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ÖGRENCILERIN 1996-1997 ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI
SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI

Esin ATA V*, Ayhan YILMAZ**, Melek Y AMAN*** ve Haluk SORAN****

ÖZET: Ülkemizde üniversiteye girmek isteyen öğrenci
sayısının yükseköğretim kurumlarının karşılayabileceğin-

den fazla olması nedeniyle. bu kurumlara öğrenci alımı
i 974 yılından beri ÖSYM sınavlarıyla yapılmaktadır. Yük-
seköğretime geçişte "seçme" işleminin zorunlu olduğu ül-
kemizde, zaman zaman değişikliğe uğrayan sınav sistemin-

de son olarak tek aşamalı sınav sistemine geçilmiştir. Bu
araştırmanın amacı, öğrencilerin 1999 yılına kadar uygula-

nan sınav sisteminde, her iki aşamada karşılaştıkları biyo-

lOJI sorularında gösterdikleri başarılar arasında bir ilişki
olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, Hacettepe Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı hazırlık,

1" 2., 3. .4. sınıf öğrencileri ile 1999 yılında üniversite sı-
navına girecek olan dersane öğrencilerinden toplam 209

öğrenciye, 1996-1997 ÖSS ve ÖYS biyoloji soruları uygu-
lanmıştır. Öğrencilerin ÖSS ve ÖYS başarı yüzdeleri he-

saplandıktan sonra, regresyon analizi yapılmış ve korelas-
yon katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin

ass ve ÖYS biyoloji sorularında elde ettikleri başarıları
arasında r =0.43 ile r =0,72 arasında değişen bir korelas-

yon olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Üniversite Seçme (ÖSS) ve
Üniversiteye Yerleştirme(ÖYS) sınavları, ÖSS ve ÖYS Biyoloji So-
rularında Gösterilen Başarı Arasındaki Korelasyon

ABSTRACT: Since the number of candidate university

students is much more than the capacity of higher educati-
on institutions, entrance to these institutions has been car-
ried out through means of ÖSYM (Student Selection Place-
ment Centre) examinations since 1974. The "selection"
process in higher education is compulsory in Turkey. The
examination system that has been changed from time to ti-
me became single-phase recently. This study aims at deter-
mining whether there is a relationship in the achievement

of the students regarding biology items in the university
entrance examinations until 1999. Therefore, 1996-1997
ÖSS (Student Selection Examination) and ÖYS (Student
Placement Examination) biology items were administered

to 209 students. These students are the students of prepara-
tory class, i st, 2nd, 3rd ane' 4th grades of Hacettepe Uni-
versity, B iology Education Department and also those who

would' partidpate in 1999-university entrance exam. After
determining the achievement rate of the students in ÖSS

and ÖYS, regression analysis was performed and correlati-
on coefficient was calculated. Consequently, a correlatıon
ranging from r =0.43 to r =0,72 between the achievement

of the students partidpated in the study in ÖSS and ÖYS
biology items was found out.

KEYWORDS: Student Selection Examination (ÖSS). Stu-

dent Placement Examination (ÖYS). Correlation betWeen the achı-
evement in University Selection Examination and University Pla-

