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ÖZET

Üniversiteye giriş sınavına ilişkin olarak 1998’de yapılan düzenlemeyle, alan dışı tercih yapmayı en-
gelleyen katsayı uygulaması ve öğrencinin mezun olduğu okulun başarısına göre ortaöğretim başarı 
puanını ağırlıklandıran Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulaması başlamıştır. AOBP karma-
şık bir hesaplama sistemine sahip olduğu için tam olarak anlaşılmamış ve bu nedenle de kamuoyunda 
çok fazla tartışılmamıştır. Oysa AOBP, tüm adayları ilgilendiren tartışmalı bir uygulamadır. Çünkü öğ-
renci ister kendi alanında ister alan dışında tercih yapsın, AOBP’si bireysel başarının dışındaki etmenler 
tarafından belirlenmektedir. Katsayı kararının ortaya çıkardığı engel, kendi alanında tercih yapmak gibi 
çeşitli yollarla kısmi bir şekilde aşılabilir nitelikteyken, AOBP’nin neden olduğu fırsat eşitsizliği hiçbir 
şekilde aşılabilir değildir. Bu haliyle AOBP, bir çeşit “gizli katsayı” işlevi görmektedir.

Öğrencilerin üniversite girişinde ortaöğretim başarısı düşük bir oranda etki etmektedir. Bu etki 
ise ortaöğretim puanının ağırlıklandırılmasıyla neredeyse tamamen yok edilmekte ve dikkate alınan, 
öğrencinin ortaöğretimdeki bireysel başarısı değil, mezun olduğu okulun toplam başarısı olmakta-
dır. Bunun sonucu olarak, eğitim sisteminin alt unsurları arasında kopukluk ortaya çıkmış ve sistemin 
alt unsurlarının birbiriyle tamamlayıcı bir şekilde ve ahenk içinde çalışması mümkün olmamıştır.

Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteye giriş sistemleri incelendiğinde ortaöğretim başarısının 
üniversiteye girişte doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu görülmektedir. Türkiye’deki üniversite 
giriş sistemi de orijinal kurgusunda, ortaöğretim başarısı ile sınav başarısı arasında bir denge gözet-
miştir. Ne var ki bu denge, AOBP ile birlikte bozulmuştur. Bu çalışmada öncelikle dünyanın farklı ül-
kelerinde ortaöğretim başarısının üniversiteye geçişte nasıl etkili olduğu, ülkemizdeki uygulamayla 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Daha sonra AOBP uygulamasının ne olduğu, zaman içinde he-
saplanmasında ne gibi değişiklikler olduğu ve kaldırılmasının olası sonuçları üzerinde durulmuştur.
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GİRİŞ

Türkiye’de üniversiteye giriş sistemine ilişkin olarak en çok tartışılan konu, üniversite 

adaylarının alan dışı tercih yapmasını önlemeye yönelik olan farklı katsayı uygulaması 

olmuştur. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), katsayı sorunun çözümüne yönelik çeşitli giri-

şimlerde bulunmuştur ancak bu girişimler, yargı kararları dolayısıyla uygulanmamıştır. 

Son olarak Aralık 2011’de YÖK farklı katsayı uygulamasına son vermiştir. Ancak, katsa-

yı sorunu gibi 1999’dan itibaren uygulanan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 

sürdürülmüştür. AOBP ile bir adayın bireysel Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), okuduğu 

okulun ÖSS/LYS başarısına göre ağırlıklandırılmaktadır. Böylece, ÖSS/LYS başarısı yük-

sek olan okullardaki öğrenciler daha fazla ek puan almaktadır. Bu anlamda AOBP, bir 

fırsat eşitsizliği aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ve eğitim sistemini 4+4+4 şeklinde yapılandıran 6287 

sayılı yasa ile birlikte yükseköğretime giriş sistemine ilişkin bazı hususlar değiştirilmiş-

tir. Söz konusu yasa, eskiden olduğu gibi, üniversiteye girişte hesaplanan yerleştirme 

puanının belirlenmesinde ortaöğretim başarılarının dikkate alınmasını gerektirmek-

tedir. Buna göre, öğrencilerin ortaöğretim bitirme başarı notları, en küçüğü 250, en 

büyüğü ise 500 olan OBP’ye dönüştürülecektir. OBP’nin yüzde 12’si ise merkezi sı-

navdan alınan puana eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bu değişikliğin en 

önemli tarafı, farklı katsayı olarak bilinen uygulamanın sonlandırılması ve böylece bü-

tün adayların, ortaöğretim alanlarından bağımsız olarak, ortaöğretim başarı puanla-

rının aynı katsayıyla (0,12) çarpılmasıdır. Bu yasaya bağlı olarak Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK), OBP’nin nasıl hesaplanacağına ilişkin karar almış ve AOBP olarak bilinen uygu-

lamaya son vermiştir. Yeni uygulamada, diploma notlarının beş ile çarpılarak OBP’lerin 

hesaplanması kararı alınmıştır. ÖSYM de bu karar gereği, AOBP uygulamasını LYS kı-

lavuzundan çıkartmış ve böylece 2012 LYS puanlarının hesaplanmasında kullanılma-

EĞITIMDE EŞITSIZLIĞIN 
ALGORITMASI: AOBP
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yacağını duyurmuştur. Ardından, üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında 

AOBP’nin kaldırılması konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmalar sonrası, yeni bir 

yasayla konuya ilişkin bu yıl nasıl bir hesaplama yöntemi izleneceği yetkisi, YÖK’e bı-

rakılmıştır. YÖK, 12 Temmuz 2012 tarihinde aldığı bir kararla, daha önce ÖSYM tarafın-

dan duyurulduğu şekliyle AOBP uygulamasını sonlandırmıştır. Elinizdeki çalışma, ol-

dukça teknik ve tartışmalı bir uygulamayı, anlaşılır bir şekilde incelemeye adanmıştır.

DÜNYADA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMLERİ VE 
ORTAÖĞRETİM BAŞARISI

AOBP’ye ilişkin tartışmaya başlamadan önce dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de 

üniversiteye giriş sistemleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda vardır. 

