36,5 34,1 9,5 3,2 2,46 
5 

Velilerin çocukların mutlu 
olmasını ön plana alan okul 
beklentisi Branş Öğretmeni 963 12,9 14,5 41,4 24,4 6,7 2,98 

 

Tablo verilerine göre okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve branş öğretmenleri, SBS 

uygulanmaya başladıktan sonra velilerin sınav odaklı eğitim yapılması beklentilerinde bir 

artış olduğu yönünde güçlü sayılabilecek düzeyde görüş bildirmişlerdir. Araştırma 

kapsamında ele alınan diğer beklentiler düzeyinde ilgili katılımcılar, SBS uygulamaya 

başladıktan sonra velilerin eğitimden beklentilerinde genellikle bir değişim olmadığı yönünde 

görüş bildirmişlerdir.  

 

4.4.4. SBS’nin Öğretim Süreçlerine Etkileri 

Araştırma kapsamında SBS uygulanmaya başladıktan sonra okullarda öğretim 

süreçlerinin nasıl ve ne yönde etkilendiği, yöneticilerin öğretim süreçlerine yönelik öneri ve 

beklentileri, öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerinde ne yönde değişim yaşadıkları 

sorgulanmıştır. Elde edilen veriler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 
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Tablo 4.4.8. SBS’nin Öğretim Sürecine Etkileri (Yönetici Görüşleri) 

Katılma Oranı (%) 

SBS nedeniyle n H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

B
üy

ük
 ö

lç
üd

e 

T
am

am
en

 

Ort. 

1 
Öğrencilerimizin SBS’ye 
hazırlanmalarına yardımcı olma önemli 
hedeflerimizden biri haline geldi 

205 1,0 4,4 17,1 39,0 38,5 4,10 

2 
SBS odaklı kaygılar genel eğitim 
hedeflerini olumsuz etkiledi 

210 3,3 12,9 26,2 31,0 26,7 3,65 

3 
Ortak sınavlar uygulamak gerekli hale 
geldi 

210 ,5 2,9 19,0 45,2 32,4 4,06 

4 
Velilerin okuldan talepleri SBS odaklı 
olmaya başladı 

210 1,9 5,7 17,1 31,4 43,8 4,10 

5 
Öğretmenlerin talepleri SBS odaklı 
olmaya başladı 

210 1,0 9,0 28,6 33,8 27,6 3,78 

6 
Öğrencilerin eğitim yaşamı SBS odaklı 
olmaya başladı 

210 1,0 7,6 12,4 32,9 46,2 4,16 

 

Madde ortalama puanlarına ve dağılımların yığılma aralıklarına göre okul yöneticileri, 

SBS uygulanmaya başladıktan sonra okullarda verilen eğitimin SBS’ye göre şekillendiği 

yönündeki görüşlere genel olarak tamamen katılmaktadırlar. Yöneticilerin büyük bir kısmı 

(%78), SBS hazırlık sürecinde öğrencilere yardımcı olmanın okulların görevi haline geldiği 

görüşüne büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. Yine yöneticilerin büyük çoğunluğu 

(%60-80) veli, öğrenci ve hatta öğretmenlerin öğretim sürecinde SBS odaklı bir yaklaşım 

sergiledikleri, bu doğrultuda ortak sınavlar uygulamanın bir gereklilik haline geldiği 

görüşlerine büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. 

 

Grafik 4.4.2. SBS’nin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Etkisi 

680
72%

266
28% Evet. Öğretim yöntem ve 

tekniklerimde değişiklik oldu

Hayır. Öğretim yöntem ve 
tekniklerimde değişiklik olmadı.
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Tablo 4.4.9. SBS Sürecinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

(n=709) 
Yöntem ve Teknikler f % 

1 Yaptığım sınavlarda çoktan seçmeli test sorularına yer veriyorum 552 77,9 

2 Test çözmeye ağırlık veriyorum 500 70,5 

3 Soru-cevap tekniğini ağırlıklı olarak kullanıyorum 475 67 

4 Öğrencileri farklı kaynaklara ve araştırmaya yönlendiriyorum 456 64,3 

5 Sınav odaklı anlatıma ağırlık veriyorum 446 62,9 

6 Düz anlatım tekniği ön plana çıktı 84 11,8 

 

Bu verilere göre SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu (%72), kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin değiştiğini belirtmişlerdir. 

Bu öğretmenler, SBS uygulanmaya başladıktan sonra yaptıkları sınavlarda çoktan seçmeli 

sorulara yer verdiklerini (%78), ders anlatımında test çözmeye ağırlık verdiklerini (%71) 

belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin yarıdan fazlası (%62), sınav odaklı anlatıma ağırlık 

verdiklerini belirtmişlerdir.  

 

4.4.5. SBS’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkileri 

Araştırma kapsamında ilgili katılımcılara, SBS hazırlık sürecinin çocuklarının özellikle 

okuldaki akademik başarılarını ne yönde etkilediklerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Elde 

edilen veriler Tablo 4.4.10’da gösterilmektedir. 

Tablo verilerine göre birkaç madde dışında diğer maddelerde katılımcı gruplar, birbirine 

benzer düzeyde görüş bildirmişlerdir.  

SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin öğretmenlerine verdikleri önem, not 

tutma alışkanlıkları, serbest okuma ve gazete-dergi okuma için ayırdıkları zaman, kütüphane 

kullanım sıklığı, üst düzey düşünme becerileri ve ders amacıyla internet kullanma süresinde 

bir değişim olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. 

SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin ders başarıları, yazılı ve sözlü 

sınavlardaki başarıları, derse ilgileri ve katılımları, arkadaşları ile derse yönelik paylaşımları, 

konuları gerçek yaşamla ilişkilendirebilme becerileri, yararlandıkları öğrenme kaynaklarının 

çeşitliliği, öğrenme eksiklerini giderme çabaları ve araştırarak öğrenme isteklerinde artış 

olduğu yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirilmiştir. 

SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin konuları tekrar etme ihtiyaçları, planlı 

ders çalışma alışkanlıkları ve ders çalışma sürelerinde artış olduğu yönünde ve güçlü düzeyde 

görüş bildirilmiştir. 
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Tablo 4.4.10. SBS’nin Akademik Başarıya Etkileri 
 Katılma Oranı (%) 

SBS uygulanmaya başladıktan sonra 
öğrencilerin; Katılımcı n Ç

ok
 a

za
ld
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ıs

m
en

 a
za

ld
ı 

D
eğ

iş
m

ed
i 

K
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tı 

Ç
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Ort. 
1 Öğretmene verdikleri önem Branş Öğretmeni 964 7,8 14,6 42,2 28,8 6,5 3,12 

Veli 1412 5,0 12,0 25,3 33,5 24,3 3,60 
2 Öğrenme istek ve heyecanı 

Öğrenci 960 4,0 3,6 14,4 24,8 53,2 4,20 

Rehber Öğretmen 126 7,1 19,8 50,0 19,8 3,2 2,92 

Branş Öğretmeni 962 6,7 14,3 42,4 32,1 4,5 3,13 

Veli 1434 4,5 11,9 23,4 37,6 22,5 3,62 
3 

Ders çalışmaktan hoşlanma düzeyi, 
istek ve heyecanı 

Öğrenci 942 8,9 7,9 19,2 26,3 37,7 3,76 

4 Derslerindeki başarısı Veli 1455 1,6 5,6 22,5 46,0 24,4 3,86 

5 Yazılı sınavlardaki başarı düzeyi  Branş Öğretmeni 963 4,0 11,9 42,1 36,9 5,1 3,27 

6 Sözlü sınavlardaki başarı düzeyi  Branş Öğretmeni 960 5,2 12,7 44,5 32,5 5,1 3,20 

Branş Öğretmeni 967 4,3 11,6 42,5 34,6 6,9 3,28 
7 Derse aktif katılımları  

Öğrenci 948 3,7 3,1 22,4 34,0 36,9 3,97 

8 Derse karşı ilgileri Branş Öğretmeni 972 5,8 12,2 38,0 36,9 7,1 3,27 

9 Konuları tekrar etme ihtiyacı Öğrenci 951 3,3 3,9 15,5 34,0 43,4 4,10 

10 
Arkadaşlarımla derslerle ilgili 
paylaşımlarım 

Öğrenci 948 5,0 4,7 26,1 32,1 32,2 3,82 

11 Planlı ders çalışma alışkanlığı Öğrenci 953 3,3 3,3 21,1 32,3 40,1 4,03 

12 Not tutma alışkanlıkları Branş Öğretmeni 968 8,4 14,0 43,9 28,4 5,3 3,08 

Branş Öğretmeni 967 6,7 10,8 40,2 35,0 7,3 3,25 

Veli 1419 5,4 8,1 34,2 35,9 16,3 3,50 13 
Konuları gerçek yaşamla 
ilişkilendirebilme becerisi 

Öğrenci 946 4,2 4,3 25,4 32,3 33,7 3,87 

14 Anlamadan ezberlediğim bilgiler Öğrenci 943 14,1 8,6 25,2 26,0 26,1 3,41 

Veli 1442 1,8 4,4 18,1 44,5 31,3 3,99 
15 Ders çalışma süresi 

Öğrenci 948 1,8 2,7 14,1 31,0 50,3 4,25 

Branş Öğretmeni 962 12,5 15,5 39,9 27,0 5,1 2,97 
16 Serbest okuma için ayırdıkları zaman 

Veli 1421 16,3 19,8 28,6 23,0 12,3 2,95 

17 Gazete-dergi okuma alışkanlığı Veli 1433 22,1 18,1 35,8 15,4 8,7 2,71 

18 
Yararlandığı öğrenme kaynaklarının 
çeşitliliği (ansiklopedi, yardımcı ders 
kitabı, internet, vb.) 

Branş Öğretmeni 958 4,8 7,8 29,2 45,9 12,2 3,53 

Yönetici 209 13,4 16,7 35,4 27,8 6,7 2,98 
19 Kütüphane kullanım sıklığı 

Branş Öğretmeni 959 14,3 13,3 47,9 21,8 2,7 2,85 

Branş Öğretmeni 962 4,4 8,0 35,3 46,4 5,9 3,41 
20 Öğrenme eksiklerini giderme çabaları 

Veli 1408 4,4 8,3 25,6 38,8 22,9 3,67 

Branş Öğretmeni 956 6,8 14,4 35,3 38,8 4,7 3,20 
21 Araştırma yaparak öğrenme isteği 

Öğrenci 950 4,3 2,6 23,9 32,2 36,9 3,95 

22 Üst düzey düşünme becerileri Branş Öğretmeni 950 7,7 9,9 45,1 33,4 4,0 3,16 

23 
Ders amacıyla internet kullanma 
süresi 

Veli 1390 17,8 15,8 34,7 21,8 9,9 2,90 

24 TV izleme süresi Veli 1420 22,9 34,9 27,5 9,4 5,3 2,39 
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SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin öğrenme istek ve heyecanındaki 

değişimle ilgili olarak öğrenci velileri, artış olduğu yönünde fakat zayıf düzeyde görüş 

bildirirken öğrenciler, artış olduğu yönünde ve güçlü düzeyde görüş bildirmişlerdir. Buna 

göre öğrenci velilerinin yaklaşık %58’i, öğrencilerin ise yaklaşık %78’i SBS uygulanmaya 

başladıktan sonra öğrencilerde öğrenme istek ve heyecanının arttığını belirtmişlerdir. 

Benzer şekilde SBS uygulanmaya başladıktan sonra öğrencilerin ders çalışma istek ve 

heyecanındaki değişimle ilgili olarak öğrenci ve veliler artış olduğu yönünde fakat zayıf 

düzeyde görüş bildirirken, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri, bir değişme olmadığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Ayrıca velilerin yarıdan fazlası (%58) SBS uygulanmaya başladıktan sonra çocuklarının 

TV izleme sürelerinin azaldığını belirtmişlerdir. 

  

4.4.6. Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Kullanılan Yöntem ve Araçlar 

Araştırma kapsamında, ilköğretim okullarında öğretim süreçlerinde öğrenci başarısını 

belirlemek amacıyla sıklıkla kullanılan bazı ölçme araçları ve yöntemlerine ilişkin katılımcı 

görüşlerine başvurulmuştur. Katılımcılara öğrenci başarılarını belirlemek ve değerlendirmek 

amacı ile kullanılan ölçme yöntem ve araçlarının, öğrenci başarısını ne derece yansıttıkları 

sorulmuştur. Elde edilen veriler katılımcılar düzeyinde Tablo 4.4.11’de gösterilmektedir.   

Ortalama puanlar dikkate alındığında genel olarak katılımcılar, seviye belirleme sınavı, 

öğretmenin hazırladığı sınavlar ve sınıf içi performans göstergelerinin öğrenci başarısını 

yansıtması konusuna büyük ölçüde katılmaktadır. Performans görevi, projeler ile 

portfolyo/ürün seçki dosyasının öğrenci başarısını yansıtması konusuna ise kısmen 

katılmaktadırlar.  

Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın öğrenci başarısını yansıtması konusunda 

öğrencilerin (%70) ve velilerin (%59) yarıdan fazlası büyük ölçüde ya da tamamen 

katıldıklarını bildirirken, yönetici (%44) ve öğretmenlerin (%43) yarıdan az kısmı büyük 

ölçüde ya da tamamen katıldıklarını bildirmişlerdir.  

Öğrenci başarısını değerlendirmeye yönelik olarak kullanılan ölçme araçları ve 

yöntemleri içerisinde en yüksek düzeyde katılım ve dolayısıyla en yüksek ölçek ortalama 

puanları sınıf içi performans göstergeleri ile öğretmenin hazırladığı sınavlar lehine olmuştur. 

Ölçek ortalama puanları içerisinde en düşük düzeyde katılımın portfolyo/ürün seçki dosyasına 

bağlı ölçme ve değerlendirmeler lehine olduğu görülmektedir. Bu durumda katılımcıların, 

öğrenci başarısını ölçmede, sınıf içi performans göstergeleri ile öğretmenin hazırladığı 

sınavları SBS’den daha etkin gördüğü anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4.4.11. Öğrenci Başarısını Yansıtma Açısından Ölçme Araçları 

Katılma Oranı (%) 

 Katılımcı n H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

B
üy

ük
 ö

lç
üd

e 

T
am

am
en

 

Ort. 
Yönetici 209 6,7 13,9 35,4 30,1 13,9 3,31 
Öğretmen 968 4,5 11,9 40,7 36,5 6,4 3,28 
Veli 1433 6,5 9,3 25,3 32,0 27,0 3,64 

1 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 

Öğrenci 946 7,4 4,2 18,1 24,0 46,3 3,98 
Yönetici 209 ,5 3,8 30,1 52,6 12,9 3,74 
Öğretmen 966 ,6 4,3 28,9 56,8 9,3 3,70 
Veli 1421 1,5 4,1 27,0 46,9 20,6 3,81 

2 Öğretmenin hazırladığı sınavlar 

Öğrenci 940 3,2 4,9 18,8 40,6 32,4 3,94 
Yönetici 210 7,6 21,0 32,4 31,0 8,1 3,11 
Öğretmen 969 13,3 23,2 36,3 23,5 3,6 2,81 
Veli 1400 11,6 17,1 33,4 22,7 15,1 3,13 

3 
Performans görevi / ev ödevi / 
projeler 

Öğrenci 942 9,8 10,3 25,9 25,7 28,3 3,53 
Yönetici 207 5,8 27,5 30,9 28,0 7,7 3,04 
Öğretmen 958 12,4 22,8 38,2 21,1 5,5 2,85 
Veli 1374 16,9 21,0 34,0 17,5 10,6 2,84 

4 Portfolyo/ Ürün seçki dosyası 

Öğrenci 924 18,5 17,9 27,8 19,3 16,6 2,98 
Yönetici 209 3,8 5,7 21,5 39,2 29,7 3,85 
Öğretmen 968 1,2 6,1 25,7 45,0 21,9 3,80 
Veli 1421 4,4 5,3 21,3 37,6 31,5 3,87 

5 
Sınıf içi performans (sorulara 
cevap verme, görüş belirtme, 
grup çalışması, vb.) 

Öğrenci 946 5,8 6,4 19,6 26,8 41,3 3,91 

 

4.5. SBS’nin Sisteme Dönüt Sağlama Açısından Etkileri 

Araştırma kapsamında katılımcılara SBS’nin sisteme dönüt sağlama açısından etkilerine 

yönelik maddeler yöneltilmiştir. Öğrenciler dışındaki katılımcılara beşli Likert tipi 

derecelendirilmiş maddeler, öğrencilere ise üçlü derecelendirilmiş maddeler yöneltilmiştir. 

Söz konusu bu maddelerle SBS’nin ve SBS sonuçlarının ne düzeyde dönüt sağladığı 

konusunda genel bir sorgulama amaçlanmıştır. Elde edilen veriler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmektedir. 

Madde ortalama puanları ve puanların yığılma aralıkları dikkate alındığında, SBS’nin 

eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması konusuna okul yöneticileri ve rehber 

öğretmenler kısmen katılırken branş öğretmenleri büyük ölçüde katılmaktadır. Okul 

yöneticilerinin ancak %31’i, rehber öğretmenlerin %27’si ve branş öğretmenlerinin %41’i 

SBS’nin eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması konusuna büyük ölçüde ya da 

tamamen katılmaktadır.  
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Tablo 4.5.1. SBS’nin Sisteme Dönüt Sağlama Açısından Etkileri 

Katılma Oranı (%) 

 Katılımcı n H
iç

 

Ç
ok

 a
z 

K
ıs

m
en

 

B
üy

ük
 ö

lç
üd

e 

T
am

am
en

 

Ort. 
Yönetici 207 6,3 18,8 44,0 25,6 5,3 3,05 

Rehber Öğretmen 128 7,0 16,4 49,2 23,4 3,9 3,01 1 
Eğitim sistemine etkili geri 
bildirim sağlaması 

Branş Öğretmeni 987 3,5 12,2 43,1 33,8 7,4 3,29 

2 
Okul yönetimine okul başarısı ile 
ilgili geri bildirim sağlaması 

Yönetici 209 4,3 15,3 41,6 31,6 7,2 3,22 

Yönetici 208 3,4 17,3 45,7 27,4 6,3 3,16 

Branş Öğretmeni 988 3,2 13,9 39,8 36,6 6,5 3,29 3 
Öğrenme eksikleri hakkında 
öğrencilere geri bildirim 
sağlaması Veli 1443 7,5 9,0 33,9 28,5 21,1 3,47 

Yönetici 209 4,8 17,2 46,9 26,3 4,8 3,09 

Branş Öğretmeni 985 4,7 18,6 41,4 28,7 6,6 3,14 4 
Öğrencilerin öğrenme eksikleri 
hakkında velilere geri bildirim 
sağlaması Veli 1436 8,1 13,0 35,0 29,4 14,5 3,29 

Yönetici 206 10,7 14,6 32,5 32,5 9,7 3,16 

Rehber Öğretmen 129 14,0 18,6 34,1 27,9 5,4 2,92 

Branş Öğretmeni 981 6,0 14,3 31,9 36,1 11,7 3,33 
5 

Ortaöğretime yerleştirmede 
adaleti sağlaması 

Veli 1419 14,4 11,1 31,0 22,7 20,8 3,24 

Yönetici 209 21,5 17,2 29,2 22,0 10,0 2,82 

Rehber Öğretmen 130 39,2 16,2 24,6 11,5 8,5 2,34 

Branş Öğretmeni 985 18,9 15,7 26,5 24,9 14,0 2,99 
6 Tek sınav stresini azaltması 

Veli 1418 19,8 14,1 23,1 21,8 21,2 3,10 

Yönetici 207 11,6 19,8 36,7 22,2 9,7 2,99 

Branş Öğretmeni 985 6,8 17,4 38,0 30,1 7,8 3,15 7 
Öğrenci başarısını daha 
doğru/gerçekçi biçimde ölçmesi 

Veli 1428 11,1 12,7 31,1 24,6 20,5 3,31 

Yönetici 209 12,9 23,4 34,9 21,5 7,2 2,87 

Rehber Öğretmen 129 17,1 28,7 35,7 16,3 2,3 2,58 

Branş Öğretmeni 983 8,5 20,2 37,9 26,9 6,4 3,02 
8 

Okuldaki eğitimin 
kalitesini/niteliğini artırması 

Veli 1423 11,5 11,4 31,8 25,7 19,5 3,30 

Yönetici 209 7,2 22,5 45,9 20,1 4,3 2,92 
9 

Öğretim programlarının 
verimliliği hakkında geri bildirim 
sağlaması Branş Öğretmeni 988 4,7 18,6 44,8 26,9 5,0 3,09 

Yönetici 209 6,7 21,5 47,4 16,3 8,1 2,98 

Rehber Öğretmen 129 12,4 21,7 43,4 20,2 2,3 2,78 

Branş Öğretmeni 992 5,7 16,5 45,0 27,7 5,0 3,10 
10 

Okullarda verilen eğitimin kalitesi 
hakkında geri bildirim sağlaması 

Veli 1440 9,9 12,3 30,3 27,2 20,2 3,35 

 

SBS’nin okul yönetimine okul başarısı ile ilgili etkili geri bildirim sağlaması konusuna 

okul yöneticileri, genel olarak büyük ölçüde katılmaktadır. Okul yöneticilerinin ancak %39’u 

bu konuya büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. Diğer taraftan okul yöneticilerinin 

%20’ye yakın bir kısmı, SBS’nin okul yönetimlerine okul başarısı açısından etkili geri 

bildirim sağlaması konusuna hiç katılmamakta ya da çok az katılmaktadır. 
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SBS’nin öğrencilere öğrenme eksikleri ile ilgili dönüt sağlaması konusuna, yöneticiler 

kısmen katılırken branş öğretmenleri ve veliler olumlu büyük ölçüde katılmaktadır. Bu 

konuda branş öğretmenlerinin yaklaşık %43’ü velilerin ise yaklaşık %50’si büyük ölçüde ya 

da tamamen katılım göstermiştir. 

SBS’nin velilere, çocuklarının öğrenme eksikleri hakkında dönüt sağlaması konusuna 

yönetici ve branş öğretmenleri kısmen katılırken öğrenci velileri, büyük ölçüde katılmaktadır. 

Öğrenci velilerinin yaklaşık %44’ü, SBS’nin kendilerine çocuklarının öğrenme eksikleri ile 

ilgili dönüt sağladığı görüşüne büyük ölçüde ya da tamamen katılmaktadır. 

SBS’nin ortaöğretime geçişte adaleti sağlaması konusuna okul yöneticileri ve rehber 

öğretmenler kısmen katılırken branş öğretmenleri ve veliler, büyük ölçüde katılmaktadır. 

Branş öğretmenlerinin yaklaşık %48’i, öğrenci velilerinin ise yaklaşık %44’ü bu konuda 

büyük ölçüde ya da tamamen katılım göstermiştir. 

SBS’nin tek sınav stresini azaltması konusuna okul yöneticileri, branş öğretmenleri ve 

veliler, kısmen katılırken rehber öğretmenler çok az katılmaktadırlar. Rehber öğretmenlerin 

yaklaşık %55’i bu konuya hiç katılmamakta ya da çok az katılmaktadır ve SBS’nin tek sınav 

stresini azalttığı görüşüne düşük düzeyde katılmaktadır. 

SBS’nin öğrenci başarısını doğru ve gerçekçi bir şekilde ölçtüğü konusuna okul 

yöneticileri ve branş öğretmenleri kısmen katılırken öğrenci velileri, büyük ölçüde 

katılmaktadır. Öğrenci velilerinin yaklaşık %45’i bu konuda büyük ölçüde ya da tamamen 

katılım göstermiştir ve SBS’nin öğrenci başarısını doğru ve gerçekçi bir şekilde ölçtüğü 

görüşüne yüksek düzeyde katılmaktadır. 

SBS’nin okulda verilen eğitimin niteliğine yönelik dönüt sağlama ve okullarda verilen 

eğitimin niteliğini artırmadaki etkisi konusuna okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve branş 

öğretmenleri kısmen katılırken öğrenci velileri, büyük ölçüde katılmaktadır. Öğrenci 

velilerinin yaklaşık %45’i, bu konuda büyük ölçüde ya da tamamen katılım göstermiştir ve 

SBS’nin okullarda verilen eğitime yönelik dönüt sağlama ve eğitimin kalitesini artırmada 

etkili olduğu görüşüne yüksek düzeyde katılmaktadır. 

SBS’nin öğretim programlarının verimliliği hakkında dönüt sağlaması konusuna okul 

yöneticileri ve branş öğretmenleri kısmen katılmaktadır. Yöneticilerin yaklaşık %24’ü ve 

öğretmenlerin yaklaşık %32’si bu konuda büyük ölçüde ya da tamamen katılım göstermiştir 

ve SBS’nin öğretim programlarının verimliliğine yönelik dönüt sağladığını düşünmektedir. 

Diğer yandan yöneticilerin yaklaşık %30’u ve öğretmenlerin yaklaşık %23’ü bu konuya hiç 

katılmamakta ya da çok az katılmaktadır. 
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Tablo 4.5.2. SBS’nin Sisteme Dönüt Sağlaması Konusunda Öğrenci Görüşleri 

Katılım Düzeyi (%) 

SBS sonuçlarına göre; n Hayır Kısmen Evet 

1 
Hangi sorularda-konularda başarılı olduğum konusunda 
öğretmenlerim bana bilgi verdi 

890 11,8 29,4 58,8 

2 
Hangi sorularda-konularda başarısız olduğum 
konusunda öğretmenlerim bana bilgi verdi 

896 13,2 34,7 52,1 

3 
Okulda eksiklerimi giderebilmem için kurs, ek ders, 
v.b. düzenlemeler yapıldı 

889 30,1 21,4 48,5 

4 
Eksiklerimi gidermem için öğretmenlerim bana çeşitli 
şekillerde (çalışma planı için yardımcı olma, ödev 
verme ve izleme vb.) yardım etti 

886 19,0 31,9 49,1 

5 
Ders öğretmenlerimiz, sınıfımızın SBS sonuçlarını 
bizimle paylaştı 

859 22,1 22,1 55,8 

6 
SBS sonuçlarım hakkında okuldan bir öğretmen ailemle 
görüşme yaptı 

878 52,3 19,8 27,9 

7 
Okulun genel SBS sonuçları hakkında okul 
yönetimince öğrencilere bilgi verildi 

876 28,1 25,6 46,3 

 

Öğrencilerin azınlık oluşturmakla birlikte dikkate değer kısmının, SBS sonuçlarına 

yönelik geri bildirim almadıkları görülmektedir. Öğrencilerin %12-13’lük kısmı SBS’de 

hangi sorularda başarılı ya da başarısız oldukları konusunda öğretmenleri tarafından 

bilgilendirilmediklerini, %30’luk kısmı okulda öğrenme eksikleri gidermeye yönelik herhangi 

bir kurs, ek ders vb. düzenlenmediğini, %19’luk kısmı öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik 

herhangi bir planlama yapılmadığını, %22’lik kısmı öğretmenlerin kendileri ile SBS 

sonuçlarını paylaşmadığını, %52’lik kısmı SBS sonuçları ile ilgili olarak aileleriyle görüşme 

yapılmadığını ve %28’lik kısmı okul yönetiminin okulun SBS başarısı ile ilgili bir 

bilgilendirme yapmadığını belirtmiştir. 

 

4.6. SBS Hakkında Görüşler 

Araştırma kapsamında katılımcıların SBS hakkındaki genel görüşleri, SBS’nin genel 

etkileri genel yapısı ve amacına hizmet etme düzeyi ile ilişkilendirilerek irdelenmiştir. Elde 

edilen bulgular bu bölümde açıklanmaktadır. 

 

4.6.1. SBS’nin Genel Etkileri 

Araştırma kapsamında katılımcılara ilgili oldukları alanlarda SBS’nin genel etkilerine 

yönelik maddeler yöneltilmiştir. Beşli Likert tipi derecelenmiş ve olumlu-olumsuz yön olmak 

üzere çift yönlü olarak hazırlanmış maddelerde, SBS’nin ne düzeyde olumlu ya da olumsuz 

etkileri olduğu sorgulanmıştır. Elde edilen verilerin katılımcılar düzeyinde dağılımı Tablo 

4.6.1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4.6.1. SBS’nin Genel Etkilerine Yönelik Katılımcı Görüşleri 

 Katılma Oranı (%) 

SBS’nin Katılımcı n Ç
ok

 o
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m
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Ort. 

Yönetici 210 28,1 33,8 7,1 23,8 7,1 2,48 
Rehber Öğretmen 130 22,3 46,9 8,5 20,0 2,3 2,33 1 Öğrenciler üzerindeki etkisi 

Branş Öğretmeni 976 22,5 26,9 10,8 33,6 6,1 2,74 

Yönetici 209 33,0 27,8 10,0 25,4 3,8 2,39 
Rehber Öğretmen 129 24,0 38,8 17,8 17,1 2,3 2,35 2 Veliler üzerindeki etkisi 
Branş Öğretmeni 976 23,8 26,7 15,5 29,0 5,0 2,65 

Yönetici 208 20,2 30,3 11,5 33,7 4,3 2,72 
Rehber Öğretmen 129 7,0 27,9 28,7 31,8 4,7 2,99 3 Öğretmenler üzerindeki etkisi 
Branş Öğretmeni 973 14,1 19,4 21,7 34,1 10,7 3,08 

Yönetici 209 19,6 32,5 13,4 29,7 4,8 2,67 
Rehber Öğretmen 129 7,0 29,5 24,8 34,9 3,9 2,99 4 Okullar üzerindeki etkisi 
Branş Öğretmeni 972 14,0 20,1 18,7 36,2 11,0 3,10 

Yönetici 210 28,6 31,0 12,9 21,4 6,2 2,46 
Rehber Öğretmen 128 20,3 29,7 17,2 29,7 3,1 2,66 
Branş Öğretmeni 970 20,1 21,3 15,2 33,1 10,3 2,92 

5 Eğitim sistemi üzerindeki etkisi 

Veli 1438 18,0 17,8 18,7 27,3 18,2 3,10 

 

Ortalama madde puanları ve yığılma aralıklarına göre katılımcı görüşlerinin, ya 

olumsuz yönde fakat zayıf düzeyde ya da ne olumlu ne olumsuz yönde eğilimsiz düzeyde 

olduğu görülmektedir. 

SBS’nin öğrenciler üzerindeki genel etkileri konusunda yönetici ve rehber öğretmenler, 

olumsuz yönde fakat zayıf düzeyde görüş bildirirken branş öğretmenleri ne olumlu ne 

olumsuz yönde, eğilimsiz görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin (%62) ve rehber öğretmenlerin 

(%69) yarıdan fazlası, SBS’nin öğrencileri olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Diğer taraftan 

genelde eğilimsiz düzeyde görüş bildirmekle birlikte branş öğretmenlerinin de yaklaşık yarısı 

(%49), SBS’nin öğrencileri olumsuz etkilediği görüşünde birleşmektedir.  

Benzer şekilde SBS’nin veliler üzerindeki genel etkileri konusunda yönetici ve rehber 

öğretmenler, olumsuz yönde fakat zayıf düzeyde görüş bildirirken branş öğretmenleri ne 

olumlu ne olumsuz yönde, eğilimsiz görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin (%61) ve rehber 

öğretmenlerin (%63) yarıdan fazlası, branş öğretmenlerinin ise yaklaşık yarısı (%51), 

SBS’nin velileri olumsuz etkilediği görüşünde birleşmektedir. 
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SBS’nin öğretmenler üzerindeki etkileri konusunda katılımcılar, genel olarak ne olumlu 

ne olumsuz yönde, eğilimsiz görüş bildirmişlerdir. Bu konuda olumlu ve olumsuz görüşler, 

birbirine yakın bir dağılım göstermektedir. Yöneticilerin %51’i SBS’nin öğretmenleri 

olumsuz etkilediğini düşünürken %38’i olumu etkilediğini düşünmektedir. Rehber 

öğretmenlerin %35’i SBS’nin öğretmenleri olumsuz etkilediğini düşünürken %37’si olumlu 

etkilediğini düşünmektedir. Branş öğretmenlerinin %24’ü SBS’nin öğretmenleri olumsuz 

etkilediğini düşünürken %45’i olumlu etkilediğini düşünmektedir. Dolayısıyla bu konuda 

olumlu ve olumsuz görüşlerde açık bir genel eğilimin oluşmadığı görülmektedir. 

Benzer şekilde SBS’nin okullar üzerindeki etkileri konusunda katılımcılar, genel olarak 

ne olumlu ne olumsuz yönde, eğilimsiz görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %52’si SBS’nin 

okulları olumsuz etkilediğini düşünürken %35’i olumu etkilediğini düşünmektedir. Rehber 

öğretmenlerin %37’si SBS’nin okulları olumsuz etkilediğini düşünürken %39’u olumlu 

etkilediğini düşünmektedir. Branş öğretmenlerinin %24’ü SBS’nin okulları olumsuz 

etkilediğini düşünürken %47’si olumlu etkilediğini düşünmektedir. Dolayısıyla bu konuda 

olumlu ve olumsuz görüşlerde açık bir genel eğilimin oluşmadığı görülmektedir. 

SBS’nin eğitim sistemi üzerindeki genel etkisi konusunda yöneticiler olumsuz yönde 

fakat zayıf düzeyde görüş bildirirken diğer katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yönde, 

eğilimsiz görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin yarıdan fazlası (%60), rehber öğretmenlerin 

(%50) yarısı, SBS’nin eğitim sistemini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Branş 

öğretmenlerinin (%41) ve öğrenci velilerinin ise çoğunluğa yakın bir kısmı (%36) bu görüşte 

birleşmektedir. Diğer taraftan SBS’nin eğitim sistemini olumlu etkilediğini düşünen 

katılımcıların sayısı da dikkate değer orandadır. Okul yöneticilerinin %28’i, rehber 

öğretmenlerin %33’ü, branş öğretmenlerinin çoğunluğu oluşturan kısmı olarak %43 ve 

velilerin çoğunluğu oluşturan kısmı olarak %46’sı SBS’nin eğitim sistemini olumu 

etkilediğini düşünmektedir. Dolayısıyla bu konuda açık bir genel eğilimin oluşmadığı 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamında öğrencilere de SBS’nin genel etkisine yönelik olarak bir madde 

yöneltilmiştir. Beşli Likert tipi derecelenmiş madde düzeyinde öğrencilere, SBS’nin 

kendilerini ve ailelerini genel olarak nasıl ve ne düzeyde etkilediği sorulmuştur. Elde edilen 

veriler bu konuda gene eğilimin olum yönde fakat zayıf düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Öğrencilerin yaklaşık %51’i SBS’nin kendilerini ve ailelerini olumlu yönde etkilediğini 

düşünürken %26’sı olumsuz etkilediğini düşünmektedir. 
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4.6.2. SBS’nin Yapısı 

Araştırma kapsamında katılımcılara, bir ölçme aracı olarak SBS’nin içerik ve yapısal 

özelliklerine yönelik genel önermeler yönlendirilmiştir. Beşli Likert tipi derecelendirme ile 

sunulan önermelerde, katılımcıların bu önermelere katılım düzeyleri çift yönlü olarak 

sorgulanmıştır. Elde edilen veriler Tablo 4.6.2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.6.2. SBS’nin İçerik ve Yapısına Yönelik Görüşler 

 Katılma Oranı (%) 
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Ort. 

