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Özet
Eðitim sistemi aracýlýðýyla, bir yandan bireyler sosyalleþtirilir, kültürel deðerler yeni kuþaklara 
aktarýlýr, diðer yandan ise bireylere çaðýn gerektirdiði teknik bilgi birikimi verilmeye çalýþýlýr. 
Ülkelerin eðitim sistemlerinde uzun zamandan beridir süre gelen tartýþma konularýndan biri 
de eðitimde fýrsat eþitliðidir.  Bu yön fýrsat eþitliðinin saðlanmasýna katkýda bulunmasýdýr. Bu 
araþtýrmada, KKTC Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen; yabancý dilde 
eðitim veren orta eðitim kurumlarýna ilkokulu tamamlayan öðrencilerin katýldýðý“2004 Kolej 
Sýnavý” ile yabancý dilde eðitim veren eðitim programlarýna ortaokulu tamamlayan 
öðrencilerin katýldýðý “2008 Yönlendirme Sýnavý” sonuçlarýna göre yerleþen öðrencilerin 
yerleþim yerlerine göre, eðitimde fýrsat eþitsizliði bakýmýndan incelenmesi 
amaçlanmaktadýr. Çalýþmada var olan durumun olduðu gibi ortaya konulmasý 
amaçladýðýndan, betimsel yöntem; doküman inceleme tekniði ile içerik çözümlemesi 
yapýlmýþtýr. Ayrýca çalýþmada “2008 Yönlendirme Sýnavý”nýn, Milli Eðitim ve Kültür 
Bakanlýðý'nca yürütülmekte olan yönlendirme faaliyetlerine katkýsý ve bu faaliyetlerin 
deðerlendirilmesine de yer verilmiþtir. Bu baðlamda çalýþma; 2008 Yönlendirme Sýnavý'nýn 
hem kentsel ve bölgesel konumlarýn yarattýðý eðitimde fýrsat eþitsizliði olgusunu minimum 
düzeye çekilip çekilmediðini hem de hâlâ hazýrda Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan 
uygulanmakta olan öðrenci yönlendirme faaliyetlerinin, eðitim bilimciler tarafýndan 
deðerlendirilmesi için önemli veriler sunmaktadýr.

Anahtar sözcükler: 2008 Yönlendirme Sýnavý, Rapor, 

Abstract
Individuals are socialised through education and cultural values are conveyed to new 
generations on the one hand and individuals are equipped with contemporary technical 
knowledge.  The  most  widely  issue  under  discussion  in  educational  society  is  equal
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Opportunities in education. The study which was carried out by the Ministry of National 
Education and Culture was aimed to examine the inequal opportunities according to 
their place of settlement and the results of 2008 Placement Exam and 2004 Colloge Exam. 
The methods used to obtain data was quantitative observation of documentation and 
content analysis. In addition to this, the contribution of Ministry of National Education and 
Culture to the guidance of students and evaluation of these practices is also dealt with. 
The study, in this context, presents important findings regarding if 2008 Placement Test has 
minimised the concept of inequal opportunities created by cerban and suburban 
placements and impact of student quidance program which is being administered by 
the Ministry of National Education and Culture.    

Key words: 2008 Placement Test, Report

Giriþ
Psikoloji insan davranýþlarý ve düþünme üzerine çalýþan bir alandýr. Psikoloji insan 

hayatý Eðitim sisteminin bir ülke için önemi her geçen gün daha önemli hale 
gelmektedir. Eðitim sistemi sadece bir toplumun kendi kültürünü yeniden üretme aracý 
olarak deðil, fakat o toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik geliþmelere ayak 
uydurmasýnýn, yani toplumun varlýðýný devam ettirebilmesinin de çok önemli bir 
aracýdýr. Eðitim sistemi aracýlýðýyla, bir yandan bireyler sosyalleþtirilir, kültürel deðerler 
yeni kuþaklara aktarýlýr, diðer yandan ise bireylere çaðýn gerektirdiði teknik bilgi birikimi 
verilmeye çalýþýlýr. Ancak eðitim sisteminin bunlarýn yanýnda uzun zamandýr arka plana 
itilmeye çalýþýlan bir yönü daha vardýr: fýrsat eþitliðinin saðlanmasýna katkýda 
bulunmasý. 

