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ÖZET: Bu çal›şman›n amac›, genetik konular›n›n orta

öğretim program ve ders kitaplar›nda ne ölçüde yer ald›ğ›-

n› ortaya ç›karmak; lise öğrencilerinin genetik konular›na

olan ilgileri ile akademik başar›lar› aras›nda bir ilişki olup

olmad›ğ›n› belirlemektir.

Bu amaca yönelik olarak orta öğretim kurumlar›nda

genetik ders kitaplar› ve ders programlar› incelenmiştir.

Öğrencilerin genetik konular›ndaki başar› durumlar›n› be-

lirlemek için  bir başar› testi; genetiğe olan ilgilerini tespit

etmek için de bir ilgi ölçeği haz›rlanm›şt›r. Haz›rlanan

araçlar, 2001-2002 eğitim-öğretim y›l› bahar döneminde,

Ankara’daki orta öğretim kurumlar›nda öğrenim gören 160

lise son s›n›f, fen bölümü öğrencisine uygulanm›şt›r.

Araşt›rmada, okutulan Lise 3 Biyoloji ders kitab›nda-

ki genetik konular›n›n, “Genetik Bilgi Taş›yan Moleküller,

Kal›t›m, Populasyon Genetiği, Biyoteknoloji ve Genetik

Mühendisliği” başl›klar› alt›nda yer ald›klar›, Lise 1 ve Li-

se 2 Biyoloji ders kitaplar›nda ise “Genetik” başl›ğ› alt›nda

bir konunun bulunmad›ğ›, ancak Lise 1 ders kitab›nda, ge-

netik bilgileri içeren konular›n yer ald›ğ› belirlenmiştir.  

Yap›lan istatistiksel analizler sonucunda, yüksek ilgi

düzeyine sahip öğrencilerin genetik testi ortalamas›n›n, or-

ta ve düşük ilgi düzeyindeki öğrencilerin genetik testi orta-

lamas›ndan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Orta ilgi dü-

zeyi grubu ile düşük ilgi düzeyindeki grup aras›nda ise an-

laml› bir fark gözlenmemiştir.

Anahtar Sözcükler: genetik, genetik öğretimi, biyo-

loji öğretimi, orta öğretim 

ABSTRACT: The aim of this research was to find out

the occurrence level of genetics subjects in the secondary

school curriculum and course books. Investigating the inte-

rest of  Lycee students in genetics subjects and the relation

to the academic success of them was also another aim.

To determine the occurrence level of the genetics sub-

jects in secondary education institutes, course materials and

course curriculum were examined. To determine the suc-

cess level of the students in genetics subjects, an achieve-

ment test, a questionnaire form were prepared. Prepared

materials were applied to 160 last year students who were

being educated in secondary education institutions, natural

science section, in Ankara during the 2001-2002 academic

year, spring semester. 

In this research, it was observed that the genetics sub-

jects of the Biology, course book  instructed in the Lycee

3rd class, were grouped into “Molecules carrying genetics

information”, Inheritance, Population Genetics, Biotechno-

logy and Genetics Engineering topics. It was also observed

that, there was no chapter under the topic “Genetics” n the

Lycee 1 and Lycee 2 Biology course books but there were

chapters containing Genetics related information.

As a result of statistical analysis, it  was observed that

the mean of the genetics test of highly interested students

was higher than the mean of the genetics test of medium

and lower interested students. No meaningful difference

was observed between  the group of students with medium

interest and the group of students with low interest. 

Keywords: genetic, genetic teaching, biology teac-

hing, secondary education

1. GİRİŞ

Eğitim, gençlerin gelecekteki başar›lar›n›n

temelidir (Dünya Sağl›k Raporu, 1998). 

2000’li y›llarda biyoteknoloji alan›ndaki ge-
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lişmeler, insanl›ğ›n geleceğini değiştirecek bo-

yuta ulaşmaktad›r. Bunun yan›nda tüm dünyay›

tehdit eden çevre sorunlar› ve sağl›k alan›nda

baz› hastal›klara çözüm aray›ş› da diğer temel

bilimlerle beraber biyolojinin çözmeye çal›şt›ğ›

problemlerdir. İnsanl›ğ› çok yak›ndan ilgilendi-

ren bu konular hakk›nda gelecek kuşaklar›n bil-

gilendirilmesi ancak biyoloji eğitimi ile sağlana-

bilir (Nakipoğlu, 1994).

