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Scinmez, merkezi Yerleq-
tirme sistemleri iizerine
gahgan bir uzman olarak

dort yrl once OSYM'nin tiniversite seq-

me stnavtnda uyguladrfr sistemi incele-

mig. Ortaya gtkan sonucu OSYM'Ye

iletmis. Ddnemin OSYM Yonetimi, bu

riskin her sistemde olabilece[ini belir-
ten bir yarut vermig. Ancak Sonmez,

OSYM'nin uyguladr[r sistemin riskini
ta$mayan bir baSka y6ntem oneriyor.

Sonmez'le mevcut sistemin do[urabile-
celi srkrntrlar ve kendi onerisi iizerine
konuqtuk.

* 0SYM'nin uyguleiLEt sistemin tagt'

fufi riskler nastl ilikkatinizi qekti?

- Benim uzmanltk alanlarrmdan bi-

ri, merkezi yerleqtirme sistemleridir.

Doktoram ve doktora sonrasl 9al6ma-
lanm da merkezi yerlegtirme sistemleri

iizerine. Ornelin, hastanelerin doktor-
larla eqlegmesi, o[rencilerin yrrtlara
yerlegtirilmesi gibi konularda Qal$ttm.
Tiirkiye'deki sistem iistiine do[rusu
1997'ye kadar hiq diiqtinmemigtim.
Diinyarun en onemli mikroiktisatErla-

rrndan biri olan Ispanyol asrlh Andreu

Mas - Cotell Ispanya'da iiniversite mer-

kezi yerleqtirme sistemine gegilmek is-

tendi[ini belirterek bu konudaki goriig-

lerimi sordu. Tiirkiye'de de boyle bir
sistem uygulandr[r igin OSYM'nin sis-

temini incelemeye bagladrm. Onceleri
sistemin basit ve sorunsuz oldufiunu
diigiiniiyordum ama inceleme siirecin-

de durumun boyle olmadrfrnr gordiim.

Ilk baslarda dtgiindii[tim kadar basit

olmamasrntn nedeni srnavda defigik
puan tiirleri olmast ve srnava giren

adaylarrn birden fazla puan tiiriinde
tercih yapabiliyor olmalan.

BASIT BiR dRIlENle B|LE SISTEM|T NiS.Xi YOR

Hu'kUk isteyen iktisatan iktisat isteyen hukuka'

Dog. Tayfun S6nmez, sisiemin laol agabilecegi sorunlan 9u drnek-

le anlattyor:

'iki Ogrenci olsun: A ve B. iki de okul: iktisat Ve Hukuk. A'ntn ilk ter-

B'nin ise tersi: ilk tercihi Hukuk, ikincisi iktisat.

A, iktisatra gkmek iqin gerekli olan egit afrrlrkil ttir[-nde 190, B ise

200 puan almtg olsun. Hukuk igin gerekli olan s6zet turunde ise A 200,

B 190 alsrn.

OSYM'nin sistemi ti$rencileri Once puan tiirUne g6re stralayacak'

Egit a[ulrkhda B, s6zeldeyseA birinci olacak' B6ylece iki aday da ikin-

ci tercihine yerlegecek ve iki bdltrn0n de puant 200 olarak agktana-

cak.

Oysa ikisini de birinci tercihine yerleqtirip bdliirnterin puanlartnt
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190'a dii$rlrmek miimkiin. Bu:ornek, sistemin iki olrencinin birbirleri-

nin yerlerini isteyip ters puan aldrklan durumlan kaglrabildi$ini kamth-

yor.

Bir bagka srkrntl da daha gok soru cevaplayarak daha alt tercihine

girme riski. 6rne$in, eqit a$nlrklrda A '190, B ise 200 puan almtg olsun'

S6zelde ise A 180, B 190 alstn; Egit agrrhkhda da sozelde de B birin:

ci olur. Tercihler yukardaki ilk ornekteki gibiyse A da, B de birinci ter-

cihterine gider. Boylece A daha dtigiik puanla birinci tercihine gitmig

olur. Yani daha az soru yaptrgr igin birinci tercihine gitmig olur' A s0-

zelde biraz dahafazla soru yapsaydr ikinci tercihine girerdi. Diyelim ki

A daha {azla s6zel soru yapi ve s6zet puant 200'0 agtr' Bu durumda

A'ntn s6zel puant eqil a$rrik[ puantndan daha yUksek oldu$u igin ilk

tercihi olan iktisat yerine ikinci tercihi olan Hukuka girecektir"'
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* Bu durum ne tiir sorunlar do{uru-
yor?