Böylece hem farklı sistemlerin tanınması hem de lise başarısının üniversiteye girişte 

ne düzeyde veya nasıl etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Üniversitelerdeki programların kontenjanlarının sınırlı, buna karşılık öğrenci talebinin 

yüksek olması nedeniyle, üniversiteye kabul edilecek öğrencilerin bir seçme ve eleme 

mekanizmasından geçirilmesi zorunlu olmaktadır (Günay ve Gür, 2009). Bu anlamda 

her ülkenin kendi koşullarına göre çeşitli seçme ve eleme mekanizmaları geliştirildiği 

görülmektedir. Dünya’nın farklı ülkelerinde üniversiteye girişteki seçme ve eleme iş-

lemlerinin beş farklı şekilde gerçekleştirildiği ifade edilebilir. Bunlar, şöyle sıralanabilir: 

(1) lise bitirme sınavları, (2) üniversiteye giriş sınavları, (3) standart yetenek testleri, (4) 

çoklu sınavlar ve (5) sınavsız sistem. Görüldüğü gibi seçme ve eleme süreçleri çeşitli-

lik göstermekle birlikte tüm dünyada üniversitelere yapılan başvurular belli ölçütlere 

göre seçme ve elemeye tabi tutulmaktadır. Üniversiteye öğrenci kabulüne ilişkin ola-

rak sıralanan beş sistem aşağıda kısaca tanıtılmıştır (Helms, 2008): 

1. Lise bitirme sınavları: Liselerden mezun olmadan önce bir veya birkaç kez ya-

pılan sınavlardır. Geniş bir müfredatı kapsayan başarı sınavlarıdır ve genellikle 

bölge veya ülke düzeyinde merkezi olarak yapılır. Bu sınavlardan elde edilen 

puanlar tek başına veya başka bazı koşullarla birlikte üniversiteye girişte göz 

önüne alınmaktadır. Fransa, Avusturya, Irlanda ve Mısır’da üniversiteye kabul 

bu şekilde gerçekleşmektedir.

2. Üniversiteye giriş sınavları: Bu sistemde sınavlar genellikle merkezi olarak 

yapılır ve ayrıca sınav sonuçlarına göre üniversite programlarına yerleştirme iş-

lemleri de merkezi olarak gerçekleştirilir. Bu tür sınavlar, adayların lise eğitimleri 

boyunca öğrendiklerine dayalı olarak yapılan bilgi ölçmeye yönelik sınavlardır. 

Bu sistemi uygulayan ülkelere örnek olarak Çin, Iran ve Gürcistan verilebilir.

3. Standart yetenek testleri: Bu tür sınavlar adayın başarı düzeyini ölçmekten 

çok genel bilişsel yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sınav-

ların sonuçları, üniversiteye giriş sürecinde, öğrencilerin önceki bilgi ve akade-

mik başarıları ile birlikte değerlendirmede dikkate alınır. Standart yetenek test-

Dünyada 
üniversitelere 
öğrenci seçme 
farklı şekillerde 
gerçekleştirilmek-
tedir: (1) lise 
bitirme sınavları, 
(2) üniversiteye 
giriş sınavları, (3) 
standart yetenek 
testleri, (4) çoklu 
sınavlar ve (5) 
sınavsız sistem.
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Ülkeler 
üniversitelere 

farklı şekillerde 
öğrencileri 

seçmekte olsa 
da, istisnasız 

bütün ülkelerde 
başvurular belli 

ölçütlere göre 
seçme ve elemeye 
tabi tutulmaktadır.

lerinin öğrencilerin üniversite başarısını belirlemede yetersiz olduğu yönünde 

eleştiriler vardır. Bu sistemin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerden ABD’de stan-

dart yetenek testlerine ilave olarak adaylardan çeşitli belgeler istenmektedir. 

Isveç’te ise üniversiteye kabulde standart yetenek testleri puanları ve lisedeki 

akademik performans birlikte değerlendirilmektedir.

4. Çoklu sınavlar: Bu sistemde, lise bitirme sınavı veya üniversiteye giriş sınavı 

gibi ulusal bir sınav ve buna ilave olarak genellikle devlet, eğitim kurumu veya 

bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan performans sınavları veya başka ilave 

sınavlar göz önüne alınır. Bu sistemi uygulayan ülkeler, aralarında bazı farklılık-

lar olmakla birlikte Japonya, Rusya, Fransa, Israil, Brezilya ve Finlandiya’dır.

5. Sınavsız sistem: Bazı ülkelerde üniversiteye girişte bir sınav koşulu aranma-

makta ve lise başarısı doğrudan üniversiteye girişte büyük ölçüde belirleyici 

olmaktadır. Bu sistem Norveç ve Kanada’da uygulanmaktadır. Ayrıca ABD’de de 

bazı özel üniversiteler tarafından da sınavsız öğrenci kabulü yapılmaktadır. 

Tablo 1. Dünyada Üniversiteye Giriş Sistemleri
1.Tür: Lise Bitirme Sınavları
Sadece ulusal sınav puanı Avusturya, Fransa, 

Irlanda, Mısır
Ulusal sınav puanı ve adayın lise performansı Tanzanya
Ulusal sınav puanı ve başvuru dosyası Birleşik Krallık
Bölge/eyalet sınav puanı ve adayın lise performansı Avusturalya
2. Tür: Giriş Sınavları
Sadece ulusal sınav puanı Çin, Iran, Gürcistan
Ulusal sınav puanı ve adayın lise performansı Türkiye, Ispanya
Sadece kurumsal olarak düzenlenen sınav puanları Arjantin, Paraguay
Kurumsal olarak düzenlenen sınav puanları ve adayın lise 
performansı

Bulgaristan, Sırbistan

3. Tür: Standart Yetenek Testleri
Standart yetenek testi veya adayın lise performansı Isveç
Standart yetenek testi ve başvuru dosyası Birleşik Krallık
4. Tür: Çoklu Sınavlar
Ulusal giriş sınavı puanı ve kurumsal olarak düzenlenen giriş 
sınavları

Japonya, Rusya, Fransa 
(Grandes Ecoles) 

Ulusal giriş sınavı puanı, kurumsal olarak düzenlenen giriş 
sınavları ve/veya adayın lise performansı

Brezilya

Ulusal lise bitirme sınavları puanı ve kurumsal olarak yapılan giriş 
sınavı puanı

Finlandiya

Ulusal lise bitirme sınavları puanı ve standart yetenek testi 
puanları

Israil

Birçok birim tarafından düzenlenen birçok sınav Hindistan
5. Tür: Sınavsız
Adayın lise performansı Norveç, Kanada
Sınav puanı gerektirmeyen başvuru dosyası ABD’deki belirli 

kurumlar

Kaynak: Helms, 2008.
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Pek çok ülkede 
üniversitelere 
öğrenci seçilirken, 
öğrencinin 
ortaöğretim başarı 
puanı dikkate 
alınmaktadır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, dünyada üniversiteye girişte çok çeşitli sistemler uygulan-

maktadır. Ancak bunlardan herhangi biri, en iyi veya en doğru sistem olarak nitelen-

dirilmemektedir. Belirli bir sistemin etkililiği büyük ölçüde uygulandığı ülkenin yapısı, 

ekonomik faktörler, iş piyasası, kültür ve ulusal stratejik önceliklere bağlıdır (Helm, 

2008). Bu nedenle her sistemi kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir ve dolayı-

sıyla evrensel olarak doğru veya etkili tek bir sistemden söz etmek mümkün değildir. 