Yönetici 207 7,2 16,4 2,4 52,2 21,7 3,65 
1 

Öğrenilen bilgi ve becerilerin çoktan seçmeli 
sorularla değerlendirilmesi uygundur Öğretmen 960 5,4 11,6 3,2 54,0 25,8 3,83 

2 
SBS’de ölçülen bilgi ve beceriler dersime ait 
kazanımları yeterli düzeyde yansıtmaktadır 

Öğretmen 940 9,7 15,2 5,3 51,5 18,3 3,54 

3 
SBS’deki sorular derslerde öğrendiklerimizle 
ilişkilidir 

Öğrenci 950 4,1 3,2 7,8 25,2 59,8 4,33 

Yönetici 209 8,1 15,8 7,2 35,9 33,0 3,70  
4 

SBS, öğrencileri kestirme cevaplara 
yönlendirmektedir Öğretmen 946 6,8 14,1 7,7 43,1 28,3 3,72 

5 
SBS, öğrencilerin üst düzey öğrenme 
becerilerini ölçmede uygundur 

Öğretmen 949 15,9 24,7 9,1 43,0 7,4 3,01 

6 
SBS öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmede 
yeterli bir sınavdır 

Öğretmen 933 18,1 24,5 5,7 44,2 7,5 2,98 

7 
SBS öğrencilerin öğrendikleri arasında 
ilişkiler kurabilme becerisini 
değerlendirmektedir 

Öğretmen 934 11,0 20,3 8,5 48,1 12,1 3,30 

Öğretmen 944 19,4 26,3 9,2 37,9 7,2 2,87  
8 

SBS öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı 
olmasına katkıda bulunmaktadır Öğrenci 954 7,0 5,2 12,1 23,0 52,7 4,09 

9 
SBS öğrencilerin öğrenme isteklerini 
arttırmaktadır 

Öğretmen 948 18,2 21,4 9,1 41,1 10,1 3,03 

10 
SBS’ye hazırlık, derslerdeki başarımın 
artmasına yardımcı olmaktadır 

Öğrenci 959 7,5 3,6 13,6 23,9 51,4 4,08 

Yönetici 209 23,9 23,4 6,7 37,3 8,6 2,83 
Öğretmen 942 22,0 25,4 9,6 36,3 6,8 2,81 11 

SBS’de ölçülen bilgi ve beceriler eğitimli bir 
bireyde bulunması gereken önemli özellikleri 
yansıtmaktadır. Öğrenci 956 10,1 4,7 8,1 21,2 55,9 4,08 

12 
SBS okul başarısını saptama açısından etkili 
bir yöntemdir 

Öğretmen 947 20,2 22,1 6,2 41,2 10,3 2,99 

 

Madde ortalamaları ve yığılma aralıkları dikkate alındığında öğrenilen bilgi ve 

becerilerin çoktan seçmeli sorularla değerlendirilmesinin uygunluğu konusunda, yönetici ve 

öğretmenler katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin (%74) 

ve öğretmenlerin (%80) ağırlıklı çoğunluğu öğrenilen bilgi ve becerilerin çoktan seçmeli 

sorularla değerlendirilmesini kısmen ya da tamamen uygun bulmaktadır. 
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SBS’de ölçülen bilgi ve becerilerle ders düzeyindeki kazanımların örtüşmesi konusunda 

öğretmenler, madde ortalaması ve yığılma aralıkları dikkate alındığında, katıma yönünde 

fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin ağırlıklı çoğunluğu (%70), kısmen 

ya da tamamen, SBS’de ölçülen bilgi ve becerilerin derslerine ait kazanımları yeterli düzeyde 

yansıttığını düşünmektedir. 

Diğer taraftan öğrenciler, SBS’de çıkan soruların derslerde öğrendikleri ile ilişkili 

olması konusunda katılma yönünde ve güçlü düzeyde görüş bildirmişleridir. Öğrencilerin 

ağırlıklı çoğunluğu (%85), kısmen ya da tamamen, SBS’de çıkan soruların derslerde 

işledikleri ile ilişkili olduğunu düşünmektedir.  

Madde ortalamaları ve yığılma aralıkları dikkate alındığında SBS’nin öğrencileri 

kestirme cevaplara yönlendirmesi konusunda, yönetici ve öğretmenler katılma yönünde fakat 

zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin (%67) ve öğretmenlerin (%71) ağırlıklı 

çoğunluğu, kısmen ya da tamamen, SBS’nin öğrencileri kestirme cevaplara yönlendirdiğini 

düşünmektedir.  

Madde ortalamaları ve yığılma aralıkları dikkate alındığında öğretmenler, SBS’nin üst 

düzey öğrenme becerilerini ölçmeye uygunluğu, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmede 

yeterliliği, öğrencilerin öğrenme isteklerini artırması ve okul başarısını belirleme açısından 

etkililiği konularında orta düzeyde katılım göstermişler ve bir eğilim göstermemişlerdir. Bu 

konularda öğretmenlerin yarıya yakın kısmı (%50-52) katılma yönünde görüş bildirirken yine 

yarıya yakın kısmı (%40-45) katılmama yönünde görüş bildirmişlerdir. Dolayısıyla bu 

konularda çoğunluğun yöneldiği açık bir eğilim ve görüş ortaya çıkmamıştır. 

SBS’nin öğrencilerin öğrendikleri arasında ilişkiler kurabilmesi becerisini 

değerlendirdiği yönündeki görüşlere öğretmenler zayıf düzeyde katılmaktadırlar. 

Öğretmenlerin yarıdan fazlası (%60) bu görüşe kısmen ya da tamamen katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrenmelerin kalıcılığına SBS’nin etkisi, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre 

sorgulanmıştır. Bu konuda öğretmen ve öğrenci ortalama puanları ile yığılma aralıkları 

arasında betimsel farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğretmenler genel olarak ne katılma ne 

katılmama yönünde görüş bildirirken öğrenciler, katılma yönünde ve güçlü düzeyde görüş 

bildirmişlerdir. Öğretmenler arasında yaklaşık aynı düzeyde (%47) bu görüşe katılma ve 

katılmama yönünde görüş bildirilmiştir. Öğrencilerin ise ağırlıklı çoğunluğu (%78) bu görüşe 

kısmen ya da tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla SBS’nin öğrenmelerin 

kalıcılığını sağlamadaki etkisi konusunda, öğretmenler arasında açık bir eğilim oluşmamakla 

birlikte öğrenciler arasında katılma yönünde bir eğilim oluştuğu görülmektedir. 
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Bu bulguyu destekler şekilde öğrenciler, SBS hazırlık çalışmalarının ders başarılarını 

artırması konusunda katılma yönünde ve güçlü düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin 

ağırlıklı çoğunluğu (%75), SBS hazırlık çalışmalarının ders başarılarını artırmada etkili 

olduğunu düşünmektedir. 

SBS’de ölçülen bilgi ve becerilerin eğitimli bir bireyde bulunması gereken önemli 

özellikler olduğu konusunda yönetici ve öğretmenler, ne katılma ne katılmama yönünde 

eğilimsiz düzeyde görüş bildirirken, öğrenciler katılma yönünde ve güçlü düzeyde görüş 

bildirmişlerdir. Öğrencilerin ağırlıklı çoğunluğu (%77), kısmen ya da tamamen, SBS’de 

önemli bilgi ve becerilerin ölçüldüğünü düşünmektedir. Yönetici ve öğretmenler arasında ise 

bu görüşe katılma ve katılmama düzeylerinin yarıya yakın düzeyde ayrıştığı, buna bağlı 

olarak açık ve net bir eğilimin oluşmadığı görülmektedir. 

 

4.6.3. SBS’nin Amacına Hizmet Etme Düzeyi 

Araştırma kapsamında katılımcılara, SBS’nin genel amaçlarına uygunluğu ve bu 

amaçları gerçekleştirme durumuna yönelik önermeler yöneltilmiştir. Beşli Likert tipi 

derecelenmiş madde yapısında yöneltilen önermelerle, SBS’nin amacına uygunluğu 

sorgulanmıştır. Elde edilen veriler, katılımcılar düzeyinde Tablo 4.6.3’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.6.3. SBS’nin Amacına Hizmet Etme Düzeyine Yönelik Görüşler 
Katılma Oranı (%) 
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Ort. 
Yönetici 207 6,3 18,8 44,0 25,6 5,3 3,05 

Rehber Öğretmen 128 7,0 16,4 49,2 23,4 3,9 3,01 1 
Eğitim sistemine etkili geri bildirim 
sağlaması 

Branş Öğretmeni 987 3,5 12,2 43,1 33,8 7,4 3,29 

Yönetici 206 10,7 14,6 32,5 32,5 9,7 3,16 

Rehber Öğretmen 129 14,0 18,6 34,1 27,9 5,4 2,92 

Branş Öğretmeni 981 6,0 14,3 31,9 36,1 11,7 3,33 
2 

Ortaöğretime yerleştirmede adaleti 
sağlaması 

Veli 1419 14,4 11,1 31,0 22,7 20,8 3,24 

Yönetici 209 21,5 17,2 29,2 22,0 10,0 2,82 

Rehber Öğretmen 130 39,2 16,2 24,6 11,5 8,5 2,34 

Branş Öğretmeni 985 18,9 15,7 26,5 24,9 14,0 2,99 
3 Tek sınav stresini azaltması 

Veli 1418 19,8 14,1 23,1 21,8 21,2 3,10 

Yönetici 207 11,6 19,8 36,7 22,2 9,7 2,99 

Branş Öğretmeni 985 6,8 17,4 38,0 30,1 7,8 3,15 4 
Öğrenci başarısını daha 
doğru/gerçekçi biçimde ölçmesi 

Veli 1428 11,1 12,7 31,1 24,6 20,5 3,31 

Yönetici 209 12,9 23,4 34,9 21,5 7,2 2,87 

Rehber Öğretmen 129 17,1 28,7 35,7 16,3 2,3 2,58 

Branş Öğretmeni 983 8,5 20,2 37,9 26,9 6,4 3,02 
5 

Okuldaki eğitimin kalitesini 
artırması 

Veli 1423 11,5 11,4 31,8 25,7 19,5 3,30 
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Madde ortalamaları ve yığılma noktaları dikkate alındığında katılımcıların genellikle 

SBS’nin amacına yoğunluğu konusundaki görüşlere kısmen katıldıkları görülmektedir. 

Betimsel olarak branş öğretmenleri ve öğrenci velileri arasında görüşlere büyük ölçüde ya da 

tamamen katılım yüzdelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. En düşük katılım oranları 

ise rehber öğretmenler arasında görülmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan genel eğilim, 

SBS’nin söz konusu amaçları kısmen gerçekleştirdiği yönündedir. 

Ortaya çıkan genel eğilimden farklı olarak öğretmenlerin (%48) ve velilerin (%45) 

büyük çoğunluğu SBS’nin ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlaması konusuna büyük 

ölçüde ya da tamamen katıldıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Branş öğretmenlerinin 

büyük çoğunluğu (%41) SBS’nin eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması konusuna, 

öğrenci velilerinin büyük çoğunluğu (%45) ise SBS’nin öğrenci başarısını daha gerçekçi 

biçimde ölçmesi ve okulda verilen eğitimin kalitesini artırması konularına büyük ölçüde ya da 

tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Olumlu yönde katılım oranlarının en yüksek olduğu görüşler, SBS’nin eğitim sistemine 

etkili geri bildirim sağlaması ve ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlaması konularında 

olmuştur. Katılım düzeyinin en düşük olduğu görüş ise SBS’nin tek sınav stresini azaltması 

olmuştur.  

Yöneticilerin %32’si, rehber öğretmenlerin %20’si, branş öğretmenlerinin %39’u ve 

öğrenci velilerinin %43’ü SBS’nin tek sınav stresini azalttığı görüşüne büyük ölçüde ya da 

tamamen katılırken, yine yöneticilerin %39’u, rehber öğretmenlerin %55’i, branş 

öğretmenlerinin %35’i ve öğrenci velilerinin %34’ü bu görüşe hiç katılmamakta ya da çok az 

katılmaktadır.  

SBS’nin amacına uygunluğuna yönelik her bir madde düzeyinde benzer durum söz 

konusudur. Yani görüşlere büyük ölçüde ya da katılım düzeyleri ile hiç katılmama ya da çok 

az katılma düzeylerinin birbirine yakın olduğu, ağırlıklı yığılmaların ise kısmen düzeyinde 

olduğu görülmektedir. 

 

4.7. Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’ne Yönelik Görüşler 

Araştırma kapsamında öğrencilere öğretim görmek istedikleri ve öğrenci velilerine ise 

çocuklarının eğitim almalarını istedikleri okul türü sorulmuştur. Elde edilen veriler Tablo 

4.7.1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4.7.1. Ortaöğretimde Tercih Edilen Okul Türleri 

Katılımcı 
Veli Öğrenci Okul Türleri 

f % f % 
1 Fen Lisesi 679 46,8 346 36,4 
2 Anadolu Lisesi 288 19,9 165 17,4 
3 Anadolu Öğretmen Lisesi 182 12,6 137 14,4 
4 Genel Lise 59 4,1 61 6,4 
5 Anadolu Meslek Lisesi 54 3,7 53 5,6 
6 Anadolu Teknik Lise 46 3,2 46 4,8 
7 Meslek Lisesi 44 3,0 35 3,7 
8 Anadolu Ticaret Lisesi 23 1,6 25 2,6 
9 Ticaret Lisesi 15 1,0 11 1,2 
10 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 10 0,7 8 0,8 
11 Diğer 50 3,5 63 6,6 

Toplam 1450 100,0 950 100,0 
 

Velilerin çocuklarını göndermek istedikleri okul türü ile öğrencilerin gitmek istedikleri 

okul türlerinin tercih sırası olarak örtüştüğü görülmektedir. Velilerin yarıya yakın kısmı 

(%47) çocuklarının Fen Lisesinde eğitim almasını istemektedir. Öğrenciler arasında Fen 

Lisesinde eğitim almak isteyenlerin sayısı daha az olmakla birlikte Fen Lisesinde okumak 

isteyen öğrenciler (%36) ilk sırada gelmekte ve yine çoğunluğu oluşturmaktadır. Tercih 

sıralamasına göre gerek veliler gerekse öğrenciler tarafından ikinci ve üçüncü sırada Anadolu 

Lisesi ve Anadolu Öğretmen Liseleri tercih edilmektedir. Fen ve Anadolu Liselerinden sonra 

dördüncü sırada Genel Liselerin, ondan sonra mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tercih 

edildiği görülmektedir. En az tercih edilen okul türleri, sağlık meslek liseleri, askeri liseler, 

polis okulları, tarım meslek liseleri gibi ortaöğretim kurumları olmuştur. Bu okul türlerinin 

tercih edilme oranları oldukça düşük olduğu için bunlar ‘Diğer’ kategorisinde toplanmıştır. 

Araştırma kapsamında katılımcılara ortaöğretime geçişte kullanılabilecek bazı alternatif 

modellere yönelik görüşler yöneltilmiştir. Beşli Likert tipi çift yönlü dereceleme ile verilen bu 

görüşlere katılma düzeyleri sorgulanmıştır. Elde edilen veriler Tablo 4.7.2’de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4.7.2. Ortaöğretime Geçişte Alternatif Modellere Yönelik Görüşler 

 Katılma Oranı (%) 

 Katılımcı n T
am

am
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um
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Ort.

Yönetici 209 44,5 10,0 2,4 21,5 21,5 2,66 
Rehber Öğretmen 128 53,1 17,2 2,3 11,7 15,6 2,20 
Branş Öğretmeni 946 41,6 12,6 3,2 20,3 22,3 2,69 
Veli 1425 33,6 10,4 6,5 15,9 33,6 3,06 

1 
6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS 
yapılmalıdır 

Öğrenci 934 26,9 4,2 9,0 13,2 46,8 3,49 

Yönetici 209 51,2 19,1 4,8 21,1 3,8 2,07 
Rehber Öğretmen 126 50,8 19,8 4,0 18,3 7,1 2,11 
Branş Öğretmeni 931 55,6 15,8 6,3 15,9 6,3 2,02 
Veli 1393 46,9 14,5 13,0 17,4 8,2 2,25 

2 
Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS 
yapılmalıdır  

Öğrenci 931 50,8 6,8 18,4 13,3 10,7 2,26 

Yönetici 206 26,2 11,2 4,4 18,9 39,3 3,34 
Rehber Öğretmen 126 34,1 15,1 4,0 22,2 24,6 2,88 
Branş Öğretmeni 929 38,6 11,7 6,1 16,6 26,9 2,81 
Veli 1400 38,4 10,4 10,5 16,6 24,1 2,78 

3 
Sadece 8. sınıf sonunda SBS 
yapılmalıdır 

Öğrenci 922 48,8 6,3 10,6 9,4 24,8 2,55 

Yönetici 203 13,3 10,3 8,4 22,2 45,8 3,77 
Rehber Öğretmen 125 15,2 6,4 4,8 24,8 48,8 3,86 
Branş Öğretmeni 921 21,2 9,7 9,6 16,2 43,4 3,51 
Veli 1396 19,6 6,4 16,4 18,8 38,8 3,51 

4 
SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi 
geliştirilmelidir  

Öğrenci 917 27,8 5,1 16,5 13,5 37,1 3,27 

Yönetici 205 17,1 8,8 5,4 33,2 35,6 3,61 
Rehber Öğretmen 125 16,8 6,4 7,2 37,6 32,0 3,62 
Branş Öğretmeni 935 17,4 9,9 10,4 32,8 29,4 3,47 
Veli 1377 18,4 8,6 15,2 27,5 30,4 3,43 

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi 
ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

Öğrenci 915 24,3 5,5 17,0 16,7 36,5 3,36 

Yönetici 207 19,8 14,5 3,4 30,9 31,4 3,40 
Rehber Öğretmen 126 22,2 17,5 4,0 31,0 25,4 3,20 
Branş Öğretmeni 944 21,6 12,7 4,6 31,1 30,0 3,35 
Veli 1400 16,1 10,5 11,0 29,4 33,0 3,53 

6 
Okul notlarının büyük ölçüde dikkate 
alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır 

Öğrenci 917 18,2 8,5 14,6 20,5 38,2 3,52 

Yönetici 207 3,4 5,8 3,4 14,5 72,9 4,48 
Rehber Öğretmen 129 5,4 ,8 8,5 26,4 58,9 4,33 
Branş Öğretmeni 939 8,2 7,8 4,6 24,2 55,2 4,11 
Veli 1405 9,5 7,8 10,5 20,1 52,2 3,98 

7 
Liseler arasındaki kalite farklılıkları 
giderilmelidir 

Öğrenci 923 21,6 4,2 18,3 13,7 42,3 3,51 

Yönetici 206 18,4 8,3 5,3 30,6 37,4 3,60 
Rehber Öğretmen 129 26,4 17,1 7,8 30,2 18,6 2,98 
Branş Öğretmeni 937 12,8 9,6 6,0 30,3 41,3 3,78 

8 
Başarılı öğrencilerin iyi liselere, daha 
az başarılı öğrencilerin diğer liselere 
yerleştirilmesi uygundur 

Veli 1398 20,5 10,2 11,4 26,0 31,9 3,39 

Rehber Öğretmen 125 48,8 24,0 3,2 14,4 9,6 2,12 
9 

SBS her öğrenciye uygun bir 
değerlendirme biçimidir Veli 1392 27,6 13,4 11,3 23,3 24,4 3,03 
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Madde ortalamaları ve yığılma noktaları dikkate alındığında 6, 7 ve 8. sınıf sonunda 

SBS yapılması görüşünde okul yöneticileri, branş öğretmenleri ve öğrenci velileri ne katılma 

ne katılmama yönünde, eğilimsiz düzeyde görüş bildirmişlerdir. Bu konuda rehber 

öğretmenler katılmama yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirirken öğrenciler, katılma 

yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılması 

görüşüne yöneticilerin %23’ü, rehber öğretmenlerin %27’si, branş öğretmenlerinin %43’ü, 

velilerin %50’si ve öğrencilerin %60’ı kısmen ya da tamamen katılmaktadır. Diğer taraftan 

yöneticilerin %56’sı, rehber öğretmenlerin %70’i, branş öğretmenlerinin %54’ü, velilerin 

%44’ü ve öğrencilerin %31’i bu görüşe tamamen ya da kısmen katılmamaktadır. Bu konudaki 

en yüksek katılım oranları öğrenci ve velilerden gelirken en yüksek katılmama oranları rehber 

öğretmenlerden gelmiştir. 

Sadece 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılması görüşünde katılımcılar, benzer eğilim 

göstermektedirler. Bu konuda katılımcılar genel olarak katılmama yönünde fakat zayıf 

düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %70’i, rehber öğretmenlerin %71’i, branş 

öğretmenlerinin %71’i, velilerin %61’i ve öğrencilerin %58’i bu görüşe tamamen ya da 

kısmen katılmamaktadırlar. Katılımcıların yarıdan fazlası, bu görüşe katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılması görüşünde rehber öğretmenler, branş 

öğretmenleri ve öğrenci velileri ne katılma ne katılmama yönünde, eğilimsiz düzeyde görüş 

bildirmişlerdir. Bu konuda okul yöneticileri katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş 

bildirirken öğrenciler, katılmama yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Sadece 

8. sınıf sonunda SBS yapılması görüşüne yöneticilerin %59’u, rehber öğretmenlerin %47’si, 

branş öğretmenlerinin %44’ü, velilerin %41’i ve öğrencilerin %34’ü kısmen ya da tamamen 

katılmaktadır. Diğer taraftan yöneticilerin %37’si, rehber öğretmenlerin %49’u, branş 

öğretmenlerinin %50’si, velilerin %49’u ve öğrencilerin %55’i bu görüşe tamamen ya da 

kısmen katılmamaktadır. Bu konudaki en yüksek katılım oranları yöneticilerden gelirken en 

yüksek katılmama oranları rehber öğrencilerden gelmiştir. 

SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmesi konusunda katılımcılar, katılma 

yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %68’i, rehber öğretmenlerin 

%74’ü, branş öğretmenlerinin %60’ı, velilerin %58’i ve öğrencilerin %51’i SBS’nin yer 

almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmesi görüşüne kısmen ya da tamamen katılmaktadır. Bu 

konudaki en yüksek katılım oranları rehber öğretmenlerden gelirken en yüksek katılmama 

oranları öğrencilerden ve branş öğretmenlerinden gelmiştir. 
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SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı yapılması konusunda 

katılımcılar, katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %69’u, 

rehber öğretmenlerin %70’i, branş öğretmenlerinin %62’si, velilerin %58’i ve öğrencilerin 

%53’ü SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı yapılması görüşüne 

kısmen ya da tamamen katılmaktadır. Bu konudaki en yüksek katılım oranları yönetici ve 

rehber öğretmenlerden gelirken en yüksek katılmama oranları öğrencilerden gelmiştir. 

Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olması konusunda 

katılımcılar, katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %62’si, 

rehber öğretmenlerin %56’sı, branş öğretmenlerinin %61’i, velilerin %62’si ve öğrencilerin 

%59’u bu görüşe kısmen ya da tamamen katılmaktadır.  

Katılımcılar arasında katılma yönünde en yüksek katılım oranları, liseler arasındaki 

kalite farklılıklarının giderilmesi konusunda ortaya çıkmıştır. Bu konuda öğrenciler dışındaki 

diğer katılımcılar, katılma yönünde ve güçlü düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler ise 

yine katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin %84’ü, rehber 

öğretmenlerin %85’i, branş öğretmenlerinin %79’u, velilerin %72’si ve öğrencilerin %56’sı 

liseler arası kalite farklarının giderilmesi görüşüne kısmen ya da tamamen katılmaktadır. Bu 

konudaki en yüksek katılım oranları yöneticilerden gelirken en yüksek katılmama oranları 

öğrencilerden gelmiştir. 

Başarılı öğrencilerle daha az başarılı öğrenciler arasında ortaöğretimde gidecekleri 

okullar açısından ayrım yapılması konusunda rehber öğretmenler dışında diğer katılımcılar 

katılma yönünde fakat zayıf düzeyde görüş bildirmişlerdir. Rehber öğretmenler ise bu konuda 

ne katılma ne katılmama yönünde, eğilimsiz düzeyde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin 

%68’i, rehber öğretmenlerin %49’u, branş öğretmenlerinin %71’i ve velilerin %58’i bu 

ayrımın uygunluğu görüşüne kısmen ya da tamamen katılmaktadır. Diğer taraftan 

yöneticilerin %25’i, rehber öğretmenlerin %44’ü, branş öğretmenlerinin %22’si ve velilerin 

%31’i bu ayrımın uygunluğu görüşüne kısmen ya da tamamen katılmamaktadır. Bu konudaki 

en yüksek katılım oranları branş öğretmenlerinden gelirken en yüksek katılmama oranları 

rehber öğretmenlerden gelmiştir. 

SBS’nin her öğrenciye uygun bir değerlendirme biçimi olup olmadığı, rehber öğretmen 

ve veli görüşleri açısından sorgulanmıştır. Bu konuda rehber öğretmenler, katılmama yönünde 

fakat zayıf düzeyde görüş bildirirken veliler, ne katılma ne katılmama yönünde, eğilimsiz 

düzeyde görüş bildirmişlerdir. Rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%73), velilerin ise 

yarıdan az olmakla birlikte önemli bir çoğunluğu (%41), SBS’nin her öğrenciye uygun bir 

değerlendirme biçimi olduğu görüşüne katılmamaktadır. 
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Ortaöğretime geçişte önerilen modellere yönelik katılımcı görüşleri genel olarak 

değerlendirildiğinde, katılma yönünde en yüksek oranlar, liseler arasındaki kalite farklarının 

giderilmesi konusunda gerçekleşmiştir. Diğer taraftan katılmama yönünde en yüksek oranlar 

ise sadece 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılması görüşünde gerçekleşmiştir. 

 

4.8. Eğitim Paydaşlarının Görüş Ve Önerileri 

Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) Değerlendirilmesi araştırması kapsamında eğitimin 

önemli paydaşlarından Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşlarının görüşlerine başvurulmuştur. 21 İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 24 eğitim fakültesi 

ve 7 sivil toplum örgütü, aynı zamanda araştırmanın boyut ve alt boyutlarını oluşturan 

aşağıdaki kapsamda görüşlerini bildirmişlerdir. 

 

Kapsam: 

1. SBS’nin mali açıdan etkileri 

2. SBS’nin öğrencilerin duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimleri üzerindeki 

etkileri 

3. SBS’nin okul başarısı üzerindeki etkileri  

4. SBS’nin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkileri  

5. SBS’nin öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerindeki etkileri 

6. SBS’nin öğrenci-öğretmen-veli ilişkileri üzerindeki etkileri  

7. SBS’nin öğretme-öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri 

8. SBS’nin sisteme dönüt sağlama açısından etkileri 

9. SBS’ye yönelik öneriler 

10. Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’nin oluşturduğu olumlu ve olumsuz durumlar 

11. Ortaöğretime geçiş sistemine yönelik öneriler 

 

Elde edilen görüşlere bağlı veriler ayrı başlıklar halinde fakat bir bütün olarak 

değerlendirilmiştir. Üniversiteler ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden elde edilen veriler 

arasında bir genel eğilim belirlenmekle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları açısından aynı 

durum söz konusu değildir. Sivil toplum kuruluşları, sendikalardan birliklere, derneklerden 

vakıflara oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadırlar. Bu çeşitliliğe bağlı olarak 

kuruluşların görüşleri arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu görüşler mümkün 

olduğu ölçüde genel bir eğilim ortaya koyacak şekilde değerlendirilmekle birlikte farklı 

görüşler ayrı paragraflar halinde ele alınmıştır.  
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Söz konusu görüşler nitel veriler olarak değerlendirilmiş, tematik yaklaşımla 

boyutlandırılarak çözümlenmiştir. Bu bölümde İl Millî Eğitim Müdürlükleri, üniversite ve 

sivil toplum örgütlerinin SBS’ye yönelik görüş ve önerileri araştırma boyutlarına göre ele 

alınmıştır. Bu kapsamda belirlenen on boyut altında, görüşü alınan kurum ve kuruluşların 

tespit ve önerilerine yer verilmiş, her boyut sonunda bir genel değerlendirme yapılarak bu 

görüşler arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinden hareketle bir genel eğilim belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

4.8.1. SBS’nin Mali Açıdan Etkileri 

 

4.8.1.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin tamamına yakını SBS nedeniyle mali açıdan olumsuz bir tablonun 

oluştuğu konusunda uzlaşmaktadır. Bir üniversite hariç diğer üniversiteler, SBS’nin gerek 

öğrenci ve veliler gerekse ülke ve eğitim sistemi açısından ek bir ekonomik yük getirdiği 

yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Görüşlerde, SBS’nin dolaylı etkilerinden birinin, dershanelere olan bağımlılığın 

azaltılacağı ve dershaneye gidilmesine ihtiyaç kalmayacağı yönündeki söylemlere atıfta 

bulunularak gelinen noktanın bundan çok farklı olduğu ifade edilmektedir. 4. ve 5. sınıf 

düzeyine kadar indirgenmiş öğrenci kayıtları, bir yandan dershaneye gitme yaşının düştüğünü 

diğer yandan dershaneye gitme süresinin arttığını göstermektedir. Bu noktada dershanelere 

olan yönelim ve bağımlılığın artmış olduğu, bir tespit ve görüş olarak belirtilmektedir. Bu 

yönelimin temelinde; SBS ile öğretim programı arasındaki ilişkinin yeterince anlaşılamamış 

olması, ortaöğretimdeki okul çeşitliliğinin talepleri karşılamakta yetersiz kalması, ailelerin 

çocuklarının geleceklerine yönelik yoğun kaygıları vb. nedenler doğrultusunda SBS’nin, 

amacından uzak bir şekilde gerek öğrenci ve veliler, gerek öğretmen ve yöneticiler tarafından 

bir yarışma mantığı içerisinde algılanması yatmaktadır.  Dershaneye gönderme, aileler için bir 

zorunluluk olarak görülmektedir. Bu noktada ‘Veliler, dershanelere neden yöneliyor? Okul 

eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz mi kalıyor?’ gibi soruların yanıtlarının 

aranması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

SBS’nin ailelere getirdiği mali yük öncelikle çocuklarını dershaneye göndermelerine 

bağlı olarak ayrılan kaynaklar ve yapılan harcamalar ile ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda, 

sadece dershane kayıt ücretleri değil, ulaşım, yemek, kırtasiye, eğitim materyalleri, sınav giriş 

ücretleri gibi dolaylı harcamaların da önemli bir yekûn tuttuğu vurgulanmaktadır. Özellikle 

test kitapları, deneme sınav kitap ve kitapçıkları, sınava hazırlık kitapları gibi materyallere 
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fazlasıyla harcama yapıldığı belirtilmektedir. Bu ücretlerin önemli bir oranda kredi 

kullanımıyla karşılandığı, bu duruma bağlı olarak aile bütçesindeki borç yükünün arttığı 

verilen örnek olaylar arasındadır. 

Okul öğrenmelerinin dışında dershanelere yönelimden bahsedildiği kadar olmasa da 

özel derse olan yönelime de değinilmektedir. Buna göre SBS nedeniyle özel ders talep ve 

ihtiyaçlarında da önemli bir artış yaşanmaktadır.  

SBS’nin etkisiyle öğrenci ve velilerin okul dışı kaynaklara yönelmesi birkaç açıdan 

oldukça sakıncalı görülmektedir. Öncelikle dershanelerin konumundaki değişim, eğitimde 

fırsat eşitsizliğini artırıcı bir etki olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik durumu uygun 

olmayan aileler, çocuklarının bu tür faaliyetlerden faydalanmalarını sağlayamamaktadır. 

Ayrıca kent-kırsal ayrımına bağlı olarak dershane vb. imkânlardan her öğrencinin faydalanma 

imkânı olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla dershanelere bağımlılık ve yönelim, dolaylı 

olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini de beraberinde getirmektedir. İkinci olarak kullanılan 

kaynakların eğitimin amaçları ile örtüşmemesi dolayısıyla ortaya çıkan kayıplara vurgu 

yapılmaktadır. 

Daha az değinilmekle birlikte SBS nedeniyle ortaya çıkan olumsuz mali etkilerden bir 

diğerinin ülke ekonomisi ile ilişkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Sınav kitapçıklarının 

hazırlanması, basılması, değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan insan kaynakları ve 

ekonomik kaynaklar açısından değerlendirildiğinde SBS uygulaması, bir bütün olarak ülke 

ekonomisine de önemli bir yük getirmektedir.  

 

4.8.1.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları aracılığıyla elde edilen İl Millî Eğitim Müdürlükleri 

görüşleri, SBS’nin mali etkilerinin olumsuz olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.  

Bu etkilerin iki ana grupta toplanması mümkündür:  

i) İl Millî Eğitim Müdürlükleri görüşlerine göre SBS, öncelikle aileleri mali açıdan 

olumsuz yönde etkilemektedir. Ailelerin eğitim harcamaları için ayırdığı ya da 

ayırmak zorunda oldukları kaynak artmıştır.  

ii) İl Millî Eğitim Müdürlükleri görüşlerine göre SBS, sınavın hazırlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ihtiyaç duyulan insan gücü kaynağı 

ve ekonomik kaynaklar açısından değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve Millî 

Eğitim Bakanlığı bütçesine önemli bir mali yük getirmektedir.  

SBS, dershaneler başta olmak üzere özel ders, test büroları, etüt merkezleri gibi okul 

dışı öğretim faaliyetlerine yönelim ve bağımlılığı artırmıştır. Bu bağımlılık ve yönelimin 



64 
 

temelinde, SBS’nin öğrenci ve veliler tarafından bir yarışma sınavı olarak algılanması ve 

velilerin çocukları ile ilgili yoğun gelecek kaygıları yatmaktadır. Özellikle velilerin 

dershaneler başta olmak üzere benzeri okul dışı faaliyetlere yöneliminde, öğretim 

programlarını yeterince tanımamış olmaları, yönetici ve öğretmenlerin programı uygulama 

eksiklikleri, SBS’nin kapsam ve içeriğinin istenen düzeyde anlaşılamamış olmasının da etkili 

olduğu belirtilmektedir. Bu noktada İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan 

ücretsiz deneme sınavları, öğretim programları ile SBS uyumuna değinen örnekler üzerinden 

hareketle okul dışı faaliyetlere başvurulmasının gereksiz olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Velilerin çocuklarını 4. sınıftan itibaren dershane, özel ders, etüt merkezi vb. 

faaliyetlere yönlendirme ihtiyacında oldukları bir tespit olarak ifade edilmektedir. Bu durum 

sınav odaklı bir eğitim modelinin ortaya çıkmasının da nedeni olarak görülmektedir. Okul dışı 

faaliyetlere yönelim, doğrudan ödenen ücretlerin yanı sıra ulaşım, servis, yemek, test kitabı ve 

benzeri öğretim materyalleri gibi kalemlere yapılan harcamaları da beraberinde getirmektedir. 

SBS’nin, dershaneler başta olmak üzere okul dışı faaliyetlere yönelimi artırmakla 

dolaylı olarak eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortaya çıkmasını tetiklediği bir başka tespit olarak 

üzerinde ısrarla durulan konular arasındadır. Bu noktada ailelerin ekonomik olarak kendilerini 

zorladıkları, bu nedenle eğitim harcamalarının önemli bir kısmının kredi kartları aracılığı ile 

yapıldığı, bu borçların ödenmesinde ciddi zorlukların yaşandığı ve hatta zaman zaman 

ödenemediği üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitsizliğinin bir örneği 

olarak, ortaya çıkan sınav odaklı yapıda ekonomik açıdan daha üst seviyede bulunan ailelerin 

çocuklarının önemli üstünlüklere sahip olduğu tespitine ulaşılmaktadır. 

SBS’ye giriş için ödenen ücretlerin de ailelere ilave bir yük getirdiği, bu duruma bağlı 

olarak özellikle kırsal kesimde SBS’ye katılım oranlarının giderek düştüğü tespitlerine yer 

verilmektedir. Ayrıca kent-kırsal ayrımından hareketle, sınav merkezlerinden uzakta ikamet 

eden ailelerin ulaşım giderlerine de dikkat çekilmektedir.  

SBS’nin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden aldığı önemli pay üzerinden ülke 

ekonomisine getirdiği yük değerlendirilirken, sınavın ve sınav kitapçıklarının 

hazırlanmasında, sınavın uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan insan gücü 

kaynağı ve ekonomik kaynaklar vurgulanırken, sınavın yapıldığı okulların elektrik, su vb. 

giderleri ile ulaşım amacıyla kullanılan taşıt ve toplu taşım araçlarının yakıt tüketimine bağlı 

ekonomik kaybın da önemli bir rakam oluşturduğu ifade edilmektedir. 
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4.8.1.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşları, farklı açılardan ele almakla birlikte SBS’nin etkilerinin genel 

olarak olumsuz yönde olduğunu, dolayısıyla mali açıdan da önemli sıkıntılara yol açtığını 

belirtmektedir.  Dershanelere gitme yaşı düşmüş ve dershaneler başta olmak üzere okul dışı 

kaynaklara yönelimin artmış olması, üzerinde durulan ortak görüşlerden biridir. Bu durumun 

eğitim harcamalarını artırdığı tespit edilmektedir. 

