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ÖZET 

Bu araştırmada, ortaöğretimdeki birçok lise türünden biri olan Teknik liselerde 

öğrenim gören öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve alan 

değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Teknik lise öğrencilerin biyoloji 

dersine yönelik tutumlarını belirlemek için, Koçakoğlu ve Türkmen (2010)  

tarafından geliştirilen “Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve 3 maddeden 

oluşan “Kişisel Bilgiler Formu”  kullanılmıştır. Tutum ölçeğinin Cronbach-Alfa 

güvenirlik katsayısı 0,94’tür. Ölçek, İstanbul ilinin Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı tüm Teknik Liselerine 2013-2014 eğitim öğretim yılının II. 

Döneminde öğrenim gören 945 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonuçları SSPS 

programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Teknik lise öğrencilerinin 

tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin tutumları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin okuduğu alanlara göre 

tutumlarına bakıldığında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. RTV alanında okuyan 

öğrencilerin hem Bilgisayar alanı öğrencileri hem de Diğer (Harita, Mobilya, Kimya 

Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojisi) alanları öğrencilerinin puanları arasında 

RTV lehine, Elektronik ve Diğer kategorisindeki alanlarda okuyan öğrencilerin 

puanları arasında ise Elektronik lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bunların dışındaki 

alanlarda anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate Technical High School students’ attitude towards 

biology course in terms of the variables of gender and major. The scale of “Attitude 

Towards Biology Course” that was developed by Koçakoğlu ve Türkmen (2010) in 

order to assess students’ atttude towards biology course and “Personal Information 

Form” that was consisted of 3 items were utilized in this study. The Cronbach-Alfa 

coefficient of the attitude scale is 0,94. 945 students who are studying in Technical 

High Schools, which are affiliated to National Education Ministry, in the district of 

Bayrampaşa in the city of İstanbul were administered the scale in the spring semester 

of 2013-2014. The results were analyzed by using the statistical package SPSS. 

Technical High School students’ scores of attitude were found to be in moderate 

level. The results revealed no significant difference between the students’ scores in 

terms of gender. However, significant differences were found between the students’ 

scores in terms of the major they were enrolled. There was a significant difference 

between the scores of students who study in Radio-Television (RTV) and those who 

study in Computer and those who study in Other (Mapping, Furniture, Chemistry, 

Electric-Electronic ve Machine Technology) major as well as the scores of students 

who study in Electronic and Other in favor of those who study in RTV and 

Electronic. No significant difference were found between the scores of the students 

who study in other majors. 

 

Keywords: Attitude towards biology course, Technical High School, gender, major.

 

    



 
 

 
 

   1.GİRİŞ  

 İçinde bulunduğumuz teknoloji ve bilişim çağında yapılan çalışmalar oldukça hızlı 

bir şekilde ilerlemektedir. Toplumların gelişmesinde toplumu oluşturan kişilerin 

yeterli düzeye gelmesi ve bu sayede eğitimli kişilerin oluşturduğu toplumun da 

kalkınmasında en büyük rolü oynayan eğitim sistemleri, bu hızlı ilerleyişten nasibini 

almıştır. Toplumların günümüz çağına ayak uydurabilmesi için uyguladığı eğitim 

sistemi; çok yönlü inceleme yapabilen, araştıran ve meraklı, yeni projeler 

oluşturabilen bir sistem şeklinde olmalıdır. 

1.1 Eğitime Genel Bakış 

1.1.1 Eğitim 

Eğitim tarihsel bir süreç içinde Ertürk (1972), Özden (1998), Gökçe (2000) gibi 

eğitimciler tarafından farklı özellikleri ile tanımlanmıştır. Bu farklılıklar 

birleştirildiğinde eğitim; bireyin özel yeteneklerini (bilişsel, sosyal ve özel yeteneğe 

bağlı olarak) yaşadığı ortamda kültür ve sosyal yapısına uygun olarak geliştirilmesi 

ve bu bireylerin ilerideki konum ve iş hayatındaki yaşantı ve pratik uygulamalara 

hazır bulunmaları için yapılan tüm çalışmalara denir (Eskicumali, 2002).  Eğitim 

bireyin kendi tecrübeleri sonucunda kasıtlı olarak, istendik yöndeki davranışları 

oluşturma süreci olarak da tanımlanmıştır (Ertürk,1994). Geniş alanda eğitim bireyin 

bulunduğu çevrede kendi hariç tüm olay, kuruluş ve şahısları zihinsel, duygusal ve 

sosyal yönlerde kendi üzerindeki dönütlerini tanımlamaktadır. Süreç olarak 

düşünüldüğünde eğitim, davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlanır. Bu

süreç insanın dünya ile tanıştığı ilk günden ömrünün sonuna kadar sürer 

(Şişman,1999).  