Bununla birlikte, bu analizin konusu olan ortaöğretim başarısının üniversiteye girişte 

etkisi açısından dünya örnekleri incelendiğinde belirli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre, aşağıdaki tespitler yapılabilir:

•	 Çin gibi bazı istisnaları sayılmazsa, dünyanın neredeyse hiçbir ülkesi sa-

dece bir giriş sınavına dayalı olarak öğrenci seçmemektedir. Bir başka 

ifadeyle, neredeyse bütün ülkeler, öğrenci seçme sistemlerinde ortaöğ-

retimdeki öğrenci başarısını dikkate almakta ya da bu başarıyı ölçmeye 

çalışmaktadırlar. Lisede öğrenilenler veya lise başarısı adayların üniversiteye 

girişlerinde etkili olmaktadır. Çok sayıda ülkede (Ingiltere, Fransa, Almanya, Fin-

landiya, Avusturya, Israil, Singapur, Hong Kong, vs.) lise bitirme veyahut olgun-

luk sınavları (A-levels, matura, baccalauraet, Abitur, maturità) uygulamaktadır. 

Lise bitirme sınavlarının bu kadar yaygın olmasında, lise eğitimini güçlendirme 

ve üniversitelere başarısını kanıtlamış iyi öğrencileri seçme kaygısı yatmaktadır 

(Günay ve Gür, 2009).

•	 Ortaöğretimin üniversiteye girişe etkisinin doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 

şekilde meydana geldiği söylenebilir. Bunlardan ilkinde adayların lise bitiminde 

girdiği sınavlardan aldıkları puanlara dayalı olarak üniversiteye kabulleri yapıl-

maktadır (olgunluk sınavları, Almanya, Ingiltere, Fransa). Ikincisi ise öğrencinin 

lise mezuniyet puanı belirli bir düzeyde üniversiteye giriş puanına katkı sağla-

maktadır. İlerde ele alınacağı üzere, Türkiye’de adayların ortaöğretim ba-

şarısının üniversiteye yerleşmedeki etkisi -AOBP formülasyonu ile- dolaylı 

ve oldukça düşük düzeydedir.

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ VE 
ORTAÖĞRETİM BAŞARISI

Türkiye’de üniversiteye öğrenci seçme, üniversiteye giriş sınavı ve ortaöğretim başa-

rının birlikte değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. Sınavın yapılış şekli ve puanların he-

saplanması belirli dönemlerde değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, 2010’dan itiba-

ren YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı bir sınav olarak gerçekleştirilmektedir. 
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Ortaöğretim ile 
yükseköğretim 

bir sistem 
mantığı içerisinde 

değerlendiril-
diğinde, nitelikli 
bir ortaöğretim, 

yükseköğretim için 
kritik önemdedir.

Ortaöğretim Başarı Puanı

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun yükseköğretime geçişle il-

gili 45. Maddesi, adayların üniversiteye giriş puanlarının merkezi sınav ve ortaöğretim 

başarı puanlarının birlikte değerlendirilmesi ilkesini benimsemiştir. 1982 yılından bu 

yana üniversite adaylarının Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) yerleştirme puanlarına 

belirli düzeylerde etki etmektedir. Bu uygulamanın temel gerekçesi, adayların başarı-

sını sadece tek ya da çok oturumlu ölçen sınavların yanında, ortaöğretim başarı per-

formanslarının da gözetilmesidir. ABD’de yapılan ve 80.000 öğrencinin dahil edildiği 

bir araştırma sonucunda öğrencilerin ortaöğretim başarılarının yükseköğretim başarı-

sını açıklayan önemli bir etmen olduğu ortaya konmuştur (Geiser ve Santelices, 2007). 

Ayrıca, ortaöğretim ile yükseköğretim bir sistem mantığı içerisinde değerlendirildiğin-

de, yükseköğretimin başlangıcını oluşturması açısından nitelikli bir ortaöğretim kritik 

önemdedir. Bundan dolayı, Türkiye’deki üniversite giriş sistemi, özünde, ortaöğretim 

ve yükseköğretimi birlikte değerlendiren iyi bir kurguya sahiptir.

Genel bir değerlendirme olarak, şunu ifade etmekte fayda var: Türkiye’de üniversiteye 

giriş sınavları, günümüze kadar yetenek testi olmakla başarı testi olmak arasında gidip 

gelmiştir (Günay ve Gür, 2009). 1999 yılından itibaren uygulanan Öğrenci Seçme Sına-

vı (ÖSS) daha ziyade bir genel yetenek testi gibi düşünülmüştür. YÖK, bu uygulamanın 

gelişmiş ülkelerde yaygın olduğunu vurgulamıştır. Oysa bu uygulama sadece ABD’de 

yaygındır ki orda bile sadece yetenek testi asla kullanılmamaktadır. ABD’de yapılan çok 

kapsamlı araştırmalar, Scholastic Assessment Test (SAT) sınavı sonuçlarının öğrencinin 

üniversite başarısı ile ilişkisi olmadığını ortaya koymuştur (Kobrin, Patterson, Shaw, 

Mattern ve Barbutti, 2008). Daha önce işaret edildiği üzere, Avrupa’nın neredeyse bü-

tün ülkelerinde yetenek testinden ziyade başarı ölçen lise bitirme sınavları yaygındır. 

1999’dan sonra uygulamaya konan ÖSS, zaten sorunlu olan lise eğitimini büsbütün 

önemsizleştirmiş, öğrencileri dershanelere itmiş ve öğrencilerin üniversiteye oldukça 

hazırlıksız gelmelerine yol açmıştır (Çelik, 2011; YÖK, 2007). Bundan dolayı, 2006 yılın-

dan itibaren yetenek sınavı gibi düşünülen ÖSS’de önemli değişikliklere gidilmiş ve 

lise müfredatının tamamı kapsama alınmıştır.

