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ÖZET: Bu araşt›rmada, 1998 y›l›nda iki aşamal› olarak

ÖSS ve ÖYS ile yap›lan üniversiteye öğrenci seçme ve yer-

leştirme sistemi ile 2000 y›l›nda tek aşamal› olarak ÖSS ile

yap›lan öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ortaöğretim

başar›lar› aç›s›ndan karş›laşt›r›lm›şt›r. Araşt›rman›n verile-

ri, sekiz lisede 1998 y›l›nda ÖSS ve ÖYS’ye girenler ile

2000 y›l›nda ÖYS’ye giren öğrencilerden elde edilmiştir.

Bu öğrencilerin 3. s›n›f Türk dili ve edebiyat›, tarih, coğraf-

ya, felsefe grubu, fizik, kimya ve matematik dersi başar›la-

r›n›n 1998 y›l›nda ÖSS ve ÖYS puanlar› ile, 2000 y›l›nda

ÖSS puanlar› ile ilişkisi incelenmiştir. Araşt›rman›n bulgu-

lar›, ortaöğretim başar›s› aç›s›ndan her iki y›lda uygulanan

sistem aras›nda dikkate değer bir fark olmad›ğ›n› göster-

mektedir. Ortaöğretim başar›s›n›n iki aşamal› ve tek aşama-

l› sistemlerde uygulanan s›navlardaki başar›y› aç›klama ve

yordama gücünün birbirine yak›n ve yeterli kabul edilebi-

lecek bir düzeyde olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: üniversiteye giriş s›navlar›, orta-

öğretim başar›s›, ÖSYS, ÖSS, ÖYS,

ABSTRACT: This study aims to compare the secon-

dary school performance scores with the three other univer-

sity entrance exams, the two-staged ÖSS and ÖYS, which

were administered in 1998 to select and place the students

into university and the one-staged ÖSS, which was conduc-

ted with the same purpose in 2000. The data of the study

was collected from the the students having taken the ÖYS

and ÖSS  tests administered in 1998, and the ÖYS test  in

2000. The performances of the third year students in Tur-

kish language and literature, history, geography, philo-

sophy, physics, chemistry and maths  and their relationship

with the 1998 ÖSS and ÖYS scores and the 2000 ÖSS sco-

res were investigated. The findings of the research de-

monstrate that there is no significant difference between

the two systems with respect to the secondary school per-

formance. This means that secondary school performance

is proved to be in the power to explain and predict at a suf-

ficient and acceptable level the performances of the exami-

nations administered first in two stages and then in one sta-

ge.
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1. GİRİŞ

Ülkemizde 1981 y›l›ndan 1998 y›l›na kadar

iki aşamal› s›navla gerçekleştirilen üniversiteye

giriş, 1999 y›l›ndan bu yana tek aşamal› s›navla

yap›lmaktad›r. İki aşamal› s›nav›n birinci aşa-

mas›nda Öğrenci Seçme S›nav› (ÖSS), ikinci

aşamas›nda Öğrenci Yerleştirme S›nav› (ÖYS)

uygulanm›şt›r. 1987 y›l›na kadar s›nav›n ilk aşa-

mas› “seçme”, ikinci aşamas› da “yerleştirme”

amac›yla kullan›lmakta idi. 1987 y›l›ndan itiba-

ren bu iki aşama, iki ayr› s›nav haline getirilerek

her ikisi de seçme ve yerleştirme amac›yla kul-

lan›lmaya başlanm›şt›r (Dökmen, 1992). 1999

y›l›nda s›nav sisteminde yap›lan bir değişiklik

ile ÖYS kald›r›lm›ş ve tüm yükseköğretim prog-

ramlar›na öğrenci seçme ve yerleştirme ÖSS ile

yap›lmaya başlanm›şt›r (ÖSYM, 1999).

Yükseköğretim programlar›n›n kabul ettiği

öğrenci say›s›n›n bu kurumlarda öğrenim gör-
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mek isteyen öğrenci say›s›ndan çok az olmas›,

baz› yükseköğretim programlar›n›n diğerlerin-

den daha çok tercih edilmesi ve her y›l yüksek-

öğrenim görmek isteyen öğrenci say›s›n›n bir

önceki y›la göre artmas›, ülkemizde yükseköğ-

renime girişi önemli bir problem haline getir-

miştir. Bu problemin çözümüne katk› getirmek

amac›yla, s›n›rl› say›da da olsa, yükseköğretime

öğrenci seçme ve yerleştirmede kullan›lan s›-

navlar›n geçerliği ile ilgili baz› araşt›rmalar ya-

p›lm›şt›r. 

ÜSYM (1979) taraf›ndan, 1977 y›l›nda ÜSS

(Üniversiteleraras› Seçme S›nav›) ad› ile üniver-

sitelere öğrenci seçmek amac› ile uygulanan s›-

nav›n geçerliği araşt›r›lm›şt›r. Bu amaçla ÜSS

puanlar›  ile yükseköğretim başar› aras›ndaki

ilişkiye bak›lm›ş ve ÜSS’nin yükseköğretimdeki

başar›y› yordamadaki geçerliğinin yükseköğre-

tim programlar›na göre değiştiği görülmüştür.

ÜSS’nin yükseköğrenime öğrenci seçiminde,

orta puan ranj›ndaki öğrenciler için önem taş›d›-

ğ› belirtilmiş ve bu grupta yordama geçerliğinin

art›r›lmas› için iki aşamal› s›nav yap›lmas› öne-

rilmiştir. 

