
ÖZET: Okula ve derslere ilgi ö¤rencilerin baflar›s›n› ve bilgi kazan›m›n› etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bununla birlikte ö¤-
rencilerde ileriye yönelik sürekli ilgilerin oluflturulmas› biyoloji e¤itiminin hedefleri aras›nda yer al›r. Bu çal›flman›n amac›, orta ö¤-
retim ö¤rencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konular›na ilgilerinin cinsiyete ve s›n›f seviyesine göre nas›l de¤iflti¤inin incelenme-
sidir. Çal›flma betimsel bir alan araflt›rmas›d›r.  Araflt›rman›n örneklemini Ankara’n›n farkl› sosyo-ekonomik bölgelerinden seçilmifl
orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renciler oluflturmaktad›r. Cinsiyetler aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤› t-testi; s›n›flar aras›nda-
ki fark›n anlaml› olup olmad›¤› ise tek yönlü varyans analizi ile belirlenmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre k›z ö¤rencilerin en faz-
la ilgi duyduklar› konular evrim, insan biyolojisi, canl›larda davran›fl ve üreme iken, erkek ö¤renciler en fazla üreme ve evrim konu-
lar›na ilgi duymaktad›rlar. Cinsiyete göre anlaml› fark›n bulundu¤u konular üreme, insan biyolojisi, evrim ve canl›larda davran›flt›r.
S›n›flara göre anlaml› fark›n bulundu¤u konular ise sistemler ve büyüme ve geliflmedir. Biyoloji erkek ö¤rencilerin ilgi duyduklar›
dersler aras›nda 5. s›rada yer al›rken, k›z ö¤rencilerde 7. s›rada yer almaktad›r.

Anahtar Sözcükler: biyoloji dersi, biyoloji konular›, ilgi.

ABSTRACT: Interest for school and lessons is one of the most important factors affecting the success and knowledge acquisiti-
on of students. Furthermore, maintaining a sustainable interest in students for new things is also among the aims of biology educati-
on. The aim of this study is to examine how the interest of high school students for biology lesson and biology subjects differ with
regard to gender and grade. The study is a descriptive field research. High school students from different sociocultural neighbourho-
ods of Ankara are the subjects of the research. The significance of difference among genders is measured by T-test and significance
of differences among grades is measured by unidirectional variance analysis. The results of the research show that the subjects that
male students are most interested in are reproduction and evolution while female students are most interested in evolution, human bi-
ology, behaviour in living creatures and reproduction. The subjects in which there are meaningful differences between sexes are rep-
roduction, human biology, evolution and behaviour in living creatures. Systems, growth and development are among subjects in
which there are significant differences between grades. Biology is the fifth most interesting lesson for male students while it is the
seventh for female students.

Keywords: biology lesson, biology subjects, interest.

1. G‹R‹fi

Günümüzde di¤er alanlarda oldu¤u gibi biyoloji e¤itiminde de ö¤rencilerin günlük yaflam› ile ba¤-
lant›l› ve özellikle de onlar›n ihtiyaçlar›n› ve ilgilerini dikkate alan ö¤renci merkezli ders hedeflenmektedir.
Ö¤rencilerin ilgilerini dikkate almak, onlar› ö¤renmeye güdüleme bak›m›ndan oldukça önemlidir. 

70’li y›llardan beri ilgi konusu Avrupa ve Amerika’da psikoloji, e¤itim psikolojisi ve alan e¤itimin-
deki araflt›rmalarda önemli bir yer iflgal etmektedir. Bu çal›flmalar incelendi¤inde farkl› tan›mlara ve termi-
nolojiye rastlanmaktad›r. Bununla birlikte bir çok araflt›rmac› ilginin birey ve obje aras›nda özel bir iliflki ol-
du¤u konusunda hemfikirdir. 
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1.1. E¤itim - Ö¤retimde ‹lgi

