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ÖZET 

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında, Konya ili merkez ilçesinde yer alan 

Dumlupınar Lisesinde öğrenim gören 67 lise 1öğrencisi, 91 lise son öğrencisi ve 

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan 48 üniversite birinci sınıf 

öğrencisine, biyoloji olimpiyatlarında sorulmuş olan 4 soruluk bir test 

uygulanmıştır. Bu sorulara verilen doğru cevap sayılarına göre, bu üç grubun 

birbirleri arasında başarı ortalamaları bakımından farklılık olup olmadığı SPSS 

programı ile istatistiksel olarak ANOVA - %95 anlamlılık düzeyinde test 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sorulara verilen doğru ve yanlış cevaplar 

bakımından başarı yüzdeleri gruplar arasında da karşılaştırılmıştır. Toplamda 

sorulara verilen doğru cevapların ortalamaları; lise birinci sınıflarda 1,045; lise 

sonuncu sınıflarda 1,74; üniversite birinci sınıf öğrencilerinde ise 2,604 sonucuna 

ulaşılıp grubun en başarılı olanı üniversite birinci sınıflar olarak tespit edilmiştir.  

GİRİŞ 
 İlk biyoloji yarışları 1984-1989 yıllarında Çekoslovakya ile Polonya 

arasında yapılmıştır ve fen bilimleri ve matematik alanında yapılan olimpiyatlar 

sırasındaki olumlu gelişmeler zaman içerisinde biyoloji olimpiyatlarının da 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Öncelikle 1989 yılında 6 ülkenin ( Belçika, 

Bulgaristan , Çekoslovakya, , Almanya, Polonya ve Sovyetler Birliği) girişimi ile 

Uluslar arası Biyoloji Olimpiyatları yani IBO(International Biology Olympiad)  

kurulmuştur. İlk zamanlarda yaşanan bazı zorluklara rağmen zaman geçtikçe bu 

olimpiyatlara gösterilen ilginin ve  başarıların artışından sonra her geçen sene bu 

yarışmalara katılan ülke sayısı daha da artış göstermiştir. 2000 yılında Türkiye’nin 

de yer aldığı bu yarışmalara 2008 yılı itibarityle 55 ülke katılım göstermektedir. 

(IBO,2009) 

 Uluslar arası düzenlenen bu biyoloji olimpiyatlarının amacı biyolojiye 

karşı ilgisi ve yeteneği olan lise öğrencilerini tespit ederek biyolojik sorunların 

çözümü için kendi yaratıcılıklarını ortaya koyarak bu sorunların çözümlerini 



 

 

sağlayan çalışmalara teşvik etmektir. Uluslar arası düzenlenen bu yarışlarda farklı 

ülkelerden katılan öğrenciler arasında dostluk ilişkileri de kurularak bu yetenekli 

öğrencilerin yeteneklerini genişletmek ve bir bilim adamı olarak yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. 

 IBO tarafından yapılan biyoloji olimpiyatlarında üst düzey bilgiye sahip 

olan lise öğrencilerinin kendi bilgi ve becerilerini ortaya koyarak düşünmelerini 

ve sonuca ulaşmalarını sağlayan sorular sorulmaktadır.  

 Çalışmamızda IBO tarafından sorulmuş olan canlıların temel bileşenleri, 

hücre ve organelleri konusuyla ilgili olarak 4 soru seçilmiştir. Seçilen bu sorular 

konuyu yeni öğrenmiş olan lise birinci sınıf öğrencilerine ve bu konuyla ilgili 

olarak detayları öğrenen ve üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf 

öğrencilerine uygulanarak bu öğrencilerin bilgi düzeylerinin ne ölçüde olduğu 

karşılaştırılmak istenmiştir. Ayrıca kendi ilgileri ve yetenekleri olduğu için 

üniversitenin biyoloji öğretmenliği programını tercih ederek yerleşmiş olan 

biyoloji öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencilerine de aynı sorular 

yöneltilmiş olup bu 3 grup arasındaki başarı ortalamaları karşılaştırılmak 

istenmiştir.   

YÖNTEM 
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma 2008-2009 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan 

lise birinci, lise sonuncu ve üniversite birinci sınıflara yönelik başarı 

karşılaştırmasına ve betimlemesine yönelik bir çalışmadır. Araştırmada daha önce 

Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında sorulmuş olan testlerden 4 soru alınarak 

öğrencilere uygulanmıştır.  

Araştırmanın Örneklemi  
Araştırmanın örneklemini Konya il merkezi Selçuklu ilçesine bağlı olan 

Dumlupınar Lisesi lise birinci sınıf öğrencileri ve lise sonuncu sınıf öğrencileri ile 

Konya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji 

Öğretmenliği bölümünde okuyan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 
 Bu çalışmanın verilerini kaynak tarama, internet araştırmaları ve 

öğrencilere uygulanan 4 soruluk test oluşturmaktadır.  