Aşkar (1985), 1981 y›l›nda ilk kez iki aşama-

l› olarak uygulanan s›nav›n geçerliğini incele-

miştir. On farkl› program türünü kapsayan on

dokuz yükseköğretim program› üzerinde yürütü-

len bu araşt›rmada,  ikinci aşama s›nav›n›n yor-

dama gücü, birinci aşama s›nav›n yordama gü-

cünden daha yüksek bulunmuş; ikinci aşama

testlerinin yükseköğretime öğrenci seçme ve

yerleştirmede daha uygun olduğu sonucuna va-

r›lm›şt›r. Araşt›rma kapsam›na al›-nan yükse-

köğretim programlar›nda, birinci s›n›f dersleri-

nin çoğu ortaöğretim derslerinin devam› say›la-

bilecek nitelikte ve ÖYS puan› yüksek olan

programlarda seçme ve yerleştirme işleminin

daha iyi işlediği; dersleri ortaöğretim derslerinin

devam› niteliğinde olmayan ve ÖYS puan› dü-

şük olan okullarda yordama gücünün daha dü-

şük olduğu görülmüştür.

Oral (1985), lise başar› ölçüleri ile 1982 ve

1983 y›l› ÖSYS puanlar› aras›ndaki uyumu ince-

lemiştir. Araşt›rman›n bulgular›na göre, gerek

lise başar› ölçülerinde, gerekse ÖSYS puanlar›n-

da gözlenen varyans büyük ölçüde “genel öğren-

me” gücünü yans›tmaktad›r. Lise başar› ölçüle-

rine yans›yan zihinsel faktörlerle ÖSYS’deki

testlerde yoklanan zihinsel faktörler aras›nda

büyük ölçüde uyum bulunmuştur. 

Tezbaşaran (1991), 1987 y›l›nda üniversi-te-

ye giriş s›navlar›nda yap›lan değişikliklerin, s›-

nav›n amac›na hizmet etme derecesini incele-

miştir. Bu araşt›rmada, 1987 y›l›ndaki değişik-

likle, s›nav›n yordama gücünde beklenildiği gibi

art›ş olduğu; say›sal alanda güçlü olan adaylar›n

daha çok bu alana, sözel alanda güçlü olan aday-

lar›n da daha çok bu alana yönelik tercih yapt›ğ›

görülmüştür. 

Yukar›da özetlenen araşt›rmalar›n bulgula-

r›ndan, tek aşamal› s›nav›n özellikle orta puan

ranj›ndaki öğrencilerin başar›lar›n› yordamada

yetersiz kald›ğ› ve s›nav›n ikinci aşamas›n›n üni-

versite başar›s›n› yordama gücünün birinci aşa-

mas›ndan daha yüksek olduğu; s›nav›n yordama

gücünün yükseköğretim programlar›na göre de-

ğiştiği görülmektedir. Ayr›ca,  iki aşamal› s›nav-

da uygulanan ÖYS’nin hem üniversite birinci s›-

n›f başar›s›n› yordama gücünün yeterli kabul

edilebileceği, hem de lise başar› ölçüleri ile

uyum içinde olduğu ortaya ç›kmaktad›r. Üniver-

siteye giriş s›navlar›n›n temel amac› yükseköğ-

retimdeki başar›y› yordamak olduğundan, geçer-

lik ile ilgili  olarak yap›lan s›n›rl› say›da araşt›r-

malar›n çoğunluğu da s›nav›n üniversite başar›-

s›n› ne derece yordad›ğ› sorusuna cevap aramak-

tad›r.  Yaklaş›k on beş ile yirmi y›l öncesine da-

yanan bu araşt›rmalar›n sonuçlar›na göre de üni-

versiteye giriş s›navlar›n›n yükseköğretimdeki

başar›y› bir ölçüde yordad›ğ› ve lisedeki başar›

ölçüleri ile uyum içinde olduğu ortaya ç›kmak-

tad›r.

Ülkemizde 25 y›l› aşk›n bir süredir yap›l-

makta olan üniversiteye giriş s›navlar›, orta-öğ-

retimden yükseköğretime geçişi sağlamaktad›r.

Bu s›navlar, 13’ü lise, 11’i meslek lisesi olmak

üzere toplam 24 farkl› ortaöğretim kurumundan

gelen öğrencileri s›nav puanlar›na, tercihlerine

ve yükseköğretim kurumlar›n›n koşullar›na göre

fakülteler, dört y›ll›k yüksekokullar, iki y›ll›k

yüksekokullar ve diğer eğitim kurumlar› olmak
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üzere ülkemizdeki toplam 85 farkl› yükseköğre-

tim program›na yerleştirmektedir (ÖSYM,

2001-1, s. 5-8; ÖSYM, 2001-2, s. 17). Bu yer-

leştirme, adaylar aras›ndan bir yükseköğretimde

başar›l› olma olas›l›ğ› diğerlerinden yüksek

olanlar›n seçilmesi esas›na dayanmaktad›r (Öz-

çelik, 1982). 

İki aşamal› ve tek aşamal› sistemlerde uygu-

lanan ÖSS’nin kapsam› sözel bölüm ve say›sal

bölümden oluşmakta; sözel bölümde Türkçe’yi

kullanma gücü ile sosyal bilimlerdeki kavram ve

ilkelerle düşünme gücünü yoklayan sorular; sa-

y›sal bölümde matematiksel ilişkilerden yarar-

lanma gücü ile fen bilimlerindeki temel kavram

ve ilkelerle düşünme gücünü yoklayan sorular

yer almaktad›r (ÖSYM,1998; ÖSYM,2000).