Okul dışı kaynaklara yönelime ilişkin belirtilen gerekçelerden biri; ailelerin, devletin 

sunduğu eğitim-öğretim hizmetlerinden memnun olmamalarıdır. Bu durum özel okullara, 

dershanelere ve diğer kaynaklara yönelimin temel gerekçesidir. Bu noktada, yaşanan 

gelişmelerin eğitimin paralı hale gelmesine yol açtığı vurgulanmaktadır. Paralı eğitimin, 

eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bir gelişme olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Bir diğer görüş olarak SBS’nin yayınevlerini ve reklam firmalarını ticari anlamda 

destekleyen ve yönlendiren bir etki ortaya çıkardığı üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda söz 

konusu maliyetlerin ailelere yansıdığı belirtilmektedir.  

SBS’nin ülke ekonomisine olumsuz etkileri üzerinde de durulmaktadır. Devlet 

bütçesinden eğitime ayrılan paya dikkat çekilirken, gerek okullarda gerek Bakanlık merkez 

birimlerinde SBS ile ilgilenen kadroların oluşturduğu maliyetten bahsedilmektedir. 

 

4.8.1.4. Değerlendirme 

Gerek üniversiteler gerek İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve gerekse Sivil Toplum 

Kuruluşlarından elde edilen veriler SBS’nin mali açıdan öncelikle aileleri etkilediğini açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Bu etki, dershaneler başta olmak üzere özel ders, etüt merkezi, 

test büroları gibi okul dışı kaynaklara yönelim ve bağımlılığın artmasına, bunlara 

başvurulmasının bir zorunluluk haline dönüşmesine, dershaneye gitme yaşının düşmesine ve 

dershaneye gitme süresinin artmasına, buna bağlı diğer dolaylı giderlere dayalı olumsuz bir 

ekonomik yükü ifade etmektedir. Diğer taraftan hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan insan kaynakları ve ekonomik kaynaklar açısından 

SBS, ülke ekonomisine de önemli bir yük getirmektedir. SBS’nin eğitim ve öğretim açısından 

bazı önemli getirileri bulunsa da bu yararlarla toplumsal maliyetin uyumlu olmadığı 

görülmektedir. 

Görüş sahipleri arasında genel çerçevede bir uyum görülmekle birlikte vurgu yapılan 

noktalar itibariyle bazı farklılıklar görülmektedir. Üniversiteler, SBS’nin aileler üzerindeki 

mali etkilerini ön plana çıkarırken İl Millî Eğitim Müdürlükleri, Millî Eğitim Bakanlığı 

bütçesindeki payı itibariyle SBS’nin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine de benzer 
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yoğunlukta değinmektedir. Yine üniversitelerden gelen görüşler, okul dışı öğrenme 

kaynaklarına yönelimde ağırlıklı olarak dershaneleri göz önünde bulundururken, İl Millî 

Eğitim Müdürlükleri, özel ders, etüt merkezi, test büroları gibi diğer bazı öğrenme 

kaynaklarına yönelime de dikkat çekmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri ayrıca, 

ilköğretimle doğrudan ilgilerine bağlı olarak, SBS’nin hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi aşamalarındaki ilave maliyetlere, öğrencilerin sınav merkezlerine 

uzaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetlere ve benzeri dolaylı harcama kalemlerine 

daha fazla değinmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarından elde edilen görüşler ise genel olarak 

eğitim sisteminin temel sorunları üzerinden hareketle ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşım, 

sorunun daha geniş çerçevede değerlendirilmesine yönelik bir eğilimin varlığını 

göstermektedir. 

 

SBS’nin mali açıdan etkilerine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi ile ortaya konulan 

tespitler maddeler halinde şu şekildedir: 

1. SBS mali açıdan öncelikle ve ağırlıklı olarak aileleri etkilemektedir. 

2. Dershaneler başta olmak üzere özel ders, etüt merkezi, test büroları gibi okul dışı 

öğrenme kaynaklarına yönelim ve bağımlılık artmıştır. Bu durum eğitim 

harcamalarında kayda değer bir artışı beraberinde getirmektedir. 

3. SBS’ye bağlı olarak ulaşım, servis, yemek, kırtasiye malzemeleri, test ve hazırlık 

kitapları, sınav harcı gibi dolaylı harcamalar söz konusu olmaktadır. Bu dolaylı 

harcamalar, ailelere ek bir ekonomik yük getirmektedir. 

4. SBS, sınavın hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında ihtiyaç 

duyulan insan kaynağı ve mali kaynaklar açısından Millî Eğitim Bakanlığı 

bütçesinden aldığı payla ülke ekonomisine önemli bir yük getirmektedir. 

5. SBS, eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkilemektedir. Ekonomik durumu elverişli 

olan aileler, dershaneler başta olmak üzere okul dışı öğrenme kaynaklarından daha 

fazla yararlanabilmektedir. 

6. Türkiye’de kent-kırsal ayrımına bağlı olarak ortaya çıkan eğitimde fırsat 

eşitsizlikleri SBS süreçlerinde de öğrenci ve velileri olumsuz etkilemektedir. Sınav 

merkezlerine uzak yerlerde ikamet eden aileler için ulaşım ve benzeri giderler 

ilave mali yük oluşturmaktadır. 

7. SBS’nin mali etkileri, doğrudan ve dolayı olarak Türkiye’de eğitimin paralı hale 

dönüşmesi ile ilişkilendirilmektedir.  
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4.8.2. SBS’nin Öğrencilerin Duygusal, Sosyal, Psikolojik Ve Fiziksel Gelişimleri 

Üzerindeki Etkileri 

 

4.8.2.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerden elde edilen görüşlerde üzerinde ısrarla durulan öncelikli etkinin ‘sınav 

stresi ve kaygısı’ olduğu görülmektedir. Sınav stresi ve kaygısı, başlı başına olumsuz bir 

durum olarak değerlendirilirken SBS’nin bunu tetikleyen önemli bir etken olduğu 

vurgulanmaktadır. SBS uygulamalarının üç yıla yayılmış olmasının sınav stresini azaltmanın 

aksine artırdığı ve bu duruma görece bir süreklilik kazandırdığı belirtilmektedir. 

SBS süreçlerine bağlı olarak öğrencilerde oluşan sınav stresi ve kaygısı, öğrenciler 

üzerindeki aile baskısı ile ilişkilendirilmektedir. Aileler ‘gelecek kaygısı’ gibi doğal 

karşılanabilecek içgüdüsel davranışları ya da toplumsal beklenti düzeylerinin yüksek olması 

nedenleriyle çocuklarını erken yaşlarda okul dışı öğrenme kaynaklarına yönlendirmektedirler. 

Bu durum dershane, özel ders gibi okul dışı öğrenme kaynaklarına yönelimin 3. ve 4. sınıf 

düzeylerine kadar inmesine yol açmıştır. Henüz 4. sınıfta oyun çağının gereklerine ters bir 

eğitim almaya başlayan çocuklar, depresyona daha açık hale gelmektedirler. Ayrıca bu 

dönem, çocukların stresle başa çıkma davranışlarına henüz sahip olmadıkları ‘ön ergenlik 

dönemi’ olarak değerlendirilmekte, dolayısıyla çocukların özellikle psikolojik açıdan önemli 

bir tehdit altında kaldıkları vurgulanmaktadır. 

SBS hazırlık sürecinin ortaya çıkardığı sınav stresi ve kaygısının bir diğer nedeninin 

‘başarısız olma kaygısı’ olduğu belirtilmektedir. Başarısız olma kaygısı, SBS’nin bir yarışma 

sınavı ve rekabet unsuru olarak algılanmasına bağlı sistem ve toplum tarafından geliştirilen 

sosyal bir baskının ürünü olarak değerlendirilmektedir. Bu tür durumlarla başa çıkma 

davranışları henüz yeterince gelişmemiş olan çocuk açısından bakıldığında SBS, çocuklarda 

ailesine karşı mahcup olma, okulunda ve sınıfında küçük düşme, arkadaşlarından daha az 

başarılı olarak dışlanma gibi korkulara yol açan bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu 

kaygılar öğrencilerde ‘okula ve eğitime yabancılaşma’ şeklinde tanımlanabilecek bir davranışı 

ortaya çıkarabilmektedir. 

Üniversitelerin dikkat çektiği diğer bir nokta; SBS hazırlık sürecinin çocukları sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerden uzaklaştırmakta olduğudur. Ayrıca bu dönem çocukları 

açısından oldukça önemli görülen ‘akran ilişkileri’ de SBS hazırlık sürecinin yoğunluğu 

nedeniyle sınırlanmakta ve azalmaktadır. Çocuğun sağlıklı bir birey olarak gelişiminde birinci 

derecede önemli görülen bu tür etkinlikler, SBS’nin doğrudan ve dolaylı etkileri ile ikinci 

plana atılmış görülmektedir. Bu durum ailelerin davranışlarında olduğu gibi okullarda da 
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yansımasını göstermektedir. Okullarda da SBS odaklı bir eğitim-öğretim sütrecinin esas 

alındığı, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere yeteri kadar zaman ayrılmadığı 

belirtilmektedir. SBS, dolaylı olarak akademik gelişime odaklanılmasına yol açmaktadır. 

Akademik gelişime odaklı yapısıyla eğitim sistemi, çocukların gelişiminde bir dengesizliğin 

kaynağı olarak görülmektedir. Bu dengesizlik kısa ve uzun vadede birçok sosyolojik, 

psikolojik ve fiziksel bozukluğa yol açmaktadır ve yol açmaya devam edecektir. 

SBS, psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan çocukları olumsuz yönde etkilediği gibi 

aileleri de benzer şekilde olumsuz etkilemektedir. Ailelerde çocuklarına karşı SBS hazırlık 

sürecinde yeterince yardımcı olamadıkları düşüncesine bağlı olarak bir suçluluk psikolojisi 

oluşabildiği belirtilmektedir. Bu durum bir yandan çocuk üzerindeki aşırı baskıyı ortaya 

çıkarırken diğer yandan aile içi ve toplumsal ilişkilerde bir gerginliğin kaynağı olarak 

görülmektedir. 

SBS’nin çocukların fiziksel gelişimine etkilerinin genel olarak oldukça olumsuz olduğu 

yönündeki görüşlerde bir birliktelik dikkati çekmektedir. Bu konudaki görüşler öncelikle 

beslenme ve uyku bozuklukları üzerinde durmaktadır. SBS, öğrencileri yoğun bir akademik 

çalışma temposu içerisine çekmekte, bu durum çocuk açısından aile hayatından uzaklaşarak 

okul dışı ortamlarda geçirilen zamanı artırmakta ve buna bağlı olarak kontrol edilebilir 

düzenli bir beslenme alışkanlığının sağlanması ve kazanılması zorlaşmaktadır. Diğer taraftan 

akademik yoğun çalışma, çocuğun özellikle sportif faaliyetlerden uzak kalmasına yol açmakta 

ve bu durum fiziksel gelişim açısından bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

 

4.8.2.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarından elde edilen görüşlerde SBS’nin çocukları sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerden uzaklaştırıyor olmasına bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz 

durumlara ağırlık verildiği görülmektedir. Buna göre SBS nedeniyle gerek öğretim sürecinin 

gerek veli, öğretmen ve okul yönetici tutumlarının değiştiği, sınav odaklı bir sistemin ortaya 

çıktığı belirtilmektedir. Velilerin, okullarda SBS’ye yönelik çalışmaların artırılmasını 

istedikleri ve bu yönde dikkate değer bir baskının oluştuğu belirtilmektedir. Çocuktan tüm boş 

zamanlarını SBS hazırlık amaçlı olarak değerlendirmesi beklenmektedir. Çocukların 

zamanlarının önemli bir kısmı sınava odaklı bir hazırlık süreci doğrultusunda 

şekillenmektedir. Çocuğun kendine ayırabileceği zaman diliminin oldukça sınırlı olduğu 

belirtilmektedir. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman kalmamaktadır. Erken 

yaşlardan itibaren sınava hazırlık amaçlı okul içi ve okul dışı faaliyetlere katılıyor olmaları ve 

bu katılımın zamanlarının büyük bir kısmını alıyor olması çocukların gelişim dönemlerine 
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uygun görülmemektedir. SBS hazırlık sürecinin çocuğun zamanının büyük kısmını alıyor 

olması, yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik, depresyon ve strese açıklık gibi etkilere yol 

açmaktadır. Ayrıca çocuklar, gelişim dönemlerine uygun faaliyetlere yeterince 

katılamamaktadırlar. Buna bağlı olarak fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda önemli sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. 

SBS, öğrenciler arasında akranları ile sürekli bir rekabet içerisinde olma durumunu ve 

bu duruma bağlı davranışları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum bir yandan akran ilişkilerini 

olumsuz etkileyerek çocuğun sosyal bir birey olarak yetişmesini engellemekte, diğer yandan 

çocukların kaygı düzeylerini yükselten bir etkiye yol açmaktadır.  

SBS hazırlık sürecinde özellikle sportif faaliyetlerden uzak kalan, uzun süreler masa 

başında çalışmak zorunda bırakılan, dengesiz beslenen ve düzenli uyku uyuyamayan çocuğun 

fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkilenmekte ve buna bağlı fiziksel gelişim bozuklukları 

ortaya çıkabilmektedir. SBS hazırlık sürecine bağlı olarak ortaya çıkabilen fiziksel 

olumsuzluklar, iştahsızlık ve kilo kaybı, baş ağrısı, sırt ve bel ağrıları, saç dökülmesi, cilt 

hastalıkları gibi örneklerle açıklanmaktadır. 

Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları tarafından belirtilen görüşlerde üzerinde yoğun olarak 

durulan konulardan bir diğerinin SBS’nin tetiklediği ya da yol açtığı yüksek ‘kaygı ve endişe’ 

düzeyi olduğu görülmektedir. Bu durum ailelerde ‘gelecek kaygısı’ çocuklarda ise ‘başarısız 

olma’ ve ‘sınav kaygısı’ olarak kendini göstermektedir. Aileler, çocuklarına yönelik gelecek 

kaygı ve endişelerine bağlı olarak çocukları üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskı 

çocuk açısından stres ve depresyon kaynağı olarak görülmektedir. Çocuk açısından ise 

gelecek kaygısından çok başarısız olma kaygısının ön plana çıktığı görülmektedir. Çocuk 

gerek ailesi, gerek arkadaş çevresi ve okul ortamında başarısız olma durumuna bağlı olarak 

küçük düşeceği ve aşağılanacağı korkusu ve endişesi taşımaktadır. Yaşanan bu yoğun endişe 

ve kaygılar çocukların saldırgan ve gergin davranışlarının, içe kapanıklık ve kendini mutsuz 

hissetme durumlarının nedenleri arasında görülmektedir. Ayrıca bu durumun çocuklarda 

sigara kullanımına yönelime ve sakinleştirici ilaç kullanımına yol açtığı, bilgisayar ve internet 

kullanımını artırdığı örneklerle vurgulanmaktadır. Diğer taraftan SBS ile birlikte, söz konusu 

bu kaygı ve endişelerin üç yıl ve üzeri bir süreye yayıldığı, daha fazla süreklilik gösteren bir 

yapı kazandığı belirtilmektedir. 

Söz konusu görüş ve eleştiriler, genel olarak SBS’nin duygusal, psikolojik, sosyal ve 

fiziksel açıdan etkilerinin olumsuz olduğu yönündedir. Fakat bir grubun görüşlerinde başarılı 

ve başarısız öğrenciler açısından farklılaştırmaya gidildiği görülmektedir. Buna göre başarılı 

öğrenciler SBS süreçlerinden özellikle psikolojik açıdan olumlu etkilenmektedir, kendilerine 
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güvenleri artmakta, aile içi ve akranları arasındaki statüsü kuvvetlenmekte, bunlara bağlı bir 

memnuniyet düzeyi yakalamaktadır. Başarısız öğrenciler ise tamamen olumsuz etkilenmekte, 

sistemden bir ölçüde dışlanmakta ya da kendilerini yalnız hissetmekte ve içe 

kapanmaktadırlar.  

 

4.8.2.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak bir şekilde ağırlıklı olarak SBS hazırlık sürecinin 

çocuk açısından ‘kaygı’ düzeyini artıran bir etkiye yol açması üzerinde durdukları 

görülmektedir. Çocuklarda oluşan kaygı, bir yandan ailelerin çocuk üzerindeki baskıları diğer 

yandan SBS uygulamasıyla ortaya çıkan rekabetçi ortamda çocukların başarısız olma 

endişeleri ile ilişkilendirilmektedir. Olumsuz rekabet ortamı, çocuk açısından akran ilişkilerini 

de olumsuz etkilemektedir. Çocuklar başarıya odaklı bir psikoloji ve buna bağlı davranışlar 

geliştirmektedirler. Aile ilişkileri ve akranlar arası ilişkilerde gerginliğe yol açan bu durum 

bireyin sosyal gelişimi açısından da olumsuzluk oluşturmaktadır. Diğer taraftan çocuk 

açısından bu yoğun ve yüksek kaygı düzeyi, utangaçlık, suçluluk, depresyon, öfke, 

hoşgörüsüzlük, içe kapanıklık, okul ve sosyal ortamlardan yabancılaşma gibi durumların da 

tetikleyicisi ve nedenleri arasında görülmektedir. 

SBS hazırlık sürecine bağlı olarak çocukların gelişim dönemlerinin ihtiyacı olan 

sportif ve sosyal etkinliklerden uzak kaldığı üzerinde de durulmaktadır. Bu durum çocuğun 

gelişim dönemleri dikkate alındığında, oldukça olumsuz bir durum olarak 

değerlendirilmektedir.  

SBS nedeniyle ortaya çıkan fiziksel rahatsızlıklara daha az değinilmekle birlikte 

bunların daha çok beslenme bozuklukları, yeterli dinlenememe ve düzensiz uyuma, hareketsiz 

kalmaya bağlı rahatsızlıklar olduğu belirtilmektedir.  

 

4.8.2.4. Değerlendirme 

SBS’nin duygusal, psikolojik, sosyal ve fiziksel etkilerine yönelik görüşlerde genel 

olarak bir uyumun bulunduğu, görüşlerin birbirlerine yakın ve paralel olduğu görülmektedir. 

SBS’nin söz konusu etkilerinin olumsuz olduğu yönünde bir görüş birliği vardır. Bu tür 

olumsuzluklar yerleştirme, eleme, sıralama amaçlı diğer sınavlara da genellenebilir 

görülmektedir.  

Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları öncelikle ve ağırlıklı olarak SBS’nin 

tetiklediği ya da ortaya çıkardığı stres ve kaygı durumları üzerinde durmuşlardır. Hem aileleri 

hem çocukları etkileyen bu durum, veliler açısından ‘gelecek kaygısı’ çocuklar açısından ise 
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‘başarısız olma kaygısı’ ile ilişkilendirilmektedir. Çocuk üzerinde SBS hazırlık sürecinde 

oluşan baskı, söz konusu kaygı ve endişelerin kaynağı olarak yorumlanmaktadır. Bu baskı 

öncelikle aileler tarafından tetiklenmekle birlikte okul ortamında yönetici ve öğretmenlerin 

tutumlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Eğitim Müfettişleri görüşlerinde ise daha 

çok çocukların sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak kalmalarına bağlı olarak ortaya 

çıkan dönemsel gelişim bozuklukları üzerinde durulmaktadır. Okulda verilen eğitim SBS 

odaklı bir yapıya dönüşmüş, bunun yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarına yönelim artmıştır. 

Bu durum çocukların, zamanlarının büyük kısmını SBS hazırlık sürecine odaklı geçirmelerine 

neden olmaktadır. Dolayısıyla çocuklar, gelişim dönemlerinin gereği olan başta oyun ihtiyacı 

olmak üzere birçok faaliyetlerden uzak kalmakta, bunlara yeterli zamanı ayıramamaktadırlar.  

Her üç katılımcı grup da çocukların, SBS hazırlık sürecinde olumsuz akran ilişkileri 

geliştirdiklerini, buna bağlı olarak sosyal açıdan sağlıksız bireylerin yetişmekte olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Sosyal açıdan iletişim bozuklukları, sadece akranlar arasında değil aile içi 

ilişkilerde de kendini göstermektedir. 

Her üç katılımcı grup açısından da çocuklar, SBS hazırlık sürecinde fiziksel gelişim 

bozuklukları yaşamaktadırlar. Bu durum dengesiz ve düzensiz beslenme ve uyuma, masa 

başında fazla zaman geçirme, sportif faaliyetlerden uzak kalma gibi nedenlere bağlı olarak 

örneklendirilmektedir.  

 

SBS’nin duygusal, psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan etkilerine ilişkin görüşlerin 

değerlendirilmesi ile ortaya konulan tespitler maddeler halinde şunlardır: 

1. SBS hazırlık süreci çocuklar açısından sınava yönelik stres ve kaygı düzeyini 

artırmaktadır. 

2. SBS hazırlık sürecinde çocuklar, yoğun bir şekilde başarısız olma kaygısı 

yaşamaktadırlar. Bu kaygı, küçük düşme ve önemsiz görülme korkularıyla ilişkilidir. 

3. SBS hazırlık süreci, çocuklar kadar velilerin de stres ve kaygı düzeyini artırmaktadır. 

Veliler açısından bu durum, genellikle çocuklarına yönelik yoğun gelecek kaygısı 

yaşamalarının bir ürünüdür. 

4. SBS hazırlık sürecinde aile veya eğitim sisteminin baskılarıyla ortaya çıkan stres ve 

kaygı durumları, çocuklar açısından depresyona ve duygusal incinmeye açık bir 

ortam hazırlamaktadır. Bu durum gergin, saldırgan ve hoşgörüsüz olma, içine 

kapanma, mutsuzluk ve yabancılaşma gibi olumsuz davranışların kaynağı olarak 

görülmektedir.  Bu durum sadece SBS’de üst başarı dilimlerine girme başarısını 

gösteren çocuklar için bir istisna olabilir. 



72 
 

5. SBS hazırlık süreci, hem çocuklarda hem velilerde stres ve kaygı yaşantılarının daha 

uzun bir sürece yayılmasına ve süreklilik göstermesine yol açmıştır. 

6. SBS hazırlık süreci, çocukların zamanlarının büyük kısmının akademik ve sınav 

odaklı çalışmalara ayrılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çocuklar zamanlarının 

büyük kısmını gerek okulda gerek okul dışı öğrenme ortamlarında SBS odaklı 

hazırlık çalışmaları ile geçirmektedir. 

7. SBS hazırlık süreci, çocukların sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerden önemli 

ölçüde uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Dönemsel gelişim özellikleri açısından 

gerekli olan bu tür faaliyetlerden uzak kalan çocukta, önemli gelişim bozuklukları 

ortaya çıkabilmektedir. 

8. SBS hazırlık sürecinde çocuklarda, besleme ve uyku bozuklukları, iskelet ve kas 

sistemi gelişiminde yetersizlikler, baş ve mide ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıklar 

yaygın olarak görülmektedir. 

 

4.8.3. SBS’nin Okul Başarısı Üzerindeki Etkileri  

 

4.8.3.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin konu hakkındaki görüşleri, ‘okul başarısı’ ile ilgili bir anlam karmaşası 

olduğunu göstermektedir. SBS, bu karmaşayı daha da artıran bir etki oluşturmaktadır. 

Üniversitelerin okul başarısı olarak dikkate alınan üç gösterge üzerinde durdukları dikkati 

çekmektedir: (1) Öğrencilerin dersler düzeyindeki notlarından hareketle belirlenen okul genel 

akademik başarı ortalaması, (2) öğrencilerin SBS’de aldıkları puanlardan hareketle belirlenen 

okul genel SBS ortalaması, (3) öğrenci yerleştirme puanı (ÖYP) olarak bilinen, akademik 

başarı ortalamasının ve ağırlıklı olarak SBS puanının dikkate alındığı puanların genel 

ortalaması. Bu üç gösterge sıklıkla birbirine karıştırılmakta, sınav başarısı okul başarısı olarak 

algılanmakta ve kullanılmaktadır. 

Söz konusu her üç gösterge açısından da SBS’nin okul başarısına sınırlı fakat olumlu bir 

katkısı olduğu ifade edilmektedir. SBS’nin akademik başarıyı ölçen yapısıyla, öğrencileri 

daha fazla akademik çalışmaya yönlendirdiği ve bu duruma bağlı olarak okulun genel 

akademik başarı ortalamasını artıran bir etki sağladığı belirtilmektedir. Özellikle SBS’de yer 

alan dersler düzeyinde bu anlamda başarının daha yükseldiği belirtilmektedir. Dershane, özel 

ders gibi okul dışı kaynaklara yönelme de bu bağlamda değerlendirilmektedir. Çoğunluğun 

görüşüne göre SBS’nin öğretim programlarına uyumlu yapısıyla okulda verilen eğitimin 

öneminin artmasına olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu bağlamda okul dışı 
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öğrenmelerin okul eğitimini destekler niteliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu destek ve 

uyumun okul başarısının artmasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Okul başarısı ancak 

bilişsel öğrenmeler ve akademik bilgi ile ölçülürse, SBS’nin okul başarısına olumlu bir 

etkisinden bahsedilmesi mümkündür.  

Azınlık oluşturmakla birlikte bazı görüşlerde üç yıla yayılan ve sadece o yıla yönelik 

öğretim programının kapsamıyla sınırlı tutulan sınavlara bağlı olarak okulda verilen eğitimin 

bir değerlendirmesinin yapılabildiği, bu değerlendirmeye bağlı olarak gerekli iyileştirilmelerin 

belirlenebildiği ve dolayısıyla SBS’nin bu anlamda okul başarısını olumlu etkilediği 

belirtilmektedir. Bu bakış açısıyla SBS’nin üç yıla yayılmış olması ve bir yıllık öğretim 

programı kapsamıyla sınırlı olması, dolaylı olarak okul başarısını artıran bir etki 

sağlamaktadır. 

Bununla birlikte okul başarısının sadece SBS puanına ya da ÖYP puanına bağlı olarak 

ölçülmesinin, okul başarısının sınav başarısı olarak algılanmasının yanlış bir yönelim olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu durum öncelikle çocuk açısından yanlış bir başarı algısının gelişmesine 

yol açmaktadır. Diğer taraftan bu eksik ve yanlış yönelim akademik bilgiye dayalı eğitimi ön 

plana çıkarmakta, çocuk açısından sportif, kültürel, sosyal ve benzeri becerilerin gelişimini 

engellemektedir. SBS kapsamındaki dersler dışında kalan dersler önemsizleşmektedir. Bu 

bakış açısıyla SBS, öğretim süreçlerini ve dolayısıyla okul başarısını olumsuz etkilemektedir. 

Öğrenci ve veliler yüksek not almaya odaklanmışlardır. Benzer şekilde okul yönetimleri ve 

öğretmenler de öğrencilerinin daha yüksek sınav puanları alabilmeleri için dikkate değer bir 

baskı oluşturmakta, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dershane, özel ders gibi 

okul dışı kaynaklara yönelimin artması, çocuğun fazlaca yorulmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu dolaylı etki çocuğun okul içi performansını ve dolayısıyla okulun genel 

başarısını da olumsuz etkilemektedir.  

Sonuç olarak SBS’nin okulun sınav başarısını artırdığı fakat daha geniş alanlar ve 

çocuğun bütünsel gelişimi dikkate alındığı zaman okul başarısını olumsuz etkilediği yönünde 

bir görüşün ortaya çıktığı söylenebilir. 

 

4.8.3.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları aracılığı ile elde edilen İl Millî Eğitim Müdürlükleri 

görüşlerine göre bazı görüşler okul başarısı olarak yerleştirme başarı puanını (YBP) dikkate 

almakla birlikte büyük ölçüde okul başarısını SBS başarısı ile eşdeğer görüldüğü 

anlaşılmaktadır. Buna göre SBS, öğretim programının genel yapısına ve amaçlarına uygun bir 

ölçme-değerlendirme yöntemi değildir. SBS, sınav odaklı eğitim anlayışının önemli 



74 
 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır. SBS hazırlık süreci, öğretim programında öngörülen 

eğitim amaçlarının önemsizleşmesine ve ikinci plana atılmasına yol açmaktadır. SBS ile sınav 

odaklı yapısı pekişen eğitim sisteminde okul başarısı, öğrencilerin sınav başarısı ile eşdeğer 

görülmektedir. 

Okul başarısı ile eşdeğer görülmesine bağlı olarak SBS puanı aynı zamanda, okul, okul 

yönetimi ve öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde de bir ölçüt olarak 

kullanılmaktadır. Bu durumda okullardaki öğrenmeler ve etkinlikler SBS güdümünde 

şekillenmektedir. Okullar arası rekabet SBS puanı üzerinden yürütülmekte, başarılı okul – 

başarısız okul sınıflaması, SBS’de kaç öğrencinin yüksek puan aldığı ile 

ilişkilendirilmektedir. SBS’de başarı düzeyi ile akademik başarı düzeyi çok farklı olan okullar 

soruşturma geçirmektedir. SBS puanı yüksek olan okul ‘başarılı okul’, bu okulda görev yapan 

öğretmenler ‘başarılı öğretmen’ ve okul yönetimi ‘başarılı yönetim’ olarak 

nitelendirilmektedir. 

Okul dışı öğrenme kaynakları ile okul, devlet okulları ile özel okullar arasında eğitim 

süreçleri açısından yapılan karşılaştırmalar, görüşlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Buna göre SBS, okul dışı kaynaklara olduğu kadar özel okullara da yönelimi fazlasıyla 

artırmış ve okulun önemini azaltmıştır. Dershaneler ve özel okullar sınav odaklı, ezbere ve 

test kültürüne dayalı bir eğitim vermektedir. Okullarda ise yenilenen öğretim programları 

doğrultusunda daha kapsamlı ve çok boyutlu bir eğitim verilmesi gerekirken SBS dolayısıyla 

oluşan rekabet ortamında yine sınava odaklı bir eğitim yapısı etkisini göstermektedir.  

Dershane, özel ders gibi okul dışı kaynaklar, SBS başarısında ve dolayısıyla okul başarısında 

daha etkili olmamakla birlikte haksız bir şekilde bu olası başarıyı sahiplenmekte ve 

kendilerine mal etmektedir. Ticari kaygılarla ilişkilendirilen bu yorumlar, okul dışı kaynaklar 

arasında özellikle dershanelerin ve özel okulların başarılı öğrencileri çekmek için birçok yol 

ve yöntem denediklerini, buna bağlı olarak öğrencinin sınav başarılarını bir reklam malzemesi 

olarak kullandıklarını vurgulamaktadır. Bu bakış açısıyla SBS, dershaneler ile okulları, devlet 

okulları ile özel okulları karşı karşıya getirmiştir. Bu durum sınav başarısının okul başarısı 

olarak algılanmasının bir sonucudur. Başarının kime ait olduğu konusunda bir paylaşım 

sorunu ortaya çıkmakta, bu durum olumsuz rekabet olarak kendini göstermektedir. 

Bu görüşlerin yanı sıra okul başarısı olarak SBS puanının ya da yerleştirme başarı 

puanının dikkate alınması durumunda SBS’nin, okul başarısına akademik başarı anlamında 

olumlu katkısının olduğu ifade edilmektedir. Öğrenciler, akademik çalışmalara daha fazla 

zaman ayırmaktadırlar. Okullarda SBS’ye yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Okul dışı 

öğrenme faaliyetlerine katılım da benzer şekilde akademik çalışmaların süresini artırmaktadır. 
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Öğrencilerin sınav ve akademik başarı düzeyleri, deneme sınavları ve benzer uygulamalarla 

daha sık gözden geçirilmekte ve kontrol edilmektedir. Üç yıla yayılan değerlendirme süreci, 

öngörülen iyileştirme ve düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla 

akademik başarı anlamında başarı düzeyinde bir yükselme söz konusudur. 

Diğer taraftan SBS’nin akademik bilgiye olan katkısı, çocuğun kendi istek, tercih ve 

memnuniyetinin bir sonucu olmaktan çok mevcut baskı ortamının bir ürünü olarak 

değerlendirilmekte ve bu durumun olumsuz etkilerine vurgu yapılmaktadır. SBS, sınav 

kapsamında yer almayan derslerin önemsizleşmesinin yolunu açmıştır. Görsel sanatlar, 

müzik, beden eğitimi gibi dersler, gereksiz görülmektedir. Bu durumda öğretim programında 

öngörülen birey gelişiminin boyutları eksik kalmakta, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri 

alanlara yönelik becerilerin kazanımı yeterli ölçüde sağlanamamaktadır.  Akademik 

çalışmaların getirdiği yoğun çalışma temposu, öğrencinin gerek okul içerisinde gerek okul 

dışında diğer etkinliklere katılımını da sınırlamakta, öğrencinin okul içi performansını 

düşürmektedir. Ayrıca sınava odaklı eğitim yapısı, çocukların test kültürü ile tek boyutlu 

düşünme ve gelişimini ortaya çıkarmaktadır. Öğrenciler ancak çoktan seçmeli soru tipi 

sınırlılığında düşünebilmekte ve öğrenebilmektedir. Bu durum çocuğun gelişiminde kendini 

ifade edebilme, yorum yapabilme, ilişkileri kurabilme, bilgiyi üretebilme gibi üst düzey 

becerilerin kazanımında önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu bakış açısıyla okul başarısı, 

öğretim programında öngörülen kazanımlar temelinde ele alınırsa SBS, genel anlamda okul 

başarısını olumsuz etkilemektedir. 

 

4.8.3.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşları görüşlerine göre büyük ölçüde SBS puanın, okul başarısı 

olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Başarılı okul –başarısız okul sınıflaması, SBS puanları 

üzerinden yapılmaktadır. SBS puanı öğrenci ve okul başarısını gösterdiği gibi dolaylı olarak 

öğretmen performansını değerlendirmede bir ölçüt olarak da kullanılmaktadır.  

SBS, sınav odaklı bir eğitim anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Öğrenciler 

açısından ders çalışma yoğunluğu, dershaneler başta olmak üzere okul dışı kaynaklara 

yönelim artmıştır. Hatta SBS ile dershaneler daha baskın ve etkili hale gelmiştir. SBS 

kapsamında yer alan beş ders için ders başarıları yükselmektedir. Bu yönüyle SBS, sınav ve 

ders başarısını, buna bağlı olarak akademik anlamda okul başarısını artıran bir etki 

göstermektedir. Bu etki çocuk açısından olumsuz, akademik anlamda okul başarısı açısından 

olumlu olarak değerlendirilmektedir. Öğrenci açısından bu tür öğrenmeler daha çok ezbere 

dayalı olarak yorumlanmaktadır ve bunların kalıcı olmadığı belirtilmektedir. 
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SBS, sınav odaklı eğitim anlayışının tetikleyicisi ve kaynaklarından biri olarak 

yorumlanmaktadır. Sınav odaklı eğitim, çocuklarda puan kaygısına yol açmaktadır. Bu kaygı 

diğer etkilerinin yanı sıra SBS kapsamında yer almayan dersler ve etkinliklerin önemsiz 

görülmesine ve ihmal edilmesine neden olmaktadır. Bu yönüyle okul, önemini ve işlevini 

yitirmekte, dolayısıyla okul başarısı olumsuz etkilenmektedir. 