cement Examination

1. GiRiş

Ülkemizde 1960' larda bazı yükseköğretim
kurumlannda başlatılan sınavla öğrenci alma iş-
lemi 1974'ten itibaren merkezi sistemle yürütül-
müş ve Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) bu görevi üstlen-
miştir. 1981 yılında adı Öğrenci Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) olarak değişen ve
Yükseköğretim Kuruluna bağlanan Merkez,
yükseköğretime sınavla öğrenci alma işlemini
1980 yılına kadar tek aşamalı sınav sistemi
(ÖSYS) ile yürütmüştür. 1981 yılında tek aşa-
malı sınav sisteminden vazgeçilerek, Öğrenci
Seçme Sınavı (ÖSS) ve Öğrenci Yerleştirme Sı-
navı (ÖYS) olmak üzere iki aşamalı sınav siste-
mi uygulamaya konmuştur [1, 2]. Öğrenci Seç-
me Sınavında (ÖSS) öğrencilere sözel ve sayısal
bölümden oluşan bir test uygulanmıştır, Sözel
bölümde adaylann Türkçe'yi kullanma, sosyal
bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme
becerilerini yoklayan sorular; sayısal bölümde
ise öğrencilerin matematiksel ilişkilerden yarar-
lanma güçleri ile fen bilimlerindeki temel kav-
ram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan
sorular yer almıştır. Öğrenci Yerleştirme Sına-
vında (ÖYS) ise, öğrencilerin ortaöğretimde
edindikleri bilgileri yoklayan ve matematik, fen
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bilimleri, Türkçe-edebiyat, sosyal bilimler ve
yabancı dil alanlarına ait soruların yer aldığı test
uygulanmıştır. 1987 yılında, ÖYS sınavında uy-
gulanan ve yukarıda belirtilen alanları içeren bir
test yerine, Fen ve Mühendislik Bilimleri, İkti-
sadi ve Sosyal Bilimler ve Yabancı Diller olmak
üzere üç farklı test hazırlanarak öğrencilerin bu
üç testen sadece tercih ettikleri yükseköğretim
kurumuna uygun olan testi cevaplamaları isten-
miştir [3]. 1998 yılına kadar süren iki aşamalı
sınav uygulaması yerini 1999 yılında tek
aşamalı sınav sistemine bırakmıştır. Yeni uygu-
lamaya göre Öğrenci Seçme Yerleştirme
Sisteminin (ÖSYS) genel amacı yükseköğretim
programlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmek-
tir. Bu amaçla 1999 ÖSS sınavında öğrencilere
sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uy-
gulanmıştır. Yeni sistemde ayrıca Öğrenci Seç-
me Sınavına (ÖSS) ek olarak, sadece dil puanı
ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına
girmek isteyen öğrencilerin katılacağı, Yabancı
Dil Sınavı (YDS) uygulamaya konmuştur [4].

Ülkemizde olduğu gibi, diğer ülkelerde de
yükseköğretime öğrenci kabulü ile ilgili çeşitli
düzenlemeler vardır. Bunları genelolarak üç ana
grupta toplamak mümkündür. Birincisi, Japonya,
Kore ve Tayvan' da uygulanan ülkemizdekine
benzer merkezi seçme ve yerleştirme sınavlarıdır
ve Japonya'da iki basamaklı sınav uygulanmak-
tadır. İkincisi, Fransa gibi Kıta Avrupası ülkele-
rinde sadece lise mezunu olan ve bakalorya veya
eşdeğer bir sınavı başaranlar bazı programlara
girme hakkına sahip olurlar. Bu ülkelerde tıp ve
mühendislik gibi bazı alanlarda ise kontenjan uy-
gulaması vardır ve talep fazla olduğunda bu prog-
ramlar için bir seçme sınavı yapılmaktadır. Ayrı-
ca bu ülkelerde klasik üniversite programları ile
meslek yüksekokulu programlarına giriş yolları
baştan ayrılmıştır. Üçüncü olarak Anglo-Sakson
ülkelerinde, merkezi olarak yapılan bilgi ve/veya
yetenek sınavının sonuçlarının değerlendirilmesi
ve öğrenci kabulü tamamen yükseköğretim ku-
rumlarına bırakılmıştır [5, 6].

BL çalışmada, öğrenci sayısının fazlalığı ne-

deni ile uygulamada çeşitli sorunlar yaşanan iki

aşamalı seçme sınavının tek aşamada yapılıp ya-
pılamayacağı, biyoloji soruları örneğinde ince-
lenmeye çalışılmıştır.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, 1998-1999 öğretim yılında Ha-
cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji
Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören
hazırlık,ı., 2., 3.,4. sınıf öğrencileri ile Anka-

ra'da farklı liselerde okuyan dersane öğrencile-
rinin, ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularına verdikle-
ri yanıtlardan elde edilen verileri kapsamaktadır.

Araştırmaya 1. sınıftan 33, 2. sınıftan 36, 3.
sınıftan 30, 4. sınıftan 35, hazırlık sınıfından 25,
dersanelerden 50 öğrenci olmak üzere toplam
209 öğrenci katılmıştır.

Araştırmada, öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi'nin 1996-1997 yıllarında ÖSS ve ÖYS
sınavlarında sorduğu Biyoloji soruları kullanıl-
mıştır [7, 8].