1999 y›l›ndan itibaren uygulamadan kald›r›lan

ÖYS’de yer alan sorular ise lise öğretim progra-

m›na dayal› olarak haz›rlanm›ş ve bu s›navda

fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilimler

ve yabanc› dil (Almanca, Frans›zca, İngilizce)

testleri  yer alm›şt›r (ÖSYM,1998). Bu tan›mla-

malara ve testlerin içeriğine bak›larak, ÖSS’nin

bir ölçüde yetenek testi, ÖYS’nin de bir ölçüde

başar› testi kapsam›nda düşünülmesi mümkün

görünmektedir. Yetenek testleri ile öğrencilerin

genel öğrenme güçleri; başar› testleri ile belirli

bir alanda kazan›lm›ş, bu alana özel bilgi ve be-

cerileri ölçüldüğünden yetenek ile başar› ölçüle-

ri aras›nda bir ilişkinin olmas› beklenir.  Yete-

nek testleri ile ölçülen genel öğrenme gücü, ön-

ceki öğrenmelere dayanmakta; ayn› zamanda

sonraki öğrenmelerin de bir ölçüde kestiricisi

olabilmektedir. (Murphy ve Davidshofer, 1991).

Böylesine önemli olan bir s›nav›n amac›na

hizmet etme derecesinin, yani geçerliğinin de

yüksek olmas› beklenir. S›nav›n geçerliğinin

önemli bir ölçüsü, yükseköğretim başar›s›n› yor-

dama gücü iken, diğer bir ölçüsü de ortaöğretim

başar›s› ile olan ilişkisidir. Çünkü, gerek iki aşa-

mal› s›navda, gerekse tek aşamal› s›navda öğ-

rencilerin önceki öğrenmelerine dayal› özellik-

leri aras›ndan yükseköğretime temel olanlar

yoklanmaktad›r. Üniversiteye girişte kullan›lan

s›navlar›n yükseköğretime temel olacak lise

derslerindeki başar› ile ilişkisi, bu s›nav›n geçer-

liğine ilişkin bir kan›t oluşturacakt›r.

1999 y›l›nda, ÖYS’nin amaçlar› da ÖSS ile

gerçekleştirilmeye başlanm›şt›r. Yap›lan bu dü-

zenleme, ÖSS’nin geçerliğinin en az ÖYS kadar

olup olmad›ğ› sorusunu akla getirmektedir. Bu

nedenle  bu araşt›rmada, 1998 y›l›nda uygulanan

iki aşamal› s›navda kullan›lan ÖSS ve ÖYS ile,

2000 y›l›nda uygulanan tek aşamal› s›navda uy-

gulanan ÖSS’nin lise ders başar›lar› ile ilişkisi

karş›laşt›rmal› olarak incelenmektedir. Böyle bir

çal›şman›n, ÖSYS sistemlerinin ve kullan›lan s›-

navlar›n geçerliğinin bir yönüyle belirlenmesine

katk› getireceği düşünülmektedir. Bu amaçla,

araşt›rman›n problem cümlesi ve alt problemleri

aşağ›daki gibi belirlenmiştir.

Problem

Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem matema-

tik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin 1998 y›-

l› ÖSS say›sal bölümü ve ÖYS matematik ve fen

bilimleri puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS say›sal bölü-

mü puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r? Lise 3.

s›n›f birinci ve ikinci dönem Türk dili ve edebi-

yat›, tarih, coğrafya ve felsefe grubu derslerinin

1998 y›l› ÖSS sözel bölümü ve ÖYS Türkçe ve

sosyal bilimler puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS sözel

bölümü puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

Alt Problemler

1. Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem ma-
tematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri-
nin 1998 y›l› ÖSS say›sal bölümü ile
2000 y›l› ÖSS say›sal bölümü puanlar›n›
yordama düzeyi nas›ld›r?

2. Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem ma-

tematik dersinin 1998 y›l› ÖYS matema-

tik puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS matematik

puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

3. Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem fizik,

kimya ve biyoloji derslerinin 1998 y›l›

ÖYS fen bilimleri puanlar› ile 2000 y›l›

ÖSS fen bilimleri puanlar›n› yordama

düzeyi nas›ld›r?

4. Lise 3. s›n›f birinci dönem Türk dili ve

edebiyat›, tarih, coğrafya ve felsefe gru-

bu  derslerinin 1998 y›l› ÖSS sözel bölü-

mü ile 2000 y›l› ÖSS sözel bölümü puan-
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lar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

5. Lise 3. s›n›f birinci dönem Türk dili ve

edebiyat› dersinin 1998 y›l› ÖYS Türkçe

puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS sözel bölümü

Türkçe puanlar›n› yordama düzeyi nas›l-

d›r?

6. Lise 3. s›n›f birinci dönem tarih, coğraf-

ya ve felsefe grubu  derslerinin 1998 y›l›

ÖYS sosyal bilimler puanlar› ile 2000 y›-

l› ÖSS sosyal bilimler puanlar›n› yorda-

ma düzeyi nas›ld›r?

YÖNTEM

Bu araşt›rma, 1998 y›l›nda iki aşamal› s›nav-

da uygulanm›ş olan ÖSS ve ÖYS’nin ve 2000

y›l›nda tek aşamal› s›navda uygulanm›ş olan

ÖSS’nin lise dersleri ile olan ilişkilerinin ince-

lendiği betimsel bir çal›şmad›r. 

Araşt›rman›n verileri Tablo 1’de belirtilen

okullardan 1998 y›l›nda ÖSS’ye ve ÖYS’ye gi-

renler ile 2000 y›l›nda ÖSS’ye giren öğrenciler-

den elde edilmiştir. 