Biyolojinin bir dal› olan genetik, canl›larda-

ki kal›t›m olaylar›n› inceler. Bu yüzden genetiğe

kal›t›m bilimi de denir. Canl›lardaki yaşamsal

özelliklerin tümünün; örneğin insandaki göz,

saç, ten rengi, boy uzunluğu, davran›şlar ya da

en ilkel canl›lar olan prokaryotlar›n bir enzimi

sentezleyebilme yeteneği gibi kuşaktan kuşağa

aktar›lmas›na kal›t›m denir (Sağlam, 2000).

Başka bir tan›ma göre genetik, organizmalar›n

farkl› kuşaklar›nda ortaya ç›kan, fark ve benzer-

likleri inceleyen ve bunlar›n anlam›n› aç›klama-

ya çal›şan bilim dal›d›r (Vardar, 1986).

Son y›llarda genetikteki bilimsel çal›şmalar,

önemli gelişmelerle karş›m›za ç›kmaktad›r. Gre-

gor Mendel’in 19. yüzy›lda bezelyelerle yapt›ğ›

çal›şmalar›n sonuçlar›, planda olmad›ğ› kadar

yank› uyand›rm›ş ve yüzelli y›l sonra dünyada

ilgi odağ› bilim dallar›ndan biri olan genetiğin

temelini oluşturmuştur (Bozcuk, 2000; Ç›rakoğ-

lu, 2002; William and Cummings, 1996;).

1950’li y›llarda DNA molekülünün yap›s›n›n

ayd›nlat›lmas›yla genetik bilimi, ayr› bir boyut

kazanm›şt›r (Passarge, 2000). O günlerden bu

güne genetik bilimi s›n›r tan›mam›ş ve her nes-

lin tan›k olduğu değişik gelişmelerle yerini ko-

rumuştur. Özellikle son y›llarda moleküler gene-

tik ve gen mühendisliğindeki gelişmeler geneti-

ğin önemini iyice ortaya koymuş, rekombinant

DNA teknolojisi sayesinde, genetik değişiklikler

yap›larak şeker hastalar› için mikroorganizmala-

ra insülin hormonu ürettirilmiştir. Birçok kal›t-

sal hastal›ğ›n erken teşhis ve tedavisi için yön-

temler geliştirilmiş, doku ve organ nakli uyuş-

mazl›klar›n› ortadan kald›rmaya yönelik çal›ş-

malar yap›lm›şt›r. Ayr›ca, antibiyotik, aş›, inter-

feron ve diğer ilaçlar, daha etkili ve daha ucuz

üretilmiş, bitki ve hayvan ›slah çal›şmalar›

önemli bir yol katetmiştir. Son olarak da, bütün

bu gelişmelerin yan›nda gen tedavisi, t›p dünya-

s›nda dikkatleri üzerine toplam›şt›r (Campbell,

1993; Okumuş, 2002; Rothwell, 1993; William

and Cummings, 1996).

Son y›llardaki önemli gelişmelerden biri de

1997 y›l›nda İskoç bilim adam› Dr. Wilmut’un

gerçekleştirdiği “Koyun Kopyalama” olay›d›r.

Yetişkin bir koyundan ald›ğ› vücut hücresinin

çekirdeğini, başka bir koyuna ait çekirdeği al›n-

m›ş bir yumurta hücresine yerleştirerek genetik

anlamda ikiz (Dolly) elde etmiştir (Bozcuk,

2000; Börü vd., 2001; Bulut vd., 2000; Solomon

et al., 2002). Özellikle, 10 y›l kadar önce başla-

t›lan, bu y›l önemli ölçüde ayd›nlat›lan ve insa-

n›n zihnini zorlayan “İnsan Genom Projesi”, ge-

netik biliminin ileriki zamanlarda da popüler bi-

lim dallar›n›n baş›n› çekeceğini göstermektedir

(Solomon et al., 2002). 

K›sacas›, diğer bilim dallar›nda olduğu gibi,

insan›n hayat›n› kolaylaşt›rma ve daha iyi bir

konuma getirme amac›nda olan genetik bilimi

bütün etik tart›şmalara rağmen baş döndürücü

h›zla ve gelişmelerle gündemde kalacakt›r.      

Konunun Önemi

Yaşant›m›zla bu kadar iç içe ve hayat›m›z›

bu denli yak›ndan ilgilendiren genetik bilimi,

ayn› oranda bu bilimin konular›n› bilmemizi ge-

rektirmektedir. Bu önemli bilgilerin, halk›n bü-

yük kesiminde yer edinmesi, okulda verilen eği-

timle başlayacak ve insan ömrü boyunca tecrü-

belerle devam edecektir. Bu bilgilerin verilmesi

ancak ilk ve orta öğretimde oluşturulacak uygun

program, koşul ve yöntemlerle gerçekleştirile-

cek genetik öğretimi ile mümkün olacakt›r.         