Öğrencilere, 1996-1997 birinci basamak
(ÖSS) sınavına ait 24 biyoloji sorusu, 1996-
1997 ikinci basamak (ÖYS) sınavına ait 38 bi-
yoloji sorusu olmak üzere, toplam 62 sorudan
oluşan test, üniversite sınavlarında verilen süre
tanınarak uygulanmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin ÖSS ve
ÖYS sorularına verdikleri doğru, yanlış, boş ve
geçersiz cevaplar belirlendikten sonra başarı
yüzdeleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin ÖSS ve
ÖYS biyoloji sorularında gösterdikleri başarıla-
rı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıy-

la regresyon analizi yapılmış ve korelasyon kat-
sayıları hesaplanmıştır. Manidar-F-değeri, Dur-

bin-Watson testi ve standart atıklar - standart
tahmin değerleri dağılış grafiğinden yararlanıla-
rak uygulanan regresyon analizinin kullanılan
veriler için uygun bir modelolduğu belirlenmiş-
tir. Regresyon analizi teste katılan grupların tü-
müne birm.';:: uygulanmadan önce bu 6 grup ara-
sında anlamlı bir fark olup olmadığını belirle-

mek amacıyla varyans analizi (a=O ,05) yapıl-
mıştır [9].



ore asyon atsayı arı
GRUPLAR Signifikant-F Durbin-Watson r p

1. Sınıf (n=33) 0.001 < 0.05 1.82 0.57... 0.001

2. Sınıf (n= 36) 0.000 < 0.05 1.80 0.63." 0.000

3. Sınıf (n=30) 0.005 < 0.05 2.08 0.50.. 0.005

4. Sınıf (n=35) 0.000 < 0.05 1.92 0.72". 0.000

Hazırlık (n=25) 0.033 < 0.05 2.25 0.43. 0.033

Dersane (n=50) 0.000 < 0.05 1.76 0.54". 0.000

TOPLAM 0.000 < 0.05 1.76 0.57... 0.000
(ı.,2.,3.,4. Sınıf,
hazırlık sınıfı =ı59)
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3. BULGULAR

1999 yılına kadar uygulanmakta olan iki
aşamalı sınav sisteminde üniversiteye girişte so-
rulan ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularında gösteri-
len başarılar arasında bir ilişki olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, araş-
tınnaya katılan öğrencilerin i 996- i 997 yıllarına
ait ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularına verdikleri
doğru yanıtlar tespit edildikten sonra başarı yüz-
deleri hesaplanmıştır. Hesaplanan başarı yüzde-
lerinin yorumlanması için veriler istatiksel de-
ğerlendirmeye tabi tutulmuştur. Basit Doğrusal
Regresyon Analizinde, ÖSS biyoloji sorularında
gösterilen başarı, bağımsız değişken, ÖYS biyo-
loji sorularında gösterilen başarı ise bağımlı de-
ğişken 01arak alınmıştır. Burada ÖSS sınav ba-
şarı yüzdeleri ile ÖYS sınav başarı yüzdeleri
arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır
ve Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış-
tır.

Tablo ı. Öğrencilerin ÖSS ve ÖYS Biyoloji
Sorularına Verdikleri Doğru Yanıtla-
rın Regresyon Analizi Sonuçları ve
K 1 K

·p< 0.05 .. P < om ... p< 0.001

Tablo 1'de araştırınaya katılan Biyoloji öğ-
retmenliği 1., 2., 3., 4., sınıf, hazırlık sınıfı ve
dersane öğrencilerinin ÖSS biyoloji sorularında
gösterdikleri başarıları ile ÖYS biyoloji sorula-
rında gösterdikleri başarıları arasındaki korelas-
yon katsayıları ve regresyon analizi sonuçlari
verilmiştir.

Tablo 1'de verilen signifikant-F değerinin,
a=0,05 kabul edilebilirlik düzeyinden küçük ol-
ması kullanılan regresyon modelinin anlamlı 01-
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duğunu gösterınektedir. Durbin- Watson değeri-
nin 2'ye olması ise artık değerler arasında öz
ilişki olmadığını göstermekte ve uygulanan reg-
resyon modelinin anlamlı olduğunu destekle-
mektedir. Aynı şekilde tüm gruplar için ayrı ay-
rı gerçekleştirilen standart atıklar - standart tah-

min değerleri dağılış grafiği gözönüne alındığın-
da modelin anlamlı olduğu görülmektedir.

Korelasyon katsayısı r, iki özellik arasındaki
ilişkinin yönünü ve derecesini gösterir.
p< 0,05 düzeyinde anlamlı olan korelasyon kat-
sayıları *, p< 0,01 ** ve p< 0,001 *** olarak
gösterilmiştir [9].

Araştırınaya katılan Biyoloji Öğretmenliği
hazırlık,I., 2., 3., 4. sınıf ve dersane öğrencile-
rinin ÖSS biyoloji sorularında gösterdikleri ba-
şarıları ile ÖYS biyoloji sorularında gösterdik le-

ri başarıları arasındaki ilişki Grafik l' de veril-
miştir.