Tablo 1. Araşt›rma Kapsam›na Al›nan Okullar 

Okul Ad› 1998 2000

Antalya Aksu Anadolu 106 160
Öğretmen Lisesi

Bal›kesir S›rr› Y›rcal› 209 203
Anadolu Lisesi

Denizli Lisesi 370 474

Malatya Anadolu Lisesi 35 52

Samsun 19 May›s Lisesi 535 789

Samsun Anadolu Lisesi 257 259

Siirt Anadolu Lisesi 23 39

Trabzon Beşikdüzü Anadolu 149 166
Öğretmen Lisesi

Toplam 1684 2151

Bu öğrencilerin, birinci ve ikinci dönem için

ayr› ayr› olmak üzere, lise 3. s›n›f Türk dili ve

edebiyat›, tarih, coğrafya, felsefe grubu, fizik,

kimya ve matematik derslerindeki yaz›l› puanla-

r› ortalamalar› al›nm›şt›r. Ayr›ca, 1998 y›l› lise

ders başar›lar› elde edilen öğrencilerin ÖSS sö-

zel ve say›sal bölüm doğru cevap say›lar› ile

ÖYS Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen

bilimleri alt testleri doğru cevap say›lar› al›nm›ş-

t›r. 2000 y›l› lise ders başar›lar›  elde edilen öğ-

rencilerin ÖSS sözel ve say›sal bölüm doğru ce-

vap say›lar› ile Türkçe, matematik, sosyal bilim-

ler ve fen bilimleri alt testlerinden ald›klar› doğ-

ru cevap say›lar› kullan›lm›şt›r. 2000 y›l›nda

ÖSS’nin alt test puanlar›na ilişkin veriler ÖSYM

kay›tlar›ndan elde edilebilirken, 1998 y›l› ÖSS

için alt testler seviyesindeki puanlar elde edile-

memiştir. Araşt›rma kapsam›na, 1998 y›l›nda

1684 öğrenci, 2000 y›l›nda 2151 öğrenci al›n-

m›şt›r.

Araşt›rmada lise ders başar›s›n›n ÖSS ve

ÖYS başar›s›n› yordama düzeyini saptamak için

regresyon analizi kullan›lm›şt›r. 1998 ve 2000

ÖSS’nin sözel bölümündeki başar› için lise 3. s›-

n›f Türk dili ve edebiyat›, tarih, coğrafya ve fel-

sefe grubu dersleri; say›sal bölümündeki başar›

için matematik, fizik kimya ve biyoloji dersle-

rindeki başar› ölçüt olarak al›nm›şt›r. 1998 ÖYS

ve 2000 ÖSS’nin Türkçe alt testindeki başar›

için Türk dili ve edebiyat› dersi, sosyal bilimler

alt testindeki başar› için tarih, coğrafya ve felse-

fe grubu dersleri, matematik alt testindeki başa-

r› için matematik dersi, fen bilimleri alt testinde-

ki başar› için fizik, kimya ve biyoloji derslerin-

deki başar› ölçüt olarak al›nm›şt›r. Yordama gü-

cünün 0,05’i geçtiği durumlardaki regresyon

denkleminin katsay›lar› dikkate al›nm›şt›r.

BULGULAR VE YORUMLAR

Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem matema-

tik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin 1998 y›-

l› ÖSS say›sal bölümü ile 2000 y›l› ÖSS say›sal

bölümü puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem matema-

tik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinin 1998

ÖSS say›sal bölümü ile 2000 y›l› ÖSS say›sal

bölümü puanlar›na ait regresyon denklemi kat-

say›lar› ve çoklu korelasyon katsay›lar›n›n kare-

leri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Matematik, Fizik Kimya ve Biyoloji

Derslerindeki Başar›n›n 1998 ve 2000 ÖSS Sa-

y›sal Bölüm Puanlar›n› Yordama Bağ›nt›lar›

1998 ÖSS 2000 ÖSS
Say›sal Bölüm Say›sal Bölüm

r2 a b r2 a b

Matem.1 0,28 0,20

Fizik1 0,31 0,53

Kimya1 0,51 6,17 - 0,58 6,36 -

Biyoloji1 0,04 -

Matem.2 0,33 0,30

Fizik2 - 0,37

Kimya2 0,36 14,11 0,18 0,62 -9,46 -

Biyoloji2 0,18 0,29

Tablo 2’de, 1998 y›l› ÖSS say›sal bölüm pu-

anlar›n›n lise 3. s›n›f birinci dönem matematik,

fizik, kimya ve biyoloji dersleri yaz›l› s›nav pu-

an ortalamalar› ile olan çoklu korelasyonunun

0,51; ayn› derslerin ikinci dönem yaz›l› s›nav

puan ortalamalar› ile olan çoklu korelasyonunun

0,36 olduğu görülmektedir. Bu y›lda, ÖSS puan-

lar›n›n derslerle olan ilişkisinde ikinci dönemde

bir azalma vard›r. 1998 y›l›nda lise 3. s›n›f birin-

ci dönem matematik, fizik ve biyoloji derslerin-

deki başar›, ÖSS say›sal bölüm puanlar› için

yorday›c› olurken, kimya dersi başar›s›n›n yor-

day›c› olmad›ğ›; ikinci dönem için ise matema-

tik, kimya ve biyoloji, derslerindeki başar›n›n

ÖSS başar›s› için yorday›c› olduğu, fizik dersin-

deki başar›n›n yorday›c› olmad›ğ› görülmekte-

dir. Birinci dönemde, ÖSS başar›s› için en fazla

fizik dersindeki başar› yorday›c› olurken, ikinci

dönemde matematik dersi başar›s› en yüksek

yorday›c›l›k gücüne sahiptir. 

2000 y›l› ÖSS say›sal bölüm puanlar›n›n lise

3. s›n›f birinci dönem matematik, fizik, kimya

ve biyoloji dersleri yaz›l› s›nav puan ortalamala-

r› ile olan çoklu korelasyonu 0,58; ayn› derslerin

ikinci dönem yaz›l› s›nav puan ortalamalar› ile

olan çoklu korelasyonu 0,62’dir. 2000 y›l›na ait

çoklu korelasyonlar›n hem 1998 y›l›ndan yük-

sek, hem de ikinci döneme ait korelasyonlar›n

birinci dönemde göre daha yüksek olduğu görül-

mektedir. 2000 y›l› lise 3. s›n›f birinci dönem

derslerinden matematik ve fizik derslerindeki

başar› ÖSS başar›s› için yorday›c› olurken, ikin-

ci dönem derslerinden matematik, fizik ve biyo-

loji derslerindeki başar› yorday›c› olmaktad›r.