Bu çal›şmada genetik konular›n›n orta öğre-

tim program ve ders kitaplar›nda ne ölçüde yer

ald›ğ› araşt›r›lm›ş, hangi konular›n eksik ve ye-

tersiz olduğu ortaya ç›kar›lmaya çal›ş›lm›şt›r.

Buna paralel olarak lise öğrencilerinin genetik

konular›na olan ilgileri ile akademik başar›lar›

aras›nda bir ilişki olup olmad›ğ›n›, varsa bu iliş-
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kinin yönü ve derecesini belirlemek amaçlan-

m›şt›r. Ayr›ca, eğitim programlar›n›n yeniden

gözden geçirilmesinde ve haz›rlanmas›nda katk›

sağlayacak bilgiler ortaya koymak ve önerilerde

bulunmak amaçlanm›şt›r.    

Problem

Genetik  konular›, orta  öğretim biyoloji

program›nda ne derecede yer almaktad›r ve öğ-

rencilerin genetik konular›na duyduklar› ilgi ile

akademik başar›lar› aras›ndaki ilişki nedir? 

Alt Problemler

1. Genetik konular›na, orta öğretim biyoloji

program›nda ne ölçüde yer verilmektedir?

2. Öğrencilerin, genetiğe olan ilgi düzeyleri-

ne göre oluşturulan gruplar aras›nda, genetik ba-

şar› testinden ald›klar› puanlar aras›nda anlaml›

bir fark var m›d›r?

2. YÖNTEM

2.1. Araşt›rma Yöntemi

Orta öğretim kurumlar›nda genetik konular›-

n›n ne derecede yer ald›ğ›n› belirlemek amac›y-

la ders kitaplar› ve ders programlar› incelenmiş-

tir. Öğrencilerin genetik konular›ndaki başar›

düzeylerini belirlemek için bir başar› testi haz›r-

lanm›şt›r. Genetiğe olan ilgilerini tespit etmek

için de bir ilgi ölçeği geliştirilmiştir.

2.2. Evren ve Örneklem

Araşt›rman›n evrenini, Ankara’daki çeşitli

orta öğretim kurumlar›nda öğrenim görmekte

olan lise son s›n›f öğrencileri oluşturmaktad›r.

Araşt›rman›n örneklemini, 2001-2002 eği-

tim-öğretim y›l› bahar döneminde, Ankara’daki

orta öğretim kurumlar›nda öğrenim gören 160 li-

se son s›n›f, fen bölümü öğrencisi oluşturmakta-

d›r. Örnekleme seçilecek okullar, basit rastgele

örnekleme yöntemiyle tespit edilmiştir. 

Araşt›rmaya, Çankaya Dikmen Lisesi, Bah-

çelievler Deneme Lisesi ve Gazi Çiftliği Lise-

si’nden 22 (% 13,75); İncirli Lisesi ve Kayabe-

yaz›toğlu Lisesi’nden 20 (% 12,5); Alparslan Li-

sesi, K›l›çarslan Lisesi ve Mustafa Kemal Lise-

si’nden de 18 (% 11,25) öğrenci kat›lm›şt›r.

Araşt›rmaya kat›lan 160 öğrencinin 84’ü (%

52,5) k›z ve 76’s› (% 47,5) erkektir. Araşt›rma-

da cinsiyetin de önemli olabileceği düşünülerek,

öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağ›l›m› da dik-

kate al›nm›şt›r.

2.3. Veri Toplama Araçlar›

Orta öğretim kurumlar›nda öğrenim görmek-

te olan fen bölümü öğrencilerinin genetik konu-

lar›ndaki başar› ve ilgi durumlar›n› değerlendi-

rebilmek amac›yla, öğrencilere uygulanmak

üzere araşt›rmac› taraf›ndan bir başar› testi ha-

z›rlanm›ş ve bir ilgi ölçeği geliştirilmiştir.

Başar› testi ve ilgi ölçeği haz›rlan›rken lise

ders programlar› ve kitaplar› incelenmiş, konuy-

la ilgili kaynak taramas› yap›ld›ktan sonra baz›

kitap, araşt›rma, tutum ölçeği taslaklar›ndan ve

uzman görüşlerinden faydalan›lm›şt›r. Başar›

testi 30 sorudan, ilgi ölçeği de, 5’li Likert tipi

toplam 29 sorudan oluşmuştur.