 

4.8.3.4. Değerlendirme 

SBS’nin okul başarısına etkilerine yönelik görüşlerde öncelikle ‘okul başarısı’ ile ilgili 

anlamlandırmaların farklılaşıyor olması dikkati çekmektedir. Genel olarak her üç katılımcı 

grup da SBS başarısı ile okul başarısının genellikle eş anlamlı kullanıldığı görüşünde 

birleşmektedirler. Üniversiteler okul başarısı olarak farklı göstergelere atıfta bulunmaktadır. İl 

Millî Eğitim Müdürlükleri ve Sivil Toplum Kuruluşları görüşlerinde ise ağırlıklı olarak SBS 

başarısının okul başarısı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Her üç grubun birliktelik gösterdiği bir diğer görüş; SBS’nin akademik başarıya ya da 

ders başarısına olumlu fakat sınırlı bir etkisi olduğudur. SBS kapsamında yer alan dersler ve 

akademik bilgiyi ölçme amacı sınırlılığında SBS, okul başarısını olumlu etkileyebilmektedir. 

Çocuklar akademik çalışmalara daha fazla zaman ayırmakta, daha fazla test çözmekte ve 

deneme sınavları gibi tecrübelerle bu yönde daha etkili yetişmektedirler. Bunlara bağlı olarak 

akademik anlamda SBS’nin katkısından söz etmek mümkündür.  

Bu bağlamda SBS kapsamında yer almayan derslere ilginin azaldığı, bu derslerin 

önemsizleştiği farklı derecelerde vurgulanmakla birlikte üzerinde durulan ortak görüşlerden 

bir diğeridir. Üniversiteler bu durumu daha çok SBS’nin genel yapısıyla ilişkilendirirken 

Eğitim Müfettişleri, dershaneler başta olmak üzere okul dışı öğrenme kaynaklarının baskın bir 

hale gelmesi ile ilişkilendirmektedirler. 

Hem üniversiteler hem Eğitim Müfettişleri, SBS’nin amacına uygun bir ölçme-

değerlendirme yöntemi olmadığını belirtmektedir. Bu noktada üniversiteler daha çok SBS’nin 

süreç odaklı değil sonuç odaklı ölçme sağladığı üzerinde durmaktadır. Eğitim Müfettişleri ise 

genel olarak öğretim programlarında öngörülen kazanımların tek boyutlu bir sınav sistemi ile 

ölçülemeyeceğini belirtmekte, programlarla bir ölçme-değerlendirme yöntemi olarak SBS’nin 

uyumsuzluğuna vurgu yapmaktadırlar. Bu durum SBS başarısının okul başarısı olarak kabul 

edilmesinin yanlış bir yönelim olduğu görüşlerinin gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

Üniversiteler ve Eğitim Müfettişleri görüşleri arasında, azınlık oluşturmakla birlikte 

SBS’nin üç yıla yayılmış ve o yılın öğretim programı ile sınırlandırılmış olmasının, dolaylı 

olarak okul başarısını olumlu etkilediği yönündeki görüşler dikkati çekmektedir. Buna göre 
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SBS, her yılsonunda o yılın bir başarı değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum 

başarı olarak kabul edilen gösterge kapsamında yükselmenin sağlanması için bazı tedbirlerin 

alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla okul başarısının yükselmesi söz konusu 

olabilmektedir. 

Üniversite görüşlerinde çok daha az değinilmekle birlikte Eğitim Müfettişleri ve Sivil 

Toplum Kuruluşları görüşlerinde daha belirgin bir şekilde vurgulanan bir diğer görüş; SBS 

başarısının okul, okul yönetimleri ve öğretmenler açısından bir performans göstergesi olarak 

kullanıldığıdır. Buna göre okullar, okul yönetimleri ve öğretmenler başarılı-başarısız olarak 

sınıflanmakta ve sıralanabilmektedir. 

Diğer görüşlerden farklı olarak Eğitim Müfettişlerinin ısrarla ve sert bir üslupla 

üzerinde durdukları konulardan biri; SBS’nin dershaneler başta olmak üzere okul dışı 

öğrenme kaynakları ile okulları, devlet okulları ile özel okulları, bir olumsuz ve haksız 

rekabet ortamında karşı karşıya getirmesi olarak açıklanmaktadır. Dershaneler başta olmak 

üzere okul dışı öğrenme kaynakları ile özel okullar, SBS başarısına bağımlı bir eğitim 

anlayışını benimsemektedirler. Bu kurum ve kuruluşlar, başarılı öğrencileri kendi bünyelerine 

çekmeye çalışmakta, bu öğrencilerin başarılarını kendilerine mal etmekte ve bunları ticari 

anlamda reklam aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu durum bir yandan okul başarısının SBS 

başarısı ile özdeşleştirilmesini pekiştirirken diğer yandan eğitimin sınav odaklı bir yapıya 

dönüşmesine neden olmaktadır. 

 

SBS’nin okul başarısına etkisine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi ile ortaya konulan 

tespitler maddeler halinde şu şekildedir: 

1. ‘Okul başarısı’ netlik kazanmış bir kavram değildir. Okul başarısı farklı açılardan 

farklı göstergelerle ele alınmaktadır.  

2. Okul başarısı olarak yorumlanan üç gösterge öne çıkmaktadır: (1) Öğrencilerin 

dersler düzeyindeki notlarından hareketle belirlenen okul genel akademik başarı 

ortalaması, (2) öğrencilerin SBS’de aldıkları puanlardan hareketle belirlenen okul 

genel SBS ortalaması, (3) öğrenci yerleştirme puanı (ÖYP) olarak bilinen akademik 

başarı ortalamasının ve ağırlıklı olarak SBS puanının dikkate alındığı puanların genel 

ortalaması. 

3. SBS puanına bağlı sınav başarısı, yaygın bir şekilde okul başarısı olarak 

kullanılmaktadır.  

4. SBS başarısı, okullar, okul yönetimleri ve öğretmenler için bir performans göstergesi 

olarak kullanılabilmektedir. 
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5. SBS, akademik başarıya ya da ders başarısına etkileri düşünüldüğünde, bu anlamda 

okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. 

6. Akademik başarı okul başarısının sadece bir parçası olarak ele alındığında SBS, 

çocukların diğer alanda gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu bakış açısıyla SBS, 

okul başarısını da olumsuz etkilemektedir. 

7. SBS, tetiklediği ya da neden olduğu olumsuz ve haksız rekabet ortamında, başarılı -

başarısız ayrımına bağlı olarak okul dışı öğrenme kaynakları ile okul, devlet okulları 

ile özel okulları karşı karşıya getirmiştir. 

8. SBS’nin üç yıla yayılmış olması ve o yılın öğretim programı ile sınırlı tutulması, 

dolaylı olarak okul başarısını artıran bir etki sağlayabilmektedir. 

 

4.8.4. SBS’nin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri  

 

4.8.4.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin görüşlerinde ‘akademik başarı’ olarak kabul edilen ölçütün çok açık 

olmadığı anlaşılmaktadır. Akademik başarı daha çok bilişsel alan öğrenmeleri ile ilintili, ders 

başarısını yansıttığı düşünülen notların ağırlıklı ortalaması olarak yorumlanmaktadır.  

Akademik başarı ile SBS ilişkisinin bu bakış açısı üzerinden kurulduğu görülmektedir. SBS, 

akademik başarıyı ölçmek için kullanılan bir araç olarak değerlendirilmektedir. Görüşler, 

SBS’nin içerik, yapı ve teknik olarak bu anlamda akademik başarıyı ölçme yeterliği üzerinde 

kurgulanmıştır. 

SBS uygulaması ile yılsonu başarı puanının SBS puanı ile birlikte değerlendirilmeye 

başlanması, okulda verilen eğitimin öneminin artmasına neden olmuş, buna bağlı olarak ders 

başarısı da daha fazla önemsenir hale gelmiştir. Okul dışı öğrenme kaynaklarının da 

katkısıyla, SBS hazırlık sürecinde çocuklar, daha yoğun bir çalışma temposuna girmiştir. Bu 

noktada dışsal bir etki olarak veli, öğretmen ve okul yöneticileri ile genel anlamda ortaya 

çıkan mevcut eğitim sisteminin de öğrencileri bu yönde baskılamakta ve yönlendirmekte 

olduğu vurgulanmaktadır. Daha yoğun çalışmalar, zorunlu olarak ders tekrarı yapılmasını ve 

öğrenmelerin kalıcı olmasını sağlayabilmekte, dolaylı olarak okuma ve okuduğunu anlama 

becerilerini geliştirebilmektedir. Bu bakış açısıyla, özellikle SBS kapsamında yer alan beş 

ders düzeyinde, SBS’nin akademik başarıyı artırıcı kısmi bir etkisi olduğu belirtilmektedir. 

Diğer taraftan iki üniversitenin görüşlerinde ders başarısını gösterdiği varsayılan 

notlarla temsil edilen bilişsel alan öğrenmelerine bağlı başarı düzeyinin, akademik başarının 

alt boyutlarından sadece biri olduğu vurgulanmaktadır. SBS gibi sonuç odaklı ve ağırlıklı 
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olarak bilişsel alan öğrenmelerini test eden tek boyutlu sınavların, öğrencilerin akademik 

başarılarını ölçmede yeterli olmayacağı vurgulanmaktadır. Bu bakış açısıyla SBS sonuçları ile 

akademik başarı arasında güçlü bir ilişkinin var olduğunu söylemek mümkün 

görülmemektedir. SBS, bu yönüyle akademik başarıyı doğrudan etkilememektedir. Dolaylı 

bir etkiden söz edilecekse, akademik başarının sadece tek boyutlu sınav sonuçlarına 

indirgenmesine bağlı olarak, bu etkinin yönünün olumsuz olduğu belirtilmektedir. 

Üzerinde durulan bir diğer nokta; bir ölçme-değerlendirme aracı olarak SBS’nin 

öğretim programının genel yapısına uygun olmamasıdır. Öğretim programlarında davranışsal 

sınıflamaya göre analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzeylere yönelik beceri ve 

kazanımlar öngörülmektedir. SBS ve benzeri sınavlar, bu tür üst düzey becerilerin 

ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla SBS, ancak bilgi ve kavrama düzeyinde, 

oldukça sınırlı bir ölçme-değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Bu sınırlılık akademik 

başarının ölçülmesinde bir eksiklik olarak görülmektedir. Uygun ölçme-değerlendirme 

araçlarının kullanılması durumunda, akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebilecek bir 

sınav sisteminin geliştirilebileceği belirtilmektedir. 

Üniversitelerin görüşlerine göre, daha genel bir bakış açısıyla SBS, bir şekilde 

öğrencilerin daha fazla ve düzenli çalışmalarını sağlamış görünmektedir. SBS’nin üç yıla 

yayılmış olması, bu duruma bir ölçüde süreklilik kazandırmaktadır. Buna bağlı olarak sınırlı 

düzeyde de olsa akademik başarıda bir artışın olması beklenebilir. Ancak 6. Sınıfta başarısız 

olan öğrencilerin yaşadıkları yabancılaşmaya bağlı olarak 7 ve 8. Sınıflarda akademik 

başarının düşmesi de olası durumlar arasında vurgulanmaktadır. 

 

4.8.4.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarının görüşlerine göre ‘akademik başarı’, daha çok 

bilişsel alan öğrenmeleri ile ilintili olarak dersler düzeyinde alınan notlar üzerinden 

yorumlanmaktadır. Bu kapsamda okulda verilen tüm dersler arasında Türkçe, matematik, fen 

ve teknoloji gibi derslerin akademik başarı ile doğrudan ilgili görüldüğü, aksi tarafta müzik, 

beden eğitimi, görsel sanatlar gibi derslerin akademik başarı kapsamında dikkate alınmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu bakış açısıyla özellikle SBS kapsamında yer alan beş ders düzeyinde, 

akademik başarı ile SBS arasında daha güçlü bir ilişki olduğu yönündeki görüşler 

belirginleşmektedir. SBS nedeniyle ortaya çıkan sınav baskısı, öğrenci ve öğretmenlerin 

bilişsel alan öğrenmelerine daha fazla yoğunlaşmasına neden olmaktadır. SBS hazırlık 

çalışmaları kapsamında öğrenciler, zamanlarının neredeyse tamamını bilişsel öğrenmelere 

ayırmaktadırlar. Öğretmenler, derslerinde SBS’ye hazırlık çalışmalarına ağırlık 
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vermektedirler. Bununla birlikte resim, beden eğitimi gibi dersler zaman zaman SBS hazırlık 

amacıyla kullanılabilmektedir. Bilişsel alan öğrenmelerine ayrılan bu zaman ve ortaya çıkan 

bu yoğunluk, doğal olarak özellikle SBS kapsamında yer alan derslerde ders başarısının 

artmasına neden olmaktadır. Böylece ders başarısı ile eşdeğer olarak algılanan akademik 

başarı düzeyi de yükselmektedir.  

Buna karşın SBS’nin akademik başarıya sınırlı katkısının yüzeysel ve kalıcılığı olmayan 

bir durum olduğu belirtilmektedir. SBS nedeniyle oluşan baskı ve SBS’nin genel yapısı 

nedeniyle, ancak yüzeysel ve ezbere dayalı, dolayısıyla kalıcı olmayan öğrenmeler 

gerçekleşmekte, öğrenciler bu bilgileri içselleştirememektedirler.  

Eğitim Müfettişleri görüşlerinde özellikle öğretim programında öngörülen öğretim ve 

öğrenme yaklaşımlarına ısrarla vurgu yapıldığı görülmektedir. Öğretim programlarının 

oluşturmacı yaklaşım temelinde, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi benimsediği belirtilmektedir. 

Ayrıca öğretim programlarında bilişsel öğrenmeler kadar duyuşsal ve devinimsel öğrenmelere 

de yer verildiği, çeşitli etkinlik ve uygulamalarla öğrenme süreçlerinin zenginleştirildiği ifade 

edilmektedir.  Bu bağlamda SBS’nin öğretim programının genel yapısı ile uyumlu bir ölçme-

değerlendirme aracı olmadığı üzerinde durulmaktadır. SBS, teknik anlamda akademik 

başarıyı yeterli düzeyde ölçebilen bir araç olarak görülmemektedir. Dolayısıyla SBS’nin 

tetiklediği ya da ortaya çıkardığı sınav odaklı eğitim anlayışının, öğretim programlarında 

öngörülen gelişim süreçlerinin pek çok boyutunun ihmal edilmesine ve akademik başarının 

SBS başarısına indirgenmesine yol açtığı tespiti yapılmaktadır.  

Bazı görüşlerde SBS’nin başarılı öğrenciler ile orta düzeyde başarılı ve başarısız 

öğrencileri, akademik başarı anlamında farklı şekillerde etkilemekte olduğu belirtilmektedir. 

Buna göre görece daha başarılı öğrencilerde SBS’nin akademik başarıyı olumlu yönde 

etkilediği, diğer öğrencilerde ise bu etkinin genellikle olumsuz olduğu ifade edilmektedir. 

Özelikle 6. sınıfta SBS sonucu düşük gelen öğrencilerin 7. ve 8. sınıfta akademik başarıya 

yönelik bir hedeflerinin kalmadığı örneği verilerek, SBS’nin bu tür öğrencilerde akademik 

başarıyı olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Bu durum aynı zamanda öğrenciler arasındaki 

farklılıkların giderek artmasının bir nedeni olarak görülmektedir.  

 

4.8.4.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşları bu konuda yeterli görüş bildirmemişlerdir. İki kuruluş 

tarafından belirtilen sınırlı görüşlere göre, akademik başarının ders başarısı ile eşdeğer 

görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrenci yerleştirme puanının belirlenmesinde ders başarılarının 

ortalamasını ifade eden akademik başarının da dikkate alınmasına bağlı olarak SBS başarısı 
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ve akademik başarı arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. SBS başarısı yüksek olan 

çocukların zaten akademik başarıları yüksek olan çocuklar olduğu belirtilmekte, bu çocukların 

sınava odaklı eğitim sisteminde yarışma ortamına çok erken yaşlarda giren öğrenciler 

oldukları ifade edilmektedir. Bu tür öğrenciler akademik anlamda başarılı olmakla birlikte bir 

bıkkınlığın ve yabancılaşmanın da eşiğine gelmektedirler.  

 

4.8.4.4. Değerlendirme 

Üniversite ve Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları görüşleri arasında vurgu farklılıkları 

olmakla birlikte yüksek bir uyumun varlığı dikkati çekmektedir. Bu uyum sınırlı görüş 

bildiren Sivil Toplum Kuruluşları açısından da geçerlidir. 

Her üç katılımcı grup açısından da ‘akademik başarı’, ‘okul başarısı’ gibi çok açık 

olmayan bir kavramdır. Bununla birlikte yapılan yorumlarda akademik başarının, dersler 

düzeyinde öğrencilerin aldıkları notların ortalamasını ifade eden, daha çok bilişsel 

öğrenmelere yönelik bir gösterge olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Üniversite ve Eğitim Müfettişleri görüşlerine göre akademik başarı, özellikle SBS 

kapsamında yer alan derslerdeki ders başarısı olarak kabul edildiğinde, SBS’nin akademik 

başarıya olumlu fakat sınırlı bir katkısının olduğu söylenebilmektedir. Bu katkı, öncelikle 

öğrencilerin SBS hazırlık sürecinde ders çalışmaya daha fazla zaman ayırmaları ve daha 

yoğun bir şekilde ders çalışmaları ile ilişkili görülmektedir. Okul dışı öğrenme kaynaklarının 

ve okul içi SBS hazırlık etkinliklerinin de bu noktada etkili olduğu belirtilmektedir. 

SBS’nin teknik anlamda ölçme-değerlendirme açısından sınırlı ve yetersiz bir ölçme 

aracı olduğu, üniversiteler ve Eğitim Müfettişlerinin üzerinde durdukları ortak görüşlerden 

biridir. Üniversitelerin daha yoğun bir şekilde ele aldığı bu doğrultudaki yorumlar, SBS’nin 

üst düzey becerileri ölçmede yetersiz kaldığı, genel olarak bilişsel öğrenmelere daha uygun 

olduğu, süreç değerlendirmesinden çok sonuç değerlendirmesi olduğu, geleneksel test 

kültürüne odaklı bir yapıda olduğu tespitlerine dayandırılmaktadır. 

Üniversite ve Eğitim Müfettişleri görüşlerinde üzerinde uzlaşılan bir diğer tespit, 

SBS’nin öğretim programının genel yapısı ile uyumlu bir ölçme aracı olmadığıdır. Öğretim 

programı bilişsel öğrenmeler kadar duyuşsal ve devinimsel öğrenmeleri de dikkate 

almaktadır. Bununla birlikte problem kurma ve çözme, analiz, bilgiyi üretme ve kullanabilme, 

kendini ifade edebilme, tartışabilme, savunabilme gibi üst düzey becerilerin de programda 

dikkate alındığı vurgulanmaktadır. SBS, tek boyutlu ve sınırlı yapısıyla, öğretim programında 

öngörülen öğrenme alanlarını ve kazanımları test edebilir nitelikte görülmemektedir. Eğitim 

Müfettişlerinin ısrarla üzerinde durdukları bu tespit, öğretim programlarına uygun ölçme 
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araçlarının kullanılması ile akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebilecek bir sınav 

sisteminin geliştirilmesi gerekliliğine yapılan vurguyu beraberinde getirmektedir. 

Her üç katılımcı grubun da değindiği bir görüş, SBS’nin başarılı öğrenciler ile orta 

düzeyde başarılı ve başarısız öğrencileri akademik anlamda farklı şekillerde 

etkileyebileceğidir. Buna göre başarılı öğrenciler hem akademik başarı hem SBS başarısı 

yüksek olan öğrencilerdir. Bu öğrencilerde SBS, akademik başarıyı olumlu yönde 

etkileyebilmektedir. Diğer öğrencilerde ise SBS’nin etkileri genel anlamda olumsuzdur. 

Özellikle 6. sınıfta SBS’den düşük puan alan öğrencilerin, yaşadıkları yabancılaşmaya, 

umutsuzluk ve hayal kırıklığına bağlı olarak 7. ve 8. sınıflarda ders başarılarının ve akademik 

başarılarının düşebildiği belirtilmektedir.  

 

SBS’nin akademik başarıya etkisine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi ile ortaya 

konulan tespitler maddeler halinde şu şekildedir: 

1. ‘Akademik başarı’ netlik kazanmış bir kavram olmamakla birlikte daha çok bilişsel 

alan öğrenmeleriyle ilintilendirilmekte ve dersler düzeyindeki başarıyı temsil ettiği 

varsayılan notlar üzerinden belirlenmektedir. 

2. Akademik başarı, özellikle SBS kapsamında yer alan derslerdeki ders başarısı olarak 

kabul edildiğinde, SBS’nin akademik başarıya olumlu fakat sınırlı bir katkısının 

olduğu söylenebilmektedir. 

3. Akademik başarının ders başarısına indirgenmesi, akademik başarının birçok alt 

boyutunun gözden kaçmasına ve ihmal edilmesine yol açmaktadır. 

4. SBS, teknik anlamda ölçme-değerlendirme açısından sınırlı ve yetersiz bir ölçme 

aracıdır. Bu nedenle SBS sonuçları, akademik başarının yeterli bir göstergesi olamaz. 

5. SBS, öğretim programının genel yapısı ile uyumlu bir ölçme aracı olarak 

görülmemektedir. Bu nedenle SBS, öğretim programında öngörülen akademik 

yeterliklerin kazanım düzeyini ölçmede işe koşulamaz. 

6. SBS, başarılı öğrenciler ile orta düzeyde başarılı ve başarısız öğrencileri akademik 

anlamda farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Başarılı öğrencilerde SBS, akademik 

başarıyı pekiştiren olumlu bir etki gösterirken diğer öğrencilerde söz konusu bu 

etkinin yönü genellikle olumsuzdur. 

 



83 
 

4.8.5. SBS’nin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Üzerindeki Etkileri 

 

4.8.5.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Bu konuda bazı aksi görüşler bulunmakla birlikte üniversitelerin neredeyse tamamı, 

dikkate değer bir şekilde SBS’nin sınav odaklı eğitim anlayışını pekiştirdiği üzerinde 

durmaktadır. SBS, öğretmenler ve okullar arasında olumsuz rekabet ortamı oluşturmaktadır. 

Öğrencilerde olduğu gibi öğretmenler üzerindeki baskı da artmakta ve öğretmenlerin stres 

düzeyi yükselmektedir. Veli, öğrenci ve okul yönetimlerince SBS hazırlık amaçlı çalışmalara 

ağırlık verilmesi yönünde yoğun talepler söz konusudur. Bu nedenle öğretmenlerin, öğretim 

programına uygun ders anlatımından uzaklaşıp SBS’ye hazırlık amaçlı çalışmalara ve test 

çözümüne ağırlık verdikleri düşünülmektedir.  

SBS’nin sınav odaklı eğitim anlayışını pekiştirmesi olumsuz bir gelişme olarak 

değerlendirilmekle birlikte bu durumun öğretmenlerin mesleki gelişimlerine sınırlı bir 

katkısının olduğu da belirtilmektedir. Olumsuz da olsa oluşan rekabet ortamı ve baskılara 

bağlı olarak öğretmenler, test kültürü, test tekniği, ölçme ve değerlendirme ile bu kapsamda 

kendi alanlarındaki gelişmeleri ve güncel bilgileri daha yakından takip etmeye başlamışlardır. 

Dolayısıyla SBS, test kültürü ve tekniği ile sınırlı olarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine 

tek boyutlu ve kısmi bir katkı sağlamış görülmektedir. 

Sınav odaklı eğitim anlayışına bağlı olarak öğretmenlerin öğretim programından 

uzaklaştıkları, üzerinde durulan bir diğer görüştür. Öğretim programında yer alan kazanım ve 

öğrenmelerin ihmal edilen oldukça önemli bir kısmına yönelik istenen düzeyde eğitim 

verilmemektedir. Dolayısıyla bu öğretmenler, kendilerini bu alanlara yönelik olarak mesleki 

anlamda geliştirme ihtiyacı duymamaktadırlar. Öğretim programının ihmal edilen kısımları 

dikkate alındığında öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından bir gerileme ve körelme söz 

konusudur. Bu bakış açısıyla SBS, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini olumsuz 

etkilemektedir. 

Literatürde yer alan bilimsel araştırmalara dayalı görüşlerde, genel anlamda merkezi 

sınav uygulamasının öğretmenin statüsünü olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Merkezi 

sınav uygulaması, öğretmenin ölçme-değerlendirme ve buna bağlı karar verme sürecindeki 

etkililiğini azaltmaktadır. Sistem içerisindeki statüsü daha etkisiz bir konuma indirgenen 

öğretmen, kendini mesleki anlamda geliştirmeye daha az ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla 

sadece SBS değil, merkezi sınavların yer aldığı tüm eğitim sistemlerinde bu sınavlar, 

öğretmenin mesleki gelişimini olumsuz etkilemektedir.  
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Aynı görüşlerde SBS’nin özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerini olumsuz etkilediği tespitine yer verilmektedir. Mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerin çoğunlukla taşraya atandığı, buralarda SBS’ye hazırlık anlamında imkânların 

sınırlı olduğu, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin görece daha düşük olduğu 

belirtilmektedir. Bu durum mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde bir baskı unsuru ve stres 

kaynağı olarak görülmekte, öğretmenlerin ciddi ikilem ve kaygılar yaşamasına neden 

olmaktadır. Bir yanda temel becerileri kazandırma isteği, diğer yanda SBS başarısını artırma 

isteği karşı karşıya gelmektedir. Bu durum çoğunlukla mesleki yabancılaşma düzeyinin 

yükselmesi ile kendini göstermektedir. Öğretmenlerin mesleklerine yönelik olumlu görüşleri 

yıkılmakta, memnuniyet düzeyleri düşmektedir. Buna bağlı olarak öğretmenler, mesleki 

anlamda gelişimlerine içsel olarak ihtiyaç duymamakta, ilgilenmemektedirler. Mesleğe yeni 

başlayan öğretmenler açısından SBS, dolaylı olarak mesleki gelişimi olumsuz etkilemektedir.  

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin bir gösterge olarak, Türkiye’de 

öğretmenlerin eğitim düzeylerinin örnek olarak verildiği bir görüş dikkati çekmektedir. Buna 

göre Türkiye’de öğretmenlerin ancak %7’si yüksek lisans mezunudur. Tahmin edilebileceği 

gibi bu oran pek çok ülke ortalamasının oldukça altındadır. SBS ile doğrudan ilgili olmasa da 

bu durum Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişim açısından oldukça gerilerde kaldığının 

kanıtı olarak sunulmaktadır. 

 

4.8.5.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinin neredeyse tamamı, SBS’nin sınava odaklı eğitim 

anlayışını pekiştirmesi ve buna bağlı olarak öğretim programının istenen düzeyde 

uygulanamaması temeline dayandırılmaktadır.  Bu durum öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerinde hem olumlu hem olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

SBS’nin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini olumsuz etkilediği yönündeki görüşler, 

ağırlıklı olarak SBS’nin genel yapısıyla ve SBS odaklı eğitim anlayışının gelişmesiyle 

ilişkilendirilmektedir. SBS, doğrudan ve dolaylı etkileri ile sınav odaklı eğitim anlayışını 

pekiştirmektedir. Okullarda derslerin SBS odaklı işlenmesine yönelik öğrenci, veli ve okul 

yöneticilerinin talep ve baskıları söz konusudur. Bu durum öğretmenlerin ikilem içerisine 

düşmelerine neden olmaktadır. Öğretmenler, sınav odaklı hazırlık çalışmaları ile öğretim 

programına uygun etkinlik ve çalışmaları birlikte sürdürme zorunluluğu ile karşı karşıya 

kalmışlardır. Bu iki alan birbirine uyumlu olmayan farklı iki süreç olarak 

değerlendirilmektedir. SBS, tek boyutlu ve sınırlı bir ölçme aracı olarak öğretim programı ile 

uyumlu görülmemektedir. Mevcut durumda öğretmenlerin SBS odaklı çalışmalara ağırlık 
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verdikleri, öğretim programının ihmal edildiği düşünülmektedir. Bu durum öğretmenin, sınırlı 

öğretim ve ölçme tekniklerini kullanmasını beraberinde getirmektedir. SBS’ye ağırlık veren 

sınav odaklı eğitim anlayışında öğretmenin kendini mesleki açıdan geliştirebilmesi, ancak test 

kültürü ve tekniği ile ölçme-değerlendirme açısından sınırlı yöntem ve teknikler dâhilinde söz 

konusu olabilmektedir. Bu sınırlılık, öğretim programında öngörülen diğer alanlara yönelik 

gelişimin ihmal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla sınav odaklı eğitim anlayışını 

pekiştiren etkileri dolayısıyla SBS’nin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sınırladığı ve 

olumsuz yönde etkilediği sonucu belirginleşmektedir. 

SBS’nin tetiklediği ya da oluşturduğu sınav odaklı eğitim yapısının öğretmenlerin 

mesleki gelişimleri açısından olumlu etkileri olabileceği de belirtilmektedir. Buna göre 

öğretmenler, SBS başarısını kendi başarısı ya da başarısızlığının bir göstergesi olarak 

algılayabilmekte, kendilerini daha fazla sorgulamaktadırlar. SBS, öğretmenler arasındaki 

rekabeti artırmakta, bu rekabete bağlı olarak öğretmenler mesleki anlamda kendilerini 

geliştirme ihtiyacı hissetmektedirler.  

Azınlık oluşturmakla birlikte önceki sınav türlerine ve bu sınavların yapısına göre 

SBS’nin öğretim programı ile daha uyumlu olduğu, öğretim programındaki kazanımları 

dikkate aldığı görüşlerine yer verilmektedir. Öğretim yöntem ve teknikleri ile beraber ölçme-

değerlendirme yöntem ve teknikleri de farklılaşmıştır. Buna bağlı olarak SBS’de soru 

tiplerinin çeşitliliği artmış, soruların yapı ve içerikleri değişmiştir. Bu durum özelikle SBS 

kapsamında yer alan derslerde öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla SBS’nin öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri açısından dolaylı yönden olumlu bir etkisi söz konusudur. 

 

4.8.5.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşleri, SBS’nin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 

sınırlayan ve böylelikle olumsuz etkileyen bir sonuç doğurduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bu sınırlama sınav odaklı bir eğitim anlayışının oluşması ile açıklanmaktadır. Sınav odaklı 

eğitim anlayışı, öğretim sürecinin tüm boyutları ile gerçekleştirilmesini engelleyen bir faktör 

olarak görülmektedir. SBS kapsamında yer almayan derslerin önemsiz görülmesine bağlı 

olarak bu derslerin öğretmenleri, daha fazla göz ardı edilmekte ve sisteme 

yabancılaşmaktadır. Genel söylemlerde test kültürü, test sorusu çözme ve buna uygun öğretim 

ve ölçme yöntemleri baskın hale gelmiştir. Bu durum öğretmenin ihtiyaç duyulan mesleki 

niteliklerini daraltmaktadır. Dolayısıyla öğretmen, alternatif öğretim ve ölçme yöntem ve 

teknikleri açısından kendini geliştirmeye ihtiyaç duymamaktadır. Belki ancak test tekniği ve 
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bu bağlamda ölçme yöntem ve teknikleri alanında kısmi bir gelişim ihtiyacından bahsetmek 

mümkün olabilmektedir. 

 

4.8.5.4. Değerlendirme 

Genel bir değerlendirmeyle SBS’nin sınav odaklı eğitim anlayışını tetiklediği ve bu 

anlayışın baskın olmasını sağladığı, öğretim programlarında öngörülen çok boyutlu ve yönlü 

eğitim anlayışının ve buna bağlı yöntem ve tekniklerin göz ardı edildiği görüşü ağırlık 

kazanmaktadır. Bu durum öğretmenin sistem içerisindeki rolünü sınırlamaktadır. 

Öğretmenden beklenen nitelikler test kültürü ve sınav odaklı hazırlıklara indirgenmektedir. 

Bu durum öğretmenin test kültürüne bağlı öğretim yöntemleri ve ölçme teknikleri alanlarında 

kısmen kendisini geliştirmesini zorlamakla birlikte öğretim sürecinin ihmal edilen diğer 

alanlarında gelişime ihtiyaç duymaması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Bu bakış 

açısıyla SBS’nin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sınırlı bir alanda olumlu etkilediği, 

genel anlamda ise olumsuz bir etkiye yol açtığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

4.8.6. SBS’nin Öğrenci-Öğretmen-Veli İlişkileri Üzerindeki Etkileri 

 

4.8.6.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin görüşlerine göre SBS genel olarak öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluk çoğunluk tarafından öncelikle, veli ve 

öğretmenlerin çocuklardan beklentilerinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Öğretmen ve 

veliler, çocuklarının SBS’de daha yüksek puanlar almalarını istemekte, bunun için daha 

yoğun ve sürekli çalışmalarını beklemektedir. Çocuk üzerinde sağlıksız ve aşırı bir baskı 

oluşturan bu beklentiler, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini de dolaylı olarak olumsuz 

etkilemektedir. 

Üniversitelerin büyük bir kısmının belirttiği diğer bir görüş, SBS’nin sınav odaklı bir 

eğitim anlayışını getirdiği iddialarına bağlı olarak öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin de bu 

sınav odaklı yapıya göre şekilleniyor olmasıdır. SBS’nin sonuç odaklı yapısına bağlı olarak 

öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin de sonuç odaklı bir yapıya doğru değiştiği belirtilmektedir. 

SBS hazırlık sürecinde veli ve öğretmenler, çoğunlukla çocuğun başarı durumuyla, 

sınavlardan aldıkları puanlarla ilgilenmektedirler. Veli açısından, gelecek kaygısı ile 

ilişkilendirilebilecek bu durum, öğretmen açısından, dolaylı bir baskının ürünü olarak 

görülmektedir. Rekabet unsurunun yerleştiği sistem içerisinde öğretmenden SBS başarısını 

yükseltmesi beklenmektedir. Bu beklenti, öğretmenin de öğrencilerinden yüksek puanlar 
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beklemesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla öğretmen de çocuğun başarı durumuna 

odaklanmaktadır. Bu bakış açısıyla SBS hazırlık sürecinde ve SBS’de başarılı olan 

çocuklarda, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin olumlu seyir izlediği düşünülmektedir. İstenen 

başarıyı yakalayamayan çocuklar açısından ise söz konusu ilişkilerin daha çok olumsuz yönde 

şekillenmesi olası görülmektedir. 

Üniversite görüşlerinin önemli bir kısmında öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin 

parçalanarak ele alındığı görülmektedir. Buna göre veli-öğrenci ilişkileri, SBS’nin olumsuz 

etkilerine maruz kalmaktadır. Yoğun SBS hazırlık çalışmaları, çocuğun evde geçirdiği zamanı 

azaltmaktadır. Çocuk açısından evde geçen zamanın büyük bir kısmı, yine SBS odaklı 

çalışmalara ayrılmaktadır. Annelerin önemli bir kısmının da çalışma hayatında yer alıyor 

olması dikkate alındığında, ortaya çıkan tablo, ailenin bir bütün olarak bir araya geldiği 

zamanların azaldığını göstermektedir. Aile içerisinde paylaşımlar azalmaktadır. Kısmen 

paylaşılanların önemli bir kısmı ise çocuğun SBS hazırlık sürecindeki durumu üzerine 

olmaktadır. Bu bakış açısı veli-öğrenci ilişkilerinde SBS’nin olumsuz etkilerini ortaya 

koymaktadır. 

Diğer taraftan SBS ile şu ya da bu şekilde velilerin okulla olan irtibatının arttığı 

düşünülmektedir. Çocuğunun durumunu takip etme ihtiyacında olan veliler, öğretmenlerle 

daha fazla görüşmeye ve paylaşımda bulunmaya başlamıştır. Öğretmen-veli arasındaki 

paylaşımların artması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebileceği gibi, velileri, 

öğretmenler üzerinde SBS odaklı çalışmalar yapılması yönündeki olası baskıları bir 

olumsuzluk olarak vurgulanmaktadır. Dolayısıyla SBS’nin öğretmen-veli arasındaki 

paylaşımları artırdığı fakat bunun hem olumlu hem olumsuz sonuçları olabildiği 

düşünülmektedir. 