- Tiirkive'deki sistemde olrenciler
once aldftlan puana gcire srralanryor.
Ornegin. e5it alrrhkh puan tririi alrru-
yor. Adavrn egit agrrhkh tercihleri srra_
laruyor. Puanrna gore aday egit a[rrhk-
h bir yere yerlegtiriliyor. Aynr gey sayr-
sal ve sozel ttirlerinde de yapthyor. Bu
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ilk etapta birqok cifrenci birden fazla
yere yerlegtirilmiq oluyor. ikinci etapta
gu iglem yaprhyor: Aday egit agrrhkta
iiEtincii, saysalda beginci tercihine giri-
yorsa iiEiincii tercihten sonraki tercih_
leri yok sayrhyor. Aynr iglem tekrar tek-
rar yaprhyor.

Bu sisteme gore bogluk varsa iigiin-
cLi de$il daha tist tercihlerime de gire-
bilirim. Bu iglem britiin adaylarrn duru-
mu belli oluncaya kadar siirekli tekrar-
lamyor. Her okulun puanr da bciyle bel-
li oluyor. Bu aslmda safhkh ve geligkin
bir yontemdir. ABD'de hastanelere
doktor yerlegtirirken de aynr ycintem
uygulanryor. Yontemin Trirkiye,deki
uygulamasrnda temelde iki tiir riskten
scizedebiliriz: Ilk olarak insanlar girme-

t-

leri mtmkiin olan en iyi yere giremeye-
bilir. Ikinci olarak daha gok soru ce-
vaplayarak daha alt tercihine de girebi-
lir. Bu milyonda bir de olsa bir ihtimal
ve bunun gergeklegtigini anlamak da
mtmktn olmaz.

Riskli durum nastl Qiizlitiir?
* Bunun Edzilmil var mt?
- Evet var. OSYM'nin yaptrfrmn

tersini yaprp once tercihlere sonra pu-
anlara bakarsamz bu risk sfira iner.
Sistemde her ogrenci ilk tercihine tek-
lif verse, sonra her okul kendisine yo-
nelik tercihlerden en yiiksek puanhyr
ahp digerlerini reddetse, reddedilenler
daha once kendisini reddetmeyen en
yiiksek puanh yere teklif verse, her

OSYM'nin sistemindeki risk milyonda bir
de olsa bunun magduru olup olmadtgtnt
anlamak mtmkiin degil. Bunu anlamak igin
Dog. S<inmez'in y<intemiyle yeniden
degerleme yapmak gerekiyor.

okul da turtulu kigilerden bagka yeni
gelenler arasrnda en yiiksek puanr
alanlarr kabul etse sorun gozrih.ir. Ter-
cihleri temel alarak OSyM'nin siste-
mindeki riski srfira indirmiq olursunuz.
iki yontem de aynr yrl iqinde aynl sonu-
cu verebilir. Bu on yrl boylb devam ede-
bilir. Ama onbirinci yrl boyle bir s*rntr
olabilir ve bunun kimse farkrna var-
maz. Bot,le bir sorun oldulunu anla-
mak igin srnava giren tiim adaylarrn do-
kiimrine bu vontemi uygulamak gere-
kir.

* Bu gdriisiinilze OSyM,nin tepkisi
nasil oAu?

- OSYM vetkililerine durumu an-
lattrm. Onlar uzmanlara durumu ince-
lettikten sonra bana bir mektup gon-
derdi. Mektupta ozetle goriiglerime
hak verdiklerini ve bilgisayarda bazr si-
miilasyonlar vaptrktan sonra sonucu
bana bildireceklerini belirttiler. Bir sri-
re sonra Amerika'dayken bir mektup
daha aldrm. Mektupta; "Farkh y6ntem-
lerin bazl cizel durumlarda farkh so-
nuglar verecegi anlaqrlmrgtrr. Bu ne-
denle yontemi degiqtirmeye gerek go-
riilmemigtir" deniyordu.

* Sizin ybnteminiz de belli bir risk ta-
gryor olabilir mi?

- Hayrr. Benim onerdifim yontem-
de soziinii etti[im risk ihtimali srfrr.
Bunun drqmda farkh bir risk ihtimali de
bence yok. Ama sorun tercih noktasrn-
da diifrimleniyor. OSyU diyor ki ,,Te-

orik olarak bdyle bir risk var ama biz
pratikte rastlamadrk." OSyM'nin sis-
temi ancak $u mantlkla savunulabilir:
"Ben iki adayr da ilk tercihi yerine ikin-
ci tercihine yerlegtirsem de en yriksek
puanr aldrklan yere gonderiyorum.,,
Buna gore OSYM igin onemli olan in-
sanlarrn tercihleri de[il, aldrklan puan.
Bu felsefi bir tercihtir. Bu noktadaki
tartrgmayr kamuoyuna brrakryorum. El
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