Alan e¤itimindeki ilgi araflt›rmalar›nda Schiefele (1974) taraf›ndan ortaya at›lan ve daha sonra bir çok
araflt›rmac› (Hidi & Baird, 1986; Prenzel, 1988; Hidi & Anderson, 1992; Krapp, 1992) taraf›ndan gelifltirilen
“birey-obje teorisi” yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu teoriye göre ilginin iki farkl› boyutundan söz edilmek-
tedir; bireysel ilgi ve durumsal ilgi (Prenzel, Krapp & Schiefele, 1986; Krapp, 2002). Bireysel ilgi, belirli bir
konuya, objeye veya faaliyete karfl› duyulabilir. Geliflim s›ras›nda uzun bir süreç içerisinde oluflur ve güçlü bir
e¤ilim, bir kiflilik özelli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. Durumsal ilgi ise kiflinin herhangi bir durumla karfl› karfl›-
ya geldi¤inde k›sa süreli olarak alg› ve dikkatini karfl›laflt›¤› duruma yo¤unlaflt›rmas›d›r. Bu durum somut bir
nesne, bir düflünce, herhangi bir faaliyet veya bir ders konusu olabilir. Bu ba¤lamda ilgi, ö¤renme süreçleri için
çok önemli hale gelmektedir. Çünkü durumsal ilgi ço¤u zaman bireysel ilginin bafllang›c› olarak kabul edil-
mektedir (Krapp, 1992; Vogt, 1998). Örne¤in bir biyoloji dersi ifllenirken konudan kaynakl› durumsal ilgi za-
man içerisinde di¤er derslerde de tekrarlanabilirse biyolojiye karfl› bireysel ilgiye dönüflebilmektedir. 

‹lgi, kiflilerin biliflsel, duyuflsal ve psikomotor faaliyetlerini çevrenin belirli bir kesitine yo¤unlaflt›r-
malar›n› sa¤lar. Bu durum uzun süre devam ederse yo¤unlafl›lan çevre kesitinin karmafl›k yap›s›ndan yavafl
yavafl yeni boyutlar keflfedilebilir ve kifli ve obje aras›ndaki iliflki zenginlefltirilebilir (Rheinberg, 1998).
Böylece ilgi zaman içerisinde bilginin derinlefltirilmesi, kendini gerçeklefltirme, tutum ve davran›fl gibi bir
çok kiflilik özelli¤ini etkiler. 

‹lgi hem biliflsel hem de duyuflsal alana hitap etti¤inden ö¤renme için önemli bir ön kofluldur (Löwe,
1992). Okula ve derslere ilgi ö¤rencilerin baflar›s›n› ve bilgi kazan›m›n› etkileyen en önemli faktörlerdendir
ve bireylerin tutum ve davran›fllar›nda belirleyici bir rol oynar (Krapp, 1998).

Ö¤rencilerde ileriye yönelik sürekli ilgilerin oluflturulmas› da biyoloji e¤itiminin hedefleri aras›nda
yer al›r. Buna göre her alanda ö¤renme için ön koflul olan ilginin, okul dönemi içerisindeki de¤ifliminin ve
bu ilgileri ders s›ras›nda etkileme yollar›n›n araflt›r›lmas› biyoloji e¤itiminin önemli bir görevidir. 

Bu çal›flman›n amac› orta ö¤retim ö¤rencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konular›na ilgilerinin be-
lirlenmesidir. Bu amaç do¤rultusunda flu sorulara yan›t aranm›flt›r;

1. Orta ö¤retim ö¤rencilerinin biyoloji konular›na ilgileri cinsiyete göre nas›l de¤iflmektedir?

2. Orta ö¤retim ö¤rencilerinin biyoloji konular›na ilgileri s›n›f seviyesine göre nas›l de¤iflmektedir?

3. Orta ö¤retim ö¤rencilerinin ilgi duyduklar› dersler s›ralamas›nda biyolojinin yeri cinsiyete göre
nas›l de¤iflmektedir?

Araflt›rma sonuçlar›n›n biyoloji ders programlar›n›n de¤erlendirilmesine ve biyoloji derslerinin daha
etkili hale getirilmesine katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araflt›rman›n Modeli

Bu çal›flma betimsel bir araflt›rmad›r. Araflt›rma kapsam›na giren ö¤rencilerin cinsiyete ve s›n›flara
göre biyoloji dersine ve konular›na ilgileri araflt›r›lm›flt›r.