1981 yılından 1999 yılına kadar OBP öğrencinin üniversiyete giriş puanlarına eklen-

mekteydi. Bu hesaplamada öğrencilerin diploma notlarından istatistiksel yöntemlerle 

elde edilen OBP’ler belli bir katsayı ile çarpıldıktan sonra, üniversite giriş sınav puan-

larına eklenerek yerleştirme puanları elde ediliyordu. Bir başka ifadeyle, 1999 yılına 

kadar, OBP’nin yerleştirme puanı içerisindeki ağırlığını belirleyen katsayı, öğrencilerin 

okul ya da alan mezuniyetine bakılmaksızın yaptığı bütün tercihlerde eşit olarak uy-

gulanmaktaydı. Diğer bir ifadeyle, sınava giren adaylar mezun oldukları lisedeki bütün 

adayların Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) başarı düzeyi veya tercihlerinin kendi alanı ile 

doğrudan ilgili olup olmamasına göre herhangi bir puan kaybına uğramıyordu. 
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“Adayın bireysel lise 
başarısı + adayın 
bireysel sınav 
başarısı” formülü 
ve şeklindeki 
oldukça iyi kurgu, 
“adayın bireysel lise 
başarısı + okuldaki 
adayların genel 
sınav başarısı + 
adayın bireysel 
sınav başarısı” 
şeklinde tuhaf bir 
hal almıştır.

YÖK 1998 yılında üniversiteye giriş sistemi ile ilgili çeşitli kararlar almıştır. Bu kararlarla, 

üniversiteye giriş sistemi kapsamlı bir değişikliğe uğramış ve 1999 yılından itibaren 

üniversiteye girişe ilişkin üç temel düzenleme yapılmıştır. Bunlar tek basamaklı sınav, 

AOBP ve farklı katsayı uygulamalarıdır (Çavuşoğlu, 2011). AOBP ile birlikte, adayların 

mezun oldukları okulun ÖSS başarısının da ortaöğretim başarısının hesaplanmasında 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Kararın resmi gerekçesi, 1997 yılında ÖSYM Başkanlığı 

tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına   sunulan bir raporda şu şekilde ifade 

edilmiştir (ÖSYM, 2003):

Ortaöğretim başarı puanı, okullarda kazanılan bilgi düzeyinin ölçüsü olarak değil, 
öğrenme gücü ve çalışma alışkanlıkları ile ilgili bir ölçü olarak ÖSYS puanlarına katıl-
maktadır. Kuşkusuz fen ve Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler arasında da öğren-
me gücü ve çalışma alışkanlıkları yönünden farklar vardır. Ancak, bu farklar öğrenci-
ler seçilmiş olduğu için diğer liselerde olduğu kadar geniş değildir. Bir başka deyişle, 
çok yetenekli bir grup içinde diploma notu sıralamasına göre en sonda olmak, yete-
nek dağılımı normal olan liselerin diploma notu sıralamasına göre en sonda olmakla, 
öğrenme gücü ve çalışma alışkanlıkları açısından bakıldığında, bir değildir. fen ve 
Anadolu liseleri ile ilgili soruna bir çözüm aranırken bu hususun göz önünde tutul-
masının yararlı olacağı düşünülmüştür.

YÖK, 1999-ÖSS’den itibaren OBP’lerin, okulların ÖSS puan ortalamalarına göre ağırlık-

landırılmasına karar vermiştir. Bu ağırlıklandırmada en büyük AOBP 80 olmuş, en küçük 

AOBP’ler ise, okulların  ÖSS ortalamalarına göre değişiklik göstermiştir (ÖSYM, 2003). 

Bu uygulama OBP’nin öğrencinin üniversiteye giriş puanına dâhil edilmesinin temel 

amacını ortaya koyan 2547 sayılı kanunun 45. Maddesi ile esas olarak tutarlı değildir. 

Çünkü öğrencinin tüm lise öğrenimi boyunca uzun süreli çalışmasının bir sonucu olan 

OBP’nin hesaplanmasına, öğrencinin bireysel başarısı ile doğrudan ilişkili olmayan 

“mezun olduğu okulun ÖSS başarısı” da dâhil edilmiştir. Özetle, “adayın bireysel lise 

başarısı + adayın bireysel sınav başarısı” formülü ve şeklindeki oldukça iyi kurgu, 

“adayın bireysel lise başarısı + okuldaki adayların genel sınav başarısı + adayın 

bireysel sınav başarısı” şeklinde tuhaf bir hal almıştır.

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının Evrimi

Ilk kez 1999 yılında uygulanmaya başlayan AOBP’nin hesaplanmasında, 2003 ve 2010 

yıllarında olmak üzere iki kez değişiklik yapılmıştır. Ayrıca üniversite sınavının yapılış 

şekline ilişkin çeşitli düzenlemelerle, AOBP’nin öğrencilerin üniversiteye giriş puanına 

etkisinde farklılaşmalar olmuştur. AOBP’nin hesaplamasının nasıl yapıldığı ve hesapla-

mada ne gibi değişiklikler olduğu aşağıda sırasıyla kısaca açıklanmıştır. 

AOBP (1999-2002):

AOBP’nin hesaplanabilmesi için öncelikli olarak OBP’nin hesaplanması yapılmaktadır. 

OBP’nin hesaplanmasında mezun olanlarının mezuniyet notları, mezun olamayanla-
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AOBP, başarılı 
öğrencilerin okul 

değiştirmesine 
engel olmak 

isterken, başarılı 
okullarda okumayı 

daha da avantajlı 
hale getirmiştir.

rın başarı ortalamaları kullanılmaktadır. Hesaplamada öncelikle her okul kendi içinde 

olmak üzere, öğrencilerin başarı ortalamaları dağılımının ortalama ve standart sap-

ması hesaplanmaktadır. Bu işlemi takiben öğrencinin başarı ortalamasından dağılı-

mın ortalaması çıkarılmakta ve elde edilen fark dağılımın standart sapmasına bölün-

mektedir. Bölme işleminden elde edilen sonuç 10 ile çarpılmakta ve bulunan sonuca 

50 eklenmektedir. Bu hesaplamadan standart bir puan elde edilmektedir. Bu şekil-

de hesaplanan ortaöğretim başarı puanı, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki ÖSS 

puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılmaktadır. Ağırlıklandırma sonunda, her aday 

için, ilgili ÖSS puan ortalamaları kullanılarak AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA olmak 

üzere üç ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı hesaplanmaktadır. Bu ağırlıklandırmada en 

büyük AOBP 80 olmuş, en küçük AOBP’ler ise, okulların  ÖSS ortalamalarına göre de-

ğişiklik göstermiştir. En küçük AOBP puanı 30 olmaktadır (ÖSYM, 2003). 