SBS hazırlık sürecinin öğretmen-öğrenci ilişkilerini etkilemesi konusunda da öğrenci 

açısından bir ayrım yapıldığı görülmektedir. SBS başarısını dikkate almak durumunda kalan 

öğretmen, bu süreçte başarılı olan öğrencilerle daha olumlu ilişiler kurabilmektedir. Başarısız 

ya da daha az başarılı olan öğrenciler açısından ise bu durum olumsuz bir görünüm ortaya 

koymaktadır.  

Diğer taraftan dershaneler başta olmak üzere okul dışı kaynaklara yönelim de okul 

içerisinde öğretmen-öğrenci ilişkilerini olumsuz etkileyen bir unsur olarak vurgulanmaktadır. 

Buna göre okul dışı kaynaklara yönelim, okulun ve öğretmenin önemini azaltmaktadır. Bu 

durum okul içerisinde öğretmen-öğrenci ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 
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4.8.6.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinde, ağırlıklı olarak SBS nedeniyle eğitim sisteminin sınav 

odaklı bir yapıya dönüştüğü üzerinde durulduğu, öğretim programının kapsam ve 

öngörülerine uygun eğitim yapılmadığı, bu durumun öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini 

olumsuz etkilediği belirtilmektedir. SBS, dolaylı olarak öğretmen, öğrenci ve velileri karşı 

karşıya getirmektedir. SBS’nin üç yıla yayılmış olması, bu ilişkileri daha da olumsuz 

etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmektedir.  

SBS temelinde sınav odaklı yapının, öncelikle okulda öğretmen-öğrenci ve öğretmen-

veli ilişkilerini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Veli, sonuç odaklı yaklaşımıyla 

çocuğunun SBS’de daha yüksek puanlar almasını, bunun için öğretmenlerin SBS’ye hazırlık 

amaçlı çalışmalara ağırlık vermesini talep etmektedir. Veliler, bu yaklaşımları ile okul ve 

öğretmenler üzerinde bir baskı unsuru olarak değerlendirilmektedir. SBS başarısına 

indirgenen bakış açısıyla öğretmenin performansı da SBS sonuçları ile değerlendirilmektedir. 

Bu durum öğretmenin kendisini baskı altında hissetmesi ve öğrencileri üzerinde baskı 

kurması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Gerek veli, gerekse öğretmen açısından SBS başarısı 

önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla öğrenci üzerinde çift yönden yoğun bir baskı ortaya 

çıkmaktadır. Öğretmen-öğrenci-veli arasında, beklentilere dayalı bir baskı ve gerilim 

oluşmaktadır. Bu durumda öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri SBS odaklı olarak sınırlanmakta 

ve olumsuz etkilenmektedir. 

Diğer taraftan SBS kapsamında yer almayan derslerin, eğitim süreçlerindeki önemlerini 

giderek yitirmekte olduğu düşünülmektedir. Gerek öğrenciler, gerekse veliler bu dersleri 

yeterince önemsememektedir. Dolayısıyla bu derslerin öğretmenleri ile veli ve öğrenciler 

arasındaki iletişim ve paylaşım, asgari düzeye inmiş görünmektedir. Bu dersler, öğrenci ve 

veliler açısından ancak akademik ortalamayı yükseltmesi açısından önemlidir. Bu derslere 

yönelik notların yüksek tutulması yönünde öğrenci ve velilerce, hatta okul yönetimlerince bir 

baskı uygulandığı da belirtilmektedir. Dolayısıyla SBS kapsamında yer almayan derslerde, 

SBS’nin öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır. 

SBS nedeniyle, velilerin okul ve öğretmenle irtibatının ve öğrencilerin derslere karşı 

ilgilerinin arttığı yönünde birkaç görüş de dile getirilmiştir. Ancak bu artış doğrudan SBS 

sürecinde öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinin olumlu yönde etkilendiği anlamına 

gelmemektedir. SBS nedeniyle öğretmen-öğrenci-veli arasındaki iletişimin arttığı ancak bu 

iletişimin daha çok sınav kaygısıyla ortaya çıkan bir zorunluluktan kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır.  Öğrencilerin derslere karşı artan ilgisi de sınavda başarılı olma baskısı ile 
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açıklanabilir.  Bu durumda gerek artan iletişim gerekse derslere karşı artan ilginin 

sonuçlarının olumlu olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. 

SBS’nin aile içerisinde veli ile çocuk arasındaki ilişkileri de genel olarak olumsuz 

etkilediği belirtilmektedir. Bu durum da SBS nedeniyle ortaya çıkan ya da pekişen sınav 

odaklı yapı ile ilişkilendirilmektedir. Veli, çocuğundan sürekli ders çalışmasını 

beklemektedir. Çocuk sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden uzaklaşmakta, okul dışı 

kaynaklarla birlikte zamanının büyük çoğunluğunu SBS hazırlık çalışmalarına ayırmaktadır. 

Aile içi paylaşımlar, SBS odaklı olarak sınırlanmaktadır. Bu durum, neden olduğu stres ve 

gerginliklerle veli-öğrenci ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 

 

4.8.6.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşlarının da konuyu sınav odaklı eğitim sistemi bağlamında ele 

aldıkları ve bu yapının doğrudan ya da dolaylı olarak öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini 

olumsuz etkilediğini düşündükleri görülmektedir.  

Sınav odaklı bakış açısı, öncelikle velilerin, çocuklarından artan beklentilerininbir 

nedeni olarak görülmektedir. Veliler, bu beklentilerini öğretmenlere de yansıtmaktadırlar. 

SBS odaklı bir eğitim verilmesi talep edilmektedir. Öğretim programını esas alan, öğrencinin 

gelişim dönemlerini dikkate alarak eğitim veren öğretmenler, bu bakış açısına sahip velilerin 

hedefi olmakta ve istenmeyen öğretmen modeli olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

sistem, SBS odaklı bir yapıya dönüşmekte ve sınırlanmaktadır. 

Söz konusu etkiler genel olarak olumsuz değerlendirilmekle birlikte, sınav odaklı bakış 

açısıyla SBS’nin, öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini öğrencinin başarı durumuna göre farklı 

şekillerde etkileyebileceği de belirtilmektedir. Bu ilişkiler, SBS hazırlık sürecinde ve SBS’de 

başarılı olan öğrenciler açısından olumlu, diğerleri açısından ise olumsuz etkilenebilmektedir. 

Bu durum öğrenciler açısından bir kutuplaşma ve ayrışmanın da söz konusu olabileceğini 

göstermektedir. 

 

4.8.6.4. Değerlendirme 

Üniversiteler, Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının konu 

üzerindeki görüşlerinin, gerek vurgu gerek ağırlık olarak benzer olduğu görülmektedir. Genel 

olarak SBS’nin öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bu 

olumsuzluk SBS’nin tetiklediği ya da ortaya çıkardığı sınav odaklı eğitim anlayışının bir 

ürünü olarak değerlendirilmektedir. Her üç katılımcı grup açısından ortak bir şekilde üzerinde 

durulan etkiler, maddeler halinde şu şekildedir: 
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1. SBS, sınav odaklı eğitim anlayışını tetiklemiş ve pekiştirmiştir. Buna bağlı olarak 

öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri sınav odaklı bakış açısıyla şekillenmektedir. 

2. Sınav odaklı bakış açısı, veli ve öğretmen beklentilerinin artmasına yol açmıştır. Veli 

ve öğretmenler, öğrencilerin SBS’de daha yüksek puanlar almasını, bunun için daha 

yoğun çalışmalarını istemektedir. Dolayısıyla çocuk, SBS hazırlık sürecinde çok 

yönlü baskı altında kalmaktadır.  

3. Velilerin çocuklarından beklentilerinin artmasına paralel olarak öğretmenlerden 

beklentileri de artmıştır. Öğretmenler de SBS süreçlerinde baskı altında 

kalmaktadırlar.  

4. SBS hazırlık sürecinde çocuk, zamanının büyük çoğunluğunu SBS odaklı çalışmalar 

ve faaliyetlere ayırmaktadır. Bu durum çocuğun anne ve babası ile iletişiminin 

sınırlanması olarak değerlendirilmektedir. 

5. Okul dışı kaynaklara yönelim, okulun ve öğretmenin öneminin azalmasına, bu 

yönüyle öğretmen-öğrenci ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. 

6. SBS kapsamında yer almayan derslerde öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri asgari 

düzeydedir.  

7. SBS’nin etkileri genel olarak olumsuz olmakla birlikte eğer kısmi bir olumlu etkiden 

bahsedilecekse bu etkinin SBS hazırlık sürecinde ve SBS’de başarılı olan öğrenciler 

lehine olduğu söylenebilir. 

 

4.8.7. SBS’nin Öğretme-Öğrenme Süreçleri Üzerindeki Etkileri 

 

4.8.7.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin konuyu farklı açılardan ele aldıkları görülmektedir. Üzerinde en fazla 

durulan ve ağırlık kazanan görüş; SBS’nin oluşturmacı yaklaşım temelinde hazırlanan 

öğretim programlarında öngörülen ölçme-değerlendirme anlayışı ile uyumlu olmadığıdır. 

SBS, kapsam olarak öğretim programları ile uyumlu görülmektedir. Fakat çoktan seçmeli test 

olarak SBS; daha çok bilişsel alan öğrenmelerine dönük ve alt düzey becerileri test eden 

yapısıyla ancak sınırlı bir ölçme imkânı sağlamaktadır. Soru tiplerindeki farklılaştırma, 

görünüş değişikliği düzeyinde kalmaktadır ve bu durum çoktan seçmeli test anlayışını 

değiştiren bir etken olarak görülmemektedir. Bu durumda öğretim programlarının öngördüğü 

öğretme-öğrenme süreçleri ile SBS hazırlık odaklı öğretme-öğrenme süreçleri iki farklı boyut 

oluşturmakta ve karşı karşıya gelmektedir. 



91 
 

Üniversitelerin çoğunluğu, SBS’nin sınav odaklı bir eğitim anlayışını ortaya çıkardığı 

görüşündedir. Buna bağlı olarak öğrenme-öğretme süreçleri, yukarıda bahsedilen ikinci boyut 

doğrultusunda, yani SBS hazırlık odaklı gerçekleşmektedir. SBS odaklı öğretme-öğrenme 

süreçleri, öğrencinin gelişiminde bir sınırlılık oluşturmaktadır. Öğrenci, daha çok bilişsel ve 

akademik öğrenmelerle ancak tek boyutlu bir gelişim gösterebilmektedir. Öğretim sürecinin 

diğer boyutları ihmal edilmektedir. Bu ihmal, SBS kapsamında yer alan derslerde söz konusu 

olduğu gibi SBS kapsamında yer almayan derslere olan ilgisizliğin de ürünü olarak çok 

yönlüdür. Ayrıca SBS odaklı eğitim anlayışı, okul dışı kaynaklara yönelimi artırarak okulun 

önemini görece azaltmaktadır. Özellikle sınava yakın dönemlerde, öğrenci devamsızlıkları 

artmaktadır. SBS’ye bağlı olarak okulda verilen eğitimin öneminin azalması, öğrenme-

öğretme süreçlerinin de önemsizleşmesine yol açmakta ve bu süreçleri olumsuz 

etkilemektedir. 

Diğer bazı görüşlerde belirtildiği şekliyle SBS odaklı öğretme-öğrenme sürecinde 

öğretmenin rolü, sürekli bilgi aktaran ve sınava hazırlayan lider olarak ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmenden sınava hazırlık odaklı çalışmalara ağırlık vermesi talep edilmektedir. Bu 

durumda öğretmen, alternatif öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaya ihtiyaç 

duymamakta, buna uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Bu bakış açısıyla SBS, öğretme-

öğrenme süreçlerinde bir sınırlılığı ve nitelik kaybını beraberinde getirmiştir. 

Bazı görüşlere göre SBS’nin, okulda verilen derslerde iki boyutlu bir öğrenme-öğretme 

sürecini ortaya çıkardığı belirtilmektedir. Buna göre öğretmen bir yandan öğretim programına 

uygun bir şekilde eğitim vermeye çalışırken, diğer yandan SBS odaklı hazırlık çalışmaları da 

yapmaktadır. Bu çelişkiyi yaşayan ve sürdüren öğretmenler, ders süresinin yetersizliğinden 

şikâyetçi olmaktadırlar. 

Azınlıkta kalan ve genel kanaatin aksi bir yönelim gösteren bazı görüşlerde SBS 

dolayısıyla okula ve derslere ilginin kısmen de olsa arttığı, bu artışın öğrenme-öğretme 

sürecini olumlu etkileyebileceği belirtilmektedir. Bu görüşe göre SBS, içerik ve kapsam 

olarak öğretim programı ile uyumlu görülmektedir. Ayrıca SBS ile üç yıla yayılmış olan 

sınavlar, öğrenme-öğretme sürecinde bir iyileştirme imkânı olarak değerlendirilmektedir. 

Sorun öğrenci ve velinin farkındalık düzeyindedir. Öğrenci ve veliler, okulda verilen eğitimin 

SBS başarısında yeterli olacağını düşünseler ve bunun farkında olsalar, öğrenme-öğretme 

süreçleri olumu yönde etkilenecektir. 
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4.8.7.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinde ağırlıklı olarak SBS’nin sınav odaklı eğitim anlayışını 

öne çıkararak, öğretim programı dâhilinde yapılan eğitim ve öğretimden uzaklaşıldığı 

vurgulanmaktadır. Öğretim programlarında öngörülen öğretme-öğrenme süreçleri, daha 

verimli ve yararlı görülmektedir. Oluşturmacı yaklaşım temelinde kurgulanan öğretim 

programları, öğrencinin çok yönlü gelişimine yönelik olarak tasarlanmıştır. Yoğun bilgi 

aktarımının yerine yaparak-yaşayarak öğrenme, bilgiyi inşa etme ve etkinliklerle günlük 

hayata uyarlama, duyuşsal ve devinimsel becerileri esas alan öğretim programlarının öğrenci 

gelişimi açısından daha yararlı ve etkili olduğu belirtilmektedir. SBS odaklı çalışmalarla 

şekillenen öğretme-öğrenme süreci ise olumsuz ve yanlış olarak değerlendirilmektedir. SBS, 

sadece belirli derslerde, çoğunlukla kuramsal ve bilişsel öğrenmelere ağırlık vermekte, düz 

anlatım ve yapıp gösterme gibi tekniklere odaklı bir öğretim ortaya çıkarmakta, ancak çoktan 

seçmeli sorularla sınırlı bir ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla SBS 

odaklı çalışmalarla şekillenen öğrenme-öğretme süreci, sınırlı yöntem ve tekniklere 

odaklanarak alternatif yöntem ve tekniklerin kullanılmasını engellemekte, tek boyutlu bir 

öğretme-öğrenme süreci ortaya çıkarmaktadır.  

Diğer bazı görüşlerde sınav odaklı eğitim anlayışının okulda verilen eğitimin önemini 

azaltmasına bağlı olarak öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilenmesi üzerinde 

durulmaktadır. Bu durumun özellikle SBS kapsamında yer almayan derslerde öğretmen 

motivasyonunu ve dolayısıyla öğretme-öğrenme sürecini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

Bu grup içinde birkaç raporda, yukarıda açıklanan genel görüşün aksine SBS’nin 

öğrenme-öğretme süreçlerini olumlu etkilediği belirtilmektedir Bu görüşler, özellikle yeni 

mezun öğretmenlerin öğretim programının özüne uygun eğitim vermede daha yetkin ve 

başarılı olmaları, öğretmenlerin derse daha hazırlıklı gelme ihtiyacında olmaları, öğrencilerin 

derslere daha ilgili olmaları ile ilişkilendirilmektedir. Bu görüşlerde SBS’nin üç yıla 

yayılmasına bağlı olarak öğrenmelerin sürece yayıldığı ve hazır bulunuşluk düzeyinin kısmen 

yükseldiği de belirtilmektedir. 

 

4.8.7.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşlarının konuyu öğretim programları ile sınav odaklı eğitim 

anlayışı karşılaştırması üzerinden ele aldıkları görülmektedir. Bu noktada farklı görüşler 

sunulmaktadır. 

SBS’nin öğrenme-öğretme sürecini olumsuz etkilediğini ifade eden görüşler, sınav 

odaklı eğitim anlayışının okulda öğretme-öğrenme sürecini sınırladığı, öğrenme-öğretme 
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süreçlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin test odaklı yapılandığı, alternatif yöntem ve 

tekniklerden uzaklaşıldığı, tek tip eğitim verildiği üzerinde durmaktadır.  

SBS’nin öğrenme-öğretme sürecini olumlu etkilediğini ifade eden görüşler, SBS’nin 

öğretim programının kapsam ve içeriği ile örtüştüğünü, buna bağlı olarak okulda verilen 

eğitimin ve öğretmenin öneminin arttığını belirtmektedir. SBS’nin üç yıla yayılmış ve o yılın 

müfredatıyla sınırlı bir sınav olması da öğretme-öğrenme süreçlerinde bir iyileştirme ve 

müdahale için fırsat sunması anlamına gelmektedir. 

 

4.8.7.4. Değerlendirme 

SBS’nin öğretme-öğrenme sürecine etkilerine ilişkin görüşlerin, öğretim programı ile 

SBS’nin içerik ve yapısının uyumu temelinde ele alındığı dikkati çekmektedir. Üniversiteler 

ve Eğitim Müfettişleri görüşleri, bu etkinin genel olarak olumsuz olduğunda birleşmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları görüşlerinin ise belirgin bir eğilim oluşturmadığı, olumlu ve 

olumsuz görüşlerin ifade edildiği görülmektedir.  

Ağırlıklı olarak ortaya çıkan görüşe göre, öğretim programında öngörülen öğrenme-

öğretme süreçleri ile bu süreçlere ilişkin ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri önemlidir. 

Öğretim programları, sınırlı ve sürekli bilgi aktarımına yönelik bir öğretimden çok alternatif 

yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş, çok yönlü bir model ortaya koymaktadır. Diğer 

taraftan SBS, eğitim sisteminde sınav odaklı yapılanmanın kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir.  

SBS’nin etkisiyle sınav odaklı eğitim anlayışı, öğretim programı temelinde yapılan 

eğitimden daha baskın hale gelmiştir. Öğrenme-öğretme süreçlerinin SBS odağına 

indirgenmesi, öğretim programlarına uygun öğretim yapılmasını engellemekte ve öğrenme-

öğretme süreçlerini sınırlayarak olumsuz etkilemektedir. 

Her üç grupta da genel kanaatin aksine SBS’nin öğretme-öğrenme süreçlerini olumlu 

etkilediği yönünde azınlık görüşleri de yer almaktadır. Bu olumlu değerlendirme, SBS’nin 

öğretim programlarının kapsam ve içeriği ile örtüşmesi, okulda verilen eğitimin ve 

öğretmenin öneminin artması, öğrencilerin ders çalışmaya daha fazla zaman ayırmaları, 

öğretmenlerin derslere daha hazırlıklı girmeleri gibi etkenlere dayandırılmaktadır. 
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4.8.8. SBS’nin Sisteme Dönüt Sağlama Açısından Etkileri 

 

4.8.8.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin neredeyse tamamı SBS’nin sisteme beklenen düzeyde bir dönüt 

sağlayamadığı, ancak çok sınırlı bir alanda kısmi bir dönüt sağlayabileceği görüşünde 

uzlaşmaktadır. Bu durum teknik anlamda bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak SBS’nin 

yapısı ile ilişkilendirilmektedir. SBS, daha çok bilişsel öğrenme alanına yöneliktir, çoktan 

seçmeli sorulardan oluşmaktadır, sonuç odaklı ve anlık performansa dayalı bir ölçme aracıdır. 

SBS, bilişsel alana yönelik temel becerilere odaklı görülmekte, üst düzey becerilerin 

yoklanması için yeterli bulunmamaktadır. Ayrıca SBS’nin, süreç değerlendirmeden çok eleme 

amaçlı bir sınav niteliği taşıdığı vurgulanmaktadır. Bu niteliğiyle SBS, sisteme dönüt 

sağlayan bir ölçme-değerlendirme işlevinden uzaklaşmaktadır. Tüm bu özellikleri ile 

SBS’nin, ancak sınırlı bir alanda sınırlı dönüt sağlayabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu 

noktada özellikle bir görüş keskinliği ile dikkat çekmektedir. Bu görüşte, SBS’nin sisteme 

sağladığı en önemli dönütün eğitimde fırsat eşitsizliğini ortaya koymak olduğu 

belirtilmektedir. 

Genel kanaatin aksine SBS’nin sisteme etkili geri bildirim sağladığı yönünde azınlık 

görüşler de yer almaktadır. Bu görüşler SBS başarısının, okul yönetimleri, öğretmen ve 

öğrencilerin somut ve karşılaştırılabilir verilerle değerlendirilebilmesine olanak sağladığı 

üzerinde kurgulanmaktadır. SBS başarısına bağlı olarak okul yönetimleri ve öğretmenlerin 

sıralanması, bu sıralamaya göre iyileştirme amaçlı bazı tedbirlerin alınması mümkün 

olabilmektedir. Bu bakış açısıyla SBS, sistemde bir performans göstergesi olarak 

olumlanmaktadır. 

 

4.8.8.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

SBS’nin siteme dönüt sağlama açısından etkileri konusunda Eğitim Müfettişleri 

görüşlerinde, iki farklı eğilimin oluştuğu görülmektedir. Söz konusu etkiyi olumlayanlar 

kadar olumsuz bulan görüşlere de yer verilmektedir. 

Olumsuz görüşlerde genel olarak, SBS’nin sisteme dönüt sağlama açısından dikkate 

değer bir etkisinin olmadığı, ancak kısmi ve çok sınırlı bir etkiden söz edilebileceği üzerinde 

durulmaktadırlar. Bu görüşler, SBS’nin sınırlı ve yetersiz bir ölçme aracı olması, SBS 

sonuçlarının gerçekçi olmaması, okul dışı öğrenme kaynaklarının etkisinin fazla olması, SBS 

nedeniyle bilişsel öğrenmelerin öne çıkması, sistemin sürekli değiştirilmesine bağlı olarak 

istikrarsız bir yapının oluşması, SBS’nin sonuç odaklı yapısı ile ilişkilendirilerek ortaya 
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konmaktadır. Yılsonunda yapılan SBS, kısmi bir dönüt sağlasa da bu dönütler, öğrenme 

eksiklerinin giderilmesinde kullanılamamaktadır. Çünkü öğretim süreci kesintisiz devam 

etmektedir. Ayrıca SBS’nin yapısı ancak bilgi düzeyinde bir değerlendirmeye imkân 

tanımakta, Millî Eğitimin Temel Amaçları olarak belirlenen ve öğretim programında yer alan 

diğer davranış, tutum ve becerilerin ölçülmesini sağlayamamaktadır. Bu nedenle SBS, 

sistemin çıktılarını değerlendirmenin bir aracı olarak kullanılamaz görülmektedir. Bu bakış 

açısıyla SBS sonuçlarının ortaya koyduğu başarı ya da başarısızlıkların sisteme mal edilmesi 

söz konusu değildir.    

Olumlu görüşlerde ise SBS’nin objektif ve yansız bir ölçme-değerlendirme yöntemi 

olduğu, SBS başarısına bağlı olarak öğrenci başarılarının karşılaştırılabildiği, okulların, okul 

yönetimlerinin, öğretmenlerin ve hatta velilerin değerlendirilebildiği belirtilmektedir. SBS, 

aynı zamanda öğretim programına yönelik bir değerlendirmeye de imkân sağlamaktadır. Bu 

bakış açısıyla aynı zamanda SBS’nin üç yıla yayılmış olması ve o yılın müfredatıyla sınırlı 

olması da süreç odaklı bir yönteme geçiş olarak değerlendirilmekte ve sisteme geri dönüt 

sağlama açısından olumlu karşılanmaktadır.  

 

4.8.8.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğu bu konuda herhangi bir görüş bildirmemişlerdir 

ya da belirtilen görüşler konu ile doğrudan ilgili bulunmamıştır. Belirtilen görüşlerden 

anlaşıldığı kadarıyla SBS, siteme kısmi bir dönüt sağlamaktadır. Öğretim programlarında yer 

alan kazanımların ölçülmesinde SBS’nin yeterli olmadığı da belirtilmektedir. Bu dönüt ancak 

öğrencilerin başarılı-başarısız olarak sınıflanmasına, ortaöğretimin de bu sınıflamaya uygun 

olarak yapılanmasına yol açmaktadır.  

 

4.8.8.4. Değerlendirme 

Üniversiteler, SBS’nin sisteme dönüt sağlama açısından etkili olmadığı görüşüne ağırlık 

verirken Eğitim Müfettişleri görüşleri bu noktada farklılaşmaktadır. Sivil toplum kuruluşları 

ise bu konuyla doğrudan ilgili olarak görüş bildirmemişlerdir. 

SBS’yi olumlu olarak tanımlayan görüşler daha çok SBS’nin objektif ve yansız bir 

ölçme yöntemi olduğu, SBS başarısına bağlı olarak öğrenciler arasındaki öğrenme 

farklılıklarının belirlenebildiği, okul yönetimleri ve öğretmenlerin değerlendirilebildiği 

üzerinde durmaktadır. Bu bakış açısıyla SBS’nin üç yıla yayılmış olması ve o yılın 

müfredatıyla sınırlı olması da süreç odaklı bir yönteme geçiş olarak değerlendirilmekte ve 

sisteme dönüt sağlama açısından olumlu karşılanmaktadır. 
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SBS’nin sisteme dönüt sağlamada yetersiz olduğu ya da kısmen etkili olduğu yönündeki 

görüşlerde ise çoğunlukla bir ölçme aracı olarak SBS’nin sınırlılıklarına ve yapısına vurgu 

yapılmaktadır. SBS, sisteme dönüt sağlamaktan çok eleme amaçlı bir sınav olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durum SBS’nin sisteme dönüt sağlama işlevini yitirmesine yol 

açmıştır. Ayrıca SBS, bilişsel alan öğrenmelerine ve temel becerilere odaklı, çoktan seçmeli 

sorulardan oluşan, sonuç odaklı ve anlık performansa dayalı yapısıyla ancak sınırlı bir 

ölçmeye imkân sağlamaktadır. Bu nedenle davranışsal ve duyuşsal alana yönelik diğer tutum, 

davranış ve beceriler ile daha üst becerilere yönelik bir ölçme ve değerlendirme 

gerçekleştirilememekte, dolayısıyla bunlara yönelik herhangi bir dönüt sağlanamamaktadır. 

Bu bakış açısıyla SBS, öğretmenleri süreç odaklı değerlendirme anlayışından uzaklaştırmakta 

ve sonuç odaklı bir yapıya doğru gitmelerine yok açmaktadır. 

 

4.8.9. SBS’ye Yönelik Öneriler 

SBS ile ilgili çok çeşitli görüş ve öneriler ortaya konduğu için bunların sıklık 

dağılımlarına göre incelenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Sıklık dağılımları, bu 

konuda sunurlı düzeyde görüş bildiren Sivil Toplum Kuruluşları için gerekli görülmemiş bu 

grup için sadece tematik inceleme yeterli bulunmuştur. Sıklık dağılımları görüşlerin yüzde 

dağılımlarını belirlemek amacıyla değil, ancak görüşlerdeki yığılmanın yönünün belirlenmesi 

amacıyla kullanılmıştır. 

 

4.8.9.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversite görüşlerinin iki alt boyutta toplandığı görülmektedir. Bir kısım görüşler, 

SBS’nin tümüyle ya da kısmen kaldırılması yönünde eğilim göstermektedir. Diğer görüşlerde 

ise SBS’nin kaldırılmaması fakat gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması gerekliliği 

üzerinde durulmaktadır. Üniversitelerin görüşlerinde yer alan SBS’ye yönelik öneriler ve bu 

önerilerin sıklık dağılımları Tablo 4.8.1’de gösterilmektedir. 

SBS’nin tamamen ya da kısmen kaldırılması yönündeki görüşlerde, SBS’nin genel 

olarak yerleştirme, eleme ve sıralama amaçlı bir sınav olduğu ya da süreç içerisinde bu şekle 

dönüştüğü, bu yapısıyla yol açtığı pek çok olumsuz etki ve sonuçlara bağlı olarak sisteme 

yarardan çok zarar getirdiği temel düşüncesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bakış 

açısıyla, SBS işlevsiz görülmekte, SBS yerine daha işlevsel ve amacına uygun sınav 

sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu noktada TIMSS, 

PISA, PIRLS gibi uluslararası ölçme-değerlendirme uygulamalarına gönderme yapılması 

dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.8.1. Üniversitelerin SBS’ye Yönelik Görüş ve Önerilerinin Sıklık Dağılımı 

GÖRÜŞLER SIKLIK

I. SBS Tamamen ya da Kısmen Kaldırılmalı 

- İlköğretim düzeyinde merkezi ya da ulusal sınav uygulaması yapılmamalı. SBS 
kaldırılmalı. 

1 

- Belirli dönemlerde sadece süreç değerlendirme ve sisteme dönüt sağlama amacıyla 
merkezi ya da yerel sınavlar yapılmalı. 

2 

- SBS yerine TIMMS, PIRLS, PISA gibi açık uçlu sorular da içeren, üst düzey 
becerilerin ölçülmesine imkân veren sınavlar kullanılmalı. 

1 

- SBS yerine öğrencileri bütünsel olarak değerlendirmeye imkân veren sınavlar 
geliştirilmeli. 

1 

- SBS yerine öğretim programlarının yapısına uygun sınav sistemleri kullanılmalı.  3 

- SBS yerine tüm dersleri içeren, uygulamalı bir sınav sistemi geliştirilmeli. 1 

- Uzun vadede sınavsız geçiş için düzenlemeler yapılmalı. 2 

- 6 ve 7. sınıflarda SBS uygulaması kaldırılmalı, 8. sınıf sonunda bir defa yapılmalı. 9 

- 8. sınıfta iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmalı.  5 

- 8. sınıfta birden fazla aşamalı bir sınav sistemi uygulanmalı. 1 

- OKS uygulamasına geri dönülmeli. 1 

- SBS, 7. ve 8. sınıf sonlarında yapılmalı. 2 

Ara Toplam 29 

II. SBS Yeniden Değerlendirilmeli ve İyileştirilmeli 

- SBS kaldırılmamalı fakat karşılaşılan sorunlar çözülmeli. 1 

- SBS’nin yıllara yayılmış ve o yılın müfredatı ile sınırlı yapısı korunmalı. 2 

- SBS’nin amacı netleştirilmeli. Yerleştirme ve sıralama amaçlı mı yoksa süreç 
değerlendirme amaçlı mı yapılacağı belirlenmeli. 

2 

- SBS devam etmeli fakat sadece 8. sınıf uygulaması, yerleştirme amaçlı kullanılmalı. 1 

- SBS’nin yapısı ve içeriği yeniden düzenlenmeli. Öğrencileri tüm yönleriyle 
değerlendiren bir sınava dönüştürülmeli. 

2 

- SBS’ye uygulamalı sınav boyutu eklenmeli. 1 

- SBS’de matematik ve fen ve teknoloji derslerinin ağırlığı düşürülmeli, bilgiyi ölçen 
sorulardan kaçınılmalı. 

1 

- SBS’de Türkçe soruları, dilbilgisinden çok okuma-yazma, konuşma, anlama 
becerilerine yönelik olmalı. 

1 

- SBS sonuçları yerleştirme amaçlı kullanılmamalı. Sisteme dönüt sağlama ve düzey 
belirleme amaçlarıyla kullanılmalı. 

2 

- SBS sonuçları, okul başarı göstergesi olarak kullanılmamalı. 1 

- Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi diğer dersler de SBS kapsamında 
değerlendirmeye dâhil edilmeli. 

1 

- SBS’ye katılım zorunlu ve ücretsiz olmalı. 2 

- SBS’nin yapısı ve içeriği, öğretim programları ile uyumu anlatılarak farkındalık 
düzeyi yükseltilmeli. 

4 

Ara Toplam 21 

Genel Toplam 50 
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SBS’nin kaldırılmaması, ancak mevcut sıkıntıların belirlenip gerekli iyileştirmelerin 

yapılması yönündeki görüşlerde ise esas itibariyle süreç değerlendirmeye uygun bir yöntem 

olmasına rağmen SBS’nin yerleştirme, eleme ve sıralama amaçlı olarak bir üst öğrenime 

geçişte kullanılmasının önemli sorunlara yol açtığı üzerinde durulmaktadır. Bu bakış açısıyla 

SBS’nin yıllara yayılmış olması ve o yılın öğretim programı ile sınırlı tutulması olumlu 

karşılanmakta, ancak tüm dersleri ve üst düzey becerileri içerecek şekilde, uygulama boyutu 

da eklenerek ve soru tipleri çeşitlenerek SBS’nin yapı ve kapsamının geliştirilmesinin 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu noktada SBS’ye yönelik farkındalık düzeyinin 

yükseltilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi de bir gereklilik olarak vurgulanmaktadır.  

Genel olarak SBS’nin tamamen ya da kısmen kaldırılması yönündeki görüşlerin, 

SBS’nin iyileştirilmesi yönündeki görüşlerden biraz daha fazla vurgulandığı görülmektedir. 6 

ve 7. sınıflarda SBS’nin kaldırılması, yerleştirme, eleme ve sıralama amaçlı olarak sadece 8. 

sınıf sonunda bir sınav yapılması, 8. sınıfta yapılacak sınavın ise birden fazla aşamada 

gerçekleştirilmesi, baskın görüş olarak belirginleşmektedir.  

Diğer taraftan görüşlerin dağılımından anlaşılmaktadır ki; öncelikle yapılacak sınavın 

amacının netleştirilmesi önem arz etmektedir. Yukarıdaki baskın görüş, yerleştirme, eleme ve 

sıralama amacıyla yapılacak bir sınav için söz konusudur. Bunun ötesinde eğitim-öğretim 

sürecinde, süreç değerlendirmeye ve sisteme dönüt sağlamaya yönelik bir ölçme-

değerlendirme yöntemine ihtiyaç olduğu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde belirtilmektedir. 

Buna bağlı olarak üniversitelerin görüşlerinden çıkarılabilecek nihai sonuç şu şekildedir: 

Yerleştirme, eleme ve sıralama amaçlarıyla kullanılacak bir sınav olarak kabul edilmesi 

durumunda, SBS tamamen ya da kısmen kaldırılmalı, uzun vadede sınavsız geçişe yönelik bir 

sistemin geliştirilmelidir. Süreç değerlendirme ve sisteme dönüt sağlama amacıyla 

kullanılacak bir sınav olarak kabul edilmesi durumunda ise SBS, içerik, kapsam ve yapısında 

düzenleme ve iyileştirmeler yapılarak sürdürülmelidir. 

 

4.8.9.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinin üç alt boyutta toplandığı görülmektedir. Bir kısım 

görüşler SBS’nin kısmen ya da tamamen kaldırılması, bunun yerine ya sınavsız geçiş ya da 

yapı ve içerik olarak daha gelişmiş alternatif sınavların kullanılması üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Diğer bazı görüşler, SBS’nin içerik ve yapısal olarak yeniden gözden 

geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerle sürdürülmesine yöneliktir. Bir başka görüş olarak 

SBS’nin aynen sürdürülmesi, ancak SBS ile ilgili çevreye yönelik bir takım düzenleme ve 

çalışmaların yapılması gerektiğinde birleşmektedir. Buna göre Eğitim Müfettişlerinin 
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görüşlerinde yer alan SBS’ye yönelik öneriler ve bu önerilerin sıklık dağılımları Tablo 

4.8.2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.8.2. Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarının SBS’ye Yönelik Görüş ve Önerilerinin Sıklık 
Dağılımı 

GÖRÜŞLER SIKLIK

I. SBS Tamamen ya da Kısmen Kaldırılmalı 

- SBS tamamen kaldırılmalı. 2 

- Bir üst öğretime sınavsız geçiş sağlanmalı. 5 

- SBS kaldırılmalı, okul derslerinde yapılan sınavlar merkezileştirilmeli. Bu sınavlar 
süreç değerlendirme amacıyla kullanılmalı. 

1 

- SBS yerine süreç değerlendirmeye yönelik ölçme-değerlendirme yöntemleri 
kullanılmalı. 