2.2. Örneklem

Araflt›rman›n örneklemini 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Ankara’n›n farkl› sosyo-ekonomik bölgelerin-
den seçilmifl orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renciler oluflturmaktad›r.

2.3. Veri Toplama Arac›

Veri toplama arac› olarak araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen anket formu kullan›lm›flt›r.

Anket haz›rlan›rken orta ö¤retim biyoloji program› incelenerek biyoloji konular› ve orta ö¤retimde
yer alan dersler belirlenmifl ve bunlar 5’ li likert tipinde (1: hiç, 5: pek çok) derecelendirilmifltir. 
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2.4. Verilerin Analizi

Anketlerden elde edilen veriler SPSS program› yard›m›yla de¤erlendirilmifltir. Verilerin analizinde
betimsel istatistik (aritmetik ortalama, standart sapma) kullan›lm›flt›r. 

Ö¤retim program›nda yer alan 24 biyoloji konusundan faktör analizi sonuçlar›na göre 12 kategori
oluflturulmufl ve yap›lan analizlerde bu kategoriler dikkate al›nm›flt›r.  

Ö¤rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyetler aras›nda fark›n olup olmad›¤› t-testi ile, s›n›flar aras›nda
fark›n olup olmad›¤› ise tek yönlü varyans analizi uygulanarak belirlenmifltir.

3. BULGULAR 
Araflt›rmaya kat›lan 992 ö¤rencinin % 52, 4’ü k›z, % 47,6’s› erkektir. Ö¤rencilerin % 52,8’ i lise I.

s›n›fa, % 37,9’u lise II. s›n›fa, % 9,3’ü ise lise III. s›n›fa devam etmektedir.  

Ö¤rencilerin biyoloji konular›na ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre ortalama de¤erler ve t-testi sonuç-
lar› tablo 1’de verilmifltir.

Anketlerden elde edilen sonuçlara göre erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› konular s›ras›yla
“üreme” (á=3,96), “evrim” (á=3,58) iken, k›z ö¤renciler en çok “evrim” (á=3,80), “insan biyolojisi” (á
=3,70), “davran›fl” (á=3,63) ve “üreme” (á=3,56) konular›na ilgi duymaktad›r. K›z ve erkek ö¤rencilerin en
az ilgilerini çeken konular ise “sistemler” ile “yap› ve metabolizma”d›r.

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi “üreme” konusunda k›z ve erkek ö¤rencilerin ilgi puan› ortalamas› aras›n-
daki fark anlaml›d›r. Bu konuya ilgi, erkek ö¤rencilerde k›z ö¤rencilerden daha fazlad›r. Ortalamalar aras›n-
daki fark›n anlaml› bulundu¤u “insan biyolojisi”, “evrim” ve “davran›fl” konular›nda ise k›z ö¤rencilerin il-
gisi erkek ö¤rencilerden daha fazlad›r. 

“Ekoloji”, “büyüme ve geliflme”, “genetik” ve “bir bilim olarak biyoloji” konular›nda k›z ö¤rencile-
rin ortalamas› erkek ö¤rencilere göre daha yüksek olmas›na ra¤men aradaki fark anlaml› de¤ildir.

“Canl› Türlerine” ilgi cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir. K›z ve erkek ö¤rencile-
rin canl› türleri konusuna ilgisi ayn› derecede yüksektir.  

“Sistemlere” ilgi k›z ve erkek ö¤rencilerde birbirine yak›n de¤erlerdedir ve di¤er konularla  karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda oldukça düflük oldu¤u dikkat çekmektedir.
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Tablo 1: Cinsiyete Göre Biyoloji Konular›na ‹lgi

Ortalama De¤er Standart Sapma t De¤eri

Konular K›z ö¤r. Erkek.ö¤r. K›z ö¤r. Erkek.ö¤r.