AOBP (2003-2009):

AOBP’nin hesaplanmasında 2003 yılında değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğin gerek-

çesi, fen ve Anadolu liseleri öğrencilerinin puanlarını yükseltmek için diğer okullara 

nakil olması sorunun önlenmesi olarak ifade edilmiştir. Bu gerekçe ile AOBP’nin he-

saplanması yönteminin değiştirilmesini gerekli görmüştür (ÖSYM, 2003). Yeni uygu-

lamayla, ÖSS ortalaması yüksek olan okulların diploma notları düşük olan öğrencile-

ri, ÖSS ortalamaları düşük olan okulların öğrencilerine göre daha yüksek AOBP’lere 

sahip olmaları sağlanmıştır. Ancak bu değişiklik öğrencilerin okul değiştirmesine 
engel olmak isterken, aslında başarılı okulları daha da avantajlı hale getirmiştir.

2003-ÖSS’de uygulanmaya başlanmış olan bu yeni hesaplama yöntemi ile ÖSS ortala-

ması yüksek olan okullardaki öğrencilerin AOBP’leri daha da artırılmıştır (ÖSYM, 2003) 

. Örneğin, yeni uygulamayla, ÖSS ortalaması en büyük olan okulda diploma notu 
en yüksek olan adayın AOBP’si 100,  diploma notu en küçük olan adayın AOBP’si 
94,445 olabilmekteydi.   Bu durumda başarılı okuldaki başarı düzeyi yüksek 
olan öğrenci ile düşük olan öğrenci arasındaki fark minimize edilmiştir. Ayrıca, 

bu durumun, başarılı okulların çalışkan öğrencilerinin aleyhine bir sonuç ortaya çı-

kardığı söylenebilir. Öte yandan, okulun ÖSS ortalaması düştükçe,  öğrencinin alaca-

ğı AOBP de azalmaktadır. ÖSS ortalaması en düşük olan okulun en küçük diploma 
notuna sahip olan öğrencisinin AOBP’si 50 olmaktadır. 

Okul değiştiren öğrencilerin AOBP’lerinin hesaplanmasında, 2002 ve daha önceki yıl-

larda, fen ve Anadolu liseleri öğrencilerinin, son sınıfta  diğer okullara nakil olmaları 

durumunda, bu öğrencilerin iki yıllık not ortalamaları eski okullarından, son yıllarına 

ait not ortalaması da yeni okullarından alınarak buna göre bir OBP hesaplanmaktay-

dı. ÖSYM tarafından, bu uygulamanın, fen ve Anadolu lisesi öğrencilerinin ikinci yılın 

yarısından itibaren diğer liselere nakil olmaya başlamaları ile amacına hizmet edeme-

yecek bir duruma geldiği belirtilmiş ve bu nedenle, nakledilen öğrencilerin iki yıllık not 

ortalamalarını eski okullarından ve son yıllarına ait not ortalamalarını nakledildikleri 
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AOBP ile başarı 
düzeyi yüksek 
okullar ile başarı 
düzeyi düşük 
okullar arasındaki 
eşitsizlik daha da 
artırılarak devam 
ettirilmiştir.

okuldan hesaplama yönteminin uygulanmasına son verilmiştir. Bu düzenleme ile 2003 

yılından itibaren öğrencilerin  AOBP’leri, hangi okuldan mezun olmuşlarsa, o okulun 

ÖSYM’ye bildirdiği diploma notuna göre hesaplanmasına geçilmiştir (ÖSYM, 2003).

Bu uygulamayla başarılı okulların puanı, önemli düzeyde yükseldiği için, üniversiteye 

giriş sınavında başarı düzeyi yüksek okullar ile başarı düzeyi düşük okullar arasındaki 

eşitsizlik daha da artırılarak devam ettirilmiştir. 

AOBP (2010-2011):

2010 yılında, üniversite giriş sisteminde YÖK’ün yaptığı değişiklik sonrasında puan he-

saplama sistemi değişmiştir. Bu yeni puan hesaplama sisteminde AOBP’nin puanlan-

dırma aralığı ve yerleştirme puanı içerisindeki payı değiştirilmiştir. Bu yeni hesaplama 

sisteminde AOBP’nin hesaplanması için öncelikle OBP hesaplanarak bir standart puan 

elde edilmektedir (EK). Bu standart puan en düşük diploma puanına sahip öğrenci 

için 100, en yüksek diploma notuna sahip öğrenci için de 500 olacak şekilde hesaplan-

maktadır. Bu şekilde elde edilen standart OBP’lerin okul başarısına göre ağırlıklandır-

masının yapılabilmesi için her bir lise için YGS başarısına göre 100-200 puan aralığında 

standart bir puan belirlenmektedir. Son olarak her adayın 100 ile 500 puan aralığın-

daki OBP’si, mezun olduğu lisesinin 100-200 aralığındaki YGS puanına göre ağırlıklan-

dırılmaktadır (ÖSYM, 2010, 2011). Ortaya çıkan bu değer 100-500 aralığındaki AOBP 

olur. Bütün bu teknik düzenlemeler sonrası, AOBP’ye yönelik doğrudan bir düzenleme 

olmamasına rağmen, puan aralıklarının genişlemesi, soru sayılarının artması, her bir 

sorunun puan değerinin yükselmesi ve AOBP’nin yerleştirme puanı hesaplanırken et-

kisinin azalması nedenleri ile AOBP’nin ve katsayının yükseköğretime girişte neden 

olduğu eşitsizlik ve tabakalaştırma azalmıştır (Çelik, 2011). Bununla birlikte ortaöğ-
retim başarısının üniversiteye girişteki etkisi daha da azalmıştır. 

AOBP’nin Yol Açtığı Sorunlar

•	 AOBP, eşitsizliğin yeniden üretimi işlevi görmektedir. AOBP ile belirli lisele-

re giden öğrencilere sınav puanının hesaplanmasında avantaj sağlanmaktadır. 

Böylelikle en seçkin bölümlere öğrenci seçerken, başarısız liselerden gelen ba-

şarılı öğrenciler kategorik olarak dışlanmaktadır (Gür ve Çelik, 2009). Az sayıda-

ki belirli okulların öğrencilerine AOBP ile bir avantaj sağlanması, fırsat eşitsizli-

ğini derinleştirmektedir.

•	 Meslek liselilere katsayı, genel liselilere AOBP engeli getirilmiştir. Katsayı 

uygulaması genellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının devam ettiği meslek lise-

lilerin üniversiteye girişlerini engellerken, AOBP ile toplumun yine dar ve orta 

gelir grubundaki daha geniş bir kısmının tercih ettiği genel liselilerin üniversi-

telerin iyi bölümlerine girişleri engellenmiştir. Bu iki katsayı uygulaması az 
sayıdaki başarılı liseleri daha başarılı olmaya, başarı düzeyi daha düşük 
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olanları ise başarısız kalmaya ve giderek daha başarısız olmaya mahkûm 
etmektedir. Eğer aday çok iyi bir liseden değil sıradan bir genel lise veya meslek 

lisesinden mezun ise, AOBP ile adayın iyi bir üniversiteye girişi zorlaştırılmıştır. 