Ülkeler için eðitim sisteminin önemi her geçen gün daha katlanarak 
artmaktadýr. Eðitim sistemi sadece bir toplumun kendi kültürünü yeniden üretme aracý 
olarak deðil, o toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik geliþmelere ayak uydurmasýnýn, 
yani toplumun varlýðýný devam ettirebilmesinin de çok önemli bir aracýdýr (Kamalak, 
2004). Demokrasinin temel hedefi toplumdaki diðer eþitlikler yanýnda fýrsat ve olanak 
eþitliðini de yaratmaktýr. Farklý kentsel mekanlar arasýnda diðer bazý konularda olduðu 
gibi eðitimde de yeterli eþitlik saðlanamamaktadýr. Ayrýca toplumsal ve ekonomik 
etkenlerin yanýnda okulun mekansal konumu da önem kazanmaktadýr (Akdeniz, 
1998). Toplumsal sýnýflar arasýndaki deðiþimi de saðlayabilecek bu fýrsatlar eðitim 
aracýlýðýyla gerçekleþebilmektedir. Bu olgu da, eðitimde yönlendirmenin hangi vizyon 
ve amaçlarla ele alýndýðý ve hangi düzeyde gerçekleþtirildiði ile iliþkilidir. Bu çerçevede 
gerçekleþtirilen çalýþmada “2008- Yönlendirme” sýnavý tüm yönleri ile betimlenmiþtir.
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Yönlendirmede “her birey deðerlidir” ilkesinden hareket edilerek yaþ, yetenek, 
performans ve statüsü ne olursa olsun tüm öðrencilere eþit yönelme olanaðý 
sunulmuþtur. Eðitimin ayrýlmaz bir parçasý olan ölçme deðerlendirme ile öðrencilerin, 
öðretim süreç indeki performansý ve ulaþtýðý düzeyin birlikte belirlenip 
deðerlendirilmesi esas alýnmýþtýr. 

Öðrencilerin 3 yýllýk ortaokul öðrenimleri, baþka bir deðiþle ortaokuldaki 
performanslarý (diploma dereceleri) temel eðitim puaný olarak dikkate alýnmýþtýr. Öte 
yandan ulaþtýklarý düzeyleri belirlemek amacýyla da 2008 Yönlendirme Sýnavý 
gerçekleþtirilmiþtir. Böylelikle öðrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda hem 
okuldaki performanslarý hem de ulaþtýklarý düzey ile birlikte deðerlendirilip 
yönlendirilmiþtir. Bunlarýn yaný sýra yönlendirmede, rehberlik hizmetlerine önem 
verilerek bireyin kendi yeteneklerini tanýmasý çevresindeki akademik ve mesleki 
programlarý tanýmasý ve karar sürecini velisinin yaný sýra kendisinin de katýlmasý 
saðlanmýþtýr. 

Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý arþivinde yer alan 2008 Yönlendirme sýnav 
sonuçlarýnýn yer aldýðý bu çalýþmada, var olan durumun olduðu gibi ortaya konulmasý 
amaçladýðýndan, betimsel yöntem; doküman inceleme tekniði ile içerik çözümlemesi 
yapýlmýþtýr. Betimsel yöntem; olaylarýn, nesnelerin, kurumlarýn veya çeþitli durumlarýn 
ne olduklarýný ortaya çýkarma iþlemleridir (Cebeci, 2002:7).  Ýçerik çözümlemesi, belli 
bir metnin, kitabýn, belgenin, belli özeliklerini sayýsallaþtýrarak, belirleme amacýyla 
yapýlan bir taramadýr (Karasar, 2005).

Bu baðlamda, söz konusu bu rapor “2008 Yönlendirme Sýnavý” olarak 
adlandýrýlan ve 2007-2008 öðretim yýlýnda VIII. Sýnýf öðrencilerinin katýldýðý, merkezi 
ölçme deðerlendirme ve yönlendirme sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirmelerini 
içermektedir. 2008 Yönlendirme Sýnavý, 1 – 7 – 14 Haziran 2008 tarihlerinde Ýngilizce, Fen 
ve Teknoloji, TC. Tarihi Atatürkçülük ve Kýbrýs Tarihi, Matematik ve Türkçe derslerini 
kapsayan 5 ayrý oturumda yapýlmýþtýr. Ýngilizce sýnavý; okuma, yazma, dinleme ve 
konuþma olmak üzere 4 beceride gerçekleþtirilmiþtir.