1 

- 8. sınıfta tek sınav yapılmalı. 6 

- 8. sınıfın ikinci yarıyılında, iki aşamalı olarak, yerleştirme amaçlı bir sınav yapılmalı. 
Bu aşamalarda alınan puanlardan yüksek olan dikkate alınmalı. 

9 

- 8. sınıfta üç sınav yapılmalı. Alınan en yüksek puan esas olmak üzere, diğer puanlar 
da belli ağırlıklarda dikkate alınarak genel bir puan elde edilmeli. 

1 

- OKS’ye dönülmeli. 1 

- SBS tamamen kaldırılarak yerine 8. Sınıf sonunda uygulanacak ‘Bitirme Sınavı’ 
getirilmeli. Bu sınav çok disiplinli, bilginin yanı sıra yetenek ve kişisel özellikleri de 
dikkate alan bir yapıda olmalı. 

1 

Ara Toplam 27 

II. SBS Yeniden Değerlendirilmeli ve İyileştirilmeli 

- Sınavsız bir sistem, Türkiye için mümkün değildir. 1 

- SBS sürdürülmeli ancak gerekli iyileştirmeler yapılmalı. 1 

- SBS’nin ölçtüğü becerilerin kapsamı genişletilmeli.  2 

- SBS’de tüm derslerden soru çıkmalı, SBS’nin kapsamı genişletilmeli. 2 

- SBS iki aşamalı olmalı. İlk aşamada genel kültür ve genel yetenek, ikinci aşamada 
akademik bilgi dikkate alınmalı.  

2 

- SBS’de çoktan seçmeli soruların yanı sıra diğer soru tiplerine de yer verilmeli. 1 

Ara Toplam 9 

III. SBS Aynen Sürdürülmeli 

- SBS devam etmeli. 1 

- Öğretim programının daha etkin uygulanmasına yönelik tedbirler alınmalı. 1 

- Öğretmenler, ölçme-değerlendirme açısından yetiştirilmeli. 1 

- Öğretmenler, SBS’ye yönelik olarak sınav kaygısını yenme, test tekniği gibi 
konularda öğrencilere rehberlik etmeli. 

1 

- SBS’nin üç yıla yayılan yapısı korunmalı. 1 

- SBS, sadece merkezlerde değil ilçelerde de uygulanmalı. 1 

- SBS için sınav ücreti alınmamalı. 1 

Ara Toplam 7 

Genel Toplam 43 
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Genel olarak bakıldığında SBS’nin tamamen ya da kısmen kaldırılması yönündeki 

görüşlerin ağırlık kazandığı görülmektedir. Uzun vadede sınavsız geçişin sağlanmasına 

yönelik tedbirlerin alınmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Kısa vadede ise 8. sınıfta, 

bir ya da birden çok aşamadan oluşan bir sınav sisteminin geliştirilmesi, bu sınavlardan 

alınanın en yüksek puanın sınav başarısı olarak dikkate alınması şeklinde bir modelin daha 

çok benimsendiği anlaşılmaktadır. Sınavın kapsam ve içerik olarak geniş tutulması, çok 

boyutlu ve çok disiplinli bir yapıda olması da gerekli görülmektedir. 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinde, başarılı ve sistem açısından yararlı bir yöntem olduğu 

düşüncesine bağlı olarak SBS’nin sürdürülmesine yönelik önerilerin yer alması, oldukça 

manidardır. Bu bakış açısıyla SBS, paydaşlarca yeterince iyi anlaşılamamış ya da bunlara 

yeterince tanıtılamamıştır. Bu nedenle geri adım atmak olarak sayılabilecek SBS’nin kısmen 

ya da tamamen kaldırılması yerine, SBS’ye yönelik bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı 

çalışmalar yapılmalı, katılımın artırılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 

 

4.8.9.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerinde ağırlıklı olarak SBS’nin tamamen kaldırılması 

gerektiği üzerinde durulmaktadır. Eleme, sıralama gibi olumsuz rekabeti artırıcı etkiye sahip 

sınavların öğretim sürecini de olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Eğitim sisteminin sınav 

odaklı bir anlayışa göre şekillenmesi önlenmelidir. Bu nedenle SBS’nin iyileştirilmesi, 

kısmen iptal edilmesi ya da SBS yerine farklı sınavların getirilmesi, sorunu çözmeyecektir. 

SBS ve benzeri merkezi sınav uygulamaları yerine öğretmenler ve okul yönetimlerince 

yapılan süreç değerlendirmelerine önem verilmeli, bunların iyileştirilmesine çalışılmalıdır. 

Mevcut eğitim sisteminin yapısal bozukluklarından dolayı sınavların tamamen 

kaldırılmasının mümkün olamayabileceği de belirtilmektedir. Bu durumda kaçınılmaz olarak 

bir sınav sistemi gerekli ise bunun yıllara yayma yerine mümkün olduğunca sınırlı tutulması 

önerilmektedir. Dolayısıyla SBS yerine sadece 8. sınıfta uygulanacak, açık uçlu sorular da 

içeren bir yerleştirme sınavına daha sıcak bakıldığı anlaşılmaktadır. Bazı kuruluşlar 8. sınıf 

sonunda yapılacak sınava girme koşulu olarak baraj-not uygulamasını da önermektedir.  

Bir Sivil Toplum Kuruluşu, genel kanaatin aksine merkezi sınavların en objektif ölçme-

değerlendirme yöntemi olduğu, bu nedenle merkezi sınavlardan vazgeçilemeyeceği 

savunmasıyla SBS’nin sürdürülmesi gerektiği, fakat bazı iyileştirmelerin ve sınırlamaların 

yapılabileceği üzerinde durmuştur. Bu kapsamda gerekli görülmesi halinde 6 ve 7. sınıf SBS 

uygulamalarının yerleştirmeye etkisinin en aza indirgenmesi, SBS’nin içeriğinde bazı 

düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 
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4.8.9.4. Değerlendirme 

SBS’ye yönelik görüş ve öneriler, genel olarak üç grupta toparlanabilmektedir. Buna 

göre (i) SBS tamamen ya da kısmen kaldırılmalıdır veya (ii) SBS yeniden gözden geçirilmeli, 

gerekli iyileştirme ve düzenlemeler yapılmalıdır veya (iii) SBS aynen sürdürülmelidir.  

Genel kanaatin ilk grupta yer alan görüşlere yakın olduğu görülmektedir. Buna göre 

SBS’nin tamamen kaldırılması, uzun vadede sınavsız bir geçiş sistemi öngören 

düzenlemelerin yapılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. Kısa 

vadede ise sadece 8. sınıfta yapılacak bir ya da birden fazla aşamadan oluşan yerleştirme 

amaçlı bir sınav modelinin daha çok benimsendiği görülmektedir. Önerilen bu sınav modeli, 

SBS’den farklı olarak çoktan seçmeli soru tipleri yanı sıra diğer soru tiplerini de içermeli, tüm 

dersleri ve üst düzey becerileri de içerecek şekilde kapsamı genişletilmiş olmalıdır. 

Üniversite görüşlerinde farklılık oluşturan vurgu, SBS’nin süreç değerlendirme sınavı 

olmamasına bağlı olarak eğitim sisteminde süreç değerlendirmeye yönelik ölçme-

değerlendirme çalışmalarına olan ihtiyaç üzerinde yapılmaktadır. Bu bakış açısıyla SBS’nin 

süreç değerlendirmeye uygun bir yöntem haline getirilmesi ya da kaldırılması halinde bunun 

yerine mutlaka süreç değerlendirmeye yönelik bir yöntemin getirilmesi önerilmektedir. 

Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarından farklı olarak Eğitim Müfettişleri görüşleri 

arasında, SBS’nin aynen sürdürülmesi yönündeki görüşler de yer almaktadır. Buna göre asıl 

sorun SBS’ye yönelik bilinç ve farkındalığın istenen düzeyde olmamasıdır. SBS’ye yönelik 

bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalarla, mevcut sorunların büyük ölçüde 

aşılabileceği düşünülmektedir.  

 

4.8.10. Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’nin Oluşturduğu Olumlu Ve Olumsuz 

Durumlar Ve Ortaöğretime Geçiş Sistemine Yönelik Öneriler 

 
SBS’nin Değerlendirilmesi Araştırması kapsamında görüş istenen 11 temadan 10. ve 

11. temalar kapsamında belirtilen görüş ve önerilerin birbirine oldukça yakın ve iç içe geçmiş 

olması dolayısıyla bu iki tema, bu bölümde birlikte değerlendirilmiştir. 

Konu hakkındaki görüş ve önerilerin çeşitliliğine, konu ile ilgili karşıt görüşlerin 

bulunmasına bağlı olarak, sıklık dağılımlarının irdelenmesi uygun görülmüştür. Sıklık 

dağılımları görüşlerin yüzde dağılımlarını belirlemek amacıyla değil, ancak görüşlerdeki 

yığılmanın yönünün belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 
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4.8.10.1. Üniversitelerin Görüşleri  

Üniversitelerin konu hakkındaki görüşlerinin üç alt boyutta ele alınması mümkün 

görülmektedir. Buna göre görüşlerin bir kısmı OGES kapsamında bir sınav modelinin 

kullanılıp kullanılmaması, kullanılacaksa bu modelin niteliklerinin ne olması gerektiğine 

yöneliktir. Diğer grup görüşler, mevcut OGES kapsamında dikkate alınan okul başarı puanı 

ve mahkeme kararıyla uygulamadan kaldırılan davranış puanı ile ilişkilidir. Bu görüşler, 

OGES kapsamında söz konusu bu diğer puanların kullanılıp kullanılmaması, kullanılacaksa 

hangi sınırlılıklarda kullanılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bir diğer grup olarak, 

OGES’in genel yapısı ile ilgili görüşler yer almaktadır. Bu görüşler, mevcut OGES’in genel 

yapısına ve ortaöğretime geçiş amaçlı bir sistemin genel yapısının ne olması gerektiğine 

yöneliktir. Bu bağlamda üniversitelerin görüşlerinde yer alan ortaöğretime geçiş sistemine 

yönelik görüş ve öneriler ile bunların sıklık dağılımları Tablo 4.8.3’te gösterilmektedir. 

Bu tabloda da görüldüğü gibi üniversite görüşlerinde ağırlıklı olarak, ortaöğretime 

geçişe yönelik bir sistemin, sınav puanı, başarı puanı, davranış notu, öğretmen notu, yetenek 

puanı gibi göstergelerle ele alındığı, çoğu kere bu göstergelerle sistemin özdeşleştirildiği ve 

eşdeğer görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu noktada iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bir kısım 

görüşler, ortaöğretime geçişte herhangi bir sınav uygulamasının yapılmaması gerektiğini 

savunurken, diğer bazı görüşler, mevcut durumda, en azından kısa vadede sınavsız bir geçiş 

sisteminin olası olmadığını belirtmektedir. Sınavsız bir geçiş sistemi öngören görüşler, süreç 

odaklı değerlendirmelerin esas olduğu, yönlendirme ve rehberlik faaliyetlerine dayalı bir geçiş 

sistemi üzerinde durmakta, ilköğretim ve ortaöğretimin bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Sınavın gerekli ve zorunlu olduğu yönündeki görüşlerde ise 

kullanılacak sınavın yapısal özelliklerine yönelik iyileştirme ve düzenlemeler önerilmektedir. 

Ortaöğretime geçiş sisteminde esas sorunun ortaöğretimin yapısal bozuklukları olduğu 

yönündeki görüşler, önemli vurgulardan birini oluşturmaktadır. Bu görüşlerde, 

ortaöğretimdeki okul çeşitliliğinin, okulların iyi okul-kötü okul, öğrencilerin başarılı-

başarısız, Anadolu Liseli-düz liseli gibi ayrıma yol açtığına dikkat çekilmektedir. 

Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılmasına bağlı olarak bir geçiş sınavına fazlaca ihtiyaç 

kalmayacağı ifade edilmektedir. Bu düzenleme, eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması açısından 

da önemli ve gerekli görülmektedir. Dolayısıyla, sitem yaklaşımı temelinde öğretim sürecinin 

bir bütün olarak değerlendirilmesi, ilköğretimden yüksek öğretime kadar uyumlu bir sistemin 

inşa edilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 
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Tablo 4.8.3. Üniversitelerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine Yönelik Görüş ve Önerilerinin Sıklık 
Dağılımı 

GÖRÜŞLER SIKLIK
I. Genel Yapı 
- Benimsenen sistemde sık sık değişiklik yapılmamalı, istikrar sağlanmalı. 1 
- Sınıflar ve bölgeler arası farklılıklar dikkate alınmalı. 1 
- Süreç değerlendirme uygulamalarına ve bunların sonuçlarına ağırlık verilmeli. Süreç 

odaklı değerlendirmelerin sonuçları dikkate alınmalı. 
3 

- OGES, değiştirilmeli. Fakat bu değişim ilgili paydaşların geniş katılımıyla 
belirlenecek bilimsel temelleri kuvvetli bir modelin ön uygulamalarla test 
edilmesinden sonra olmalı.  

2 

- Sorun esas itibariyle ortaöğretimin yapısal bozukluklarıdır. Ortaöğretimde okul 
çeşitliliği azaltılmalı, ortaöğretim kurumlarını sınıflama tarzı değiştirilmelidir. 

5 

- Ortaöğretime geçiş, sistem yaklaşımıyla ele alınmalı, ilköğretim ve ortaöğretim bir 
bütün olarak dikkate alınmalıdır. 

1 

- Anadolu Liselerinin sayısı artırılmamalı. 1 
- Fen Liseleri, başarı açısından üst düzeyde ve homojen öğrencilerden oluşan yapısıyla 

korunmalı.  
1 

- Meslek liselerine yönlendirmeye ağırlık verilmeli. 3 
- Rehberlik hizmetlerine önem verilmeli. Etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti 

gerekli. 
4 

- Bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalara önem verilmeli. 2 
- Mevcut OGES, daha iyi bir alternatif bulunamadığından zorunlu olarak iyidir. 1 
- Mevcut OGES, aksaklıkları giderilerek sürdürülmeli. 1 
- Mevcut OGES kapsamında, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik 

düzenlemeler yapılmalı. 
1 

Ara Toplam 27 
II. Sınav Uygulaması 
- Eğitimde fırsat eşitliği temelinde, uzun vadede sınavsız bir geçiş sistemi geliştirilmeli. 3 
- ‘Sınıf tekrarı’ gibi öğrenme eksikliklerinin giderilmesini sağlayacak bir yapının 

bulunmaması, ortaöğretime geçişte eleme-yerleştirme amaçlı sınav yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

1 

- Bütün öğrenciler sınava tabi tutulmamalı. Genel liseler, meslek liseleri ve benzeri 
kurumlara girişte, yönlendirme işe koşulmalı. 

2 

- Fen Liseleri gibi özelliği olan kurumlara öğrenci seçimi, her öğrencinin katılmadığı, 
özel bir sınavla yapılmalı. 

1 

- Yetenek sınavları ve uygulama sınavları da kullanılmalı. 1 
- Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler, bir bütün olarak dikkate alınmalı. 2 
- Süreç değerlendirme ve dönüt sağlamaya yönelik sınavlar, her yıl yapılmalıdır. 1 
- Birden fazla ve yıllara yayılmış sınav uygulaması, tek sınava göre daha avantajlıdır. 2 
- Tek sınav uygulaması yeterlidir. Fazlası işlevsellikten çıkar ve ancak maliyet artırır. 1 
- 8. sınıf sonunda yapılacak iki aşamalı bir sınav modeli kullanılmalı. 1 

Ara Toplam 15 
III. Okul Başarı Puanı ve Davranış Puanı Uygulamaları 
- Okul başarısı, öğretmen notları ve davranış puanlarının daha objektif, yansız ve 

güvenilir bir şekilde belirlenmesine yönelik tedbirler alınmalı. 
3 

- Öğretmen notları ve davranış puanları gibi yanlılığı yüksek ve güvenirliği düşük 
değerlendirme sonuçları, ortaöğretime geçişte dikkate alınmamalı. 

1 

- Okulun ve öğretmenin önemini artırması açısından öğretmen notlarına bağlı okul 
başarısı ve davranış notları, ortaöğretime geçiş sisteminde dikkate alınmalıdır. 

2 

- Okul başarı puanı dikkate alınmamalı, davranış puanı alınmalı. 1 
- Güvenirliği tartışmalı olduğu için öğretmenin verdiği notlar dikkate alınmamalı. 1 

Ara Toplam 8 
Genel Toplam 50 
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Ortaöğretime geçişte en azından kısa vadede bir sınav yapılmasının gerekli olduğu 

yönündeki görüşlerde, bu sınavın 8. sınıf sonunda bir ya da iki aşamalı olması önerilmektedir. 

Genel anlamda ise eğer bir sınav modeli kullanılacaksa, bu sınavın daha geniş kapsamlı 

olması, öğrencileri yetenek ve ilgileri yönüyle de değerlendirmeye imkân sağlaması, bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor becerileri bir bütün olarak dikkate alması gereklilikleri ifade 

edilmektedir. Bu noktada her öğrencinin mutlaka sınava girmesine gerek olmadığı, 

yönlendirme ve rehberlik hizmetlerine dayalı olarak genel lise ve meslek liselerine geçişin 

mümkün olabileceği görüşlerine de yer verilmektedir. 

Okul başarı puanı, öğretmen notları ve davranış puanı gibi göstergelerin ortaöğretime 

geçiş sistemi kapsamında dikkate alınıp alınmaması konusunun tartışmalı olduğu 

görülmektedir. Bu noktada baskın görüş, bu göstergelerin fazlaca yanlılık içerdiği ve 

güvenirliklerinin düşük olduğu savına dayanarak bunların dikkate alınmaması yönündedir. 

Diğer taraftan bu göstergelerin okula ve öğretmene verilen önemi artırdığı, bu nedenle daha 

fazla dikkate alınabileceği görüşleri de ifade edilmektedir. 

 

4.8.10.2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görüşleri 

Eğitim Müfettişleri görüşlerinin ağırlıklı olarak üç boyutta toplandığı görülmektedir. Bu 

boyutlardan biri ortaöğretime geçiş sistemi olarak mevcut yapı ve öngörülen yapıya ilişkin 

görüş ve önerilerden oluşmaktadır. Bir diğer boyut, ortaöğretime geçişte kullanılan ve 

kullanılması öngörülen sınav modeli ile başarı ve performans göstergelerine yönelik 

görüşlerdir. Üçüncü bir boyut ise ortaöğretim sistemi kapsamında yönlendirme ve 

yöneltmenin gerekliliği ve önemine yönelik değerlendirmeleri içermektedir. Bu bağlamda 

Eğitim Müfettişlerinin görüşlerinde yer alan ortaöğretime geçiş sistemine yönelik görüş ve 

öneriler ile bunların sıklık dağılımları Tablo 4.8.4’te gösterilmektedir. 

Genel kanaat ve eğilime göre OGES ve SBS’nin özdeş olarak algılandığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ortaöğretime geçiş sistemi, sınav odaklı bir bakış açısıyla 

değerlendirilmekte ve bu bakış açısı doğrultusunda öneriler getirilmektedir. 

Eğitim Müfettişlerinin konuya ilişkin görüşlerinde, oldukça baskın bir şekilde SBS’nin 

yol açtığı sıkıntılar ve SBS’nin yapısı üzerinde durulduğu, bu bağlamda düzenleme ve 

iyileştirmelerin önerildiği görülmektedir. Görüşlerin önemli bir kısmı, ortaöğretime geçişte 

kullanılacak bir sınav modelinin özellikleri ve dikkate alınacak başarı göstergeleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda ortaöğretime geçişte 8. sınıf sonunda yapılacak tek bir 

sınavın yeterli olacağı, bu sınavın kapsam, içerik ve yapısında düzenlemeler yapılması 

gerektiği yönündeki görüşler öne çıkmaktadır.  
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Tablo 4.8.4. Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarının Ortaöğretime Geçiş Sistemine Yönelik Görüş 
ve Önerilerinin Sıklık Dağılımı 

GÖRÜŞLER SIKLIK 
I. Genel Yapı 
- Kısa vadeli anlık çözümler yerine uzun vadeli ve sürekli planlamalar ve düzenlemeler yapılmalı. 1 
- Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik tedbirler alınmalı. 1 
- Öğretim kurumları arasındaki farklılıklar giderilmeli. 4 
- Ortaöğretimde okul çeşitliliği azaltılmalı. 6 
- Liseler arası geçişlere imkân sağlayacak düzenlemeler yapılmalı. 2 
- Meslek liseleri yeniden yapılandırılmalı. Meslek ve sanat eğitimini teşvik edici tedbirler alınmalı. 

Mesleki yönlendirmeye ağırlık verilmeli. 
3 

- Okullarda yapılan ölçme-değerlendirme çalışmalarının objektifliğini artırmaya yönelik tedbirler 
alınmalı. 

2 

- Mevcut OGES, daha çok başarılı öğrencilere yöneliktir ve bu öğrencilerin öğrenim süreçlerini 
kolaylaştırmaktadır. 

1 

- Ortaöğretime geçişte öğrencileri çok boyutlu ve çok yönlü değerlendirmeye imkân verecek bir 
sistem kullanılmalı. 

1 

- Etkin rehberlik hizmeti verilmeli. 2 
- Okullarda psikolojik destek birimleri kurulmalı. 1 
Ara Toplam 24 
II. Sınav Uygulaması ve Diğer Başarı Göstergeleri 
- Uzun vadede sınavsız geçiş içeren bir model geliştirilmeli. 5 
- Öğretmenin ya da öğretmenler kurulunun öğrenci hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri, süreç 

değerlendirme olarak ortaöğretime geçişte dikkate alınmalı. 
3 

- Ortaöğretime geçiş kapsamında kullanılacak bir sınav, öğretim programının kazanımlarını esas 
almalı, bu kazanımlar açısından kapsam geçerliği yüksek olmalıdır. 

1 

- Bilgi sınavı değil, yetenek ve zekâ sınavları yapılmalı. 1 
- Meslek liselerine geçiş için özel bir sınav yapılmalı. 1 
- Her ortaöğretim kurumu kendi sınavını kendisi yapmalı. 1 
- Ortaöğretime geçiş sisteminde merkezi sınav uygulamasına yer verilmeli. 1 
- Mevcut durumda OGES ve SBS arasında hiçbir fark yok. 1 
- Sınav sisteminde, bölgesel farklılıklardan kaynaklanan fırsat eşitsizliklerini giderici tedbirler 

alınmalı. 
3 

- Tüm dersler sınav kapsamına alınmalı. 1 
- Okul başarısı daha etkili hale getirilmeli. 3 
- Davranış puanları, ortaöğretime geçişte etkin ve ağırlıklı bir şekilde kullanılmalı. 1 
- Sınavda yer alan soruların, branşlara göre sayıları ve katsayıları eşitlenmeli. Önemli-önemsiz ders 

ayrımı ortadan kaldırılmalı. 
1 

- Mevcut durumda Sınıf Puanı hesaplamada okul başarı puanı doğrudan SBS puanına eklenebilir. 1 
- Dershanelerin müfredatlarını okul müfredatı ile uyumlu hale getirmeleri zorunlu tutulmalı. 1 
- SBS yerine öğretim programlarına uygun ölçme-değerlendirme araçları ve yöntemleri 

kullanılmalı. 
1 

- 8. sınıf sonunda tek sınav yapılmalı. 8 
- 8. sınıf müfredatı hafifletilerek, bu sınıfta öğrencileri sınava hazırlama amaçlı çalışmalara ağırlık 

verilebilir. 
1 

Ara Toplam 35 
III. Yönlendirme 
- Öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve başarı durumları dikkate alınarak, 4. sınıftan itibaren etkin bir 

yönlendirme yapılmalı. Yöneltme Yönergesi, işlevsel hale getirilmeli.  
16 

- Mevzuat değişikliği ile kayıt yaptırılmak istenen ortaöğretim kurumunun yöneltme yönergesinde 
yer alması zorunluluğu getirilmeli. 

1 

- Sadece öğrenci not ortalaması ve yöneltme yönergesi doğrultusunda bir geçiş sistemi 
kullanılabilir. 

2 

- Ortaöğretime geçişte yönlendirme esas olmalı, sadece özelliği olan kurumlara öğrenci seçiminde 
sınav uygulanmalıdır. 

2 

Ara Toplam 21 
Genel Toplam 80 
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Uzun vadede sınavsız geçişe imkân sağlayacak, öğretmenlerin değerlendirmelerinin 

esas alındığı, süreç değerlendirmeye yönelik bir modelin geliştirilmesi beklentisi de önemle 

vurgulanmaktadır.  

Ortaöğretime geçişte, mevcut sistemin ve öngörülen sistemin genel yapısına yönelik 

görüşlerde, ortaöğretimin mevcut durumundaki karmaşıklığa ve aksaklıklara dikkat 

çekilmektedir. Ortaöğretim kurumlarının çeşitliliğine bağlı olarak eğitimde fırsat 

eşitsizliklerinin ortaya çıktığı, mevcut OGES’in daha çok başarılı öğrenciler lehine olduğu 

düşünülmektedir. Buna göre ortaöğretimde okul çeşitliliğinin ve okullar arası farklılıkların 

azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması, liseler arası geçişlere imkân sağlayacak 

düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 

Üzerinde sıklıkla durulan bir diğer görüş, etkin bir yönlendirmenin işe koşulması 

gerekliliğine yapılan vurgudur. Bu görüşlerde Yöneltme Yönergesinin işlevsel hale 

getirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması gerekliliğine değinilmektedir. Hatta mevzuat 

düzenlemeleriyle, yöneltme formunun ortaöğretime geçişte zorunluluk haline getirilmesi, 

sadece yöneltme formu ve okul başarısına bağlı bir geçiş sisteminin kullanılması 

önerilmektedir. Bu bakış açısına göre, ortaöğretime geçişte okul ve öğretmenin önem ve 

işlevinin artırılması yönünde bir eğilim ve talebin oluştuğu anlaşılmaktadır. 

 

4.8.10.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri 

Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinde çoğunlukla ortaöğretime geçiş sisteminin SBS 

ile özdeş olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Konu hakkındaki görüşler, SBS’nin mevcut ve 

olası zararları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bakış açısıyla; 

- Eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve adaletsizliğin kaynağı olarak merkezi sınav 

uygulaması kaldırılmalı, 

- Sonuç odaklı değerlendirmeler yerine süreç odaklı değerlendirmelere yer verilmeli, 

- SBS açısından 6. ve 7. sınıf puanları, ortaöğretime geçişte kullanılmamalı, 

önerilerine yer verilmektedir. 

Diğer taraftan ortaöğretimin yapısında köklü düzenlemeler yapılması gerektiği yönünde 

görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşlerde, ortaöğretimdeki okul çeşitliliğinin başta öğrenciler 

arasında, sonrasında ise toplumsal düzeyde bir sınıflamaya yol açtığı belirtilmektedir. 

Özellikle meslek liselerinin yeniden yapılandırılması ve mesleğe yönlendirme çalışmalarının 

erken yaşlardan itibaren etkin bir şekilde yapılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Ortaöğretime geçiş sisteminin en önemli ayaklarından birinin, meslek liselerine nitelikli bir 

yönlendirme ile öğrenci geçişini sağlamak olduğu düşünülmektedir. Bu yönlendirme bir 



107 
 

yandan üniversiteler önündeki yığılmayı azaltacak diğer yandan istihdama katkısıyla 

memnuniyet düzeyini artıracaktır. 

Üzerinde durulan bir diğer konu, okul içi değerlendirmelerdir. Okul içi 

değerlendirmelere güvenin az olduğu, buna bağlı olarak merkezi sınav sisteminin olumlandığı 

ve tercih edildiği düşünülmektedir. Bu durum süreç değerlendirmeye yönelik çalışmaların 

ikinci planda kalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla okul içi ölçme ve değerlendirme 

çalışmalarında, objektiflik ve güvenirliği artırmak için gerekli tedbirlerin alınması 

önerilmektedir. Böylece sürece yönelik değerlendirmeler daha da önem kazanacaktır. 

 

4.8.10.4. Değerlendirme 

Görüşlerin ortaya koyduğu temel eğilim, ortaöğretime geçiş sistemine yönelik modelin 

merkezi sınavla özdeş olarak algılanmasıdır. Bu konuda Eğitim Müfettişleri ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının görüşleri daha belirgindir. Bu görüşlerde OGES ile SBS’nin eşdeğer olarak 

değerlendirildiği, eleştiri ve önerilerin bu noktadan hareketle yapıldığı görülmektedir. Bu 

bakış açısıyla SBS’deki aksaklıklar ve olumsuzluklara dikkat çekilmekte ve bu aksaklıkların 

giderildiği bir geçiş sistemi önerilmektedir. Benzer çizgide olmakla birlikte üniversiteler, 

SBS’yi ya da alternatif bir merkezi sınav uygulamasını ortaöğretime geçişte en baskın 

gösterge olarak değerlendirmekte, bunun yanı sıra okul başarı puanı, ders başarısı, davranış 

puanı gibi göstergeleri de daha sık bir şekilde dikkate almaktadır.  

Genel kanaat, uzun vadede ortaöğretime geçiş sisteminde bir merkezi sınav 

uygulamasının kaldırılması, bunun yerine süreç değerlendirmesine yönelik çalışmalara ağırlık 

verilmesi yönündedir. Mevcut merkezi sınav uygulaması, eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve 

adaletsizliğin kaynağı olarak görülmektedir. Kısa vadede ise merkezi sınav uygulamasının 

sadece 8. sınıfta uygulanması, okul içi değerlendirmelerin objektiflik ve güvenirliğini artırıcı 

tedbirler alınması ve bunların süreç değerlendirme amacıyla kullanılarak ortaöğretime geçişte 

önemli göstergelerden bir olarak işe koşulması önerilmektedir.  

Süreç değerlendirme, üzerinde uzlaşılan konulardan biridir. Buna göre ortaöğretime 

geçişte temel göstergeler, süreç değerlendirmeye yönelik ölçme-değerlendirme sonuçları 

olmalıdır. Öğrenciler ilgi, yetenek, beceri ve başarıları açısından, öğretim programındaki 

kazanımlar da dikkate alınarak, çok boyutlu ve çok yönlü değerlendirilmelidir. Bu noktada en 

sık önerilen, okul içi değerlendirmelerin işe koşulmasıdır. Okul içi değerlendirmelere güvenin 

az olduğu, bunların yanlılığının fazla olduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle öncelikle okul içi 

değerlendirmelerde objektifliği ve güvenirliği artırıcı tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır. 
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Katılımcıların üzerinde uzlaştığı bir diğer konu, ortaöğretimin genel yapısı olmuştur. 

Buna göre özellikle ortaöğretimdeki okul çeşitliliği, temel sorunlardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. Okul çeşitliliği, Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi görece elit okul 

türlerine yığılmayı beraberinde getirmekte, bu yığılma da bir merkezi sınav uygulamasını 

zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu tür bir eğilim, öğrencileri ve toplumu sınıflayıcı bir sonuç da 

ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla özellikle ortaöğretimde okul çeşitliliğini azaltıcı tedbirler 

alınmaksızın, etkin ve başarılı bir geçiş sisteminin kurulması mümkün görülmemektedir. 

Üniversitelerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının neredeyse hiç değinmediği, Eğitim 

Müfettişlerinin ise ısrarla üzerinde durduğu bir konu, eğitimde etkin bir yönlendirme 

sisteminin yapılandırılması gerekliliği olmuştur. Eğitim Müfettişleri, öğrenci açısından erken 

yaşlardan itibaren etkin bir yönlendirmenin yapılması gerekliliği üzerinde ısrarla durmaktadır. 

Buna göre ortaöğretime geçişte esas olarak bu yönlendirme rol oynamalıdır. Hatta ‘Yöneltme 

Yönergesi’ gibi hukuksal mevzuat yeniden düzenlenmeli ve bu doğrultuda kanuni zor devreye 

sokulmalıdır. Yönlendirme, özellikle mesleğe yönlendirme boyutuyla olmazsa olmaz bir 

gereklilik olarak vurgulanmaktadır. Böylece ortaöğretime geçişte öğretmen ve okulun 

etkisinin artması da bir geri kabul olarak benimsenmektedir. 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’nın Değerlendirilmesi Araştırması, nicel ve nitel 

araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı karma model ile yürütülmüştür. Gerekli verilerin 

toplanmasında, araştırma modeline bağlı olarak farklı veri toplama araçları kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında belirlenen alt boyutlar düzeyinde, anket ve ölçek maddelerinden oluşan 

zenginleştirilmiş veri toplama aracı ile ‘okul paydaşları’ olarak tanımlanan beş grubun görüş, 

öneri, tutum ve düşüncelerine yönelik nicel ve nitel veriler elde edilmiştir. Bu gruplar (i) okul 

yöneticileri, (ii) rehber öğretmenler, (iii) branş öğretmeleri, (iv) öğrenci velileri ve (v) 

öğrencilerdir. Elde edilen verilerden ulaşılan bulgular, bu bölümde tartışılmaktadır. Diğer 

taraftan yine araştırma kapsamında belirlenen alt boyutlar düzeyinde, görüş formu ile ‘eğitim 

paydaşları’ olarak tanımlanan üç grubun görüş, öneri, tutum ve düşüncelerine yönelik nitel 

veriler elde edilmiştir. Bu gruplar (i) Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları, (ii) üniversitelerin 

eğitim fakülteleri ve (iii) sivil toplum kuruluşlarıdır. Elde edilen verilerden ulaşılan bulgular 

bu bölümde tartışılmaktadır. 

SBS mali açıdan öncelikle aileleri etkilemektedir. Bu etki, dershaneler başta olmak 

üzere özel ders, etüt merkezi, test büroları gibi okul dışı kaynaklara yönelim ve bağımlılığın 

artmasına, bunlara başvurulmasının bir zorunluluk haline dönüşmesine, dershaneye gitme 

yaşının düşmesi ve dershaneye gitme süresinin artmasına, buna bağlı diğer dolaylı giderlere 

dayalı olumsuz bir ekonomik yükü ifade etmektedir. Diğer taraftan hazırlanması, uygulanması 

ve değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan insan kaynakları ve ekonomik kaynaklar 

açısından SBS, ülke ekonomisine de önemli bir yük getirmektedir. SBS’nin eğitim ve öğretim 

açısından bazı önemli getirileri bulunsa da bu yararlarla toplumsal maliyetin uyumlu olmadığı 

görülmektedir. 

Ailelerin genel olarak ortalama aylık gelirleri 1001TL ile 2000TL arasındadır. SBS’ye 

bağlı olarak yapılan aylık ortalama eğitim harcamaları ise genel olarak 101TL ile 250TL 

arasındadır. Buna bağlı olarak kabaca ailelerin ortalama aylık gelirlerinin %10 ile %25’i 

SBS’ye yönelik eğitim harcamalarına gitmektedir. 

SBS’ye hazırlık sürecinde dershane, etüt merkezi, özel ders gibi okul dışı faaliyetlere 

katılım oranları, okullarda açılan kurslara katılım da dikkate alındığında yaklaşık %80’i 

bulmaktadır. Söz konusu okul dışı faaliyetler arasında dershaneler, diğerlerine göre daha fazla 

talep görmektedir. Öğrencilerin yarıya yakını SBS hazırlık amacıyla dershanelere gitmektedir. 

Bu durum, dershanelerin yaygınlığı ve eğitim sistemindeki konumu dikkate alındığında 
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beklendik bir durumdur. SBS’ye hazırlanmak amacı ile okul dışı faaliyetlere katılımda ikinci 

derecede talep gören faaliyet, okullarda açılan SBS hazırlık kurslarıdır. Okulların %42’si 

SBS’ye hazırlık amacıyla kurs düzenlemektedir. Bu durum okulun SBS süreçlerindeki 

etkisinin yüksek olduğunun göstergelerinden biridir. Diğer faaliyetler çok daha düşük 

düzeylerde talep edilmektedir.  

SBS hazırlık sürecinde öğrenciler, okul dışında kalan zamanlarının önemli bir kısmını 

dershane, etüt merkezi, özel ders gibi okul dışı hazırlık faaliyetlerine ayırmaktadırlar. 