 

 

BULGULAR VE YORUM 
 

Lise birinci, lise sonuncu ve üniversite birinci sınıfların birinci soruya 

vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplara göre başarı yüzdeleri hesaplandığında 

birinci soruya lise birinci sınıfların % 73,1 ‘i yanlış cevap, %26,9’u doğru cevap 

vermiştir. Lise sonuncu sınıfların %57,1’i yanlış cevap verirken %42,9’u doğru 

cevap vermiştir. Üniversite birinci sınıflara bakıldığı zaman ise %25’i yanlış 

cevap %75’i doğru cevap vermiştir. Çıkan bu sonuçlara göre üniversite birinci 

sınıfların lise sonuncu sınıflara ve lise sonuncu sınıfların ise lise birinci sınıflara 

göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 

 
 
 

Lise Birinci  
Sınıf 

Lise Sonuncu 
Sınıf 

Üniversite 
Birinci Sınıf 

Doğru Cevap 
Yüzdeleri 

 
%26,9 

 
%42,9 

 
%75 

Yanlış Cevap 
Yüzdeleri 

 
%73,1 

 
%57,1 

 
%25 

 
Tablo 1: Grupların Birinci Soruya Verdikleri Cevapların Yüzdeleri 
 

     
 
Grafik 1: Grupların Birinci Soruya Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımları 
 

Lise birinci, Lise sonuncu ve Üniversite birinci sınıfların ikinci soruya 

vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplara göre başarı yüzdeleri hesaplandığında 

lise birinci sınıfların % 76,1 ‘i yanlış cevap, %23,9’u doğru cevap vermiştir. Lise 

sonuncu sınıfların %53,8’i yanlış cevap verirken %46,2’si doğru cevap vermiştir. 

Üniversite birinci sınıfların ise %43,8’i yanlış cevap %56,3’ü doğru cevap 

vermiştir. Çıkan bu sonuçlara göre ikinci soruya verilen doğru cevap yüzdelerine 



 

 

göre üniversite birinci sınıfların lise sonuncu sınıflara ve lise sonuncu sınıfların 

ise lise birinci sınıflara göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 
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Tablo 2: Grupların İkinci Soruya Verdikleri Cevapların Yüzdeleri 
 

       
 
Grafik 2: Grupların İkinci Soruya Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımları 
 

Lise birinci, Lise sonuncu ve Üniversite birinci sınıfların üçüncü soruya 

vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplara göre başarı yüzdeleri incelendiğinde 

lise birinci sınıfların % 73,1 ‘i yanlış cevap, %26,9’u doğru cevap vermiştir. Lise 

sonuncu sınıfların %78’i yanlış cevap verirken %22’si doğru cevap vermiştir. 

Üniversite birinci sınıflar ise %50’si yanlış cevap %50’si doğru cevap vermiştir. 

Çıkan bu sonuçlara göre ikinci soruya verilen doğru cevap yüzdelerine göre 

üniversite birinci sınıfların lise birinci sınıflara ve lise birinci sınıfların ise lise 

sonuncu sınıflara göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 
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Tablo 3: Grupların Üçüncü Soruya Verdikleri Cevapların Yüzdeleri 



 

 

     
 
Grafik 3:Grupların Üçüncü Soruya Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımları 
 
 

Dördüncü soruya lise birinci, lise sonuncu ve üniversite birinci sınıfların 

vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplara göre başarı yüzdeleri incelendiğinde 

lise birinci sınıfların % 73,1 ‘i yanlış cevap, %26,9’u doğru cevap vermiştir. Lise 

sonuncu sınıfların %39,6’sı yanlış cevap verirken %60,4’ü doğru cevap vermiştir. 

Üniversite birinci sınıflar ise %20,8’i yanlış cevap %79,2’si doğru cevap 

vermiştir. Çıkan bu sonuçlarda son  soruya verilen doğru cevap yüzdelerine göre 

üniversite birinci sınıfların lise sonuncu sınıflara göre ve lise sonuncu sınıfların 

lise birinci sınıflara göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 
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Tablo 4: Grupların Dördüncü Soruya Verdikleri Cevapların Yüzdeleri 
 

     
 
Grafik4:Grupların Dördüncü Soruya Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımları 



 

 

Her bir sorunun gruplardaki başarı yüzdelerinden sonra öğrencilerin testteki 

genel başarı ortalamaları açısından gruplar karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo elde 

edilmiştir: 