 
 

2 
 

Günümüzde eğitim sistemimizin temel amacı öğrencilere bilgiye ulaşma yeteneği 

vermek olmalıdır ve eğitim, hazır bilgi vermeden, anlayarak öğrenen ve farklı 

durumlarda sorunlarda sorunları çözebilen ve bilimsel yöntemleri kullanabilen

 öğrenciler ile mümkün olur (Kaptan 1998). Öğrenciler sadece günlük yaşantılarında 

uygulayabilecekleri bilgileri kullanırlar (Özer,1997). Eğitim sürecinde öğrencilerin 

kişisel ayrıcalıklarını öne çıkaran öğrenme-öğretme yaklaşımları kullanılmalıdır 

(Dening,2004). 

 1.1.2 Öğrenme ve öğretim 

 Eğitim dendiğinde öğrenme ve öğretim akla gelir. Öğrenme; kişinin yaşantısında hiç 

karşılaşmadığı özelliği yapabilmek ve onu yineleyebilmektir. Başka bir ifade ile 

bireylerde yaşantıları sonucu kalıcı iz bırakan değişimlerdir (Yalın & Özdemir, 

1998). Öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bireyin öncelikle bilgiye ihtiyaç 

duyması, motive olması, öğrenilecek bilgi hakkında bilgi birikimi, kalıtım vb. 

faktörlerden etkilenir. 

Öğretim; öğrenmeyi sağlamak amacıyla gerekli şartlarını planlanması, işlenmesi ve 

sonuçlandırılması sürecidir (Aydın, 1999). Öğretimde belirli hedef ve hedefler 

vardır, bunlara ulaşabilmek için öğrenmeye uygun koşullar sağlanır. 

Bu amaçla bireylerin öğrenme ve öğretimi sistemli bir şekilde alabileceği kurumlar 

kurulmuştur. Türkiye Milli Eğitim Sistemi de 14 Haziran 1973’de kabul edilerek 

sistemli bir şekilde eğitim çalışmalarını uygulamaya başlamıştır. Bu sistem 1739 

sayılı milli eğitim temel kanuna göre uygulamaya konulmuştur. Türk milli eğitimini 

genel amaçları içinde Milli Eğitim temel kanunu tüm T.C vatandaşlarını, bilimsel 

düşünme yetisine sahip, üretken, gelişime açık fertler olarak yetiştirmeyi 

hedeflemiştir (MEB Temel Kanunu, 1973). Bu yasaya göre eğitim sistemi örgün ve 

yaygın olarak iki farklı yönde uygulanmaktadır. 

Örgün eğitim belirli yaş gruplarındaki önceden hazırlanmış amaç ve programla göre 

sınırlı sürelerde özel mekanlarda verilen eğitimi kapsamaktadır. Örgün eğitimi 

oluşturan gruplar okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretimdir (Şişman,1999). 

1.1.3 Ortaöğretimin amaçları.  

Türk Milli Eğitim sisteminde ortaöğretim amaçları arasında, çağın ihtiyacı olan 

bireyi yaşadığı ortama hazırlamaktır. Bu yolla bireyin teknolojiyi kullanabilme, proje 
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üretebilme, sorumluluk sahibi olma ve etik değerleri taşıma gibi niteliklere sahip 

olması amaçlanmıştır (MEB, 2013). 

1.2 Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış 

1.2.1 Mesleki ve teknik eğitimi 

Tüm uluslar gibi ülkemiz de çağımızın gerektirdiği bilimsel, ileri görüşlü ve 

teknolojik donanımı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli Eğitimin 

öngördüğü sınırlar dahilinde ihtiyaç duyulan her türlü çalışma alanlarına ait teknik ve 

meslek eğitiminin planlanması yürütülmesi, teknolojik ilerlemelere uyumunun 

sağlanması ve kontrolü olarak bu teknik ve mesleki eğitim belirtilebilir (Alkan, 

Doğan & Sezgin, 1994). 