Grafik lA, lB, LC, ID, lE ve lF'de görül-
düğü gibi Biyoloji Öğretmenliği 1.,2.,3.,4., sı-
nıf öğrencilerinin, hazırlık sınıfı öğrencilerinin
ve dersane öğrencilerinin ÖSS biyoloji sorula-
rında gösterdileri başarıları ile ÖYS biyoloji so-
rularında gösterdikleri başarıları arasında an-
lamlı pozitif bir ilişki vardır.

Altı gruba ait korelasyon katsayılarının bü-
yüklükleri r =0,43 ile r = 0,72 arasında, anlam-
lılık düzeyleri ise 0,05 ile 0,001 arasında deği-
şiklik göstermektedir (Tablol, Grafik lA, lB,
LC, ID, lE, IF).

Buna göre, r =0,72*** ile Biyoloji Öğret-
menliği 4. sınıf öğrencilerinin ÖSS ve ÖYS bi-
yoloji sorularında gösterdikleri başarıları arasın-
da anlamlı pozitif bir ilişki vardır. Bunu, r =
0,63*** ile Biyoloji Öğretmenliği 2. sınıf öğren-
cileri ve r =0,57*** ile Biyoloji Öğretmenliği i.
sınıf öğrencileri izlemektedir. Dersane öğrenci-

leri ve Biyoloji Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri
için bulunan korelasyon katsayıları da (r =
0,54*** ve r = 0,50**) bu öğrencilerin ÖSS ve
ÖYS başarılan arasında anlamlı bir ilişki oldu-
ğunu gösterınektedir. Hazırlık sınıfı öğrencileri-
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Şekil 1. Biyoloji ögretmenligi 1. Sınıf (A), 2. Sınıf (B), 3. Sınıf (C), 4. Sınıf (D), Hazırlık Sınıfı (E)
ve Dersane öğrencilerinin (F) ÖSS ve ÖYS Biyoloji Sorularında Elde Ettikleri Başarı Yüz-
deleri Arasındaki 1lişki
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Şekil 2. Biyoloji öğretmenliği hazırlık,I., 2., 3.,4. Sınıf Öğrencilerinin ÖSS ve ÖYS Biyoloji Soru-
larında Gösterdikleri Başarıları Arasındaki 11işki

nin ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularındagösterdik-
leri başarıları arasında ise daha düşük (r =0,43*)

ama yine 0,05 düzeyinde anlamlı pozitif bir iliş-
ki vardır.

Araştırmaya katılan 6 grup öğrencinin (Bi-
yoloji öğretmenliği hazırlık,I., 2., 3., 4., sınıf ve
dersane öğrencileri) ÖSS ve ÖYS biyoloji soru-
larında gösterdikleri başarıları arasında anlamlı
bir ilişki olduğu belirlendikten sonra grupların
tümüne birlikte regresyon analizi uygulanmış ve
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Regresyon
analizi teste katılan grupların tümüne birlikte
uygulanmadan önce, 6 grup arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını belirlemek amacıyla var-
yans analizi (a=0,05) yapılmıştır [3].

Varyans analizi sOc1ucundaBiyoloji öğret-
menliği hazırlık,I., 2.,3.,4. sınıf ve dersaneöğ-
rencileri arasında anlamlı bir fark olduğu ve
farklılık yaratan grubundersane öğrencileri gru-
bu olduğu belirlenmiştir. Kalan 5 grup ile yine-
lenen varyans analizi sonucunda ise Biyoloji

Öğretmen liği hazırlık,I., 2.,3.,4., sınıf öğrenci-
leri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulun-
muştur. Dersane öğrencileri grubu dışındaki öğ-
rencilerin tümüne birlikte regresyon analizi uy-
gulanmış ve korelasyon katsayısı hesaplanmış-
tır.

Grafik 2'de toplam 5 grup (Biyoloji Öğret-
menliği hazırlık,I., 2.,3.,4. sınıf) öğrencinin (n
=159), öSS ve ÖYS biyoloji sorularında göster-
dikleri başarıları arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Grafik 2'de görüldüğü gibi 159 öğrencinin
ÖSS biyoloji sorularında gösterdikleri başarıları
ile ÖYS biyoloji sorularında gösterdikleri başa-
rıları arasında 0,001 düzeyinde anlamlı pozitif

bir ilişki vardır (r=0,57***).