Sistemler 2,99 2,96 0,88 0,87 0,439

Büyüme ve geliflme 3,47 3,37 1,07 1,08 1,454

Canl› Türleri 3,41 3,42 0,84 0,86 -0,356

Davran›fl 3,63 3,37 1,24 1,28 3,322**

Ekoloji 3,49 3,41 1,19 1,26 1,064

Genetik 3,45 3,34 1,13 1,18 1,517

‹nsan Biyolojisi 3,70 3,39 1,28 1,30 3,741**

Bir Bilim Olarak Biyoloji 3,07 2,96 1,21 1,29 1,353

Yap› ve Metabolizma 2,84 2,75 0,87 0,94 1,621

Evrim 3,80 3,58 1,28 1,36 2,666*

Üreme 3,56 3,96 1,22 1,27 -5,135**

*: p<.01  **: p< .001



“Yap› ve metabolizma” konusuna ilgi, cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›k göstermemektedir. Bu ko-
nuya ilgi, iki grupta da düflük de¤erlerdedir.

Ö¤rencilerin biyoloji konular›na ilgileri bak›m›ndan s›n›flara göre ortalama de¤erler ve F de¤erleri
Tablo 2’de verilmifltir.

Tablo 2 incelendi¤inde ö¤rencilerin “sistemler” konusuna ilgilerinin s›n›f düzeylerine göre anlaml›
oldu¤u görülmektedir. Özellikle lise III. s›n›fa geçiflte sistemlere ilgi belirgin flekilde artmaktad›r.

Orta ö¤retim ö¤rencilerinin “büyüme ve geliflme” konusuna ilgileri bak›m›ndan s›n›flar aras›ndaki
fark anlaml› bulunmufltur. Büyüme ve geliflmeye ilgi lise I. s›n›fta en yüksek de¤erde iken, lise II. ve lise
III. s›n›fta daha düflüktür. 
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Tablo 2: S›n›flara Göre Biyoloji Konular›na ‹lgi 

Ortalama De¤er Standart Sapma F De¤eri

Konular Lise I Lise II Lise III Lise I Lise II Lise III

Sistemler 2,89 3,07 3,08 0,86 0,89 0,85 5,302**

Büyüme ve Geliflme 3,50 3,31 3,40 1,07 1,08 1,06 3,345*

Türler 3,46 3,35 3,46 0,85 0,84 0,87 2,016

Davran›fl 3,53 3,49 3,44 1,28 1,26 1,21 0,277

Ekoloji 3,46 3,39 3,70 1,22 1,25 1,13 2,408

Genetik 3,42 3,37 3,35 1,11 1,21 1,18 0,265

‹nsan Biyolojisi 3,56 3,55 3,57 1,26 1,36 1,27 0,007

Bir Bilim Olarak Biyoloji 3,05 3,02 2,84 1,26 1,25 1,22 1,096

Yap› ve Metabolizma 2,83 2,74 2,86 0,90 0,92 0,90 1,104

Evrim 3,65 3,71 3,92 1,33 1,31 1,30 1,638

Üreme 3,72 3,77 3,83 1,24 1,28 1,35 0,329

*: p<.05  **: p<.001

Tablo 3. ‹lgi Duyulan Derslerin Cinsiyete Göre S›ralamas› 

S›ra K›z ö¤renciler Erkek ö¤renciler

1 Bilgisayar Bilgisayar

2 Matematik Beden E¤itimi

3 Din Kült. ve Ahlak bilgisi Din Kült. ve Ahlak bilgisi

4 Yabanc› Dil Matematik

5 Türk Dili ve Edebiyat› Biyoloji

6 Müzik Müzik

7 Biyoloji Tarih

8 Beden E¤itimi Yabanc› Dil

9 Kimya Kimya

10 Tarih Türk Dili ve Edebiyat›

11 Co¤rafya Co¤rafya

12 Resim Fizik

13 Fizik Resim



“Canl› türleri”, “canl›larda davran›fl”, “ekoloji”, “genetik”, “yap› ve metabolizma”, “bir bilim olarak
biyoloji” ve “insan biyolojisi” konular›na ilgi bak›m›ndan s›n›flar aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r.
Ö¤rencilerin “evrim” ve “üreme” konular›na ilgileri lise I. s›n›ftan itibaren artmaktad›r. Ancak s›n›flar ara-
s›ndaki fark anlaml› de¤ildir.

