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ve hiçbir kay›rma olmadan üniversiteye girebilmelerini sa¤lamak olmufltur. Bir s›nav› neredeyse tek
kriter olarak alan ve y›llard›r uygulanan bir sistemin, güvenlik konusunun d›fl›nda da çeflitli sak›ncalar› vard›r.
Girifl s›navlar›n›n e¤itim hayat›nda bir giyotin
etkisi yapt›¤›n› söylemek abart› de¤ildir. S›nav, lise
son s›n›flardan bafllamak üzere, zamanla tüm ilk ve
ortaö¤retim e¤itimini etkilemifltir. Analitik düflünce gelifltirmekten yoksun, çoktan seçmeli testler
üzerine kurulu bir e¤itim sistemi yaratm›flt›r. Lise
e¤itimini ve hatta ilkö¤retimi bir dersane sistemine
dönüfltürmüfltür.
Ortaö¤retimin yeniden düzenlenip, gerçek ifllevine kavuflturulmas› ancak üniversiteye girifl sisteminin, orta ö¤retimdeki baflar›y› de¤erlendirmesi
ile mümkün olacakt›r. Bu de¤erlendirmenin yan›
s›ra, üniversiteye girifl için bir merkezi s›nav da verilmeye devam edilebilir.
Tüm üniversite öncesi e¤itimini bir girifl s›nav›na odaklam›fl bir ö¤renci kitlesine, üniversitenin
gerektirdi¤i kalitede ve çeflitlilikte e¤itim vermek
her geçen y›l daha da zorlaflmaktad›r. Üniversiteye
giren ö¤rencileri s›nav maratonunda edindikleri
kötü al›flkanl›klar›ndan ar›nd›rmak gitgide daha
uzun bir zaman almaktad›r. Üniversitelerin kendi
de¤iflik programlar›na hangi s›nav türü ile ö¤renci
alacaklar›n› kendilerinin tespit edememesi de, e¤itim kalitesini etkilemektedir. Üniversiteleri girifl
sistemi konusunda pasif seyircili¤e mahkûm etmek
sistemi bugünkü krize getirmifltir.
Kamuoyunda oluflan tart›flma ortam›n›n, flu
anki üniversite girifl sisteminin tüm sak›ncalar›n›
en aza indirip bütünüyle daha sa¤l›kl› bir formata
kavuflturacak, olabildi¤ince genifl kat›l›ml› bir çal›flman›n yap›lmas›na f›rsat olarak de¤erlendirilmesini umuyoruz. Böyle bir sürece ERG ve TMD olarak katk› yapmaya haz›r›z. Kamuoyuna ve ilgililere duyururuz. ♠

niversite girifl sisteminin, son YGS’de yap›lan hatalar nedeniyle gündeme gelmesi dolay›s›yla, bu sistemin, e¤itimin tüm seviyelerinde yol açt›¤› zararlar konusunda çeflitli platformlarda y›llard›r dile getirilen görüfllerimizi yinelemek istiyoruz.
Milyonlarca ö¤renci ve ailelerini do¤rudan,
tüm toplumu ise dolayl› olarak etkileyen üniversiteye girme “yar›fl›n›n” önemi aç›kt›r. Fakat ÖSYM
taraf›ndan verilen ulusal üniversiteye girifl s›navlar› toplumumuzda bir s›nav›n oynamas› gereken rolün çok üstünde bir önem kazanm›flt›r. Öyle ki,
YGS’nin az süre öncesinde, tüm dünya ile uyumlu
bir flekilde, y›llar öncesinden ilan edilen 2011 yaz
saatine geçifl gününün, sadece YGS nedeniyle Bakanlar Kurulu karar› ile de¤ifltirilmesi dahi toplumun genifl kesimlerince normal karfl›lanm›flt›r.
YGS s›ras›nda s›n›f kap›lar›nda al›nan afl›r› güvenlik tedbirleri, s›nava giren gençler ve aileleri taraf›ndan katlan›lmas› gereken mecburiyetler olarak
kabul edilmifltir. YGS sonras›nda ise, bu güvenlik
tedbirlerini bofla ç›karan ve “flifre skandal›” olarak
bas›na yans›yan olaylar, son derece kritik bir konuda, ÖSYM ekibinin, toplumun güvenini kaybetmesine sebep olmufltur.
LYS verilmeden önce yap›lm›fl tüm hatalar›n
düzeltilmesi ve s›nav›n ehil kifliler taraf›ndan yap›land›r›lmas› elzemdir. Avantajl› bir grup yarat›ld›¤› ihtimali ortadan kalkmad›¤› takdirde, her üniversitenin bu sonbahar döneminde kay›t yapacak
ö¤rencilerin dosyalar›n›, YGS ve LYS puanlar› aras›ndaki tutarl›l›¤› özel olarak incelemeleri, gerekli
görülen durumlarda da ö¤rencilerin performanslar›n› takibe almalar› gerekecektir.
Mevcut s›nav sistemini, yaratt›¤› tüm e¤itim
sorunlar›na ra¤men ayakta tutan temel sebep, ülkenin her kesiminden gençlerin eflit flartlar alt›nda
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* S›ras›yla, ERG Yönetim Kurulu üyesi, Türk Matematik Derne¤i (TMD) baflkan›, TMD eski baflkan›.
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