Teknik ve Mesleki eğitim, her tür gelişmede ilerlemiş başarılı milletler gerek yetenek 

gerekse uygulamalı eğitim yoluyla statü kazandırmayı hedefleyen iş kolu şeklinde 

ifade edilmektedir (Öçal, 2008). Bu eğitimin hedefi, öğrencileri üretimde etkili, 

uygulamalı iş alanlarında, pazarlama ve diğer teknik çalışma alanlarında iş ve 

mesleki gerekli donanımı vermek ve mesleklerinde ilerlemek için gerekli olan 

yükseköğretim kurumlarına geçişteki temel eğitimi vermektir (Eşme, 2007). 

Liselerin Teknik kısımlarında, diğer meslek okullarında uygulanan müfredatlara ek 

olarak, diğer lise gruplarındaki fizik, kimya ve biyoloji derslerinde de benzer bir 

müfredat uygulanmaktadır.  Buna bağlı olarak mesleki teknik eğitim veren 

okullardaki öğrencilerin yükseköğrenime geçme başarısı da daha yüksektir (TEKEV, 

2007). 

1.2.2 Mesleki ve teknik eğitimin tarihsel gelişimi  

Mesleki eğitim uzun bir zamandır var olmuştur. Sanayi devriminden önce mesleki 

eğitim, okulda öğretiminden ziyade usta çırak ilişkisi şeklinde devam etmiştir. Tarih 

boyunca bizim toplumumuzda ise XVIII yüzyıla kadar olan zamanda usta çırak 

şeklinde devam eden mesleki eğitim, Selçuklu imparatorluğunda Ahilik sistemi, 

Osmanlı imparatorluğu döneminde ise Lonca teşkilatları gibi kurumlarca 

yürütülmüştür. Bu sistemde çocuklar ustaların yanında çırak olarak başladıktan sonra 

kalfalığa ve sonrasında ustalığa yükselirdi. Bazı durumlarda ise devlet kuruluşlarında 

kalifiye eleman ihtiyacı için kurs veya okullardan karşılanırdı (Semiz & Kuş, 2004). 
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Sanayi devrimi, tüm dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da mesleki eğitimin 

formal eğitim biçiminde yapılması gerekliliğini doğurmuştur (MEB,2013). Osmanlı 

İmparatorluğunun son dönemlerinde teknik eğitimin okullarda güncel gelişme 

ışığında Mesleki Teknik Eğitim kuruluşlarının ilk örnekleri 19. Yüzyılda 

görülmüştür (Semiz & Kuş, 2004). Önce 1860 ve 1864 de ıslahhane olarak açılmış 

bu okulların modern anlamda ilk örneği İstanbul sanayi mektebidir ve aynı yüzyılda 

açılmıştır. Sanayi ağırlıklı derslerin ve müfredatın, uygulandığı mimarlık, makine, 

demircilik gibi imalat eğitimin verildiği İstanbul sanayi mektebi önemli bir okuldur 

(Akyüz, 1982).  

Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğunun değişik köşelerinde birçok meslek 

okulu açılmıştır. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün talimatlarıyla Mesleki Teknik 

Eğitimin modernleştirilmesi hızlandırılmıştır. Ülke 1931’de çıkarılan bir yasa ile 

bölgelere ayrılarak, bölge sanat okulları oluşturulmuş ve bu okulların malî ve 

yönetimi bölgeye dahil illerden karşılamak üzere  “Bölge Sanat Okulları” haline 

getirilmiş ve geliştirilmiştir (MEB,2013).  

Bölge Sanat Okullarının açılması zorunlu olarak Teknik ve Mesleki Eğitimin 

kurumsallaşmasına yol açmıştır. Daha sonra bu kurumları gelişerek VII. Beş Yıllık 

Kalkınma Plânında, devletin gündemine alınmıştır. Modern teknolojinin 

geliştirilmesi, bu teknolojinin üretimindeki ve kullanılmasındaki kalifiye insan 

yetiştirilmesinin önemine değinilmiştir.  Bundan dolayı Teknik ve Mesleki Eğitime 

her eğitim kademesinde dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmıştır (Şahin, Okay & 

Özdemir, 2007 ). 

Daha sonraki Kalkınma Planında bu okulların müfredat ortaklığının sağlanması, 

okulların birbirleri ile uyumlu çalışması için ciddi uygulamalar yapılmıştır(Kazu  

&Demirli 2002). 