Dershaneye giden öğrenciler, haftada ortalama dört gün dershaneye gitmekte ve genel olarak 

haftada 11-15 saat arası ders görmektedirler. Özel ders alan öğrenciler, haftada ortalama 2-4 

gün ders almaktadırlar. En fazla özel ders talebi, matematik dersine yönelik olmaktadır.  

SBS’ye hazırlık sürecinde okul dışı faaliyetlere katılım durumları, okullarda verilen 

eğitimin yeterli görülmediğini ya da olmadığını, buna bağlı olarak okul dışı faaliyetlere 

yönelimin arttığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin %52’si okulda verilen 

eğitimin SBS’de başarılı olmak için yeterli olduğunu düşünmektedir. Benzer şekilde 

öğretmenlerin de %51’i bu görüşe tamamen ya da kısmen katılmaktadır. SBS puanlarının 

gerçek başarıyı yansıtmadığı görüşlerinde, sınavın yapısından çok heyecanlanma, dikkatsiz 

davranma gibi sınav performanslarına yönelik nedenlere ağırlık verildiği görülmektedir. 

SBS’ye hazırlıkta okul dışı faaliyetlere yönelim oranları oldukça yüksek olmakla 

birlikte, okulda verilen eğitime olan güven de yüksek sayılabilecek düzeydedir. Bu durum bir 

çelişkiyi ortaya koymaktadır. SBS başarısında sadece okulda verilen eğitimin yeterliliği 

konusunda bir kararsızlık olduğu görülmektedir. SBS hazırlıkta okul dışı faaliyetlere 

katılmada sosyal çevrenin önemli etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle aile ve arkadaş 

çevresi, okul dışı faaliyetlere yönelimi artırmaktadır. Düzenli ders çalışmayı teşvik ettiği 

düşüncesi ve inanışı, bu faaliyetlere yönelimi artıran önemli etkenlerden bir diğeridir. Diğer 

taraftan okul öğretmenlerinin ilgisi, derslerin SBS’ye uyumu, okul ortam ve imkânları, okul 

dışı faaliyetlere yönelimin artmasının nedenleri arasında görülmemektedir. Dolayısıyla okul 

dışı faaliyetlere yönelimin en önemli nedenin, çevrenin etkisiyle, okul dışı zamanın SBS 

hazırlık çalışmaları ile değerlendirilmek istenmesi ve düzenli ders çalışmaya duyulan ihtiyaç 

olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenilenlerin değerlendirilmesi amacının ötesinde çevrenin ortaya 

çıkardığı ek bir eğitim süreci oluşumu söz konusudur ve bu süreç çocukların okul dışı 

zamanlarını büyük ölçüde sınırlamaktadır. 

SBS’nin duygusal, psikolojik, sosyal ve fiziksel etkileri oldukça olumsuzdur. Okul 

rehberlik servislerine bu yönde yapılan başvurularda dikkate değer bir artış görülmektedir. 

SBS hazırlık süreci, çocuklar kadar velilerin de stres ve kaygı düzeyini artırmaktadır. Veliler 
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açısından bu durum, genellikle çocuklarına yönelik yoğun gelecek kaygısı yaşamalarının bir 

ürünüdür. SBS hazırlık sürecinde çocuklar, yoğun bir şekilde başarısız olma kaygısı 

yaşamaktadırlar. Bu kaygı, küçük düşme ve önemsiz görülme korkularıyla ilişkilidir. SBS 

hazırlık süreci, çocukların zamanlarının büyük kısmının akademik ve sınav odaklı çalışmalara 

ayrılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çocuklar zamanlarının büyük kısmını gerek okulda 

gerek okul dışı öğrenme ortamlarında SBS odaklı hazırlık çalışmaları ile geçirmektedir. SBS 

hazırlık süreci, çocukların sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerden önemli ölçüde 

uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Dönemsel gelişim özellikleri açısından gerekli olan bu tür 

faaliyetlerden uzak kalan çocukta, besleme ve uyku bozuklukları, iskelet ve kas sistemi 

gelişiminde yetersizlikler, baş ve mide ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıklar yaygın olarak 

görülmektedir. Bu tür olumsuzluklar yerleştirme, eleme, sıralama amaçlı diğer sınavlara da 

genellenebilir görülmektedir. 

‘Okul başarısı’ netlik kazanmış bir kavram değildir, farklı açılardan farklı göstergelerle 

ele alınmaktadır. Okul başarısı olarak yorumlanan üç gösterge öne çıkmaktadır: (1) 

Öğrencilerin dersler düzeyindeki notlarından hareketle belirlenen okul genel akademik başarı 

ortalaması, (2) öğrencilerin SBS’de aldıkları puanlardan hareketle belirlenen okul genel SBS 

ortalaması, (3) öğrenci yerleştirme puanı (ÖYP) olarak bilinen akademik başarı ortalamasının 

ve ağırlıklı olarak SBS puanının dikkate alındığı puanların genel ortalaması. 

‘Akademik başarı’ netlik kazanmış bir kavram olmamakla birlikte daha çok bilişsel alan 

öğrenmeleriyle ilintilendirilmekte ve dersler düzeyindeki başarıyı temsil ettiği varsayılan 

notlar üzerinden belirlenmektedir. Akademik başarı, özellikle SBS kapsamında yer alan 

derslerdeki ders başarısı olarak kabul edildiğinde, SBS’nin akademik başarıya olumlu fakat 

sınırlı bir katkısının olduğu söylenebilir. Fakat akademik başarının ders başarısına 

indirgenmesi, akademik başarının birçok alt boyutunun gözden kaçmasına ve ihmal 

edilmesine yol açmaktadır. 

SBS, akademik başarıya ya da ders başarısına etkileri düşünüldüğünde, bu anlamda okul 

başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmenin yaptığı sınıf içi değerlendirmelere güven 

daha fazla olmakla birlikte SBS puanının büyük ölçüde okul başarısını yansıttığı ve akademik 

başarıyı olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Diğer taraftan akademik başarı okul 

başarısının sadece bir parçası olarak ele alındığında SBS, çocukların diğer alanlarda 

gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu bakış açısıyla SBS, okul başarısını da olumsuz 

etkilemektedir. 
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SBS’nin, okulun önemini artıran kısmi bir etkisi olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

okulla ilgili olumlu düşüncelerinde ve okula olan güvenlerinde bir artış söz konusudur. 

SBS’nin akademik başarıya ve öğretim sürecine etkilerine ilişkin olumlu etkileri, özellikle 

öğrenciler ve veliler tarafından dile getirilmektedir. Buna göre öğrenciler, SBS nedeniyle daha 

fazla çalışma isteği duymakta, ders başarıları artmakta, konuları daha sık tekrar etmekte, 

planlı çalışmaya daha çok özen göstermektedirler. Ders çalışma surelerinin arttığı, konuları 

gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlama gayretinin olduğu görülmektedir. Ancak bu konularda 

veli ve öğrencilere göre öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin gözlemleri daha az olumlu ya 

da olumsuzdur.  

SBS süreçlerinin sınıf içi öğretim yöntem ve tekniklerinde önemli değişikliklere yol 

açtığı görülmektedir. Öğretmenlerin %72’si SBS nedeniyle kullandıkları öğretim yöntem ve 

tekniklerini değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu değişim genel olarak test çözümüne ağırlık 

verme, sınavlarda çoktan seçmeli sorulara yer verme, sınav odaklı anlatıma ağırlık verme 

olarak kendini göstermektedir. 

SBS’nin sınav odaklı eğitim anlayışını tetiklediği ve bu anlayışın baskınlığını sağladığı, 

öğretim programlarında öngörülen çok boyutlu ve yönlü eğitim anlayışının ve buna bağlı 

yöntem ve tekniklerin göz ardı edildiği düşünülmektedir. Bu durum öğretmenin sistem 

içerisindeki rolünü sınırlamaktadır. Öğretmenden beklenen nitelikler, test kültürü ve sınav 

odaklı hazırlıklara indirgenmektedir. Bu durum öğretmenin test kültürüne bağlı öğretim 

yöntemleri ve ölçme teknikleri alanlarında kısmen kendisini geliştirmesini zorlamakla birlikte 

öğretim sürecinin ihmal edilen diğer alanlarında gelişime ihtiyaç duymaması sonucunu da 

beraberinde getirmektedir. Bu bakış açısıyla SBS’nin öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 

sınırlı bir alanda olumlu etkilediği, genel anlamda ise olumsuz bir etkiye yol açtığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

SBS, sınav odaklı eğitim anlayışını tetiklemiş ve pekiştirmiştir. Buna bağlı olarak 

öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri sınav odaklı bakış açısıyla şekillenmektedir. Sınav odaklı 

bakış açısı, veli ve öğretmen beklentilerinin artmasına yol açmıştır. Veli ve öğretmenler, 

öğrencilerin SBS’de daha yüksek puanlar almasını, bunun için daha yoğun çalışmalarını 

istemektedir. Dolayısıyla çocuk, SBS hazırlık sürecinde çok yönlü baskı altında kalmaktadır. 

Velilerin çocuklarından beklentilerinin artmasına paralel olarak öğretmenlerden beklentileri 

de artmıştır. Öğretmenler de SBS süreçlerinde baskı altında kalmaktadırlar. SBS hazırlık 

sürecinde çocuk, zamanının büyük çoğunluğunu SBS odaklı çalışmalar ve faaliyetlere 

ayırmaktadır. Bu durum çocuğun anne ve babası ile iletişiminin sınırlanması olarak 

değerlendirilmektedir. Okul dışı kaynaklara yönelim, okulun ve öğretmenin öneminin 
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azalmasına, bu yönüyle öğretmen-öğrenci ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. 

SBS kapsamında yer almayan derslerde öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri asgari düzeydedir. 

SBS’nin etkileri genel olarak olumsuz olmakla birlikte eğer kısmi bir olumlu etkiden 

bahsedilecekse bu etkinin SBS hazırlık sürecinde ve SBS’de başarılı olan öğrenciler lehine 

olduğu söylenebilir. 

SBS nedeniyle okul yöneticilerinin ve velilerin öğretmenlerden SBS'ye yönelik özel 

beklentilerinin (dersleri SBS odaklı işleme, derslerde SBS soruları çözme, vb.) olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  Veliler çok yönlü, bireysel gelişim, mutluluk ve yaratıcılık odaklı eğitimden çok 

SBS odaklı eğitim beklentisi içindedir. Yöneticiler SBS ile birlikte eğitim hedeflerinde ve 

süreçlerinde önemli değişiklikler (öğrencileri SBS'ye hazırlama, SBS benzeri ortak sınavlar 

uygulama vb.) olduğunu ve öğrencilerin yaşamlarının SBS odaklı olmaya başladığını, bu 

durumun genel eğitim hedeflerini olumsuz etkilediğini düşünmektedirler. 

Öğretim programında öngörülen öğrenme-öğretme süreçleri ile bu süreçlere ilişkin 

ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin istendik bir durum olduğu ve olumlu 

karşılandığı görülmektedir. Öğretim programları, sınırlı ve sürekli bilgi aktarımına yönelik bir 

öğretimden çok alternatif yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş, çok yönlü bir model ortaya 

koymaktadır. Diğer taraftan SBS, eğitim sisteminde sınav odaklı yapılanmanın kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir.  

SBS’nin etkisiyle sınav odaklı eğitim anlayışı, öğretim programı temelinde yapılan 

eğitimden daha baskın hale gelmiştir. Öğrenme-öğretme süreçlerinin SBS odağına 

indirgenmesi, öğretim programlarına uygun öğretim yapılmasını engellemekte ve öğrenme-

öğretme süreçlerini sınırlayarak olumsuz etkilemektedir. 

SBS, teknik anlamda ölçme-değerlendirme açısından sınırlı ve yetersiz bir ölçme aracı 

olarak görülmektedir. Ayrıca SBS, öğretim programının genel yapısı ile uyumlu bir ölçme 

aracı olarak görülmemektedir. Bu nedenle SBS sonuçları, akademik başarının yeterli bir 

göstergesi olamaz, öğretim programında öngörülen akademik yeterliklerin kazanım düzeyini 

ölçmede işe koşulamayacağı düşünülmektedir. 

SBS sorularının derslerde öğrenilenlerle ilişkili olduğu, kazanımların yansıtıldığı ancak 

bu sınavın öğrencileri kestirme cevaplara yönlendirdiği ortaya çıkmaktadır.  Diğer taraftan üst 

düzey öğrenme becerilerini yansıtma, öğrencilerin öğrendiklerini yeterli düzeyde ölçme, 

öğrenilenler arasında ilişki kurabilme açılarından bir kararsızlık söz konusudur. Genel 

anlamda SBS'nin içeriğine ve soru tipine karşı öğrencilerin öğretmenlere göre daha olumlu bir 

tutum içinde oldukları görülmektedir.  Örneğin öğrenciler SBS'de ölçülen bilgi ve becerilerin 
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önemi, öğrenilenlerin kalıcı olmasına katkısı konularında olumlu düşünürken öğretmenler 

daha olumsuz bir görüşe sahiptir. 

SBS’nin çeşitli düzeylerde eğitim sistemine, okula, öğretmene, öğrenciye ve veliye geri 

bildirim sağlama amacının ancak kısmen gerçekleştiği görülmektedir.  Okulda verilen 

eğitimin niteliğinin artması konusundaki katkısı ise daha düşük düzeydedir. 

SBS’yi olumlayan görüşler daha çok SBS’nin objektif ve yansız bir ölçme yöntemi 

olduğu, SBS başarısına bağlı olarak öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarının 

belirlenebildiği, okul yönetimleri ve öğretmenlerin değerlendirilebildiği üzerinde durmaktadır. 

Bu bakış açısıyla SBS’nin üç yıla yayılmış olması ve o yılın müfredatıyla sınırlı olması da 

süreç odaklı bir yönteme geçiş olarak değerlendirilmekte ve sisteme geri dönüt sağlama 

açısından olumlu karşılanmaktadır. 

SBS’nin sisteme geri bildirim sağlamada yetersiz olduğu ya da kısmen etkili olduğu 

yönündeki görüşlerde ise çoğunlukla bir ölçme aracı olarak SBS’nin sınırlılıklarına ve 

yapısına vurgu yapılmaktadır. SBS, sisteme dönüt sağlamaktan çok eleme amaçlı bir sınav 

olarak değerlendirilmektedir. Bu durum SBS’nin sisteme dönüt sağlama da işlevselliğini 

yitirmesine yol açmıştır. Ayrıca SBS, bilişsel alan öğrenmelerine ve temel becerilere odaklı, 

çoktan seçmeli sorulardan oluşan, sonuç odaklı ve anlık performansa dayalı yapısıyla ancak 

sınırlı bir ölçmeye imkân sağlamaktadır. Bu nedenle davranışsal ve duyuşsal alana yönelik 

diğer tutum, davranış ve beceriler ile daha üst becerilere yönelik bir ölçme ve değerlendirme 

gerçekleştirilememekte, dolayısıyla bunlara yönelik herhangi bir dönüt sağlanamamaktadır. 

Bu bakış açısıyla SBS, süreçli odaklı değerlendirme anlayışından uzaklaşmakta ve sonuç 

odaklı bir yapı ortaya koymaktadır. 

SBS’nin genel etkilerine yönelik olarak branş öğretmenleri ve öğrenci velilerinin, okul 

yöneticileri ve rehber öğretmenlere göre daha olumlu görüşe sahip olduğu görülmektedir. 

Genel olarak yönetici ve rehber öğretmenler SBS’nin eğitim sistemi, öğrenci ve veliler 

üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını düşünmektedir. Bununla birlikte SBS’nin eğitim 

sistemi, öğretmen, öğrenci, veli ve okul üzerindeki etkilerinin olumlu olduğu yönünde genel 

bir görüş ya da eğilim oluşmamıştır. 

Bu irdeleme ve tartışmalar doğrultusunda SBS’ye yönelik görüş ve öneriler, genel 

olarak üç grupta toparlanabilmektedir. Buna göre (i) SBS tamamen ya da kısmen 

kaldırılmalıdır veya (ii) SBS yeniden gözden geçirilmeli, gerekli iyileştirme ve düzenlemeler 

yapılmalıdır veya (iii) SBS aynen sürdürülmelidir. Genel kanaatin ilk grup görüşlerine 

eğilimli ve yakın olduğu görülmektedir. Buna göre SBS’nin tamamen kaldırılması, uzun 

vadede sınavsız bir geçiş sistemi öngören düzenlemelerin yapılması ve bunun için gerekli 
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tedbirlerin alınması önerilmektedir. Kısa vadede ise sadece 8. sınıfta yapılacak bir ya da 

birden fazla aşamadan oluşan yerleştirme amaçlı bir sınav modelinin daha çok benimsendiği 

görülmektedir. Önerilen bu sınav modeli, SBS’den farklı olarak çoktan seçmeli soru tipleri 

yanı sıra diğer soru tiplerini de içermeli, tüm dersleri ve üst düzey becerileri de içerecek 

şekilde kapsamı genişletilmiş olmalıdır. 

Ortaöğretime geçiş konusunda liseler arasındaki kalite farklılığının azaltılması ortak 

görüş olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaöğretime geçiş sistemine yönelik modelin merkezi 

sınavla özdeş olarak algılandığı, OGES ile SBS’nin eşdeğer olarak değerlendirildiği, eleştiri 

ve önerilerin bu noktadan hareketle yapıldığı görülmektedir. Bu bakış açısıyla SBS’deki 

aksaklıklar ve olumsuzluklara dikkat çekilmekte ve bu aksaklıkların giderildiği bir geçiş 

sistemi önerilmektedir. Genel kanaat, uzun vadede ortaöğretime geçiş sisteminde bir merkezi 

sınav uygulamasının kaldırılması, bunun yerine süreç değerlendirmesine yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmesi yönündedir. Mevcut merkezi sınav uygulaması, eğitimde fırsat eşitsizliğinin 

ve adaletsizliğin kaynağı olarak görülmektedir. Kısa vadede ise merkezi sınav uygulamasının 

sadece 8. sınıfta uygulanması, okul içi değerlendirmelerin objektiflik ve güvenirliğini artırıcı 

tedbirler alınması ve bunların süreç değerlendirme amacıyla kullanılarak ortaöğretime geçişte 

önemli göstergelerden biri olarak işe koşulması önerilmektedir.  
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EK 1. Yönetici Anketi 

SBS ARAŞTIRMASI 
YÖNETİCİ ANKETİ 

Sayın Meslektaşım, 
 
Bu anket 6., 7. ve 8. sınıf sonunda uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) eğitime katkısını, öğrenci, 
öğretmen, okul ve veli üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Lütfen her soruyu dikkatli 
bir biçimde okuyup, samimi olarak cevaplandırınız.  Verdiğiniz cevaplar SBS’nın değerlendirilmesine önemli bir 
katkı sağlayacaktır. 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
1. Cinsiyetiniz : (  ) K  (  ) E 

 

2. Görev yapmakta olduğunuz yerleşim yeri 
İl  :............................................................. 
İlçe  :..........................................................  
Belde / Köy :..................................................... 
 

3. Göreviniz : (  ) Müdür  (  ) Müdür Yardımcısı  
 

4.  Eğitim durumunuz 
(  ) Ön lisans mezunu-Lisans tamamlama (  ) Lisans mezunu 
(  ) Yüksek lisans mezunu   (  ) Doktora mezunu 
 

5. Branşınız :................................................. 
 

6. Meslekte kaç yıldır çalışıyorsunuz? 
(  ) 0-5 yıl (  ) 6-10 yıl  (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 
 

7. Kaç yıldır yöneticilik yapıyorsunuz? 
(  ) 0-5 yıl (  ) 6-10 yıl  (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 
 

8. Okulunuzda SBS’ye hazırlık amacıyla kurs düzenliyor musunuz? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 

9. SBS öncesi ve sonrası durumu karşılaştırdığınızda aşağıdaki konularda öğrencilerde, velilerde ve sizde 
ne yönde bir değişim ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? 

SBS uygulanmaya başladıktan sonra; 
Tamamen 

arttı 
Kısmen 

arttı 
Değişmedi 

Kısmen 
azaldı 

Tamamen 
azaldı 

9.1. Öğrencilerin      
1 Okula verdikleri önem       
2 Öğretmenlerle yaşadıkları iletişim sorunları      
3 Kütüphane kullanım sıklığı      
4 Kendini ifade etme becerisi      
5 Okulda mutlu olma düzeyi      
6 Olumlu arkadaşlık ilişkileri       
7 Sınav stresi-kaygısı       
9.2. Velilerin      
1 Okula verdiği önem      
2 Sınav odaklı eğitim beklentisi       
3 Çok yönlü gelişim odaklı eğitim beklentisi      
4 Yaratıcılığa önem veren eğitim beklentisi      
5 Bireysel özellikleri geliştiren eğitim beklentisi      
9.3. Genel      
1 Okulunuzun eğitim kalitesi      
2 Eğitim sistemindeki genel kalite      
3 Yetişen öğrenci kalitesi      
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10. SBS’nin olası etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelere ne derece katıldığınızı belirtiniz? 

 SBS nedeniyle 

T
am

am
en

 

B
üy

ük
 ö

lç
üd

e 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

 

H
iç

 

1 
Öğrencilerimizin SBS’ye hazırlanmalarına yardımcı olma önemli 
hedeflerimizden biri haline geldi 

     

2 SBS odaklı kaygılar genel eğitim hedeflerini olumsuz etkiledi      
3 Ortak sınavlar uygulamak gerekli hale geldi      
4 Velilerin okuldan talepleri SBS odaklı olmaya başladı      
5 Öğretmenlerin talepleri SBS odaklı olmaya başladı      
6 Öğrencilerin eğitim yaşamı SBS odaklı olmaya başladı      

 
 

11. SBSye bağlı olarak öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik aşağıdaki etkinlikleri ne sıklıkla 
yapıyorsunuz?  

  

H
er

 
za

m
an

 

S
ık

 s
ık

 

B
az

en
 

N
ad

ir
en

 

H
iç

bi
r 

za
m

an
 

1 
Öğretmenlerden, öğrencilerini SBS’ye hazırlamaya yönelik olarak 
bir planlama yapmalarını isteme 

     

2 
Öğretmenlerden derslerde SBS’ye hazırlık çalışmaları için zaman 
ayırmalarını isteme 

     

3 
Öğretmenlere, derslerde SBS hazırlık amacıyla hazırlanan test 
kitaplarından faydalanmalarını önerme 

     

4 Öğretmenlere, derslerde SBS’de çıkan soruları çözmelerini önerme      

5 
Öğretmenlere yazılı ve sözlü yoklamalarda SBS sorularına benzer 
soru tiplerini kullanmalarını önerme 

     

 
 

12. SBS’nin aşağıdakileri ne düzeyde olumlu ya da olumsuz etkilediğini düşünüyorsunuz? 

 SBS’nin 

Ç
ok

 o
lu

m
lu

  

K
ıs

m
en

 
ol

um
lu

 

N
e 

ol
um

lu
 n

e 
ol

um
su

z 

K
ıs

m
en

 
ol

um
su

z 

Ç
ok

 o
lu

m
su

z 

1 Öğrenciler üzerindeki etkisi      
2 Veliler üzerindeki etkisi      
3 Öğretmenler üzerindeki etkisi      
4 Okullar üzerindeki etkisi      
5 Eğitim sistemi üzerindeki etkisi      
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13. SBS ile ilgili aşağıda belirtilen amaçların ne derece gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? 

 

T
am

am
en

 

B
üy

ü
k 

öl
çü

d
e 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

 

H
iç

 

1 Eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması      
2 Okul yönetimine okul başarısı ile ilgili geri bildirim sağlaması      
3 Öğrenme eksikleri hakkında öğrencilere geri bildirim sağlaması      
4 Öğrencilerin öğrenme eksikleri hakkında velilere geri bildirim sağlaması      
3 Ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlaması      
4 Tek sınav stresini azaltması      
5 Öğrenci başarısını daha doğru/gerçekçi biçimde ölçmesi      
6 Okuldaki eğitimin kalitesini artırması      
7 Öğretim programlarının verimliliği hakkında geri bildirim sağlaması      
8 Okullarda verilen eğitimin kalitesi hakkında geri bildirim sağlaması      

 
14. SBS ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katıldığınızı belirtiniz? 

  

T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um

 
K
ıs

m
en

 
ka

tıl
ı y

or
um

 

F
ik

ri
m

 y
ok

 

K
ıs

m
en

 
ka

tıl
m
ıy

or
um

 
T

am
am

en
 

ka
tıl

m
ı y

or
um

 

1 
Öğrenilen bilgi ve becerilerin çoktan seçmeli sorularla değerlendirilmesi 
uygundur 

     

2 SBS öğrencileri kestirme cevaplara yönlendirmektedir      
3 SBS öğrencilerin okula karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir      
4 SBS öğrencilerin ruhsal durumlarını olumlu yönde etkilemektedir      

5 
SBS’de ölçülen bilgi ve beceriler eğitimli bir bireyde bulunması gereken 
önemli özellikleri yansıtmaktadır. 

     

6 SBS öğrencilerin daha iyi eğitim görmeleri için gereklidir      
 

15. Öğrencilerin başarısını aşağıdaki değerlendirme uygulamaları ne derece iyi yansıtır? 

  

T
am

am
en

  

O
ld

uk
ça

 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 
1 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)      
2 Öğretmenin hazırladığı sınavlar      
3 Performans görevi / ev ödevi / projeler      
4 Portfolyo/ Ürün seçki dosyası      

5 
Sınıf içi performans (sorulara cevap verme, görüş belirtme, grup 
çalışması, vb.) 

     

 
16. SBS sonuçlarını ne şekilde kullanıyorsunuz? 

  Evet Hayır 

1 Okulumdaki öğrencilerin SBS hazırlık sürecinde durumlarını yakından takip ederim   

2 SBS sonuçlarını değerlendirmek için okulumuzdaki öğretmenlerle toplantı yaparım   

3 Okulumdaki öğrencilerin SBS başarısını yakından takip ederim   

4 Okulumdaki öğrencilerin hangi derslerde-konularda öğrenme eksikleri olduğunu belirlerim   

5 
Öğrenme eksikleri konusunda okulumdaki öğrencilerin velilerini yazılı ya da yüz yüze 
bilgilendiririm 

  

6 
Okulumdaki öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlama konusunda öğretmenlerimizin 
gerekli çalışmaları yapmasını isterim 

  

 
17. Sizce okulda verilen eğitim SBS’de başarılı olmak için yeterli midir? : (  ) Evet (  ) Hayır 
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18. Sizce, SBS’ye hazırlık amacıyla okulda verilen eğitimin yanı sıra, dershane, etüt merkezi, özel ders gibi 

diğer eğitimlere başvurulmasında ve ihtiyaç duyulmasında aşağıda verilen durumlar ne derece önemli 
bir rol oynamaktadır? 

 

T
am
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Ç
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z 
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1 Okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı olmak için yetersiz olması      
2 Okulun SBS sürecinde ilgisiz olması      
3 Okulda öğretmenlerin SBS’ye ilgisiz olması      
4 Okul ortam ve imkânlarının SBS’ye hazırlık için uygun olmaması      
5 Okulda derslerin SBS’ye uygun olarak işlenmiyor olması      
6 Mevcut eğitim sisteminin dolaylı olarak bunu zorlaması      
7 Sosyal çevrenin etkisi      
8 Çocukların SBS’ye nasıl çalışacaklarını bilmiyor olmaları      

9 
Ailelerin, çocuklarının okul dışında kalan zamanlarını SBS için 
değerlendirmelerini istemeleri 

     

10 Çocukların öğrenme eksiklerinin fazla olması      
11 Öğrencilerin özgüven eksiklikleri      

 
19. Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı ya da 

katılmadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 

 Ortaöğretime geçişte; 
T

am
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F
ik

ri
m

 y
ok

 

K
ıs

m
en

 
ka

tıl
m
ıy

or
um
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1 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
2 Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır       
3 Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
4 SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmelidir       

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

  
   

6 Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır      
7 Liseler arasındaki kalite farklılıkları giderilmelidir      

8 
Başarılı öğrencilerin iyi liselere, daha az başarılı öğrencilerin diğer liselere 
yerleştirilmesi uygundur 

  
   

 
20. Ortaöğretime öğrenci yerleştirme konusunda SBS ve SBS’ye alternatif olabilecek yöntemler konusunda 

görüş ve önerileriniz nelerdir? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

21. SBS ile ilgili olarak belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa yazınız? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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EK 2. Rehber Öğretmen Anketi 

SBS ARAŞTIRMASI 
REHBER ÖĞRETMEN ANKETİ 

 
Sayın Meslektaşım, 
 
Bu anket Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) eğitime katkısını, öğrenci, öğretmen, okul ve veli üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen her soruyu dikkatli bir biçimde okuyup, samimi olarak 
cevaplandırınız.  Verdiğiniz cevaplar SBS’nın değerlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
1. Cinsiyetiniz : (  ) K  (  ) E 

 
2. Yaşadığınız yerleşim yeri 

İl  :............................................................. 
İlçe  :.............................................................  
Belde / Köy :............................................................ 
 

3. Eğitim durumunuz 
(  ) Ön lisans (iki yıllık yüksek okul) mezunu (  ) Lisans mezunu 
(  ) Yüksek lisans mezunu    (  ) Doktora mezunu 
 

4. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?  
(  ) 0-5 yıl (  ) 6-10 yıl  (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 
 

5. SBS öncesi ve sonrası durumu karşılaştırdığınızda aşağıdaki konularda öğrencilerde, velilerde ve sizde 
ne yönde bir değişim ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? 

 

 SBS uygulanmaya başladıktan sonra; Çok arttı
Kısmen 

arttı 
Değişmedi 

Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı 

5.1. Öğrencilerin      
1 Okula verdikleri önem       
2 Ders çalışmaktan hoşlanma düzeyi      
3 Öğretmenlerle yaşadıkları iletişim sorunları      
4 Okulda mutlu olma düzeyi      
5 Olumlu arkadaşlık ilişkileri      
6 Sınav stresi düzeyi      
7 Öğrencilerin psikolojik sorunları      

8 
Öğrencilerin sınav kaygısı, başaramama korkusu gibi 
sorunlar nedeniyle rehberlik birimine başvuru sayısı 

  
 

 
 

5.2. Velilerin      
1 Okula verdiği önem      
2 Sınav odaklı eğitim beklentisi       
3 Çok yönlü gelişim odaklı eğitim beklentisi      
4 Bireysel özellikleri geliştiren eğitim beklentisi      

5 
Çocukların mutlu olmasını ön plana alan okul 
beklentisi 

  
 

 
 

6 Rehberlik servisine başvuru sayısı      
5.3. Sizin      
1 Sınav odaklı öğrenci görüşmelerine ayırdığınız zaman      
2 Sınav nedeniyle yaptığınız veli görüşmeleri      
3 Mesleğinizdeki memnuniyet düzeyiniz      
5.4. Genel      
1 Okulunuzun eğitim kalitesi      
2 Eğitim sistemindeki genel kalite      
3 Yetişen öğrenci kalitesi      
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6. SBS ile ilgili olarak öğrenci ve velilerle yaptığınız görüşmelerde en fazla üzerinde durduğunuz konular 

nelerdir? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 

7. SBS sonuçlarını ne şekilde kullanıyorsunuz? 
  Evet Hayır 
1 SBS hazırlık sürecinde öğrencilerimin durumlarını yakından takip ederim   
2 SBS sonuçları ile ilgili öğrencilerimle bireysel görüşmeler yaparım   

3 
Öğrencilerimin, SBS sonuçlarına göre öğrenme eksiklerini gidermek amacıyla plan 
yapmalarına yardımcı olurum.  

  

4 SBS sonuçları ile ilgili olarak öğrencilerimin velileri ile görüşmeler yaparım   
 
 

8. SBS ile ilgili aşağıda belirtilen amaçların ne derece gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? 

 

T
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Ç
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1 Eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması      
2 Ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlaması      
3 Tek sınav stresini azaltması      
4 Okuldaki eğitimin niteliğini artırması      
5 Okullarda verilen eğitimin kalitesi hakkında geri bildirim sağlaması      

 
 

9. SBS’de başarılı olmak için öğrencilerin, okulda verilen eğitimin yanı sıra dershane, etüt merkezi gibi 
kurumlardan destek alması konusunda ne düşünüyorsunuz? 
(  ) Kesinlikle gereklidir  (  ) Gerekli olabilir  (  ) Gerekli değildir 
 
 

10. SBS’nin okulda verilen eğitimi ne derece yansıttığını düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamen   (  ) Büyük ölçüde  (  ) Kısmen (  ) Çok az (  ) Hiç 
 
 

11. SBS’nin aşağıdakileri ne düzeyde olumlu ya da olumsuz etkilediğini düşünüyorsunuz? 

 SBS’nin  

Ç
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1 Öğrenciler üzerindeki etkisi      
2 Veliler üzerindeki etkisi      
3 Öğretmenler üzerindeki etkisi      
4 Okullar üzerindeki etkisi      
5 Eğitim sistemi üzerindeki etkisi      
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12. SBS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin dershane veya etüt merkezine gitmelerinde ya da özel ders 
almalarında, aşağıda verilen durumlar ne derece önemli bir rol oynamaktadır? 
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Ç
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z 
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1 Ailenin istek ve beklentileri      
2 Arkadaşlarından etkilenme      
3 Öğretmenlerin yönlendirmesi      
4 Öğrencilerin özgüven eksiklikleri      
5 Öğrencilerin, destek almadan başarılı olamayacaklarına inanmaları      

6 
Öğrencilerin okulda verilen eğitimi SBS’de başarılı olabilmek için yetersiz 
görmeleri 

     

7 Öğrencilerin okulda az ilgi görmeleri      
8 Çocukların SBS’ye nasıl çalışacaklarını bilmiyor olmaları      

 
13. Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı ya da 

katılmadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 

 Ortaöğretime geçişte; 
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1 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
2 Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır       
3 Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
4 SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmelidir       

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

  
   

6 Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır      
7 Liseler arasındaki kalite farklılıkları giderilmelidir      
8 SBS her öğrenciye uygun bir değerlendirme biçimidir       

9 
Başarılı öğrencilerin iyi liselere, daha az başarılı öğrencilerin diğer liselere 
yerleştirilmesi uygundur 

  
   

 
14. Ortaöğretime geçiş (liselere öğrenci yerleştirme) konusunda SBS ve SBS’ye alternatif olabilecek 

yöntemlerle ilgili görüş ve önerileriniz varsa yazınız. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 
 

15. SBS ile ilgili belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa yazınız. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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EK 3. Öğretmen Anketi 

SBS ARAŞTIRMASI 
ÖĞRETMEN ANKETİ 

 
Sayın Öğretmenim, 
 
Bu anket  6., 7. ve 8. sınıf sonunda uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) eğitime katkısını, öğrenci, 
öğretmen, okul ve veli üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Lütfen her soruyu dikkatli 
bir biçimde okuyup, samimi olarak cevaplandırınız.  Verdiğiniz cevaplar SBS’nin değerlendirilmesine önemli bir 
katkı sağlayacaktır. 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
NOT: Bu anket 6, 7 ve 8. sınıf branş öğretmenleri tarafından doldurulacaktır. Türkçe, Matematik, Fen ve 
Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce dışındaki branş öğretmenleri, doğrudan SBS süreçleri ile ilgili soruları 
yanıtlamayabilirler. 
 

1. Cinsiyetiniz : (  ) K  (  ) E 
 

2. Görev yapmakta olduğunuz yerleşim yeri 
İl  :............................................................. 
İlçe  :..........................................................  
Belde / Köy :..................................................... 
 

3. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?  
(  ) 0-5 yıl (  ) 6-10 yıl  (  ) 11-15 yıl (  ) 16-20 yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 
 

4. Eğitim durumunuz 
(  ) Ön lisans mezunu/Lisans tamamlama (  ) Lisans mezunu 
(  ) Yüksek lisans mezunu   (  ) Doktora mezunu 
 

5. Branşınız :........................................................ 
 

6. Sınıf rehber öğretmenliği göreviniz var mı? :(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
Cevabınız ‘Evet’ ise hangi sınıfın rehber öğretmenliğini yürütüyorsunuz? 
(  ) 6. Sınıf  (  ) 7. Sınıf  (  ) 8. Sınıf 
 

7. SBS hakkında ne düzeyde bilgi sahibisiniz? 
(  ) Çok   (  ) Kısmen (  ) Az  (  ) Hiç 
 

8. SBS ile ilgili aşağıda belirtilen amaçların ne derece gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? 
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1 Eğitim sistemine etkili geri bildirim sağlaması      
2 Öğrenme eksikleri hakkında öğrencilere geri bildirim sağlaması      
3 Öğrencilerin öğrenme eksikleri hakkında velilere geri bildirim sağlaması      
4 Ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlaması      
5 Tek sınav stresini azaltması      
6 Öğrenci başarısını doğru/gerçekçi biçimde ölçmesi      
7 Okuldaki eğitimin kalitesini artırması      
8 Öğretim programlarının verimliliği hakkında geri bildirim sağlaması      
9 Okullarda verilen eğitimin kalitesi hakkında geri bildirim sağlaması      
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9. Öğrenme-öğretme süreçlerinde SBS’ye ilişkin aşağıdaki etkinlikleri ne sıklıkla yapıyorsunuz?  

  

H
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H
iç

bi
r 

za
m

an
 

1 SBS’ye yönelik materyaller (testler, ders notları vb.) hazırlama      
2 Derslerde SBS’ye hazırlık için özel zaman ayırma      
3 SBS için uygun olabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma      
4 SBS’ye hazırlık amacıyla hazırlanan test kitaplarından faydalanma      
5 Derslerde SBS’de çıkan soruları çözme      

6 
Yazılı ve sözlü yoklamalarda SBS sorularına benzer soru tiplerini 
kullanma 

     

7 Öğrencilere SBS’ye hazırlık amacıyla deneme sınavları uygulama      

8 
Öğrencilerin çoktan seçmeli soru çözme becerisini geliştirmeye zaman 
ayırma 

     

9 Dersi işlerken SBS ile ilişki kurma      
 
 

10. SBS öncesi ve sonrası durumu karşılaştırdığınızda aşağıdaki konularda öğrencilerde, velilerde ve sizde 
ne yönde bir değişimin ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? 

 SBS uygulanmaya başladıktan sonra; 
Çok 
arttı 

Kısmen 
arttı 

Değişmedi 
Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı

10.1. Öğrencilerin      
1 Okula verdikleri önem       
2 Öğretmene verdikleri önem      
3 Ders çalışmaktan hoşlanma düzeyi      
4 Yazılı sınavlardaki başarı düzeyi       
5 Sözlü sınavlardaki başarı düzeyi       
6 Derse aktif katılımları       
7 Derse karşı ilgileri      
8 Not tutma alışkanlıkları      
9 Konuları gerçek yaşamla ilişkilendirebilme becerisi      
10 Serbest okuma için ayırdıkları zaman      

11 
Yararlandığı öğrenme kaynaklarının çeşitliliği (ansiklopedi, 
yardımcı ders kitabı, internet, vb.) 

  
 

 
 

12 Öğretmenlerle yaşadıkları iletişim sorunları      
13 Kütüphane kullanım sıklığı      
14 Kendini ifade etme becerisi      
15 Öğrenme eksiklerini giderme çabaları      
16 Okulda mutlu olma düzeyi      
17 Olumlu arkadaşlık ilişkileri      
18 Sınav stresi-kaygısı      
19 Araştırma yaparak öğrenme isteği      
20 Üst düzey düşünme becerileri      
10.2. Velilerin      
1 Okula verdiği önem      
2 Öğretmene verdiği önem      
3 Anlamlı öğrenmeye verdiği önem      
4 Sınav odaklı eğitim beklentisi       
5 Çok yönlü gelişim odaklı eğitim beklentisi      
6 Yaratıcılığa önem veren eğitim beklentisi      
7 Bireysel özellikleri geliştiren eğitim beklentisi      
8 Çocukların mutlu olmasını ön plana alan okul beklentisi      
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 SBS uygulanmaya başladıktan sonra; 
Çok 
arttı 

Kısmen 
arttı 

Değişmedi 
Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı

10.3. Sizin      
1 Öğrencilere geri bildirim vermeye ayırdığınız zaman      
2 Sınıf içi tartışmaya ayırdığınız zaman      
3 Grup çalışmalarına ayırdığınız zaman      
4 Araştırma ödevlerine ayırdığınız zaman      

5 
Sınıfta öğrencilerin günlük yaşam deneyimlerine yer 
vermeniz  

  
 

 
 

6 Diğer öğretmenlerle yardımlaşmanız      
7 Mesleğinizden memnuniyetiniz      
8 Kendinizi geliştirme isteğiniz      
9 Öğretim süreçlerinde yeniliklere yer vermeniz      
10.4. Genel      
1 Okulunuzun eğitim kalitesi      
2 Eğitim sistemindeki genel kalite      
3 Yetişen öğrenci kalitesi      

 
 

11. SBS uygulanmaya başladıktan sonra derslerde uyguladığınız öğretim biçiminizde (düz anlatım, aktif 
öğrenme, araştırma vb.) bir değişiklik oldu mu? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 
Cevabınız ‘Evet’ ise ne tür değişiklikler olduğunu belirtiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Sınav odaklı anlatıma ağırlık veriyorum 
(  ) Test çözmeye ağırlık veriyorum 
(  ) Yaptığım sınavlarda çoktan seçmeli test sorularına yer veriyorum 
(  ) Öğrencileri farklı kaynaklara ve araştırmaya yönlendiriyorum 
(  ) Düz anlatım tekniği ön plana çıktı 
(  ) Soru-cevap tekniğini ağırlıklı olarak kullanıyorum 
(  ) Diğer:........................................................................................... 
 

12. Sizce okulda verilen eğitim SBS’de başarılı olmak için yeterli midir? 
(  ) Evet  (  ) Kısmen  (  ) Hayır 
 

13. Sizce, SBS’ye hazırlık amacıyla okulda verilen eğitimin yanı sıra, dershane, etüt merkezi, özel ders gibi 
diğer eğitimlere başvurulmasında ve ihtiyaç duyulmasında aşağıda verilen durumlar ne derece önemli 
bir rol oynamaktadır? 
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1 Okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı olmak için yetersiz olması      
2 Okulun SBS sürecinde ilgisiz olması      
3 Okulda öğretmenlerin SBS’ye ilgisiz olması      
4 Okul ortam ve imkânlarının SBS’ye hazırlık için uygun olmaması      
5 Okulda derslerin SBS’ye uygun olarak işlenmiyor olması      
6 Mevcut eğitim sisteminin dolaylı olarak bunu zorlaması      
7 Sosyal çevrenin etkisi      
8 Çocukların SBS’ye nasıl çalışacaklarını bilmiyor olmaları      

9 
Ailelerin, çocuklarının okul dışında kalan zamanlarını SBS için 
değerlendirmelerini istemeleri 

     

10 Çocukların öğrenme eksiklerinin fazla olması      
11 Öğrencilerin özgüven eksiklikleri      

 
14. SBS, dersinizde verdiğiniz eğitimi (bilgiler, beceriler ve tutumlar) ne derece yansıtıyor? 

(  ) Tamamen  (  ) Büyük ölçüde  (  ) Kısmen (  ) Çok az (  ) Hiç 
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15. SBS’nin aşağıdakileri ne düzeyde olumlu ya da olumsuz etkilediğini düşünüyorsunuz? 

 SBS’nin  
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1 Öğrenciler üzerindeki etkisi      
2 Veliler üzerindeki etkisi      
3 Öğretmenler üzerindeki etkisi      
4 Okullar üzerindeki etkisi      
5 Eğitim sistemi üzerindeki etkisi      
 
 

16. Öğrencilerin başarısını aşağıdaki değerlendirme uygulamaları ne derece iyi yansıtır? 
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1 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)      
2 Öğretmenin hazırladığı sınavlar      
3 Performans görevi / ev ödevi / projeler      
4 Portfolyo/ Ürün seçki dosyası      

5 
Sınıf içi performans (sorulara cevap verme, görüş belirtme, grup 
çalışması, vb.) 

     

 
 

17. SBS ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katıldığınızı belirtiniz? 
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1 

Öğrenilen bilgi ve becerilerin çoktan seçmeli sorularla 
değerlendirilmesi uygundur 

     

2 
SBS’de ölçülen bilgi ve beceriler dersime ait kazanımları yeterli 
düzeyde yansıtmaktadır 

     

3 SBS, öğrencileri kestirme cevaplara yönlendirmektedir      
4 SBS, öğrencilerin üst düzey öğrenme becerilerini ölçmede uygundur      
5 SBS öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmede yeterli bir sınavdır      

6 
SBS öğrencilerin öğrendikleri arasında ilişkiler kurabilme becerisini 
değerlendirmektedir 

     

7 
SBS öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olmasına katkıda 
bulunmaktadır 

     

8 SBS öğrencilerin öğrenme isteklerini arttırmaktadır      

9 
SBS öğrencilerin okula karşı tutumlarını olumlu yönde 
etkilemektedir 

     

10 SBS öğrencilerin ruhsal durumlarını olumlu yönde etkilemektedir      

11 
SBS’de ölçülen bilgi ve beceriler eğitimli bir bireyde bulunması 
gereken önemli özellikleri yansıtmaktadır. 

     

12 SBS öğrencilerin daha iyi eğitim görmeleri için gereklidir      
13 SBS okul başarısını saptama açısından etkili bir yöntemdir      
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18. SBS sonuçlarını ne şekilde kullanıyorsunuz? 

  Evet Hayır 

1 Öğrencilerimin SBS hazırlık sürecinde durumlarını yakından takip ederim   

2 Dersimle ilgili çıkan SBS sorularını sınıfta çözerim   

3 
Öğrencilerimin SBS sonuçlarına göre hangi konularda öğrenme eksikleri olduğunu 
belirlerim 

  

4 SBS sonuçlarına göre öğrencilerimin öğrenme eksiklerini derslerimde tamamlarım    

5 
SBS sonuçları ile ilgili olarak öğrencilerimin öğrenme eksikleri konusunda velilerini 
bilgilendiririm 

  

 
19. Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı ya da 

katılmadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 

 Ortaöğretime geçişte; 
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1 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
2 Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır       
3 Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
4 SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmelidir       

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

  
   

6 Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır      
7 Liseler arasındaki kalite farklılıkları giderilmelidir      

8 
Başarılı öğrencilerin iyi liselere, daha az başarılı öğrencilerin diğer liselere 
yerleştirilmesi uygundur 

  
   

 
 

20. Ortaöğretime öğrenci yerleştirme konusunda SBS ve SBS’ye alternatif olabilecek yöntemler konusunda 
görüş ve önerileriniz nelerdir? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 

21. Müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi gibi SBS’de yer verilmeyen derslerin, SBS uygulamasından nasıl 
etkilendiğini düşünüyorsunuz? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 

22. SBS ile ilgili olarak belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa yazınız? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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EK 4. Veli Anketi 

SBS ARAŞTIRMASI 
VELİ ANKETİ 

 
Sayın Veli, 
 
Bu anket Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) eğitime katkısını, öğrenci, öğretmen, okul ve veli üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Lütfen her soruyu dikkatli bir biçimde okuyup, samimi olarak 
cevaplandırınız.  Verdiğiniz cevaplar SBS’nın değerlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 
 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
NOT: Bu anket sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci velileri tarafından doldurulmalıdır. İlköğretimde birden fazla 
çocuğu olan veli, anketi sadece daha üst sınıfta olan çocuğunu düşünerek cevaplayacaktır. 
 

1. Yaşadığınız yerleşim yeri 
İl  :............................................................. 
İlçe  :..........................................................  
Belde / Köy :..................................................... 

2. Cinsiyet  : (  ) Kadın  (  ) Erkek 
3. Çocuğunuz kaçıncı sınıfta öğrenim görüyor? 

(  ) 6. Sınıf (  ) 7. Sınıf (  ) 8. Sınıf 
4. Eğitim durumunuz 

(  ) Okuryazar değil 
(  ) İlkokul mezunu 
(  ) Ortaokul mezunu 
(  ) Lise mezunu 
(  ) Önlisans (iki yıllık yüksekokul) mezunu 
(  ) Lisans (dört yıllık/fakülte) mezunu 
(  ) Yüksek lisans mezunu 
(  ) Doktora mezunu 

5. Mesleğiniz 
(  ) Vasıfsız İşçi (İnşaat İşçisi, Tarım İşçisi, Geçici İşçi, vb.)  
(  ) Vasıflı İşçi (Usta, Kalfa, vb.)  
(  ) Kamuda Memur (Öğretmen, Polis, Subay, Astsubay, vb.)  
(  ) Kamuda Yönetici (Okul Müdürü, Daire Başkanı, vb.)  
(  ) Özel Sektörde Çalışan (Mühendis, Sekreter, vb.)  
(  ) Özel Sektörde Yönetici (Müdür, Bölüm Başkanı, vb.)  
(  ) Esnaf-Zanaatkâr (Dükkân Sahibi, Çiftçi)  
(  ) Serbest Meslek (Mühendis, Mimar, Avukat, Eczacı, vb.) 
(  ) İş Adamı-Tüccar 
(  ) Emekli memur ya da işçi 
(  ) Ev Kadını 
(  ) İşsiz 
(  ) Diğer (Açık Olarak Yazınız)…………………. 
 

6. Ailenizin aylık ortalama toplam geliri (TL olarak) 
(  ) 500 ve daha az   (  ) 501-1000  (  ) 1001-2000  (  ) 2001-5000    (  ) 5000’den fazla 

 
7. SBS’ye hazırlık amacıyla çocuğunuz için yapmış olduğunuz ortalama aylık eğitim harcaması 

(dershane, etüt, özel ders, vb.) tutarı kaç TL’dir? :................................ TL 
 

8. SBS’ye hazırlık amacıyla çocuğunuza özel ders aldırıyorsanız; hangi dersten/derslerden özel ders 
aldırıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Türkçe   
(  ) Matematik   
(  ) Fen ve Teknoloji 
(  ) Sosyal Bilgiler  
(  ) İngilizce 
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9. Çocuğunuz, SBS’ye hazırlanmak amacıyla, okulda verilen eğitimin yanı sıra, aşağıdakilerden hangisi 

veya hangilerinden yararlanmaktadır. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Dershaneye gidiyor 
(  ) Özel etüt merkezine gidiyor 
(  ) Düzenli olarak özel ders alıyor 
(  ) Düzenli değil fakat zaman zaman özel ders alıyor 
(  ) Okulunda açılan kurslara katılıyor 
(  ) Diğer (Belirtiniz): ..................................................................................... 

   
10. Çocuğunuzun SBS başarısında en çok aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? ? 

(Sadece bir seçenek işaretleyiniz) 
( ) Okul 
( ) Dershane 
( ) Özel etüt merkezi 
( ) Özel ders 
 

11. Sizce, SBS’ye hazırlık amacıyla okulda verilen eğitimin yanı sıra, dershane, etüt merkezi, özel ders gibi 
diğer desteklere başvurulmasında ve ihtiyaç duyulmasında aşağıdaki durumlar ne derece önemli bir rol 
oynamaktadır? 
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1 Okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı olmak için yetersiz olması      
2 Okulun SBS sürecinde ilgisiz olması      
3 Okulda derslerin SBS’ye uygun olarak işlenmiyor olması      
4 Çocuğumun düzenli ders çalışmasını sağlamak      
5 Çocuğumun SBS’ye nasıl çalışacağını bilmiyor olması      
6 Çocuğumun okul dışında kalan zamanını SBS için değerlendirmesi      
7 Çocuğumun öğrenme eksiklerinin fazla olması      
 
 

12. Çocuğunuzun SBS’ye hazırlanması nedeniyle aşağıdaki durumlarda ne gibi değişiklikler oldu? 

Çocuğumun 
Çok 
arttı 

Kısmen 
arttı 

Değişmedi 
Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı 

1 Derslerindeki başarısı       
2 Ders çalışma süresi      
3 Ders çalışma istek ve heyecanı      
4 Günlük hayatla ilişkilendirerek öğrendiği bilgiler       
5 Okuldan şikâyetleri      
6 Okulla ilgili olumlu düşünceleri      
7 Öğretmenleri hakkındaki olumlu düşünceleri       
8 Arkadaşları ile olumlu ilişkileri       
9 Öğrenme istek ve heyecanı      
10 Ders dışı etkinliklere (sosyal, müzik, sportif, vb.) katılımı      
11 Öğrenme eksiklerini giderme çabası      
12 Ailesiyle geçirdiği sosyal zaman (tiyatro, sinema, gezi vb.)      
13 Eğitimi ile ilgili kaygılarım       
14 Aile içi stres ve gerginlikler       
15 Ders çalışması konusundaki uyarılarım      
16 Ders amacıyla internet kullanma süresi       
17 TV izleme süresi      
18 Okuduğu ders dışı kitap sayısı      
19 Gazete-dergi okuma alışkanlığı      
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13. SBS ile ilgili aşağıda belirtilen amaçların ne derece gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? 
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1 Öğrenme eksikleri hakkında öğrencilere bilgi veriyor      
2 Öğrencilerin öğrenme eksikleri hakkında velilere bilgi veriyor      
3 Ortaöğretime yerleştirmede adaleti sağlıyor      
4 Tek sınav stresini azaltıyor      
5 Öğrenci başarısını doğru/gerçekçi biçimde ölçüyor      
6 Okuldaki eğitimin niteliğini artırıyor      
7 Okullarda verilen eğitimin kalitesi hakkında fikir veriyor      

 
 

14. SBS sonucuna göre çocuğunuzun öğrenme eksiklikleri hakkında sınıf ve/veya ders öğretmenleri 
tarafından ne derece yeterli bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamıyla yeterli  
(  ) Büyük ölçüde yeterli   
(  ) Kısmen yeterli  
(  ) Çok az yeterli   
(  ) Yeterli değil 
 
 

15. SBS sonucuna göre çocuğunuzun öğrenme eksikliklerini nasıl telafi edebileceğiniz hakkında sınıf 
ve/veya ders öğretmenleri tarafından ne derece yeterli bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz? 
(  ) Tamamıyla yeterli  
(  ) Büyük ölçüde yeterli   
(  ) Kısmen yeterli  
(  ) Çok az yeterli   
(  ) Yeterli değil 

 
 
16. İstediğiniz ortaöğretim okuluna koşulsuz kayıt yaptırma imkânınız olsaydı, çocuğunuzun ortaöğretimde 

en çok hangi okul türünde eğitim almasını isterdiniz? (Sadece bir seçenek işaretleyiniz) 
(  ) Fen Lisesi   (  ) Anadolu Lisesi  (  ) Anadolu Öğretmen Lisesi 
(  ) Genel Lise   (  ) Anadolu Meslek Lisesi (  ) Anadolu Teknik Lisesi 
(  ) Meslek Lisesi   (  ) Anadolu Ticaret Lisesi  (  ) Ticaret Lisesi  
(  ) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (  ) Sosyal Bilimler Lisesi  (  ) Askeri Lise 
(  ) Diğer (belirtiniz):........................................................................................ 
 

17. Çocuğunuzun başarısını aşağıdaki değerlendirme uygulamaları ne derece iyi yansıtır? 
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1 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)      
2 Öğretmenin hazırladığı sınavlar      
3 Performans görevi / ev ödevi / projeler      
4 Portfolyo/ Ürün seçki dosyası      

5 
Sınıf içi performans (sorulara cevap verme, görüş belirtme, grup 
çalışması, vb.) 
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18. SBS’nin aşağıdakileri ne düzeyde olumlu ya da olumsuz etkilediğini düşünüyorsunuz? 
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1 Çocuğumun ruh sağlığı üzerindeki etkisi      
2 Çocuğumun eğitimi üzerindeki etkisi      
3 Çocuğumun sosyal ilişkileri üzerindeki etkisi      
4 Eğitim sistemimiz üzerindeki etkisi      

 
19. Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı ya da 

katılmadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 

 Ortaöğretime geçişte; 
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1 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
2 Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır       
3 Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
4 SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmelidir       

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

  
   

6 Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır      
7 Liseler arasındaki kalite farklılıkları giderilmelidir      
8 SBS çocuğuma uygun bir değerlendirme biçimidir       

9 
Başarılı öğrencilerin iyi liselere, daha az başarılı öğrencilerin diğer liselere 
yerleştirilmesi uygundur 

  
   

  
20. Ortaöğretime geçiş (liselere öğrenci yerleştirme) konusunda SBS ve SBS’ye alternatif olabilecek 

yöntemlerle ilgili görüş ve önerileriniz varsa yazınız. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 
 

21. Çocuğunuzun nasıl bir eğitim almasını ya da okula gitmesini isterdiniz? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 
 

22. SBS ile ilgili belirtmek istediğiniz varsa diğer görüş, sorun ve önerilerinizi yazınız. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
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EK 5. Öğrenci Anketi 

SBS ARAŞTIRMASI 
6-7-8. SINIF ÖĞRENCİ ANKETİ 

 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Bu anket Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) eğitime katkısını, öğrenci, öğretmen, okul ve veli üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Anket sadece ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri 
tarafından doldurulacaktır. Lütfen her soruyu dikkatli bir biçimde okuyup, samimi olarak cevaplandırınız.   

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

  
1. Yaşadığınız yerleşim yeri 

İl  :............................................................. 
İlçe  :.............................................................  
Belde / Köy :............................................................. 
 

2. Cinsiyetiniz : (  ) Kız   (  ) Erkek 
 
3. Anne ve babanızın eğitim düzeyi 

  Anne Baba 
1 Okuryazar değil   
2 İlkokul mezunu   
3 Ortaokul mezunu   
4 Lise mezunu   
5 Üniversite mezunu   

 
4.  

  Evet Hayır 
1 Evinizde bilgisayar var mı?   
2 Evinizde internet bağlantınız var mı?   
3 Sosyal yardım (yiyecek, giyecek, yakıt vb.) alıyor musunuz?   
4 Ailenize ait eviniz var mı?   
5 Ailenize ait otomobiliniz var mı?   
6 Anne-babanız, okul ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabiliyor mu?   
7 Kendinize ait odanız var mı?   

  
5. Sınıfınız  : (  ) 6.sınıf   (  ) 7. sınıf  (  ) 8. Sınıf 

 
Açıklama: 6. Sınıf öğrencisi iseniz; (6, 7, 8 ve 9. soruları yanıtlamadan) 10. soruya geçiniz.  
 

6. Geçen yıl SBS’den kaç puan aldınız?....................... puan. 
 

7. SBS’de geçen yıl aldığınız puanın, gerçek başarınızı yansıttığını düşünüyor musunuz? 
(  ) Evet  (  ) Kısmen  (  ) Hayır 
 
Cevabınız ‘Kısmen’ ya da ‘Hayır’ ise nedenleri nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.) 
(  ) Heyecanlandım  
(  ) Dikkatsiz davrandım 
(  ) Zamanı yetiştiremedim 
(  ) Sınava girdiğim yer uygun değildi (gürültü, güneş ışığı, sıcak yada soğuk,...) 
(  ) Sağlık sorunum vardı  
(  ) Çoktan seçmeli sınavlarla başarımın doğru olarak ölçülemediğini düşünüyorum 
(  ) Sorular okulda öğrendiklerimden farklıydı 
(  ) Sorular çok fazla olduğu için sıkıldım 
(  ) Diğer (Belirtiniz) :.................................................................................... 
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8. SBS’de geçen yıl aldığınız puanın bu yıl SBS’ye hazırlanma isteğinizi ne yönde etkilemiştir?  
(  ) Tamamen olumlu  
(  ) Kısmen olumlu  
(  ) Ne olumlu ne olumsuz  
(  ) Kısmen olumsuz  
(  ) Tamamen Olumsuz  
 

9. SBS’de geçen yıl aldığınız puanın bu yıl okuldaki derslere olan ilginizi ne yönde etkilemiştir?  
(  ) Tamamen olumlu  
(  ) Kısmen olumlu  
(  ) Ne olumlu ne olumsuz  
(  ) Kısmen olumsuz  
(  ) Tamamen Olumsuz  

 
10. SBS’ye hazırlanmak amacıyla, okulda almış olduğunuz eğitimin yanı sıra aşağıdakilerden hangisini / 

hangilerini yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebiliriniz.) 
(  ) Dershaneye gidiyorum 
(  ) Özel Etüt Merkezine gidiyorum 
(  ) Düzenli olarak özel ders alıyorum 
(  ) Düzenli değil fakat zaman zaman özel ders alıyorum 
(  ) Okulumda açılan hazırlık kurslarına katılıyorum 

  
11. SBS başarınızda aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? (Sadece bir 

seçenek işaretleyiniz) 
( ) Okul 
( ) Dershane 
( ) Etüt merkezi 
( ) Özel ders 
 

12. SBS hazırlık amacıyla dershaneye gidiyorsanız, haftada toplam kaç gün dershaneye gidiyorsunuz? 
.......... gün 
 

13. SBS hazırlık amacıyla dershaneye gidiyorsanız, dershanede bir haftada toplam kaç saat ders 
görüyorsunuz?............ saat 
 

14. SBS hazırlık amacıyla özel ders alıyorsanız, hangi derslerden özel ders alıyorsunuz? (Birden fazla 
seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
(  ) Türkçe  (  ) Matematik (  ) Fen ve Teknoloji (  ) Sosyal Bilgiler (  ) İngilizce 
 

15. SBS hazırlık amacıyla düzenli olarak özel ders alıyorsanız, haftada ortalama kaç saat özel ders 
alıyorsunuz?..........saat 
 

16. SBS’ye hazırlık sürecinizin aşağıdaki durumlara ne yönde etkisi olmaktadır? 

 SBS nedeniyle 
Çok 
arttı 

Kısmen 
arttı 

Değişmedi 
Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı

1 Başarısız olma kaygım      
2 Stres düzeyim      
3 Yorgunluk hissim      
4 Uyku problemlerim      
5 Ailemi hayal kırıklığına uğratma yönündeki korkularım      
6 Arkadaşlarımdan daha düşük puan almak korkum      
8 Arkadaşlarımla harcadığım zaman      
9 Ailemin ders çalışmam yönündeki baskısı       
11 Duygu ve düşüncelerimi başkalarıyla paylaşma      
12 Okulda aldığım eğitime olan güvenim      
13 Aile içi stres ve gerginliklerimiz      
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17. İstediğiniz ortaöğretim okuluna koşulsuz kayıt yaptırma imkânınız olsaydı, ortaöğretimde en çok hangi 
okul türünde eğitim almak isterdiniz? (Sadece bir seçenek işaretleyiniz) 
(  ) Fen Lisesi   (  ) Anadolu Lisesi  (  ) Anadolu Öğretmen Lisesi 
(  ) Genel Lise   (  ) Anadolu Meslek Lisesi (  ) Anadolu Teknik Lisesi 
(  ) Meslek Lisesi   (  ) Anadolu Ticaret Lisesi  (  ) Ticaret Lisesi  
(  ) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (  ) Sosyal Bilimler Lisesi  (  ) Askeri Lise 
(  ) Diğer (belirtiniz):........................................................................................ 
 

18. SBS ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne düzeyde katıldığınızı belirtiniz. 

  

T
am

am
en

 
ka

tıl
ıy

or
um
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en

 
ka

tıl
ıy
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um

 

F
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ri
m
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K
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ka

tıl
m
ıy
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um

 

H
iç

 
ka

tıl
m
ıy
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um

 

1 SBS önemli bilgi ve becerilerin ölçüldüğü bir sınavdır      
2 SBS’deki sorular derslerde öğrendiklerimizle ilişkilidir       
3 SBS’ye hazırlık, derslerdeki başarımın artmasına yardımcı olmaktadır      

4 
SBS’ye hazırlanma derslerde öğrendiklerimin daha kalıcı olmasını 
sağlamaktadır 

     

 
19. SBS’ye hazırlık sürecinde yaşadıklarınızla ilgili olarak aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz??  

 SBS’ye hazırlanmak için; 

T
am

am
en

  

B
üy

ük
 

öl
çü

de
 

K
ıs

m
en

 

Ç
ok

 a
z 

H
iç

 

1 Evde daha fazla zaman geçirir oldum      
2 Hayatım ders çalışmaya odaklı hale geldi      
3 Ev-okul-dershane (ya da etüt/özel ders) arasında yaşar oldum      

4 
Sosyal etkinliklere (sinema, tiyatro, eğlence, vb.) daha az zaman 
ayırıyorum 

     

5 Okulda sosyal kulüp ya da etkinliklere daha az katılıyorum      
6 Ailemle (anne, baba, kardeş, vb.) daha az zaman geçirir oldum      
7 Ders kitapları dışında daha az kitap okuyorum      
8 Gazete, dergi gibi güncel yayınları daha az takip ediyorum      

 
20. SBS’nin sizi/ailenizi genel olarak nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? 

(  ) Çok olumlu    
(  ) Kısmen olumlu    
(  ) Ne olumlu ne olumsuz   
(  ) Kısmen olumsuz   
(  ) Çok olumsuz 
 

21. SBS’ye hazırlanma nedeniyle aşağıdaki durumlarınızda ne yönde bir değişiklik oldu? 

 
Çok 
arttı 

Kısmen 
arttı 

Değişmedi 
Kısmen 
azaldı 

Çok 
azaldı 

1 Öğrenme istek ve heyecanım      
2 Öğrenme amacıyla araştırmaya olan ilgim      
3 Planlı ders çalışma alışkanlığım      
4 Ders çalışmak için ayırdığım süre      
5 Öğretmenime derslerde sorduğum soruların sayısı      
6 Konuları tekrar etme ihtiyacım      
7 Arkadaşlarımla derslerle ilgili paylaşımlarım      
8 Ders çalışmaktan hoşlanma düzeyim      
9 Okula gitme isteğim      
10 Gerçek yaşamla ilişkilendirerek öğrendiğim bilgiler      
11 Anlamadan ezberlediğim bilgiler      

 
22. Öğrenci olarak başarınızı aşağıdaki değerlendirme uygulamaları ne derece iyi yansıtır? 
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1 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)      
2 Öğretmenin hazırladığı sınavlar      
3 Performans görevi / ev ödevi / projeler      
4 Portfolyo/ Ürün seçki dosyası      

5 
Sınıf içi performans (sorulara cevap verme, görüş belirtme, grup 
çalışması, vb.) 

     

 
23. SBS sonuçlarınıza yönelik olarak okulunuzda aşağıdaki durumları yaşayıp yaşamadığınızı işaretleyerek 

belirtiniz. 

 SBS sonuçlarına göre; Evet Kısmen Hayır 

1 
Hangi sorularda-konularda başarılı olduğum konusunda öğretmenlerim bana 
bilgi verdi 

   

2 
Hangi sorularda-konularda başarısız olduğum konusunda öğretmenlerim bana 
bilgi verdi 

   

3 Okulda eksiklerimi giderebilmem için kurs, ek ders, v.b. düzenlemeler yapıldı    

4 
Eksiklerimi gidermem için öğretmenlerim bana çeşitli şekillerde (çalışma 
planı için yardımcı olma, ödev verme ve izleme vb.) yardım etti 

   

5 Ders öğretmenlerimiz, sınıfımızın SBS sonuçlarını bizimle paylaştı    
6 SBS sonuçlarım hakkında okuldan bir öğretmen ailemle görüşme yaptı    

7 
Okulun genel SBS sonuçları hakkında okul yönetimince öğrencilere bilgi 
verildi 

   

 
24. SBS’ye hazırlık sürecinde okulunuzda yapılan çalışmalarla ilgili olarak, derslere göre aşağıdaki 

durumları yaşayıp yaşamadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 
 Evet Kısmen Hayır 

Türkçe    
Matematik    
Fen ve Teknoloji    
Sosyal Bilgiler    

1 
Öğretmen SBS de çıkabilecek soruları dikkate alarak 
konuları öğretiyor 

İngilizce    
Türkçe    
Matematik    
Fen ve Teknoloji    
Sosyal Bilgiler    

2 
Öğretmen dersin sınavlarında SBS’de çıkan türde 
sorulara ağırlık veriyor 

İngilizce    
Türkçe    
Matematik    
Fen ve Teknoloji    
Sosyal Bilgiler    

3 Derste SBS’ye hazırlık nedeniyle baskı hissediyorum 

İngilizce    
Türkçe    
Matematik    
Fen ve Teknoloji    
Sosyal Bilgiler    

4 
Derste SBS’ye hazırlık amaçlı test kitaplarından 
faydalanıyoruz 

İngilizce    
 
 

25. SBS sınavına hazırlık sürecinin, derslerde öğrendiklerinizin pekişmesinde ne derece yardımcı olduğunu 
düşünüyorsunuz? 
(  ) Çok   (  ) Kısmen (  ) Çok az (  ) Hiç 
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26. Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı ya da 
katılmadığınızı işaretleyerek belirtiniz. 

 Ortaöğretime geçişte; 

T
am
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1 6, 7 ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
2 Sadece 7. ve 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır       
3 Sadece 8. sınıf sonunda SBS yapılmalıdır      
4 SBS’nin yer almadığı bir geçiş sistemi geliştirilmelidir       

5 
SBS yerine sözel ve sayısal beceriyi ölçen bir genel yetenek sınavı 
yapılmalıdır 

  
   

6 Okul notlarının büyük ölçüde dikkate alındığı bir geçiş sistemi olmalıdır      
7 Liseler arasındaki kalite farklılıkları giderilmelidir      

 
 

27. Dershaneye veya etüt merkezine gitmeden ya da özel ders almadan, sadece okulda aldığınız eğitimle 
SBS’de başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz? 
(  ) Evet  (  ) Hayır 
 

28. Sizce, SBS’ye hazırlık amacıyla okulda verilen eğitimin yanı sıra, dershane, etüt merkezi, özel ders gibi 
diğer desteklere başvurmanızda ya da ihtiyaç duymanızda aşağıdaki nedenler ne derece önemli bir rol 
oynamaktadır?  

 

T
am
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en
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Ç
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1 Okulda verilen eğitimin SBS’de başarılı olmak için yetersiz olması      
2 Okulun SBS sürecinde ilgisiz olması      
3 Okulda derslerin SBS’ye uygun olarak işlenmiyor olması      
4 Düzenli ders çalışmaya duyduğum ihtiyaç      
5 SBS’ye nasıl çalışacağımı bilmiyor olmam      
6 Ailemin okul dışında kalan zamanımı SBS için değerlendirmemi istemesi      
7 Derslerde öğrenme eksiğimin fazla olması      

 
 
29. SBS ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................  
 

30. Nasıl bir eğitim almayı ya da okula gitmeyi isterdiniz? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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EK 6. Eğitim Paydaşları Görüş Formu 

 
 
 
Sayın yetkili; 
 
Başkanlığımızca yürütülmekte olan Seviye Belirleme Sınavlarının (SBS) Değerlendirilmesi 
konulu araştırma kapsamında, eğitim sisteminin bir paydaşı olarak kurumunuzun görüş ve 
önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu kapsamda Seviye Belirleme Sınavları ile ilgili olarak 
aşağıda belirtilen alt boyutlar çerçevesinde hazırlanmış olan kurumunuz görüş ve önerilerini 5 
Mayıs 2010 tarihine kadar yazılı olarak Başkanlığımıza iletmenizi rica ederiz. 
 
Kapsam: 
 

1 SBS’nin mali açıdan etkileri 

2 SBS’nin öğrencilerin duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimleri üzerindeki 

etkileri 

3 SBS’nin okul başarısı üzerindeki etkileri  

4 SBS’nin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkileri  

5 SBS’nin öğretmenlerin mesleki gelişimleri üzerindeki etkileri 

6 SBS’nin öğrenci-öğretmen-veli ilişkileri üzerindeki etkileri  

7 SBS’nin öğretme-öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri 

8 SBS’nin sisteme geri dönüt sağlama açısından etkileri 

9 SBS’ye yönelik öneriler 

10 Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’nin oluşturduğu olumlu ve olumsuz durumlar 

11 Ortaöğretime geçiş sistemine yönelik öneriler 
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