2008 Yönlendirme sýnavýnda, soru hazýrlama, deðerlendirme ve 
uygulanmasýnda toplam 158 kiþi görev almýþtýr.

Hazýrlýk Süreci
2008 Yönlendirme Sýnavý'nýn hazýrlýk aþamalarý þunlardýr; (1) Belirlenen dersler 

için soru yazým komisyonlarý oluþturuldu. Oluþturulan soru yazým komisyonlarýna beceri 
tabanlý soru yazma ve deðerlendirme içerikli hizmet içi eðitimleri verildi. (2) Derslerin, 
sýnav kapsam içeriklerinin belirlenmesinin ardýndan, ölçülmesi istenen beceriler 
belirlendi. (3) Her ders için kapsam geçerliliði dikkate alýnarak, belirlenen beceri 
düzeylerine göre belirtke tablosu hazýrlandý. (4) Her ders için soru tarzlarý belirlendi. (5) 
Soru bankasý oluþturulup, her sorunun detaylý deðerlendirmesini içeren yanýt 
anahtarlarý hazýrlandý. 

Yukarýdaki aþamalardan sonra hazýrlanan soru kitapçýklarý, ilgili dersin 
sýnavýndan  bir  gün  önce  basýlýp,  listelere  göre  paketlenip,  güvenli  bir  ortamda
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saklandý. Soru kitapçýklarý, aday öðrencilerin adý, soyadý, aday numarasý, okulu gibi 
kimlik bilgileri gizleyecek þekilde tasarlanmýþ olan çift yönlü bantlý olarak tasarlanmýþtýr. 
Hazýrlýk sürecinde belirtilen bu uygulamalar, sýnavýn deðerlendirilmesi, kapsamý, örnek 
soru tarzlarýný içeren “2008 Yönlendirme Sýnav Kýlavuz Kitapçýðý” yayýnlandý.

Uygulama Süreci
2008 Yönlendirme Sýnavý, 1 Haziran 2008 tarihinde Ýngilizce, 7 Haziran 2008 

tarihinde TC. Tarihi Atatürkçülük ve Kýbrýs Tarihi ile Matematik, 14 Haziran 2008 tarihinde 
de Türkçe ile Fen ve Teknoloji, derslerinin sýnavlarý yapýldý. Ýngilizce sýnavý; okuma, 
yazma, dinleme ve konuþma olmak üzere 4 beceride gerçekleþtirilmiþtir. Önceden 
belirlenen sýnav salonlarýnda, ikili grubular gerçekleþtirdikleri Ýngilizce konuþma beceri 
sýnavlarý dinleme cihazlarýyla kayýt altýna alýnmýþtýr. 

“Fen ve Teknoloji” ile “Matematik” dersi sorularý hem Türkçe hem de Ýngilizce 
dilinde hazýrlanmýþtýr. Tamamlanmýþ sýnavlarýnýn kitapçýklarý,  gerekli güvenlik tedbirleri 
alýnarak, Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Sýnav Merkezi'nde saklý tutulmuþtur. Sýnavlar 
Lefkoþa, Girne, Maðusa ve Güzelyurt ilçelerinde, Ýlçe Sýnav Sorumlularý gözetim ve 
denetiminde gerçekleþtirildi. Tüm sýnavlar önceden belirlenen “Sýnav Uygulama 
Yönergesi”ne uygun olarak sorunsuz bir þekilde tamamlandý. 

Saðlýk sorunu ve görme engeli bulunan iki farklý aday öðrenci için; Lefkoþa 
Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde ve Girne'de ayrý bir sýnav salonunda, 
görevlendirilen ikiþer gözetmen nezaretinde gerçekleþtirilmiþtir. 

Deðerlendirme Süreci
Tüm derslerin deðerlendirilmesi, soru yazým komisyonlarý tarafýndan önceden 

hazýrlanan detaylý yanýt anahtarlarýna göre deðerlendirilmiþtir. 
Her ders için iki kiþiden oluþan deðerlendirme komisyonlarýnýn, her kaðýdý ayýrý ayýrý 
o larak yanýt  anahtar ýna göre deðer lendirmiþt i r .  S ýnav kaðýt lar ýn ýn 
deðerlendirilmesinde izlenen aþamalar aþaðýdaki gibi olmuþtur:

1. Her sýnav kaðýdýna kod numaralarý verildi.
2. Soru okuma komisyon üyeleri tarafýndan ayrý ayrý olarak yapýlan 

deðerlendirmeler, kod numaralarýnýn yer aldýðý deðerlendirme fiþlerine iþlendi.
3. Tüm deðerlendirme ve kontroller tamamlandýktan sonra her bir kaðýdýn kod 

numarasýna göre puanlarý bilgisayar ortamýna aktarýldý.
4. Puanlarýn bilgisayar ortamýna aktarýlmasýndan sonra,  sýnav kaðýtlarýnda aday 

öðrencilerin kimlik bilgilerini gizleyen özel kapak açýlarak her bir öðrencinin kimlik 
bilgileri de bilgisayar ortamýndaki puanlarýyla eþleþtirildi.