Teknik ve Meslek liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak için ilk olarak 1937 

tarihinde Ankara’da Yüksek Teknik Öğretmen okulu faaliyete geçmiştir. Yüksek 

öğretim kurumları ile bu okullar farklı meslek alanlarına göre çeşitlendirilmiştir.  
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1.3 Fen Bilimleri ve Biyoloji 

 1.3.1 Fen bilimleri 

Tüm insanlarda doğumundan ölümüne kadar merak etme, çevresini inceleme 

özellikleri vardır. Dünyayı ve içerisinde bulunduğu çevreyi inceleme gizli 

özelliklerini araştırma etkinliklerine fen denir. Fen tüm olaylar arasındaki ilişkileri 

fark etmede yeni bilgilerin oluşmasında bilim adamlarını olumlu yönde motive 

edebilir (Soylu, 2004). 

Fen bilgisi tüm çevredeki canlı cansız etkileşimlerinin en iyi şekilde anlaşılabilmesi 

için deney, gözlem nicel sonuçlara göre uygulama yapan bir bilim dalıdır 

(Temizyürek, 2003). Öğrenciler fen bilgisi dersleriyle ilk kez ilköğretimde 

karşılaşırlar. Bu derste içinde yaşadıkları çevreyi gözlemleme ve bilimsel yönde 

araştırma şansı bulurlar. Çevreye ayak uydurabilen, yaşadıkları olaylara bilimsel 

açıdan yaklaşabilen özelliğe sahip olurlar (Akgün, 2004).  Bu derste aynı zamanda, 

İlköğretim öğrencileri olaylar karşısında sebep sonuç bağlantılarını hatasız 

oluşturabilirler ve ayrıca yeni fikirler geliştirebilme özelliğini kazanırlar 

(Temizyürek, 2003). 

1.3.2 Biyoloji ve biyoloji dersi 

Fen bilimlerinin içinde yer alan bir ana bilim dalı biyoloji de, dünya üzerindeki tüm 

canlıların yapılarını, yaşam mücadelelerini, yapısal farklılıklarını, birbirleriyle olan 

uyum ve uyumsuzluklarını inceleyen, sürekli gelişen dünyadaki canlı cansız tüm 

varlıklarla olan ilişkilerini inceleyen birçok bilim dalı ile ilişkili geniş kapsamlı bir 

bilim dalıdır (Parlak, 2007).  Canlıların yaşaması için gerekli olan tüm şartlar, 

yaşadıkları ortamla ilgili tüm sorunlar, ayrıca doğanın en üst canlısı olan insanın 

yaşaması için gerekli olan beslenme ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilme 

konusunda bilgi sahibi olmak için tüm bireyler temel biyoloji eğitimi almalıdır 

(Sucuoğlu, 2003). Bu eğitimle öğrenciler çevrelerini yakından tanırken aynı zamanda 

analitik düşünme, sosyalleşme ve fikir yürütme özelliklerini kazanırlar. Bedenlerini 

tanıyıp sağlıklarını korumak adına kullanabilecekleri birikimleri edinirler. Biyoloji 

eğitimi programlanmış hedeflere göre biyoloji kapsamındaki bilgileri ve bu bilgilerin 

gerektirdiği yaşantısal değişiklerin kazandırılması ve yaşam boyu kullanabilmeleri 

uygulanan etkinliklerin tamamıdır (Çıtak,2001).  Bu sebeple günümüz dünyası için 

biyoloji eğitimi vazgeçilmez bir gerekliliktir.  
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Canlılar dünyasını inceleyen bilim dalı olan biyoloji dersinin başlıca hedefleri 

a)Bireyin bir gruba dahil olmasını sağlamak. b) Bireye kendine yetebilme hissini 

vermek. c) Sorunların üstesinden gelmeyi öğretmek d) Daha çok malzeme ile deney 

yapabilmeyi öğretmek. e) Pratik uygulamalar yapmayı ve bu uygulamaların nasıl 

yapıldığını öğretmek.  f)  Varlıkların kendi arasındaki ve dış dünya ile ilişkilerini 

öğretip uygulatmak, g) bilimsel algılama becerisini yükseltmek, h) düşünceleri rahat 

ifade edebilme ve eleştirebilme yeteneği kazandırmak, i) yaşadığımız ortamın 

değerini ve önemini kavratmak. j) öğrencileri yaşadığımız çağa uygun şekilde 

biyoloji ile ilgili güncel çalışmaları merak ettirip ilgilenme seviyesine ulaştırmaktır 

(Parlak, 2007). Bu ders fizik ve kimya dersleri ile karşılaştırıldığında sosyal ve 

araştırmacı özelliği ile farklılık göstermektedir. 