 N Ortalama Standart 
sapma 

Standart 
hata 

Minimum Maksimum 

Lise 1 67 1,0448 ,96032 ,11732 ,00 3,00 

Lise Son 91 1,7143 ,95784 ,10041 ,00 3,00 

Üniversite 1 48 2,6042 1,00508 ,14507 ,00 4,00 

TOPLAM 206 1,7039 1,12388 ,07830 ,00 4,00 

 
 Tablo 5: Grupların Testteki Genel Başarı Durumları 
 
 Tablo 5’ten anlaşıldığı üzere araştırmaya katılan 67 lise birinci sınıf 

öğrencisi, 91 lise sonuncu sınıf öğrencisi ve 48 üniversitede biyoloji öğretmenliği 

bölümünde okuyan 48 öğrencini katılmıştır. Öğrencilerin uluslar arası biyoloji 

olimpiyatlarında çıkmış olan ve öğrencilere uygulanan biyoloji testinde yer alan 

dört soruya vermiş oldukları doğru cevaplara göre hesaplanmış hali gösterilmiştir. 

Buna göre lise birinci sınıf öğrencilerinin test ortalaması 1.0448, lise sonuncu 

sınıfın ortalaması 1.7143, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ise 2.6042 

bulunmuştur. Çıkan bu sonuçlara göre üniversite birinci sınıf öğrencilerinin diğer 

gruplara göre daha başarılı oldukları görülmektedir.  Yine tabloda öğrencilerin bu 

sorulara vermiş oldukları doğru cevapların minimum ve maksimum puanları da 

incelendiği zaman lise birinci ve sonuncu sınıflarda okuyan öğrencilerden 

hiçbirisi 4 sorunun 4’üne de doğru cevap vermemiştir. Ancak üniversite birinci 

sınıfta okuyan öğrencilerde bu soruların hepsine doğru cevap verenlerin olduğu 

açıkça görülmektedir. 

 Ortalama doğru sayıları bakımından Lise1. Sınıflar, Lise Son sınıflar ve 

Universite 1. Sınıfları arasında ortalamaların eşit olduğu hipotezi(Ho:Lise bir 

ort=Lise son ort=Üniversite ort) ANOVA ile %95 anlamlılık düzeyinde test 

edilerek test sonuçları ortalamaların birbirlerinden farklı olduğunu görülmüştür.  

(H1 kabul) 



 

 

 
 
 
 
(I)grup           (J) grup 

 
Ort. farkı 
(I-J) 

 
Std hata 
 

 
Anlamlılık 
Düzeyi 

Lise 1            Lise Son 
                      Üniversite 1 

-,66951 
-1,55939 

,15611 
,18339 

,000 
,000 

Lise Son        Lise 1 
                      Üniversite 1 

,66951 
-,88988 

,15611 
,17300 

,000 
,000 

Üniversite 1   Lise 1 
                       Lise Son 

1.559939 
,88988 

,18339 
,17300 

,000 
,000 

 
Tablo 6: Testin Ortalama Puanlarına İlişkin Scheffe Testi Sonuçları 
 
Scheffe testi sonuçlarından da anlaşıldığı gibi üç grup arasında da ortalamalar 

bakımından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

SONUÇ 

 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında yapılan bu çalışmada Uluslararası 

Biyoloji Olimpiyatlarında çıkmış olan hücrenin yapı taşları ve hücre konusuyla 

ilgili olan dört soru lise bir, lise son ve üniversite birinci sınıflara test uygulanarak 

sorulmuştur. Soruların her birisinin gruplara göre başarı yüzdeleri incelendiğinde 

birinci, ikinci ve dördüncü soruya verilen doğru cevaplara göre üniversite birinci 

sınıf öğrencileri lise sonuncu sınıflara göre ve lise sonuncu sınıflarda lise birinci 

sınıflara göre daha başarılı olmuşlardır. Üçüncü soruya verilen doğru cevaplara 

göre ise yine üniversite birinci sınıf öğrencileri en başarılı grup olurken lise birinci 

sınıflar lise sonuncu sınıflara göre daha başarılı olmuşlardır. Toplam test başarı 

ortalamaları incelendiğinde ise üniversite birinci sınıf öğrencilerinin lise sonuncu 

sınıflara göre, lise sonuncu sınıfların ise lise birinci sınıflara göre daha başarılı 

oldukları görülmüştür. Bu başarıların sağlanmasında öğrencilerin bilgi birikimleri 

doğrultusunda testleri çözdükleri ve bilgi birikiminin yıl ile doğru orantılı bir 

şekilde arttığı görülmektedir. Bilgi birikiminin artması ile öğrenciler konuya daha 

hakim oldukları için kendilerinden önceki gruba göre testte daha başarılı oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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