5. Her bir öðrencinin 5 ayrý dersten aldýðý puanlarýn ortalamasý, ilgili öðrencinin 
Yönlendirme Sýnav Puaný (YSP) olarak tespit edildi.

6. Aday öðrencilerin okullarýndan gelen diploma notlarý, her bir okul için ayrý ayrý 
standart sapmaya tabi tutularak, z-puaný ve buna baðlý olarak  t - puaný dilimleri 
belirlendi. Her bir öðrenci için belirlenen bu dilimlere karþýlýk gelen Temel Eðitim 
Standart Puaný (TESP) elde edildi. 
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7. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS programý kullanýlmýþtýr.
8. Aday öðrencilerin Yerleþtirme Toplam Puanlarý; YSP puanýn % 50 ile TESP puanýn 

%50 'sinin toplamý alýnarak hesaplanmýþtýr.( YERLEÞTÝRME TOPLAM PUAN = %50 x 
YSP + %50 x TESP ).

9. Programlara yerleþtirme iþlemleri; Sýnav kaðýtlarýna verilen kodlar üzerinden, 
aday öðrencilerin aldýklarý toplam puan ve kayýt aþamasýnda yaptýklarý tercihleri 
dikkate alýnarak önceden belirlenen kontenjan sayýlarýna göre bilgisayar 
tarafýndan yapýlmýþtýr.

Yukarýda belirtilen süreçler sonucunda, 2008 Yönlendirme sýnavýna göre çeþitli 
eðitim programlarýna yerleþen öðrencilerin, 2004 kolej giriþ sýnavýna göre kentsel ve 
bölgesel olarak nitelendirilen yerleþimlerdeki okullarýn bu sýnavdaki düzeylerin 
karþýlaþtýrýlmasý amaçlanan bu çalýþmada aþaðýda sunulan baþlýklardaki veriler yer 
almaktadýr.

1. 2008 Yönlendirme Sýnavý ile yerleþen öðrencilerin; 
a) Devlet ve özel göre daðýl oranlarý
b) Sekizinci sýnýfta takip etkileri programlara göre daðýlýmlarý
c) Kentsel ve bölgesel okul öðrencilerinin yýllara ve çað nüfusuna göre yerleþme 

oranlarý
2. 2008 Yönlendirme Sýnavý aday öðrencilerin toplam sýnav puanlarý ile diploma 

dereceleri arasýnda anlamlý bir iliþki olup olmadýðý.

2008 Yönlendirme Sýnavý ile yerleþen öðrencilerin; devlet ve özel göre daðýl 
oranlarý aþaðýdaki Tablo 1'de ve Grafik 1'de sunulmaktadýr.

Tablo1 
2008 Yönlendirme Sýnavýnda Yerleþen Öðrencilerin  

Devlet ve Özel Okullara Göre Daðýlým Oranlarý
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Grafik 1: Devlet ve Özel Okullara Göre Yerleþen Öðrencilerin Oranlarý

Tablo 1 ve Grafik 1'deki veriler incelendiðinde; devlet ve özel okullarýn, sýnava giren 
öðrencilerin sayýsýna göre aðýrlýk ortalamalarý birbirine çok yakýn olmasýna raðmen, 2008 
Yönlendirme sýnavý sonucunda yerleþenlere göre bakýldýðýnda devlet okullarýnýn %84, özel 
okullarýn %16 olduðu görülmektedir. Bu bulgu devlet okullarýnda okuyan öðrencilerin, özel 
okullarda okuyanlara göre daha büyük oranda ilgili programlara yerleþtiði þeklinde 
yorumlanabilir.