•	 AOBP, bireysel başarıdan ziyade, okul başarısını öne çıkarmıştır. AOBP öğ-

renci başarısını değil, okul başarısını dikkate almaktadır. Bu durum öğrenciyi 

lisede başarılı olmaya değil, başarılı bir liseye kayıt olmaya teşvik etmektedir. 

AOBP ile üniversite giriş sınav başarısı yüksek olan okulların öğrencileri ödül-

lendirilmekte ve başarı düzeyi daha düşük okulların öğrencileri ise cezalandı-

rılmaktadır. Sınav bireysel olmasına rağmen, öğrenciler bireysel sorumlulukları 

dışındaki bir durumdan etkilenmektedir. Dahası, bir öğrencinin düşük AOBP’sini 

telafi etmesi, bireysel çabasıyla asla mümkün değildir.

•	 Sınav baskısı daha erken yaşlara çekilmektedir. AOBP ile birlikte, iyi bir lise-

de okumak avantajlı hale geldiği için, sınavla öğrenci alan “başarılı” ortaöğretim 

kurumlarına olan rağbet daha da artmıştır. Bu ise yükseköğretime geçişte yaşa-

nan sınav baskısının, daha erken yaşlara çekilerek, ilköğretimden ortaöğretime 

geçişte de yaşanmasına sebep olmuştur (Gür ve Çelik, 2009). AOBP uygulaması 

nedeniyle adayın hangi liseden mezun olduğu doğrudan üniversiteye yerleş-

meyi etkilemiştir. Dolayısıyla, adayın hangi liseye gideceği oldukça önemli bir 

hale gelmiştir. AOBP bir yandan fırsat eşitsizliği ve toplumsal eşitsizliği derin-

leştirirken, diğer yandan ilköğretim sistemi üzerinde oldukça ciddi bir baskıya 

neden olmaktadır. 

•	 Ortaöğrenim kurumları arasında açık bir hiyerarşi ve tabakalaşma ortaya 
çıkmıştır. Sınırlı sayıdaki okullarda sunulan kaliteli eğitim ve AOBP puan avan-

tajını oldukça geniş bir kitle talep etmektedir. Sınavların aşırı önem kazanması, 

öğrenci ve aileleri için çok ciddi maddi ve manevi bedelleri olmaktadır. Nite-

likli eğitimi herkese sağlayamayan, eşitlikçi olmayan, aşırı hiyerarşik ve çok az 

sayıda öğrenciye kaliteli ve nitelikli bir eğitim sağlayan ve bu kaliteli eğitime 

yönelik talep fazlalığına sahip Türk eğitim sisteminde, kademeler arası geçiş sı-

navları, oldukça önemli bir hale gelmiştir (Çelik, 2011).

Tablo 2. Okul Türlerine Göre Üniversite Sınavına Giren ve 
Üniversite Sınavını Kazanan Öğrenci Sayısı

Okul Türü 2010 Üniversite Sınavını 
Kazanan Öğrenci Sayısı

Kazanan öğrencilerin 
başvuran öğrencilere oranı 

Genel Lise (Resmi) 164.100 % 22.8
Özel Lise 4.297 % 42.1
Anadolu Lisesi 94.617 % 60
Fen Lisesi 4.737 % 63.4
Teknik liseler 3.675 % 10.6
End. Meslek Lisesi 3.614 % 2.6
Kız Meslek Lisesi 3.536 % 3.9

Kaynak: MEB (2011)’den uyarlanmıştır. 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi üniversiteye başvuran adaylar içinde kazanan oranı 

en yüksek olan okul türleri, fen liseleri, Anadolu liseleri ve özel liselerdir. Kazan-

ma oranı en düşük olan liseler ise endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri, 

teknik liseler ve genel liselerdir. Bu durum ilk bakışta normal olarak karşılana-

bilir. Daha iyi okullarda okuyan öğrenciler üniversite sınavında daha başarılı 

olmaktadırlar. Ancak bu okul türleri arasındaki uçurum, AOBP uygulaması gibi 

eşitlikçi olmayan uygulamalar nedeniyle her geçen gün daha da artmaktadır. 

Bunun sonucu olarak ise ortaöğretim ve ortaöğretim başarısı önem ve değe-

rini iyice kaybetmekte, sadece belirli liselere girip mezun olmak önemli hale 

gelmektedir.

•	 AOBP, okullar arasındaki kalite farkının bedelinin öğrencilere ödetilmesi-

dir. Sorunun asıl kaynağı devletin tüm okullarında aynı kalitede eğitim suna-

mamasıdır. Türk eğitim sistemi kaliteli eğitimi, sisteme dâhil olan tüm okullarda 

sunamayıp, sadece belirli okullarda sunabilmektedir (World Bank, 2005). Bu 

anlamda AOBP uygulaması, devletin kendi sunduğu eğitim hizmetindeki kalite 

farkının bedelinin öğrencilere ödetilmesi anlamına gelmektedir. Kolejlerdeki, 

Anadolu liselerindeki ve Fen liselerindeki öğrenciler meslek liseleri ve genel li-

selerindeki öğrencilere göre daha iyi bir eğitim almakta ve buna ilave olarak 

üniversiteye giriş sınavlarında daha yüksek ek puan almaktadırlar. Diğer yandan 

genel liselerdeki veya meslek liselerindeki öğrenciler daha az nitelikli bir eğitim 

almakta ve sonuçta üniversiteye giriş sınavında daha düşük ek puan almakta-

dırlar. Böylelikle, genel liselerde ve meslek liselerinde okuyan adaylar, iki 

kere kaybetmektedirler. Birincisi; bu adaylar kolejlerde veya fen liselerin-

de okuyan gençlerden daha kalitesiz eğitim almaktadırlar. İkincisi; AOBP 

ile puanları düşürülerek hesaplanmaktadır. Her iki sorun da onları diğer 

adaylar karşısında dezavantajlı hale getirmekte ve bir eşitsizlik durumu 

ortaya çıkmaktadır. Bu iki eşitsizlik kaynağından ikincisi AOBP’nin kaldırılma-

sıyla ortadan kaldırılabilir. 