2.4. Araçlar›n Güvenirliği

Araçlar haz›rlan›rken, lise 1, 2 ve 3 öğrenim

süresi boyunca işlenen Biyoloji, Sağl›k Bilgisi

ve genetikle ilgili bilgi içeren diğer derslerdeki

genetik konular›n› kapsayacak şekilde olmalar›-

na dikkat edilmiştir. Başar› testi öncelikle 50 so-

rudan oluşturulmuştur. Haz›rlanan araçlar›n ön

uygulamas› Ankara Dikmen Lisesi’nde yap›l-

m›şt›r. Ön uygulama sonuçlar›na bağl› olarak

yap›lan test geliştirme çal›şmalar› sonunda başa-

r› testi, 30 soruyla son halini alm›şt›r. Ayn› şe-

kilde, ilgi ölçeğinin de ön denemesi değerlendi-

rildikten sonra uzmanlara gösterilip kapsam ve

görsellikle ilgili görüşleri al›nm›ş ve ilgi ölçeği-

ne son hali verilmiştir. 

Başar› testinin güvenirliği Kuder–Richard-

son 21 formülü ile hesaplanm›ş ve 0,83 oran›n-

da güvenilir bulunmuştur. İlgi ölçeğinin güve-

nirliğini belirlemek için de Cronbach alfa güve-

nirlik katsay›s› hesaplanm›ş ve bu ölçeğin güve-

nirlik katsay›s› 0,87 olarak bulunmuştur.
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2.5. Verilerin Analizi

Toplanan verilerin istatistiksel değerlendiril-

mesinde Sosyal Bilimler İçin Paket Program

(SPSS) kullan›lm›şt›r. Başar› testinden ve ilgi

ölçeğinden elde edilen, bütün bireylere ait veri-

ler bilgisayara girilmiş ve gerekli analizler yap›l-

m›şt›r. 

Öğrencilerin genetik başar› testi puanlar›, her

doğru soru için bir puan olmak üzere 30 üzerin-

den hesaplanm›şt›r. İlgi ölçeği hesaplan›rken,

“çok ilgilenirim” 5, “ilgilenirim” 4, “karars›-

z›m” 3, “ilgilenmem” 2 ve “hiç ilgilenmem” di-

yen öğrenciye 1 olmak üzere puanlar verilmiş ve

her öğrenciye ait bir puan elde edilmiştir. 

Öğrenciler, ilgi ölçeğinden ald›klar› puana

göre yüksek, orta ve düşük ilgi düzeyi olmak

üzere üç gruba ayr›lm›şt›r. Bu gruplar aras›nda,

genetik başar› testinden ald›klar› puanlar aç›s›n-

dan ortalamalar aras› fark› test etmek için verile-

re tek yönlü varyans analizi uygulanm›şt›r. Fark

var ise, fark›n hangi gruplar aras›nda olduğunu

bulmak için Scheffe testi, gruplara ait varyansla-

r›n eşit olduğu varsay›m›n› test etmek için de

Levene istatistiği (varyanslar›n homojenlik testi)

sonuçlar›na bak›lm›şt›r.

3. BULGULAR

Bulgular alt problemlerin s›ras›yla ele al›n-

m›şt›r.

1. Alt Problem: Genetik konular›na, orta öğ-
retim biyoloji   program›nda ne ölçüde yer veril-
mektedir?

Bu bölümde, orta öğretim biyoloji program-

lar›nda genetik konular›na ne derecede yer veril-

diğine ilişkin inceleme sonuçlar› ve değerlendir-

meler bulunmaktad›r.

Milli Eğitim Bakanl›ğ›, Talim ve Terbiye

Kurulu’nun 23.12.1997 tarih ve 169 say›l› kara-

r› ile kabul edilen ve Şubat 1998 tarih ve 2485

say›l› Tebliğler Dergisinde yay›nlanan Lise Bi-

yoloji Dersi Öğretim Program›na göre haz›rla-

nan Biyoloji kitaplar›nda yer alan, genetik bilgi-

leri içeren konular aşağ›da verilmiştir. 

Lise 1 biyoloji ders kitab›ndaki genetik
bilgileri içeren konular;

Bölüm III: Canl›lar›n Temel Bileşenleri:

Nükleik Asitler, Nükleik Asitlerin Yap›s›.

Bölüm IV: Canl›l›ğ›n Temel Birimi Hücre:

Çekirdek, Çekirdekçik, Kromatin ve Kromo-

zomlar, Hücre Bölünmesi, Mitoz Bölünme, Ma-

yoz Bölünme (Börü vd., 2001).

Lise 2 biyoloji ders kitab›nda, genetikle ilgi-

li hiçbir konu başl›ğ› bulunmamaktad›r. Ayr›ca,

kitaptaki diğer konularda da genetikle ilgili hiç-

bir bilgiye yer verilmemiştir (Sucu vd., 2001).  