2000 y›l› ÖSS başar›s› için birinci ve ikinci dö-

nem derslerinden en fazla fizik dersi ÖSS başa-

r›s›n› aç›klamaktad›r. Bu aç›klama miktar›, 1998

y›l›na göre her iki dönem için de oldukça yük-

sektir. 2000 y›l›nda, matematik dersinin birinci

ve ikinci dönem başar›lar›n›n ÖSS başar›s›n›

aç›klama miktar›, 1998’e göre bir düşüş göster-

mektedir. Birinci dönem kimya dersi başar›s›n›n

her iki y›lda da ÖSS puanlar› üzerinde bir etkisi

olmazken, bu dersin ikinci dönemine ait başar›-

s›n›n 1998 ÖSS puanlar› üzerinde etkili olduğu

görülmektedir. Biyoloji dersine ait başar›, 1998

y›l› ÖSS puanlar› üzerinde çok az da olsa etkili

olurken, ikinci dönemdeki etkisi artmakta, 2000

y›l›nda ise bu derse ait ikinci dönem başar›s›n›n

ÖSS puanlar› üzerindeki etkisinin 1998 y›l›ndan

daha fazla olduğu görülmektedir.

Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem matema-
tik dersinin 1998 y›l› ÖYS say›sal bölümü mate-
matik puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS say›sal bölümü
matematik puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

Tablo 3’te, birinci ve ikinci dönem matema-

tik dersi başar›lar› ile 1998 ÖYS ve 2000 ÖSS

matematik puanlar›na ait regresyon denkleminin

katsay›lar› ve çoklu korelasyon katsay›lar›n›n

kareleri verilmiştir.

Tablo 3. Matematik Dersi Başar›s›n›n 1998

ÖYS ve 2000 ÖSS Matematik Puanlar›n› Yorda-

ma Bağ›nt›lar›

1998 ÖYS 2000 ÖSS

Matematik Matematik

r2 0,45 0,44

Matematik 1 a -1,19 1,10

b 0,67 0,67

r2 0,39 0,37

Matematik 2 a 1,52 0,39

b 0,63 0,61

Tablo 3 incelendiğinde, matematik dersi bi-

rinci dönem başar›s›n›n 1998 y›l› ÖYS matema-

tik puanlar›n› aç›klama miktar›n›n 0,45; ikinci
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dönem başar›s›n› aç›klama miktar›n›n 0,39 oldu-

ğu görülmektedir. Birinci ve ikinci dönem mate-

matik dersi başar›lar› 1998 ÖYS matematik pu-

anlar› için, birinci dönemdeki başar›n›n etkisi

daha fazla olmak üzere, yorday›c›d›r. matematik

dersi birinci dönem başar›s›n›n 2000 y›l› ÖSS

say›sal bölüm matematik puanlar›n› aç›klama

miktar› 0,44, ikinci dönem başar›s›n› aç›klama

miktar› 0,37’dir. Birinci ve ikinci dönem mate-

matik dersi başar›lar›n›n 2000 y›l› ÖSS say›sal

bölüm matematik puanlar› için, birinci dönem-

deki başar›n›n etkisi biraz fazla olmak üzere,

yorday›c› olduğu görülmektedir. Her iki y›l için

de, matematik dersinin s›navlar üzerindeki etki-

sinin ikinci dönemde biraz düştüğü gözlenmek-

tedir. matematik dersi başar›s›n›n, 1998 y›l›

ÖYS matematik ve 2000 y›l› ÖSS say›sal bölüm

matematik puanlar› üzerinde benzer etkiye sahip

olduğu söylenebilir.

Lise 3. s›n›f birinci ve ikinci dönem fizik,

kimya ve biyoloji derslerinin 1998 y›l› ÖYS sa-

y›sal bölümü Fen Bilimleri puanlar› ile 2000 y›-

l› ÖSS say›sal bölümü Fen Bilimleri puanlar›n›

yordama düzeyi nas›ld›r?

Tablo 4’te, birinci ve ikinci dönem fizik,

kimya biyoloji dersi başar›lar› ile 1998 ÖYS ve

2000 ÖSS fen bilimleri puanlar›na ait regresyon

denkleminin katsay›lar› ve çoklu korelasyon

katsay›lar›n›n kareleri verilmiştir.

Tablo 4. Fizik Kimya ve Biyoloji Derslerindeki

Başar›n›n 1998 ÖYS ve 2000 ÖSS Fen Bilimle-

ri Puanlar›n› Yordama Bağ›nt›lar›

1998 ÖYS 2000 ÖSS
Fen Bilimleri Fen Bilimleri

r2 a b r2 a b

Fizik1 0,36 0,56

Kimya1 0,58 -22,0 0,15 0,51 -15,21 -

Biyoloji1 0,35 0,14

Fizik2 0,18 0,48

Kimya2 0,42 1,16 0,33 0,52 -6,20 -

Biyoloji2 0,28 0,35

Fizik, kimya ve biyoloji derslerine ait birinci

dönem başar›lar›, 1998 y›l› ÖYS fen bilimleri

sorular›ndaki başar›n›n  0,58’ini, ikinci dönem

başar›lar› da 0,42’sini aç›klamaktad›r. Bu ders-

lerin birinci ve ikinci dönem başar›lar›n›n ÖYS

fen bilimleri bölümündeki başar›y› yorday›c› ol-

duğu görülmektedir. Fizik dersinin birinci dö-

nem başar›s›n› en fazla yordayan ders olduğu,

ikinci s›rada biyoloji, üçüncü s›rada kimya der-

sinin yer ald›ğ› görülmektedir. İkinci dönemde

ise kimya dersi ÖYS fen bilimleri puanlar›n› en

fazla yordarken, ikinci s›rada biyoloji, üçüncü

s›rada da fizik dersi yer almaktad›r. Fizik ve bi-

yoloji derslerinin yorday›c›l›k gücünün ikinci

dönemde düştüğü; kimya dersinin ise yükseldiği

görülmektedir. 