1.4 Tutum ve Biyoloji Dersine Karşı Tutum 

Tutum insanların birbirlerine ve çevresindeki canlı ve cansız objelere ve bunlarla 

olan durumlarının algılamalarındaki değişimlerdir (Akyol & Dikici, 2009). Tutum 

insan davranışlarının yönlendirilmesinde, önemli etkiye sahip olan duygu ve 

bilişselliğe bağlılık (Ekici, 2002) olarak kabul edilmektedir. Ayrıca tutumun kişiye 

özel olması kendisinin algıladığı objeye karşı her tür ilgisi tavırlarında olgunluk ve 

tutarlılık kazandırır (Tavşancıl, 2005). Tutumlar ruhsal ve yaşantısal yapıları 

bulundurmasından dolayı bir çok çalışmalarda insanların ruhsal yönlerini inceleyen 

bilim dallarına temel olmuştur. Fakat yakın zamanlarda eğitim konusunda elde edilen 

bulgular, öğrencinin öğreneceği konuya, eğitmenine,  ilgi alan ve yeteneğine bağlı 

olarak okuldaki başarasını belirlemede etkili olduğu görülmüştür (Pehlivan, 1994).  

Tutum belli bir nesneye ya da olaya karşı geçmişteki birikimine ve olguların bir 

toparlaması şeklinde belirtilirse söz konusu nesne ya da olaya karşı kötü birikimler 

kazanmış olanların o nesne ya da olaya karşı olumsuz tutuma; iyi birikim kazanmış 

olanların o nesne ya da olaya karşı olumlu  tutum sergilemesi beklenir (Pehlivan, 

1994). Konuya  biyoloji dersine tutum bağlamında baktığımızda olumlu tutum 

gösteren öğrencilerin tüm faaliyetlere istekli katılma, derse vaktinde ve istekli 

gelmesi, başarma hırsı, problem çözme ve sonuca varma gibi konularda daha başarılı 

oldukları gözlenirken; negatif tutum gösteren öğrencilerin ise dersi anlamada 

zorlanma ve isteksizlik, ders işlenişine katılmama ve işlenişe engel olmaya çalışma, 

gibi davranışları sergilediği gözlenmektedir. Genel öğrenci profilinin fen derslerine 
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karşı tutumlarını etkileyen pek çok neden belirtilmektedir. Bu konuda tüm nedenleri 

genel olarak araştıran Mordi (1991), bu nedenleri evdeki halleri, öğrencilerin 

nitelikleri, öğretme ve öğrenme farklılıkları ve eğitim öğretim gördükleri kurumların 

nitelikleri şeklinde sıralamaktadır. 

1.5 İlgili Araştırmalar  

Bu konu ile ilgili çalışması olan Özkan(2006), Afyonkarahisar ili ilköğretim 

okullarında öğrencilerin Fen bilgisi derslerine karşı olan ön yargılarının eğitim ve 

öğretime etkisini araştırmıştır. Bu araştırma için beş aşamalı öğretmen zümreleri ön 

anket, seminer, tarama konferansı ve anket çalışması yapmıştır. Fen bilgisi 

öğretmenleri ve öğrencilerle yapılan çalışmalar sonucu, FB (Fen Bilgisi ) dersine 

karşı oluşan olumsuz bir önyargı olduğunu % 39.3 lük oranında olumlu sonuç alarak 

ortaya çıkmıştır. FB dersinde önyargıdan dolayı, başarılarının azaldığı ve böylece 

kendilerine olan güvenlerin de azaldığı sonucuna varmıştır. 

Akkaya (2006), “Endüstri meslek liselerinde öğrenci yönelimi ve eğitim sürecine 

ilişkin öğrenci görüşleri” adlı test çalışmasında uygulamalı derslerde sıkıntı 

yaşamadıkları % 47 gibi bir oranla, kültür derslerinden zorlandıkları tespit edilmiştir. 