Lise 3 biyoloji ders kitab›ndaki genetik
konular›;

Bölüm IV: Genetik Bilgi Taş›yan Molekül-

ler: Nükleik Asitlerin Bulunuşu ve Önemi, Nük-

leik Asitlerin Temel Yap› Taşlar›, Nükleik Asit

Çeşitleri, DNA’n›n Yap›s›, İşlevleri ve Kendini

Eşlemesi, RNA’n›n Yap›s›, Çeşitleri ve İşlevle-

ri, Genetik Şifre, Protein Sentezi.

Bölüm V: Kal›t›m: Genetik Nedir? Olas›l›k

İlkeleri ve Uygulamalar›, Mendel İlkeleri ve

Uygulamalar›, Monohibrit Çaprazlama,  Dihib-

rit Çaprazlama, Çok Alellilik, Eksik Bask›nl›k,

Genotiplerin Araşt›r›lmas› (kontrol çaprazlama-

s›), Kromozom Teorisi, Genler ve Kromozom-

lar, Eşeye Bağl› Kal›t›m, Ayr›lmama Olay›, Ka-

l›tsal Materyalin Değişmesi, Kromozom Mutas-

yonlar›, Nokta Mutasyonlar›, İnsanda Kal›tsal

Hastal›klar, Varyasyon ve Modifikasyon.

Bölüm VI: Populasyon Genetiği: Populas-

yon, Gen Havuzu ve Gen Frekans›, Kararl› ve

Karars›z Populasyonlar, Hardy-Weinberg Kura-

l›, Bir Çift Gene Dayal› Kal›t›m Modeli, Akraba

evlilikleri, Islah, Bir Populasyonun Dengesini

Bozan Etmenler, Göç, İzolasyon,  Mutasyon,

Doğal Seçilim, Genetik Sürüklenme, Eş Seçimi.

Bölüm VII: Biyoteknoloji ve Genetik Mü-

hendisliği: Genetik Mühendisliği, Gen Klonla-

malar› ve Klonlama Araçlar›, Canl› Hücrelerden

DNA İzolasyonu ve DNA Enzimleri, DNA’n›n

Hücreye Aktar›m›, DNA Parmak İzi.
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Lise 3 biyoloji ders kitab›nda, genetikle il-
gili bilgilere dolayl› olarak yer verilen konu-
lar;

Bölüm I: Üreme: Eşeysiz Üreme, Bölünme,

Tomurcuklanma, Sporlanma, Vejetatif Üreme,

Eşeyli Üreme, İzogami, Heterogami, Konjugas-

yon, Partenogenez, Hermafroditizm,

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme, Çiçeğin Ya-

p›s›, Tozlaşma ve Döllenme, Hayvanlarda Döl-

lenme, İnsanda Üreme Sistemi, Üreme Sistemi-

nin Sağl›ğ›, Gen Mühendisliği Yoluyla Koyun

Kopyalama (Okuma Parças›).

Bölüm II: Gelişme ve Büyüme: Bitkilerde

Gelişme ve Büyüme, Hayvanlarda Gelişme ve

Büyüme, Çoklu Doğum, Gelişmede Anormal-

likler, Canl›larda Ömür Uzunluğu, Ölümü Öl-

dürmek (Okuma Parças›).

Bölüm VII: Biyoteknoloji ve Genetik Mü-

hendisliği: Biyoteknolojinin Tan›m› ve Günü-

müzdeki Önemi, Klasik Biyolojik Yöntemler,

Biyoteknolojik Yöntemler.

Bölüm VIII: Canl›larda Davran›ş: Hayvan-

larda Doğal Davran›şlar, Biyolojik Saat Nas›l

Çal›ş›r? (Okuma Parças›).

Bölüm IX: Hayat›n Başlang›c› ile İlgili Gö-

rüşler: Canl›lar›n Evrimi İle İlgili Görüşler (Bu-

lut vd., 2000).

Orta öğretimde haftada 2 saat, zorunlu olarak

okutulan, lise Sağl›k Bilgisi ders kitab›ndaki ge-

netik bilgileri içeren konular;  

Ünite III: Büyüme, Gelişme ve Ruh Sağl›ğ›:

Büyüme ve Gelişmede Rol Oynayan Faktörler,

Genetik. 

Ünite V: Aile Hayat›, Planlamas› ve Ana Ço-

cuk Sağl›ğ›: Çocuklarda Görülen Baz› Sağl›k

Sorunlar›, Doğmal›k Hastal›klar, Akraba Evlili-

ği, Kan Uyuşmazl›ğ› (Sert vd., 2001).