2008 Yönlendirme Sýnavý Ýle Yerleþen Öðrencilerin;  Sekizinci Sýnýfta Takip Ettikleri 
Programlara Göre Daðýlýmlarý 

Tablo2 
2008 Yönlendirme Sýnavýnda Yerleþen Öðrencilerin  

Sekizinci Sýnýfta Takip Ettikleri Programlara Göre Daðýlýmlarý
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Tablo 2'deki veriler incelendiðinde; 2008 Yönlendirme Sýnavý sonuçlarýna göre 
yerleþen öðrencilerin sekizinci sýnýfta takip ettikleri "Fen ve Teknoloji" ile "Matematik"
programlarýný Ýngilizce dilinde okuyanlar %76, "Fen ve Teknoloji" ile "Matematik"
programlarýný ana dilinde okuyanlar ise %24 oranýnda olduðu görülmektedir. Bu bulgu 
"Fen ve Teknoloji" ile "Matematik" programlarýný Ýngilizce dilinde okuyan öðrencilerin 
bu sýnav için daha çok güdülendiði þeklinde yorumlanabilir. 

2008 Yönlendirme Sýnavý Ýle Yerleþen Öðrencilerin;  Kentsel Ve Bölgesel Okul 
Öðrencilerinin Yýllara Ve Çað Nüfusuna Göre Yerleþme Oranlarý Karþýlaþtýrýlmasý

Eðitimde Yeniden Yapýlanma çerçevesinde 2004 yýlýndan beridir sürdürülmekte 
olan reformlar sonucunda, sýnavla girilen okullarda öðrenciler arasý fýrsat eþitliði 
artýrýlmýþtýr. 2004 yýlýnda son kez yapýlan ilkokul sonrasý sýnav sonuçlarýyla, 2008 yýlýnda 
ortaokul sonrasýnda yapýlan sýnav sonuçlarý aþaðýdaki grafikte sunulmaktadýr.

Grafik 2: Merkez ve Bölge Okul Öðrencilerin Yýllara ve Çað Nüfusuna Göre Yerleþme Oranlarý 

Grafik 2'den de anlaþýlacaðý gibi, sýnavla girilen okullara, merkez okullarýn 
dýþýndaki bölge okullarýndan gelen öðrencilerin çað nüfusu içerisindeki oraný 2004 
yýlýnda %1,7 iken 2008 yýlýnda ortaokul sonrasý yapýlan yönlendirme sýnavý sonucunda 
bu oran %53 artýþ göstererek %2,6'e çýkmýþtýr. Merkez okullarýndan gelen öðrencilerin 
çað nüfusu içerisindeki oraný 2004 yýlýnda %9,3' tu. Bu oran 2008 yýlýnda %33 artýþ 
göstererek %12,4'e yükselmiþtir. Öte yandan 2004 sýnavla girilen okullara çað 
nüfusunun %11'i yerleþirken, bu oran 2008'de %15'e yükselmiþtir. Bu bulgular, hem 
merkez okullarýndan hem de bölge okullarýndan gelen öðrencilerin, sýnavla girilen 
okullardaki oranlarýný paralel olarak artýðýný göstermektedir.
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Bölge okullarýnda öðrenim gören öðrencilerin, çað nüfusu içerisindeki sýnavla 
öðrenci alan okullara yerleþme oranlarýnýn %1,7'den %9,0'a yükselmesinin olasý 
nedenleri þöyle sýralanabilir:

1. Sýnava giren öðrenci grubunun yaþýnýn artmýþ olmasý (11'den 14'e yükseldi).
2. Ýlkokullara göre daha büyük ve merkezi ortaokullarda öðrenim görmeleri.
3. Ortaokullarda branþlaþmanýn mevcut olmasý.
4. Yeni ölçme-deðerlendirme sisteminde, okul içi performansýn ve ders 

öðretmenlerin deðerlendirmelerinin (diploma derecesi) katýlmasý.
5. Yönlendirme kararlarýna velilerin yaný sýra öðrencinin de ortak olmasýnýn 

saðlanmasý. Bununla birlikte velinin, çocuðunun ilgi, yetenek ve becerilerini 
daha iyi tanýmasýnýn saðlanmasý.