EML (Endüstri Meslek Lisesi) öğrencilerinin mezuniyet sonrası üniversitelerin hangi 

fakültelerinde okumak istediklerine ilişkin görüşleri alınmış % 17,1 lik oranda fen 

bilgisi fakülteleri (Mühendislik, Tıp, Fizik, Kimya ve Biyoloji v.b) alanlarında 

okumak istediklerini belirtmişlerdir. 

Ertem (2006) yaptığı çalışmada öğrencilerimizin Orta öğretim seviyesinde biyoloji, 

kimya ve fizik derslerine karşı motive seviye ve çeşitlerinin sınıf düzeyine uygun 

şekilde incelemiştir. Balıkesir İlinde 2004-2005 öğretim yılında devam eden farklı 

türden orta öğretim kurumlarından tarafsız seçilen 718 öğrenciye Kimya tutum 

ölçeği ve güdülenme anketi uygulanmıştır.  Bunlardan 279 kız 439 erkektir. Tutum 

ve güdülenme arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Cinsiyete göre içsel 

güdülenme kızlar lehine farklı çıkmıştır  

Altunoğlu (2005) yapmış olduğu çalışmada, etkili bir biyoloji eğitimi verebilmek 

adına öğretmenin taleplerini belirlemeyi amaçlamıştır. Öğretmenlerin biyoloji 

öğretimi programındaki okul çalışanlarının eğitimin gelişmesi için hazırlanan anketin 

14 ilde çalışan 369 biyoloji öğretmeni tarafından yapılarak değerlendirilmeye 

alınmıştır. Böylece ders saatlerinin düzenlenmesi sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
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Programın uygulanışı sırasında yaşanan sorunlardan ilk sırada okulun fiziki 

koşullarının yetersizliği, sonra öğrencilerin ilköğretimden yetersiz bilgi ile 

ortaöğretime gelmeleri, Fen Bilgisi özellikle de biyoloji dersine öğrencilerin 

önyargılı yaklaşmalarının sonucu olarak üniversite giriş sınavında başarılarının 

düşük olduğu saptanmıştır. 

Kabataş (2006), 10. Sınıf öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik 

başarıları arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için,  2005-2006 Erzurum ilindeki 18 

lisede 3241 10. Sınıf öğrencisine tarama profili ve tesadüfi karşılaştırma çalışmaları 

yapmıştır. Bu çalışma sonucunda biyoloji dersinde öğrencilerin mantıksal – 

matematiksel zeka alanlarına sahip olanların daha başarılı olduğu görülmüştür.  

Aluçdib & Ekici  (2012), 3142 öğrenci ve 110 biyoloji öğretmenine uyguladıkları 

konu ile ilgili tez çalışması sonuçlarına göre; ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji 

dersi uyum puanları ve içsel uyum puanları biyoloji öğrenmede güven boyutları 

arasında fazlaca ilişki bulunmuştur. Bunun dışında öğrencilerin biyoloji dersi 

uyumlarının düzeylerinde önemli fark yaratmadığı görülmüştür. 

Pehlivan & Köseoğlu (2010),  Ankara fen lisesinde okuyan kızlar  96,   erkekler 226 

olmak üzere  322 gençle ile yaptıkları bir çalışmada, Bu lisede okuyanların biyoloji 

dersine karşı  tutumlarına ve düzeylerine sınıf başarı durumlarının  fakülte düzeyinde 

planlanması ve incelenmesi amaçlanmıştır.Bu değerlendirmeler sonucunda kız 

öğrencilerin düzeylerinin daha iyi olduğu  saptanmıştır.  

Ekici & Hevedanlı (2010),yapmış oldukları bir araştırmada ise, lise öğrencilerinin 

biyoloji dersine yönelik tutum düzeylerinin cinsiyete, öğrencilerin devam ettikleri 

okul seviyelerine, başarı durumlarına ve ailelerin ekonomik durumlarının farklılıkları 

araştırılmıştır. Diyarbakır İli kapsamında eğitim öğretimin 2007-2008 yılı ve 2. 

döneminde rastgele seçilen 4 Anadolu, 3 klasik, 2 özel, 1 Fen tamamı 10 liseden lise 

1-2 ve 3 sınıflarında 2 şer şube alınarak çalışma yapılmıştır. 500 kız, 757 erkek 

olarak toplam 1257 öğrenciye uygulanmıştır.Araştırma sonunda lise öğrencilerinin 

orta düzeyde  biyolojiye olan  tutum puanları bulunduğu görülmüştür. Kız ve 

erkeklerin tutumları arasında kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık görülmüştür 

Bu konuyla ilgili yutdışında yapılmış olan araştırmalarda tutum hakkında daha çok 

fen bilimleri dalındaki çalışmaların yer tuttuğu görülmüştür. Fizik ile Biyolojiye 

karşı ortak tutumlar ele alınan örnekler görülmüştür. Sadece biyoloji dalına karşı 
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tutumların da ele alındığı araştırmalar da belirlenmiştir (Dawson, 2000; Spall ve diğ. 