2000 y›l› ÖSS fen bilimleri bölümündeki ba-

şar›n›n 0,51’ini fizik, kimya ve biyoloji dersleri-

ne ait birinci dönem başar›lar›; 0,52’sini de bu

derslerin ikinci dönem başar›lar› aç›klamaktad›r.

Fizik ve biyoloji derslerindeki birinci ve ikinci

dönem başar›s› 2000 ÖSS fen bilimleri bölü-

mündeki  başar› için yorday›c› olurken, kimya

dersi, bu bölümdeki başar› için yorday›c› görün-

memektedir. Fizik dersinin yorday›c›l›k gücü-

nün ikinci dönem düştüğü, biyoloji dersinin yor-

day›c›l›k gücünün ise ikinci dönem artt›ğ› görül-

mektedir. Fizik, kimya ve biyoloji derslerinin bi-

rinci dönem başar›lar›n›n, 1998 y›l›ndaki ÖYS

fen bilimleri başar›s›ndaki değişkenliği aç›kla-

ma miktar› 2000 y›l›ndaki ÖSS fen bilimleri ba-

şar›s›ndaki değişkenliği aç›klama miktar›ndan

fazla iken, ikinci dönemde bu durumun tersine

döndüğü gözlenmektedir. Ayr›ca, fizik dersin-

deki başar›n›n ÖSS’yi yordama gücünün

ÖYS’den fazla olduğu; kimya dersinin ÖSS ba-

şar›s›n› yordamada etkili bir değişken olmad›ğ›;

biyoloji dersinin birinci dönem başar›s›n›n

ÖYS’yi yordama gücünün daha yüksek, ikinci

dönem başar›s›n›n da ÖSS’yi yordama gücünün

daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir.

Lise 3. s›n›f birinci dönem Türk dili ve Ede-

biyat›, tarih, coğrafya ve Felsefe grubu  dersleri-

nin 1998 y›l› ÖSS sözel bölümü ile 2000 y›l›

ÖSS sözel bölümü puanlar›n› yordama düzeyi

nas›ld›r?

Tablo 5’te, birinci ve ikinci dönem Türk dili

ve edebiyat›, tarih, coğrafya ve felsefe grubu

derslerindeki başar› ile 1998 ÖSS ve 2000 ÖSS
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sözel bölüm puanlar›na ait regresyon denklemi-

nin katsay›lar› ve çoklu korelasyon katsay›lar›-

n›n kareleri verilmiştir.

Tablo 5. Türk Dili ve Edebiyat›, Tarih, Coğraf-

ya ve Felsefe Grubu Derslerindeki Başar›n›n

1998 ve 2000 ÖSS Sözel Bölüm Puanlar›n› Yor-

dama Bağ›nt›lar›

1998 ÖSS 2000 ÖSS
Sözel Bölüm Sözel Bölüm

r2 a b r2 a b

Türk Dili ve Ed. 1 0,39 0,26

Tarih1 0,28 21,46 0,21 0,47 8,53 0,19

Coğrafya1 - 0,26

Felsefe Grubu1 -0,12 0,12

Türk Dili ve Ed. 2 0,42 0,33

Tarih2 - 0,14

Coğrafya2 0,24 21,48 0,17 0,47 6,78 0,32

Felsefe Grubu2 - 0,10

Tablo 5’e göre, Türk dili ve edebiyat›, tarih,

coğrafya ve felsefe derslerine ait birinci dönem

başar›s› 1998 y›l› ÖSS sözel puanlar›n›n 0,28’ini

aç›klarken, ikinci dönem başar›s› da 0,24’ünü

aç›klamaktad›r. Bu derslerden Türk dili ve ede-

biyat›, tarih ve felsefe derslerinin birinci dönem

başar›lar› 1998 ÖSS başar›s› için yorday›c› olur-

ken, ikinci dönem derslerinden Türk dili ve ede-

biyat› ve coğrafya başar›s› yorday›c› görünmek-

tedir. Türk dili ve edebiyat›, birinci ve ikinci dö-

nemde 1998 ÖSS başar›s› için yorday›c›l›k gücü

en fazla olan derstir. Bu derslere ait birinci ve

ikinci dönem başar›s› 2000 y›l› ÖSS sözel puan-

lar›ndaki değişkenliğin 0,47’sini aç›klamakta ve

ÖSS sözel puanlar› için yorday›c› olmaktad›r.

Birinci ve ikinci dönem için, ikinci dönemde da-

ha fazla olmak üzere, Türk dili ve edebiyat› ile

coğrafya dersleri en fazla yorday›c›l›ğa sahiptir.

Tarih ve felsefe derslerinin yorday›c›l›ğ›nda,

ikinci dönemde düşme görülmektedir.

Bu derslerdeki başar›n›n 2000 y›l› ÖSS’deki

değişkenliği aç›klama miktar›n›n 1998 y›l›na

göre daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Ay-

r›ca, 1998 y›l›nda coğrafya1 ve tarih2 dersleri,

ÖSS için yorday›c› olmazken, 2000 y›l› ÖSS ba-

şar›s› için bütün derslerin yorday›c› olduğu göze

çarpmaktad›r.

Lise 3. s›n›f birinci dönem Türk dili ve Ede-

biyat› dersinin 1998 y›l› ÖYS sözel bölümü

Türkçe puanlar› ile 2000 y›l› ÖSS sözel bölümü

Türkçe puanlar›n› yordama düzeyi nas›ld›r?