6. Ortaokullarda rehberlik hizmetleri ile birlikte öðrencinin hem kendisini hem de 
çevresindeki eðitim programlarýný tanýmasýna olanak saðlanmasý

2008 Yönlendirme Sýnavý Aday Öðrencilerin Toplam Sýnav Puanlarý Ýle Diploma 
Dereceleri Arasýnda Anlamlý Bir Ýliþki Olup Olmadýðý

Bu amaçla Pearson Çarpým Momentler Korelasyon Katsayýsý (r), hesaplanmýþtýr. 
Anlamlýlýk düzeyi 0.01 olarak kabul edilen hesaplama ile ilgili bulgur Tablo 3'de 
sunulmaktadýr.

Tablo 3
Aday Öðrencilerin Toplam Sýnav Puanlarý ile Diploma Derece Arasýndaki Ýliþki

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korelasyon katsayýsýnýn, mutlak deðer olarak, 0.70 – 1.00 arasýnda olmasý, yüksek; 
0.70 – 0.30 arasýnda olmasý, orta; 0.30 – 0.00 arasýnda olmasý ise, düþük düzey bir iliþki 
olarak tanýmlanabilir (Büyüköztürk, 2005:32). Tablo 3'deki veriler incelendiðinde aday 
öðrencilerin toplam sýnav puanlarý ile diploma dereceleri arasýnda yüksek düzeyde, 
pozitif ve anlamlý bir iliþki olduðu görülmektedir (r = 0.794, p<0.01).  Buna göre aday 
öðrencilerin diploma dereceleri artýkça “2008 Yönlendirme Sýnavý”ndan aldýklarý 
puanýn arttýðý söylenebilir. Bu bulgu söz konusu sýnav toplam puanýn hesaplanmasýnda 
diploma derecesinin dahil edilmiþ olmasý öðrencinin geçmiþ yýllardaki (VI. VII ve VIII. 
sýnýf) performansýnýn da yönlendirmede etkili olduðunu göstermektedir. Bu olgu 
yönlendirmenin tek bir sýnav sonucuna göre deðil, öðrencinin üç yýllýk eðitim öðretim 
uygulamalarýnýn deðerlendirme sonuçlarýnýn etkili olduðunu sonucunu 
doðurmaktadýr.

Sonuçlar
“2008 Yönlendirme Sýnavý” öðrencilerin okul baþarýsýný da dikkate alan, bilginin 

yanýnda düþünebilme ve yapabilme becerisini ölçebilen bunun yaný sýra bilgi 
hatýrlama gücünü ölçme yerine, eleþtirel düþünme, bilgiyi sorgulayabilme, 
deðerlendirebilme, gerçek hayatta karþýlaþabilecekleri durumlara uygulayabilme ve 
alternatif düþünce üretebilme nitelikleri taþýyan sorularýn ve soru tiplerinden oluþan bir 
sýnav özelliklerini taþýmaktadýr. Ayrýca 5 farklý oturumda ve Ýngilizce dersi sýnavýnýn 4 
beceride düzenlenmiþtir. Bu uygulamalar bilimsel temellerini eðitim literatüründen 
almaktadýr. Böylelikle 2008 Yönlendirme Sýnavý'yla öðrencilerimiz, çaðdaþ ve eðitim 
bilimi ýþýðýnda deðerlendirilmiþtir.

Ortaya çýkan bir diðer önemli husus da þudur: Bölüm II' de de belirtilen istatistiksel 
bulgulara göre, eðitim sistemimiz içerisindeki yönlendirme uygulamalarýnýn 
hedeflerine ulaþtýðý sonucunun istatistiksel verilerle kesinlik kazanmasýdýr. 

Öte yandan, öðrenci merkezli bireysel farklýlara dayalý eðitim anlayýþýna göre her 
öðrenci deðerlidir, öðrenebilir ve yapabilir ilkesinden yola çýkýlarak, saðlýk sorunu ve 
görme engeli bulunan aday öðrencilerinde sýnavlarý sorunsuz bir þekilde 
gerçekleþtirilmiþtir.

Eðitimde yeniden yapýlanma çalýþmalarý 2004 yýlýndan beridir eðitim bilimleri 
temelinde sürdürülmektedir. Bu uygulamalarla eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmasýna 
bir adým daha yaklaþýlmýþtýr. Merkez dýþýndaki bölge okullarýnda öðrenim gören 
öðrencilerin, daha fazla oranda sýnavla öðrenci alan okullara yerleþmiþlerdi. Ayrýca 
bilgi içeriði açýsýnda da yapýl ölçme deðerlendirme sonucunda büyük bir farklýlýðýn 
ortaya çýkmadýðý da tespit edilmiþtir. 
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