2004).    

 Fen bilimlerinin alt alanlarına yönelik bu tarz çalışmaların yeterli olmadığı 

belirlenmiştir. İncelemelerde görülen özellikler ise daha çok biyoloji ve diğer alt 

alanlardaki cinsiyetin tutum üzerindeki etkisini açığa çıkaran araştırmaların fazlalığı 

dikkat çekmektedir. Meslek ve Teknik Liseler(MTL) de tutum ile ilgili çalışmaların 

ise yetersiz olduğu görülmüştür. 

1.6 Araştırma Problemi 

Öğrencilerinin Teknik Liselerde okutulan biyoloji dersine karşı tutum düzeyleri 

nedir?  

1.6.1 Alt Problemler 

Öğrencilerin Teknik Liselerde okutulan biyoloji dersine karşı tutum düzeyleri; 

 a) Cinsiyetine,  

b) Okuduğu alana göre, 

c) Değişkenlerden Cinsiyet ve alana göre farklılıkları anlamlı  mıdır? 

 1.7 Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın genel hedefi; Biyoloji dersine karşı, ortaöğretimdeki bir çok lise türünden 

biri olan Teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerin  tutumlarını araştırmaktır. 

1.8 Araştırmanın Önemi  

Toplumların kalkınmasında çok önemli bir yeri olan ve Fen Bilimlerinin önemli bir 

dalı olan Biyoloji bilimine yönelik tutumlar hakkında bir çok çalışma yapılmıştır. 

Fakat bu çalışmaların içeriğinde biyoloji dersleri ile ilgili ülkemizde araştırmalar 

yeterli değildir (Arıcak & Ilgaz, 2007;Çevik & Ekici, 2008). Bunun yanında yapılan 

incelemelerde de üniversiteye giriş sınavında biyoloji dersindeki başarının düşük 

olduğu görülmüştür (Atav & Morgil, 1999).   

Yükseköğrenime geçiş sınavlarında biyoloji dersindeki sorularda gereken başarıyı 

gösteremedikleri görülmektedir. Biyoloji dersindeki bu başarısızlığın farkına varan 
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Milli Eğitim Bakanlığı 9.sınıflardan başlayarak eğitim öğretimin 20013-20014 

yılından itibaren aşamalı olarak orta öğretimdeki biyoloji derslerinin 2 ders saati 

yerine 3 ders saati işlenmesine karar vermiştir. Bu kapsamda mesleki ve teknik 

eğitim kurumlarında da biyoloji dersi kademeli olarak 3 ders saatine çıkarılmıştır 

(MEB; tebliğler 2013). Haftada 3’er saat işlenen biyoloji dersi konuları 3’er üniteden 

oluşmuş olup, toplam 108 saatte tamamlanmaktadır. 9.sınıflardan başlayarak 

zorunlu, kademeli olarak da 12. sınıflara seçimli ders olarak işlenmektedir. 

Yükseköğrenime geçişte Teknik lise öğrencileri hem 2 yıllık hem 4 yıllık 

üniversiteleri kazanma şansları katsayı uygulamasının kalkmasıyla oldukça artmıştır. 

Çizelge 1.1’ de görüldüğü gibi mesleki ve teknik liselerden farklı tür üniversiteleri 

tercih edip kazanan öğrenciler mevcuttur (ÖSYM,2014). 

Çizelge 1.1: 2013-2014 Yılında Mesleki ve Teknik Liselerden Lisans 

Programlarına Giren Öğrenci Sayıları 

Öğrencilerin Programlara 

Yerleştirilme Yöntemi 

Yerleştirilen Öğrenci Sayısı 

Sınavsız geçiş ile “Meslek yüksek 

okulları” giren adaylar 

 

173.000 

YGS ile 2 yıllığa giren öğrenciler  

40.000 

Türkiye genelinde Mesleki (Turizm,kız 

meslek liseleri,sağlık meslek 

liseleri,endüstri …) ve Teknik liselerden 

4 yıllık lisans programlarına yerleşen 

öğrenciler 

 

 

45.449 

Mesleki ve teknik liselerden A.Ö.F ‘ü 

kazanan öğrenciler 

 

66.971 

 

Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, MTL’den Lisans programlarına yerleşen öğrenci 

sayıları küçümsenemeyecek kadar fazladır.  