•	 AOBP başarı düzeyi düşük olan okullardaki öğrencilerin dışlanmasına ve 

haksız rekabete maruz kalmasına neden olmaktadır. AOBP, belirli okullardan 

mezun olan öğrencilerin daha fazla ek puan almasını sağlayarak, bu öğrenci-

lerin daha iyi üniversitelere yerleşmeleri yönünde avantaj sağlamaktadır. Diğer 

yandan üniversiteye girişte okul başarısı düşük olan liselerden mezun olan öğ-

rencilerin ise daha düşük ek puan almalarına neden olarak üniversiteye girişleri 

zorlaştırılmaktadır. AOBP ile adaylar sınava eşit koşullarda başlamamaktadır.  

•	 AOBP aynı okulda okuyan adaylar için de adaletsizlik oluşturmaktadır. 

Aynı başarılı lisede okuyan farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin AOBP’si birbi-

rine oldukça yakın olmaktadır. Bu ise, özellikle lise notları çok yüksek olan başa-

rılı öğrencilerin lisedeki çabasını anlamsızlaştırmaktadır. 
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YÖK, AOBP’ye 
son vererek, 

öğrencileri grup 
olarak yarıştıran ve 

değerlendiren bir 
yaklaşım yerine, 
bireysel başarıyı 

esas almıştır. Yeni 
düzenlemenin 

sembolik olarak 
önemli olan tarafı, 

öğretmenlerin 
değerlendirme-

lerinin doğrudan 
esas alınmasıdır.

•	 Sosyal devlet, AOBP ile kendi okulları arasında ayrım yapmaktadır. 

Türkiye’de eğitim, büyük ölçüde devlet tarafından sunulan bir kamu hizmeti-

dir. AOBP uygulaması, devletin bizatihi kendi okulları arasında ayrım yapması 

anlamına gelmektedir. Bu durum, eşitlikçi bir kamu hizmeti anlayışı ile tutarlı 

değildir. Farklı iki devlet okuluna giden ve aynı diploma notuna sahip iki aday 

arasında, bizatihi devletin kendisi farklı notlandırma yapmaktadır.

•	 AOBP ortaöğretimin değer ve önemini kaybetmesine ve genel liselerde eği-

tim kalitesinin ve sonuç olarak mezun kalitesinin düşmesine neden olmak-

tadır. Başarılı öğrenciler ortaöğretimde üniversite sınavı başarısı yüksek liselere 

yerleşmek için çaba harcamakta ve böylece genel liselerden uzaklaşmaktadırlar.

AOBP Sonrası Yeni Düzenleme

6287 sayılı yasa ve 12 Temmuz 2012 günü alınan YÖK kararı ile birlikte, ÖSYM’nin 2012 

kılavuzunda belirtilen yöntem izlenecektir. 2012 LYS’lerden itibaren uygulanacak olan 

yeni sisteme göre, adayların ortaöğretim başarı puanları hesaplanırken, herhangi bir 

ağırlıklandırmaya atıf yapılmamıştır (ÖSYM, 2012). Buna göre, OBP puanının hesap-

lanması için öncelikle adayın 50-100 puan aralığında hesaplanmış olan diploma notu 

5 ile çarpılacak ve böylece adayların OBP’si 250 ile 500 arasında bir puan olacaktır. Bu 

şekilde elde edilen OBP puanı tüm adaylar için 0.12 ile çarpılacak ve elde edilen puan 

LYS puanına eklenecektir. Bu çarpımlar sonucu, 30 ile 60 puan arasında bir katkı ortaya 

çıkmaktadır. Bu katkı, taban puan olan 100 ile 500 aralığındaki LYS puanına eklenmek-

tedir. Özetle, adayın OBP’sinin toplam puan içindeki oranı, % 10’un altındadır. 

YÖK almış olduğu bu kararla, 1999’dan beri tartışmalı bir uygulama olan AOBP yönte-

mine son vermiş ve böylece yükseköğretime geçişte fırsat eşitliğini sağlamaya dönük 

bir adım atmıştır. Bu kararla birlikte, öğrencileri grup olarak yarıştıran ve değerlendiren 

bir yaklaşım yerine, bireysel başarının değerlendirilmesi esas alınmıştır. Yeni uygula-

ma, oldukça teknik ve karmaşık olan AOBP hesaplamasını (AOBP’nin hesaplanmasın-

da kullanılan algoritma için bkz. EK ) sonlandırmış ve bunun yerine diploma notlarının 

5 ile çarpılmasından ibaret bir basit hesaplama yöntemi belirlemiştir. OBP’ye ilişkin 

olarak bütün adayların rahatlıkla anlayabileceği bir yöntemin belirlenmesi, adaylara 

rehberlik açısından olumlu bir adımdır. 

Yeni düzenlemenin, en önemli sembolik tarafı, ilkesel olarak, öğretmen notları ve do-

layısıyla öğretmen değerlendirmelerinin esas alınmasıdır. Bir başka ifadeyle, adayın 

alacağı ortaöğretim başarı puanı, diğer adaylar tarafından belirlenmeyecektir artık. Da-

hası, ortaöğretim ve yükseköğretim arasında gözetilen denge, sürdürülmüş olacaktır. 

Bununla birlikte, iyi bir lise kazanma üzerinden baskı azalacaktır. Böylece, öğrenci hangi 

tür okulda okursa okusun, okulunu ve öğretmenlerini daha fazla değerli görecektir. Bu 

ise, uzun vadede, liseler arasındaki hiyerarşiyi azaltma potansiyeli taşımaktadır.
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Öğretmenlerin 
öğrencileri 
notlandırmada 
daha nesnel 
davranmalarını 
sağlayacak ve 
öğretmenlere olan 
güveni artırıcı 
çalışmalara ihtiyaç 
vardır.

Yeni düzenlemenin en tartışmalı hususlarından biri, öğretmenlerin notlarını nesnel 

bir şekilde verip vermediklerine ilişkindir. Öğrencilerin diploma notlarının hiçbir ağır-

lıklandırma olmadan doğrudan 250 ve 500 arasındaki puanlara dönüştürülmesi, öğ-

retmenlerin notlarının geçerli kabul edildiğinin bir göstergesidir. Öğretmenlerin not-

larının önem kazanacağı yeni süreçte, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme açısından 

yetersiz oldukları ve okul içi ve dışı çeşitli unsurların baskısı altında kalabilecekleri yö-

nünde eleştiriler yapılmaktadır. Türkiye’de öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu ile tanımlanmış ve güvence altına alınmış bir uzmanlık mesleği kabul 

edilmekle birlikte, yaşanan tartışmalar öğretmenlik mesleğinin statüsü ile ilgili sorun-

lar olduğunu ortaya koymaktadır.