Orta öğretimde zorunlu olarak okutulan Bi-

yoloji ve Sağl›k Bilgisi dersleri d›ş›nda, seçmeli

dersler olan Çevre ve İnsan, Bilim ve Teknoloji,

Bilim Tarihi ders programlar› ve kitaplar› da in-

celenmiştir. İnceleme sonucunda, Bilim Tarihi

ders kitab›nda genetikle ilgili “Genetik Bilimi-

nin Doğuşu” konusunun yer ald›ğ› tespit edil-

miştir. Çevre ve İnsan, Bilim ve Teknoloji ders

kitaplar›nda ise genetik konular›na rastlanma-

m›şt›r (Bayrakdar, 2000; Yüncü, 2001).

Biyoloji program› dahilindeki dersler ve ders

saaatleri incelendiğinde, lise 1 ve lise 2’de biyo-

loji derslerinin 2 saat, lise 3’de biyoloji dersinin

3 saat olduğu belirlenmiştir. Çevre ve İnsan, Bi-

lim ve Teknoloji, Bilim Tarihi derslerinin ise 2

saat olduğu tespit edilmiştir. 

2. Alt Problem: Öğrencilerin, genetiğe olan
ilgi düzeylerine göre oluşturulan gruplar ara-
s›nda, genetik başar› testinden ald›klar› puanlar
aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

Bu bölümde, öğrencilerin genetiğe olan ilgi-

leri ile öğrencilerin genetik konular›ndaki aka-

demik başar›lar› istatistiksel olarak karş›laşt›r›l-

m›şt›r. 

Birinci alt problemin analizi için öncelikle

denekler, genetik ilgi ölçeğinden ald›klar› puana

göre yüksek, orta ve düşük ilgi düzeyi olmak

üzere üç ayr› gruba ayr›lm›ş ve “Grup 1: Yüksek
ilgi düzeyine sahip öğrenciler, Grup 2: Orta ilgi
düzeyine sahip öğrenciler, Grup 3: Düşük ilgi
düzeyine sahip öğrenciler” olarak s›n›fland›r›l-

m›şt›r. Bu gruplar aras›nda, genetik başar› testin-

den ald›klar› puanlar aç›s›ndan ortalamalar aras›

fark› test etmek için verilere tek yönlü varyans

analizi uygulanm›şt›r.

Öğrencilerin genetiğe olan ilgileri ile başar›-

lar› aras›ndaki ilişkilerin betimsel istatistikleri

Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Öğrencilerin ilgi düzeyleri ile başar›la-
r› aras›ndaki ilişkilerin istatistiksel değerlendir-
mesi

Gruplar / 
Genetik S›nav› Standart

İstatistikleri N X Sapma

Grup1 44 18,09 6,64

Grup2 92 15,14 5,82

Grup3 24 13,95 5,56

Toplam 160 15,77 6,16

Gruplara ait varyanslar›n eşit olduğu varsay›-

m›n› test etmek için Levene istatistiği sonuçlar›-

na bak›lm›ş, F= 0,90 p>0,05 olduğundan varsa-

y›m›n sağland›ğ› gözlenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2: Varyanslar›n homojenlik testi
(Başar› Testi)

Levene İstatistiği Sd1 Sd2 P

0,90 2 157 0,40

Analiz sonuçlar›, öğrencilerin genetiğe duy-

duklar› ilgi ile genetik başar› puanlar› aras›nda

anlaml› bir fark olduğunu ortaya koymaktad›r

(F(2-157)= 4,85, p<0,01) (Tablo 3).

Tablo 3: Öğrencilerin genetik başar› puanlar›-
n›n genetik konular›na ilgi düzeylerine göre
ANOVA sonuçlar›

Varyans›n Kareler Serbestlik Kareler
Kaynağ› Toplam› Derecesi Ortalamas›

(KT) (sd) (KO) F

Gruplar aras› 352,14 2 176,07 4,85**

Grup içi 5697,75 157 36,29

Toplam 6049,90 159

**p<0.01

Fark›n hangi gruplar aras›nda olduğunu bul-

mak için yap›lan Scheffe testi sonuçlar›na göre,

yüksek ilgi düzeyine sahip öğrencilerin genetik

testi ortalamas›n›n orta ve düşük ilgi düzeyinde-

ki öğrencilerin genetik s›nav› puan ortalamala-

r›ndan farkl› olduğu ve yüksek ilgi düzeyindeki

öğrencilerin daha başar›l› olduğu gözlenmiştir.