Ö¤rencilerin ilgi duyduklar› dersler s›ralamas›nda cinsiyete göre biyoloji dersinin yeri Tablo 3’te ve-
rilmifltir.

Anketlerden elde edilen verilere göre biyoloji erkek ö¤rencilerin ilgi duyduklar› dersler aras›nda 5.
s›rada yer al›rken, k›z ö¤rencilerin ilgi duyduklar› 7. derstir. Di¤er fen bilimleri derslerine bakt›¤›m›zda ise
hem kimya hem de fizik dersinin listede oldukça geri s›ralarda oldu¤u dikkati çekmektedir. 

4. TARTIfiMA

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre “insan biyolojisi” orta ö¤retim ö¤rencilerinin en çok ilgi
duyduklar› konular aras›nda yer almaktad›r. Todt (1995), kendini tan›maya yönelik evrensel bir ilgiden söz
etmifltir. Bu özellikle ergenlikte önem kazan›r ve ergenlikte psikolojik ve biyolojik konulara ilginin artma
nedeni olabilir. Bununla ba¤lant›l› olarak “insan biyolojisi“ ve “ekoloji“ konular› ergenlik döneminde ö¤-
rencilerin ilgisini daha fazla çekmektedir (Finke, 1998; Finke, Eisenmann & Klee, 1999).

Ergenlikte ö¤rencilerin kendi vücutlar›na ilgilerinin artmas› da bu dönemde insan biyolojisine ilginin
yüksek olmas›n›n nedenlerinden say›labilir.

Bu araflt›rmada k›z ö¤rencilerin insan biyolojisine erkek ö¤rencilere göre daha fazla ilgi duyduklar›
ortaya ç›km›flt›r. Almanya’da yap›lan araflt›rmalarda da bu durumun ayn› flekilde oldu¤u ortaya konmufltur.
Finke (1998), bu konuda cinsiyete ba¤l› ilgi fark›n›n, k›z ve erkek ö¤rencilerdeki de¤er ve anlay›fl farkl›l›k-
lar›ndan kaynaklanabilece¤ini ifade etmifltir. Buna göre k›z ö¤renciler bak›fl aç›lar›n›n farkl› geliflimi nede-
niyle insan biyolojisi ile ilgili konulara daha fazla önem vermekte ve bu konularla meflgul olmay› kiflilikle-
rine daha uygun bulmaktad›rlar.  

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre cinsiyete göre “davran›fl“ konusuna k›z ö¤renciler erkek ö¤-
rencilere göre daha fazla ilgi duymaktad›r. Bu ilginin daha çok hayvanlarda davran›fla yönelik oldu¤u düflü-
nülmektedir. 

“Sistemler“ konusuna ilgi her iki grupta da düflük de¤erlerdedir. Bununla birlikte bu konuya ilgi-
nin lise III. s›n›fta belirgin bir flekilde artmas›n›n nedeni üniversite s›navlar›nda konuyla ilgili soru ç›k-
mas› olabilir.

Her iki grupta da “evrim“ konusuna ilgi oldukça yüksektir. Evrim, hayat›n bafllang›c› ve insanlar›n
kökeniyle ilgili olmas› dolay›s›yla ö¤rencilerde merak uyand›rmaktad›r. Evrimle ilgili konular›n anlafl›labil-
mesi için genetikle ilgili baz› kavramlar›n da bilinmesi gerekir. Bu güne kadar uygulanan ö¤retim program-
lar›nda gerek evrim gerekse genetik konular›n›n yüzeysel olarak verildi¤i görülmektedir. Her iki konunun
temel bilgilerini birbirini tamamlay›c› flekilde vermek ö¤rencilerin ilgisine cevap verebilmek aç›s›ndan
önemli görülmektedir. 