4. TARTIŞMA VE ONERILER

1970'lerden itibaren yükseköğretimdeki
kontenjanların,ortaöğretimdengelen öğrenci sa-
yısını karşı1ayamaması ile önem kazanan üni-
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versite seçme ve yerleştirme sınavları, genel ola-
rak, söz konusu programa girmek isteyen öğren-
ciler arasından başarılı olma olasılıkları en yük-
sek olan adayları seçmeyi amaçlar. Bu amaç
doğrultusunda ülkemizde şimdiye kadar çeşitli
sınav yöntem ve ilkeleri bilimsel verilerden yo-

la çıkılarak uygulamaya konmuştur. Şimdiye ka-
dar yükseköğretim sınavlarında kullanılan test-
ler geçerlilikleri, güvenilirlikleri açısından de-
ğerlendirilerek, sınav sisteminde değişiklikler
yapılmıştır [1,5, 10]. Temelde tek ve iki aşama-
lı sınav sistemi arasında yapılan bu değişiklikle-

rin sonuncusu, 1999 yılında tek aşamalı sistemin
uygulanmaya başlaması olmuştur.

Bu çalışmada, üniversite 1.,2.,3.,4. sınıf ve
hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile lise son
sınıf ta okuyan ve dersanelere devam eden öğ-
rencilerin, 1996-1997 ÖSS ve ÖYS biyoloji so-
rularında gösterdikleri başarıları arasında bir
ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış
ve 6 grup öğrencinin ÖSS biyoloji sorularında
gösterdikleri başarıları ile ÖYS biyoloji sorula-
rında gösterdikleri başarıları arasında anlamlı
pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Grafik 1).
Altı gruba ait korelasyon katsayıları r =0,43 ile

r =0,72 arasında ve 0,05 ile 0,001 anlamlılık dü-
zeyleri arasında değişiklik göstermektedir (Tab-
lo 1). Biyoloji Öğretmenliği 1., 2.,4., sınıf öğ-
rencileri ve dersane öğrencileri için saptanan ko-
relasyonlar, 3. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri-
ne göre daha yüksektir. Bu gruplarda daha dü-
şük olan ilişki yine de 0,05 ve 0,01 düzeyinde
anlamlıdır. Diğer yandan 1.,2.,4. sınıf ve dersa-
ne öğrencileri için ortaya çıkan korelasyon kat-
sayıları 0,5'ten büyük ve 0,001 düzeyinde an-
lamlı bulunmuştur (Tablo 1, Grafik 1).

Varyans analizi sonucu dersane grubunun
diğer gruplardan farklı olduğu belirlenmiştir. Bu
farklılık dersane öğrencilerinin ÖSS biyoloji so-
rularında diğer gruplara göre daha başarılı olma-
larından kaynaklanmıştır (Grafik IF) ve dersane
öğrencilerinin 1999 yılında ÖSS sınavına gire-
cek olmaları nedeni ile ÖSS tipindeki sorulara
hazırlıklı olmalarıyla açıklanabilir.

Kalan 5 grup ile yinelenen varyans analizi
sonucunda ise, Biyoloji Öğretmenliği 1., 2., 3.,
4. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri arasında an-
lamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Dersane
öğrencileri grubu dışındaki, 5 grup öğrencinin (n

=159), ÖSS ve ÖYS biyoloji sorularında göster-
dikleri başarıları arasında 0,001 düzeyinde an-
lamlı, pozitif (r =O,57***) bir ilişki olduğu sap-

tanmıştır.

Öğrencilerin bu iki testte elde ettikleri başa-
rıları arasında pozitif bir ilişkinin varlığı, başarı-
lı olan öğrencinin her zaman başarılı olacağına,
dolayısıyla uygulanacak sınav sayısının sanıldı-
ğı kadar önemli olmadığına işaret eder.

Bu çalışmada sadece üniversite sınavlarında
(ÖSS ve ÖYS) sorulan biyoloji sorularının ele
alınmış olması bir genelleme yapılmasını zorlaş-
tırmaktadır. Ancak, ÖSS ve ÖYS biyoloji sınav-
larında gösterilen başarı arasında 0.001 düzeyin-
de anlamlı bir ilişkinin varlığı tek aşamalı bir sı-
nav sisteminin yeterli olacağı görüşünü destek-
ler yöndedir. Bu sonuçlar, aynı zamanda diğer
alanlarda da benzeri bir ilişki olabileceğine işa-
ret etmektedir.
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