Öğretmenlik mesleği, özü itibariyle içinde öznellik barındıran bir meslektir. Ne var ki, 

bu öznellik hukuk, mühendislik ve tıp gibi alanlarda da söz konusudur. Burada öğret-

menlik mesleğinin aleyhine bir güvensizlik durumu söz konusudur. Ayrıca, bazı özel 

okulların yeni sistemi suiistimal edecekleri yönünde kuşkular vardır. Dolayısıyla, top-

lumun hem devlet hem de özel okullarda çalışan öğretmenlere olan güvenini artırıcı 

bazı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Üniversitelere öğrenci seçme ve eleme süreci dünyanın farklı ülkelerinde farklı şekil-

lerde tasarlanmıştır. Bu anlamda tek bir doğru sistemden söz edilememektedir. Buna 

karşılık üniversiteye giriş sistemlerine ilişkin bazı özelliklerin ön plana çıktığı ifade edi-

lebilir. Bunlardan ilki dünyanın neredeyse tüm ülke veya üniversitelerinde, öğrenci 

seçme sistemlerinde ortaöğretimdeki öğrenci başarısının dikkate alınmasıdır. Ikincisi 

ortaöğretim başarısının doğrudan veya dolaylı şekillerde olmak üzere iki şekilde üni-

versiteye girişe katkı sağlamasıdır. Üçüncü olarak ifade edilebilecek nitelik ise üniver-

siteye öğrenci kabulünde uygulanan sistemlerin genel yetenek düzeyinden çok aka-

demik başarısı daha yüksek olan öğrencileri üniversiteye girişini sağlamaya yönelik 

olmasıdır. Böylelikle öğrenciler yükseköğretimden faydalanmak adına ortaöğretime 

önem vermektedirler. AOBP uygulaması ile Türkiye’de ortaöğretim başarısının üni-

versiteye girişte yeterli düzeyde dikkate alındığını söylemek mümkün değildir. AOBP, 

genel olarak tüm ortaöğretim sistemimizin değil sadece çok az sayıdaki okulla-

rımızın yararına sonuçlar doğurmaktadır. Buna karşılık Türkiye’de eğitim bir kamu 

hizmetidir ve sadece belirli okulların veya öğrencilerin değil tüm okul ve öğrencilerin 

yararına hizmet sunmak durumundadır. 

Buraya kadar yapılan değerlendirmelere dayalı olarak AOBP’nin kaldırılması ve orta-

öğretim başarısının yükseköğretime girişte kullanılmasına ilişkin politikalara yön ver-

mesi açısından aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurulabilir. 

•	 Üniversiteye giriş sisteminde adayın ortaöğretimdeki bireysel başarısının dik-

kate alınması sürdürülmelidir. Ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki ilişki-
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leri güçlendirmek adına, ortaöğretim başarı puanının toplam yerleştirme puanı 

içindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırılabilir. Böylelikle öğ-

renciler ortaöğretimde daha başarılı olmaya özendirilmelidir.

•	 Üniversiteye giriş sisteminde AOBP yerine uygulanacak olan OBP’nin ve diğer 

yeni uygulamanın sonuçları izlenmelidir.

•	 Öğretmenlerin profesyonel olarak güçlendirilmesi sağlanmalı ve öğretmene 

güveni artırıcı çalışmalar desteklenmelidir. MEB öğretmen notlarına ilişkin -var-

sa- suistimalleri önlemek için mekanizmalar geliştirmelidir. Öğretmenlerin ölç-

me değerlendirme açısından daha nitelikli hale getirilmesi için bazı uygulama-

lar yapılmalıdır.  Ayrıca, öğretmen notlarında nesnelliğin sağlanması için sınav 

kağıtlarının meslektaşlar tarafından çapraz okunması, sınav sorularının zümre 

tarafından hazırlaması, akran değerlendirmesi (kör değerlendirme) ve etik ku-

rul gibi mekanizmaların oluşturulması desteklenmelidir.
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Üniversiteye giriş sınavına ilişkin olarak 1998’de yapılan düzenlemeyle, alan dışı ter-
cih yapmayı engelleyen katsayı uygulaması ve öğrencinin mezun olduğu okulun 
başarısına göre ortaöğretim başarı puanını ağırlıklandıran Ağırlıklı Ortaöğretim Ba-
şarı Puanı (AOBP) uygulaması başlamıştır. AOBP karmaşık bir hesaplama sistemine 
sahip olduğu için tam olarak anlaşılmamış ve bu nedenle de kamuoyunda çok fazla 
tartışılmamıştır. Oysa AOBP, tüm adayları ilgilendiren tartışmalı bir uygulamadır. 
Çünkü öğrenci ister kendi alanında ister alan dışında tercih yapsın, AOBP’si bireysel 
başarının dışındaki etmenler tarafından belirlenmektedir. Katsayı kararının ortaya 
çıkardığı engel, kendi alanında tercih yapmak gibi çeşitli yollarla kısmi bir şekilde 
aşılabilir nitelikteyken, AOBP’nin neden olduğu fırsat eşitsizliği hiçbir şekilde aşıla-
bilir değildir. Bu haliyle AOBP, bir çeşit “gizli katsayı” işlevi görmektedir.
Öğrencilerin üniversite girişinde ortaöğretim başarısı düşük bir oranda etki etmek-
tedir. Bu etki ise ortaöğretim puanının ağırlıklandırılmasıyla neredeyse tamamen 
yok edilmekte ve dikkate alınan, öğrencinin ortaöğretimdeki bireysel başarısı değil, 
mezun olduğu okulun toplam başarısı olmaktadır. Bunun sonucu olarak, eğitim sis-
teminin alt unsurları arasında kopukluk ortaya çıkmış ve sistemin alt unsurlarının 
birbiriyle tamamlayıcı bir şekilde ve ahenk içinde çalışması mümkün olmamıştır.
Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteye giriş sistemleri incelendiğinde ortaöğ-
retim başarısının üniversiteye girişte doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu 
görülmektedir. Türkiye’deki üniversite giriş sistemi de orijinal kurgusunda, ortaöğ-
retim başarısı ile sınav başarısı arasında bir denge gözetmiştir. Ne var ki bu denge, 
AOBP ile birlikte bozulmuştur. Bu çalışmada öncelikle dünyanın farklı ülkelerinde 
ortaöğretim başarısının üniversiteye geçişte nasıl etkili olduğu, ülkemizdeki uygu-
lamayla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Daha sonra AOBP uygulamasının ne 
olduğu, zaman içinde hesaplanmasında ne gibi değişiklikler olduğu ve kaldırılma-
sının olası sonuçları üzerinde durulmuştur.
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