Orta ilgi düzeyi grubu ile düşük ilgi düzeyinde-

ki grup aras›nda ise başar› düzeyi bak›m›ndan

anlaml› fark gözlenmemiştir (Tablo 4).

Tablo 4: İlgi düzeyi grup ortalamalar› aras›nda-
ki farklar için Scheffe testi sonuçlar›

*  Ortalamalar Aras› Fark Anlaml› P= 0,05

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Orta öğretim kurumlar›nda genetik konular›-

n›n ne derecede yer ald›ğ›n› belirlemek amac›y-

la yap›lan incelemede, okutulan Lise 1 Biyoloji

ders kitab›nda, “Genetik” başl›ğ› alt›nda bir ko-

nunun bulunmad›ğ›, ancak, genetik bilgilerini

içeren konular›n yer ald›ğ› tespit edilmiştir. Lise

2 biyoloji ders kitab›nda ise, genetikle ilgili hiç-

bir konu başl›ğ› bulunmamaktad›r. Ayr›ca, ki-

taptaki diğer konularda da genetikle ilgili hiçbir

bilgiye yer verilmemiştir. Lise 3 Biyoloji ders

kitab› incelendiğinde ise genetik konular›n›n,

“Genetik Bilgi Taş›yan Moleküller, Kal›t›m, Po-

pulasyon Genetiği, Biyoteknoloji ve Genetik

Mühendisliği” başl›klar› alt›nda yer ald›klar›

saptanm›şt›r. Kitapta yer alan diğer konularda da

genetik konular›na dolayl› olarak yer verildiği

tespit edilmiştir. Bu  durumda, genetik konular›-

n›n lise son s›n›fa y›ğ›lm›ş olduğu görülmekte-

dir. Bütün bu konular, bir öğrenim y›l›na s›ğd›-

r›lmaya çal›ş›lmas› yerine diğer öğrenim y›llar›-

na da dağ›t›labilir.

Günümüzde biyoloji dersleri, Şubat 1998 ta-

rih ve 2485 say›l› Tebliğler Dergisinde yay›nla-

nan Lise Biyoloji Dersi Öğretim Program›na gö-

re okutulmaktad›r. Program, yeterli s›kl›kta gün-

cellenmediği için eksik kalmaktad›r. Örneğin,

son günlerde en çok ilgi çeken ve en çok konu-

şulan konulardan biri olan İnsan Genom Projesi,

bahsettiğimiz nedenlerden dolay› orta öğretim

programlar›nda bulunmamaktad›r.    

Uygulanan ölçeklerin değerlendirme sonuç-

lar›na göre, genetik konular›na yüksek düzeyde

ilgi duyduğunu belirten öğrenci say›s› 44 (%

27,5) olup, genetik başar› testi ortalamas› 30

üzerinden 18,09’dur. Orta düzey ilgi duyduğunu

belirten 92 (% 57,5) öğrencinin genetik başar›

ortalamas› 15,14’dür. Düşük ilgi duyan 24 (%

15)  kişilik grubun ortalamas› ise 13,95’dir. Bu

sonuçlara göre, öğrencilerin % 85’inin genetik

dersine ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Araşt›r-

maya kat›lan bütün öğrencilerin genetik başar›

ortalamas› 15,77 olduğuna göre, yüksek ilgi dü-

zeyine sahip öğrenci ortalamas›n›n genel ortala-

man›n üstünde, orta ilgi ile düşük ilgi düzeyine

sahip öğrenci ortalamalar›n›n ise genel ortala-

man›n alt›nda olduğu aç›kça görülmektedir. 

Yap›lan istatistiksel analizler sonucunda da,

genetik testindeki başar›n›n, bireylerin ilgi dü-

zeylerine göre anlaml› bir şekilde değişkenlik

Ortalamalar›n Standart % 95 Güven
Fark› Hata P Aral›ğ›

Gruplar Gruplar Alt S›n›r Üst S›n›r

Grup 1 Grup 2 2,94* 1,10 0,03 0,22 5,67

Grup 3 4,13* 1,52 0,02 0,35 7,91

Grup 2 Grup 1 -2,94* 1,10 0,03 -5,67 -0,22

Grup 3 1,18 1,38 0,69 -2,22 4,59

Grup 3 Grup 1 -4,13* 1,52 0,02
Grup 2 -1,18 1,38 0,69 -4,59 2,22
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gösterdiği görülmüştür (F(2-157)= 4,85 p<0,01).

Yüksek ilgi düzeyine sahip öğrencilerin genetik

testi ortalamas›n›n, orta ve düşük ilgi düzeyinde-

ki öğrencilerin genetik s›nav› puan ortalamas›n-

dan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Orta ilgi

düzeyi grubu ile düşük ilgi düzeyindeki grup

aras›nda ise anlaml› bir fark gözlenmemiştir.