Araflt›rma bulgular›na göre orta ö¤retim ö¤rencilerinin en az ilgilerini çeken konu “yap› ve meta-
bolizmad›r“. Bu durumun biyoloji program›yla ve konunun ifllenifliyle ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmekte-
dir. Di¤er taraftan farkl› ülkelerde yap›lan araflt›rmalarda ö¤rencilerin özellikle fizik ve kimya konular›-
na s›n›f düzeyi artt›kça ilgilerinin azald›¤› bilinmektedir (Hoffmann, 2002). Tablo 3’e bak›ld›¤›nda fizik
ve kimya derslerine ilgi Türk ö¤rencilerde düflündürücü derecede düflüktür. Ö¤rencilerin bu konuya ilgi-
lerinin azl›¤›n›n konunun fizik ve kimya dersleri ile yak›n ba¤lant›l› olmas›ndan kaynakland›¤› düflünül-
mektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNER‹LER

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlara göre orta ö¤retim ö¤rencilerinin en çok ilgi duyduklar› konular
“üreme”, “evrim“ ve “insan biyolojisidir”. En az ilgi duyulan konular ise “sistemler” ile “yap› ve metabo-
lizmad›r”. 

Orta ö¤retim ö¤rencilerini biyoloji konular›na ilgileri cinsiyete göre farkl›l›k göstermektedir. Ancak
biyoloji konular›na ilgide s›n›f seviyesine göre belirgin bir farkl›l›k ortaya ç›kmamaktad›r. 

Biyoloji konular›na ilgi bak›m›ndan cinsiyete göre anlaml› fark›n görüldü¤ü konular “üreme”, “insan
biyolojisi”, “canl›larda davran›fl” ve “evrimdir”. “Üreme” konusuna erkek ö¤renciler k›z ö¤rencilere göre
daha fazla ilgi duymakla birlikte, “insan biyolojisi“, “canl›larda davran›fl“ ve “evrim“ konular›na k›z ö¤ren-
ciler daha fazla ilgi göstermektedirler. 

K›z ö¤renciler “üreme“ d›fl›ndaki tüm biyoloji konular›na erkek ö¤rencilerden daha fazla ilgi duy-
maktad›rlar. 

Lise I. s›n›ftan lise II. s›n›fa geçiflte (üreme ve evrim d›fl›nda) biyoloji konular›na ilgi genel olarak
azalmaktad›r. Ancak ortalamalar aras›nda anlaml› bir fark yoktur.

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlar dikkate al›narak flu öneriler getirilebilir;

1. Araflt›rma sonucunda orta ö¤retim ö¤rencilerinin insan biyolojisine karfl› büyük bir ilgisinin oldu-
¤u ortaya ç›km›flt›r. Orta ö¤retim biyoloji program›nda insan biyolojisi ile ilgili konulara daha faz-
la yer verilerek ö¤rencilerin biyoloji dersine ilgileri artt›r›labilir.

2. Yap› ve metabolizma biyolojinin temel ve önemli konular›ndan biri olmakla birlikte ö¤rencilerin
ilgisini çekmemektedir. Bu konular›n karmafl›k ve dinamik bir yap›ya sahip oluflu a¤›rl›kl› olarak
fizik ve kimya bilgilerini de içermesi muhtemelen ö¤renciler taraf›ndan anlafl›lmas›n› güçlefltir-
mektedir. Bunu mümkün oldu¤unca aza indirgeyebilmek için bu tür konularda disiplinler aras› ça-
l›flmalara önem verilmelidir. Bu da ancak konular›n ifllenifli s›ras›nda konu ile ba¤lant›l› di¤er
alanlar›n gerekli bilgilerine de¤inerek veya di¤er alan ö¤retmenleri ile koordine bir çal›flma ile
mümkün olabilir. 

3. Lise II. s›n›f program›n›n büyük bir k›sm›n› kaplayan sistemler ö¤renciler taraf›ndan s›k›c› bulun-
maktad›r. Sistemlerle ilgili konular günlük yaflamla iliflkili hale getirilirse ö¤rencilerin daha fazla
ilgisini çekecektir.

4. Biyoloji dersi s›ras›nda ö¤rencilerin konuya ilgilerini çekecek belgesel, doküman ya da alan gezi-
lerine yer verilerek ö¤rencilerde ilgi uyand›r›lmaya çal›fl›lmal›d›r.
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