Tablo 6’da, birinci ve ikinci dönem Türk dili

ve edebiyat› dersi başar›lar› ile 1998 ÖYS ve

2000 ÖSS Türkçe puanlar›na ait regresyon

denkleminin katsay›lar› ve çoklu korelasyon

katsay›lar›n›n kareleri verilmiştir.

Tablo 6. Türk Dili ve Edebiyat› Dersi Başar›s›-

n›n 1998 ÖYS ve 2000 ÖSS Türkçe Puanlar›n›

Yordama Bağ›nt›lar›

1998 ÖYS 2000 ÖSS

Türkçe Türkçe

Türk Dili ve r2 0,21 0,26

Edebiyat› 1 a -3,32 10,84

b 0,45 0,51

Türk Dili ve r2 0,14 0,21

Edebiyat› 2 a 1,40 10,41

b 0,38 0,46

Türk dili ve edebiyat› dersine ait birinci dö-

nem başar›s› 1998 y›l› ÖYS Türkçe puanlar›nda-

ki değişkenliğin 0,21’ini, ikinci dönem başar›s›

da 0,14’ünü aç›klamaktad›r. Bu dersteki başar›,

birinci dönemde biraz daha fazla olmak üzere

ÖYS Türkçe puanlar› için yorday›c› olmaktad›r.

Bu derse ait birinci dönem başar›s› 2000 y›l›

ÖSS Türkçe bölümü puanlar›n›n 0,26’s›n›, ikin-

ci dönem başar›s› da 0,21’ini aç›klamaktad›r.

Türk dili ve edebiyat› dersi, birinci dönemde da-

ha fazla olmak üzere 2000 y›l› ÖSS Türkçe bö-

lümü puanlar›n› yordamaktad›r. 1998 ve 2000

y›l›nda, Türk dili ve Edebiyat›n›n s›nav puanla-

r›ndaki değişkenliği aç›klama ve yordama mik-

tar›n›n ikinci dönemde biraz düştüğü görülmek-

tedir.

Lise 3. s›n›f birinci dönem tarih, coğrafya ve
Felsefe grubu  derslerinin 1998 y›l› ÖYS sözel
bölümü Sosyal Bilimler puanlar› ile 2000 y›l›
ÖSS sözel bölümü Sosyal Bilimler puanlar›n›
yordama düzeyi nas›ld›r?

Tablo 7’de, birinci ve ikinci dönem tarih,

coğrafya ve felsefe grubu derslerindeki başar› ile
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1998 ÖSS ve 2000 ÖSS sosyal bilimler puanla-

r›na ait regresyon denkleminin katsay›lar› ve

çoklu korelasyon katsay›lar›n›n kareleri veril-

miştir.

Tablo 7. Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu

Derslerindeki Başar›n›n 1998 ÖYS ve 2000 ÖSS

Sosyal Bilimler Puanlar›n› Yordama Bağ›nt›lar›

1998 ÖYS 2000 ÖSS
Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler

r2 a b r2 a b

Tarih1 0,43 0,28

Coğrafya1 0,29 -22,29 0,18 0,38 0,26 0,30

Felsefe Grubu1 - 0,17

Tarih2 0,28 0,27

Coğrafya2 0,19 -9,68 0,18 0,35 2,76 0,31

Felsefe Grubu2 - 0,15

Tablo 7’ye göre tarih, coğrafya ve felsefe

derslerinin birinci dönem başar›lar› 1998 ÖYS

sosyal bilimler puanlar›ndaki değişkenliğin 0,29’

unu, ikinci dönem başar›lar› da 0,19’unu aç›k-

lamaktad›r.Tarih ve coğrafya derslerinin birinci

ve ikinci dönem başar›lar›n›n 1998 ÖYS sosyal

bilimler puanlar› için yorday›c› olduğu, felsefe

dersindeki başar›n›n ise yorday›c› olmad›ğ›

görülmektedir. Tarih dersine ait başar›, 1998

ÖSS sosyal bilimler puanlar› üzerinde daha fazla

yorday›c›l›ğa sahiptir. Hem bu dersin yordama

gücünde, hem de üç dersin ÖYS sosyal bilimler

puanlar›ndaki değişkenliği aç›klama gücünde

ikinci dönemde düşme görülmektedir. Bu ders-

lere ait birinci dönem başar›lar›, 2000 ÖSS sos-

yal bilimler puanlar›ndaki değişkenliğin 0,38’ini,

ikinci dönem başar›lar› da 0,35’ini aç›klamakta

ve her iki dönemin başar› puanlar›, 2000 ÖSS

sosyal bilimler puanlar› için yorday›c› olmak-

tad›r. 2000 y›l› puanlar›nda, birinci dönemden

ikinci döneme geçişte hem korelasyon katsay›-

lar›nda hem de yordama katsay›lar›nda 1998 y›-

l›na göre daha az bir düşüş gözlenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araşt›rmada, 1998 y›l›nda iki aşamal› ola-

rak ÖSS ve ÖYS ile yap›lan üniversiteye öğren-

ci seçme ve yerleştirme sistemi ile 2000 y›l›nda

tek aşamal› olarak ÖSS ile yap›lan öğrenci seç-

me ve yerleştirme sistemini ortaöğretim başar›-

lar› aç›s›ndan karş›laşt›rmas› amaçlanm›şt›r.

Araşt›rman›n bulgular› genel olarak incelendi-

ğinde, ortaöğretim başar›s› aç›s›ndan her iki y›l-

da uygulanan sistemlerin birinin diğerine tercih

edilebileceği yönünde belirgin bir durum görün-

memektedir. Ortaöğretim başar›s›n›n iki aşama-

l› ve tek aşamal› sistemlerde uygulanan s›navlar-

daki başar›y› aç›klama ve yordama gücü birbiri-

ne yak›n ve yeterli kabul edilebilecek düzeyde-

dir. 