Halbuki bu iki grubun genetik başar› ortalamas›

birbirinden farkl› ve orta düzey ilgi grubu orta-

lamas› yüksektir. Ancak bu fark küçük olduğun-

dan istatistiksel anlamda önemli say›lmam›ş ola-

bilir.

Öğrencilerin genetik konular›na olan ilgileri

artt›kça başar›lar› da artacağ›na göre, daha çok

duyu organ›na hitap eden ders araç ve gereçleri

kullan›lmal›d›r. Ayr›ca, uygulamal› olarak veri-

len genetik öğretimi, öğrencilerin derse ilgisini

çekebilir, dolay›s›yla öğrencilerin daha başaral›

olmas›n› sağlayabilir.  

5. ÖNERİLER

Orta öğretim kurumlar›nda, genetik öğretimi-

nin daha etkin ve verimli olmas›nda, eğitim

programlar›n›n yeniden gözden geçirilmesinde

ve haz›rlanmas›nda katk› sağlayabilecek öneri-

leri şu şekilde özetleyebiliriz:

Lise Biyoloji Öğretim Program›, çağ›n geliş-

melerine ve günün koşullar›na uygun olmal›, be-

lirli y›l aral›klar›yla değil, her y›l Üniversite –

MEB işbirliği ile oluşturulacak komisyonlarca

yeniden gözden geçirilerek geliştirilmelidir. Ay-

r›ca y›l içinde öğretmenler, genetikle ilgili

önemli gelişmeleri takip ederek, çeşitli yay›nlar›

s›n›fa getirmesi, öğrencilere önermesi, öğrenci-

leri çeşitli kaynaklara, özellikle ilgili internet si-

telerine yönlendirmesi ve bilgilendirmesi sağ-

lanmal›d›r. Bunun için, öğretmenler bireysel ça-

l›şmalar yapmal›,  MEB – Üniversite işbirliği ile

öğretim y›l› esnas›nda k›sa sürelerle ve peryodik

olarak seminer, konferans vb. etkinlikler düzen-

lenerek öğretmenlerin gelişmelerden haberdar

edilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmal›d›r.

Okullarda, belirli bir program dahilinde öğ-

retmenleri biraraya getirerek, kendi aralar›nda

tart›ş›p fikir al›şverişinde bulunabilecekleri, di-

ğer alanlarda olduğu gibi, genetik alan›ndaki ge-

lişmelerin takip edilmesini kolaylaşt›racak top-

lant›lar düzenlenmelidir.

Lise 2 dersi kapsam›nda genetik konular›n›n

olmamas› ve lise 1’de genetikle ilgili bilgilerin

diğer ünitelerin alt›nda ve yüzeysel işlenmesi, li-

se 1 ile lise 3 aras›nda geçen zaman içinde gene-

tik konular›n›n unutulmas›na sebep olmaktad›r.

Genetik konular› lise 1, 2 ve 3. s›n›flara uygun

şekilde paylaşt›r›lmal›, dolay›s›yla genetik bilgi-

leri öğrencilerde kal›c› öğrenmeler olarak ger-

çekleşmelidir.

Öğrencilerin genetik konular›na olan ilgileri-

ni artt›racak güncel nitelikli  etkinlikler düzen-

lenmelidir. Bu etkinliklerde, Bilimsel kuruluş-

lar, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri ile

MEB ile işbirliğine gidilmelidir. Okullarda, ders

saatleri d›ş›nda (örneğin hafta sonu) genetikle il-

gili, öğrencilerin ilgisini çekebilecek görsel akti-

viteler yer almal›d›r. Bilim kurgu filmleri ve bel-

geseller bu anlamda etkin bir rol oynayabilir.

Belirli zaman aral›klar›nda, genetik dal›nda

yetişmiş, uzman kişiler okullara davet edilerek

seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenmeli,

dolay›s›yla bu uzman kişilerin bilgilerinden fay-

dalan›lmal›d›r. 

Öğrencilerin ilgisini çekebilecek, birden çok

duyu organ›na hitap eden, tepegöz, film, ses

bantlar›, televizyon, slayt, bilgisayar gibi ders

araç ve gereçleri genetik öğretiminde s›kl›kla

kullan›lmal›d›r. Ayr›ca, genetik öğretiminde

mümkün olabildiğince laboratuvarlardan fayda-

lan›lmal›, dolay›s›yla genetik dersi, uygulamal›

olarak verilmelidir. 
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