Bununla birlikte, araşt›rma bulgular›nda dik-

kati çeken baz› noktalar vard›r. Bunlardan birin-

cisi, lise 3. s›n›f kimya dersi birinci ve ikinci dö-

nem başar›lar›n›n 2000 y›l› ÖSS say›sal bölüm

ve fen bilimleri başar›s›n› yordamada etkili ol-

mad›ğ›; bu dersin birinci dönem başar›s›n›n

1998 y›l› ÖSS say›sal bölüm puanlar›n› yorda-

mad›ğ›, ikinci dönem başar›s›n›n yordad›ğ› gö-

rülmüştür. Kimya dersinin 1998 y›l› ÖYS fen bi-

limleri puanlar› başar›s›n› yordama gücünün ol-

duğu dikkati çekmektedir. Bu durum, 2000 y›-

l›nda daha fazla olmak üzere, kimya dersine ait

konular›n ÖSS’de daha az yer almas›ndan ya da

sorular›n lise ders program› ile daha az ilgili ol-

mas›ndan kaynaklanm›ş olabilir. 

Dikkati çeken ikinci bir nokta, felsefe grubu

dersleri ile ilgilidir. Felsefe grubu derslerinin bi-

rinci dönemine ait başar›n›n 1998 y›l› ÖSS sözel

bölümdeki başar›y› yordama gücü yok görün-

mekte, ikinci dönem başar›s› da ÖSS sözel bö-

lüm başar›s›n› yordamamaktad›r. Bu derslerin

1998 ÖYS sosyal bilimler puanlar›ndaki başar›-

y› yordama gücünün olmad›ğ›; 2000 y›l› ÖSS

sözel bölüm ve sosyal bilimler puanlar›n› yorda-

ma gücünün olduğu görülmektedir. Bu durum,

felsefe grubu derslere ait davran›şlar›n 2000 y›l›

ÖSS’de daha fazla yokland›ğ›n›n bir göstergesi

olabilir.

Araşt›rmada dikkati çeken bir başka nokta da

1998 ve 2000 y›l›nda uygulanan s›navlar›n say›-

sal alanlarla ilgili bölümlerinin, sözel alanlarla

ilgili bölümlerine göre lise dersleriyle ilişkisinin

daha fazla olmas›d›r. Say›sal ve sözel bölümle-
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rin lise dersleri ile ilişkisi aras›ndaki fark, 1998

y›l›nda uygulanan s›navlarda daha fazlad›r. Ya-

ni, 1998 y›l› ÖSS’nin sözel bölümünün lise ders-

leri ile ilişkisi 2000 ÖSS’ye göre daha az görün-

mektedir. Yine, 1998 ÖYS sosyal bilimler puan-

lar›n›n lise dersleri ile olan ilişkisi 2000 ÖSS’nin

sosyal bilimler bölümü puanlar›n›n lise dersleri

ile ilişkisinden daha düşüktür. Bu durum, bu s›-

navlarda, sözel bölümlerde yer alan sorular›n, il-

gili derslerdeki davran›şlar› daha az yoklamas›n-

dan kaynaklanm›ş olabilir. Bu sonuca yol açabi-

lecek bir başka neden de, sözel bölümün yokla-

d›ğ› öğrenmelerin, say›sal bölüm kadar okul öğ-

renmelerine bağ›ml› olmamas›; sözel alandaki

öğrenmelerin okul d›ş› ortamlarda, say›sal alana

göre daha kolayl›kla öğrenilebilmesi olabilir.

Ancak, 2000 y›l›nda uygulanan ÖSS’nin sözel

bölümünün ilgili lise dersleri ile olan ilişkisi

1998 y›l›na göre daha fazla görünmektedir.

Bu araşt›rmadan elde edilen sonuçlar, 1998

ve 2000 y›l›nda uygulanan s›navlar›n lise dersle-

ri ile ilişkisi bak›m›ndan aralar›nda dikkate de-

ğer bir fark olmad›ğ› doğrultusundad›r. ÖSS’nin

yetenek s›nav›na benzerliğinin daha fazla olma-

s›na rağmen lise dersleri ile ÖYS’ye benzer iliş-

ki göstermesi Oral (1985)’›n araşt›rmas›ndan el-

de ettiği sonuçlarla aç›klanabilir. Bu araşt›rma-

da, hem lise başar› ölçülerinde gözlenen varyan-

s›n hem de ÖSYS puanlar›nda gözlenen varyan-

s›n büyük bölümünün “genel öğrenme gücü” ad›

verilen bir değişkenden kaynakland›ğ› ortaya

ç›km›şt›r. 1998 y›l›nda uygulanan ÖSS ve ÖYS

ile 2000 y›l›nda uygulanan ÖSS’nin lise başar›

ölçüleri ile ilişkili bulunmas›, Oral’›n araşt›rma-

s›nda ortaya ç›kan durumun geçerliğini korudu-

ğunun bir göstergesi olabilir. 

Bu araşt›rma, 2000 y›l›nda uygulanan

ÖSS’nin geçerliliği, lise başar› ölçüleri ile karş›-

laşt›r›larak incelenmiştir. Ancak ÖSS’nin temel

amac›, üniversitedeki başar›y› yordamakt›r. Bu

nedenle, iki aşamal› ve tek aşamal› sistemlerde

uygulanan s›navlar›n üniversite başar›s›n› yor-

dama gücü araşt›r›l›p, sonuçlar birlikte değerlen-

dirilerek bir karara var›lmal›d›r. 

Bu araşt›rmada, 24 farkl› lise türünden genel

liseler, Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen li-

seleri birlikte incelenmiştir. Lise türlerinin ayr›

ayr› incelenmesi, üniversiteye giriş s›nav›n›n ge-

çerliğinin okul türlerine göre değişip değişmedi-

ğini ortaya ç›karabilir.
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