Tüm bu nedenlerle biyoloji dersine karşı tutumun araştırılması, değişik kişisel 

faktörlerin tutumla ilişkisinin açığa çıkarılması, ortaya çıkan çalışma sonuçlarının 
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yorumlanması ile bu çalışmanın biyoloji dersi öğretimine katıkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca Meslek ve Teknik Liselerinde tutum araştırmalarının az 

olması ve literatüre bu konuda katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

1.9 Sayıltılar 

 Örneklem evreni temsil etmektedir. 

 Öğrenciler, Biyoloji Dersine karşı Tutum Ölçeğini içtenlikle cevaplamıştır. 

 Diğer (Harita, Mobilya, Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine teknolojisi) 

alanlarını oluşturan grubun incelenen değişkenler açısından homojen olduğu 

kabul edilmiştir. 

1.10 Sınırlılıklar 

 Eğitim –Öğretimin 2013- 2014 yılının II. Dönemi ile sınırlıdır. 

 Bayrampaşa İlçesinde bulunan Teknik Liselerde öğrenim gören 902 öğrenci 

ile sınırlıdır. 

 Uygulama yapılan öğrencilerin verdiği bilgilerle sınırlıdır. 

 Biyoloji dersine karşı Teknik Lisede okuyan öğrencilerin tutumları ile 

sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.YÖNTEM  

2.1 Araştırmanın Modeli  

Çalışmanın amacına dayalı olarak Betimsel Tarama Modeli uygulanmıştır. Önceki 

yaşantılarda veya şu anda oluşan olguları doğal haliyle tanımlamayı hedefleyen 

çalışmalar olmasıyla tarama modelleri tercih edilen bir yöntemdir (Karasar, 2006).  

Bu modelin iki alt dalı vardır. Bunlardan biri örnek olay taraması diğeri genel 

taramadır. Bu çalışmada kullanılan ilşkisel tarama modeli genel taramanın içinde yer 

alır.Şu andaki olguyu olduğu gibi aynı şekilde önceki yaşantılardan oluşan olguyu da 

doğal haliyle tanımlamayı hedefleyen çalışmalarda kullanılan genel tarama 

yöntemidir.Fazlaca objelerden oluşmuş bir ortam ve ortamın konusu hakkında geniş 

kapsamlı bir kanıya ulaşmak amacını taşıyan Genel Tarama Modelleri, bu ortamların 

tamamı veya evrenden alınacak belirlenmiş bir özel grup veya bir küçük bölümle 

gerçekleştirilen  şekillendirmeleridir.İki ve daha fazla özellik arasındaki beraber 

başkalaşım niteliğini veya kategorilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışmalar için 

kullanılan ilişkisel tarama modellerinin amaca doğru hizmet ettiği belirtilmektedir     

( Karasar, 2006).  

2.2 Evren ve Örneklem 

 Eğitim-öğretimin 20013–2014 yılının II. yarıyılında, İstanbul İlinin Bayrampaşa 

İlçesinde bulunan öğrencilerden Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait Lise bölümünde 

öğrenim görenler araştırmanın evrenini oluşmuştur. Bayrampaşa ilçesinde bulunan 

tüm Teknik Liselerde okuyan öğrencilerle de çalışmanın

örneklemi oluşturulmuştur. Bayrampaşa İlçesinde bulunan toplam beş Teknik Lisede 

anket ve ölçek uygulanan 945 öğrenci olmuştur. Fakat uygulanan anket ve ölçeklerin 

43 öğrenci tarafından beklenen düzeyde doldurulmaması sebebiyle yapılan analiz

çalışmalarına dahil edilmemiştir. 902 olarak belirlenen lerin anket ve ölçekleri analiz 

edilmiştir. Bu öğrencilerden 247 tanesi (% 27) kız, 655’i (%73) erkek öğrencidir.  
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Örneklemi oluşturan Bayrampaşa’daki tüm Teknik Liselerde okuyan öğrencilerin 

okudukları alanlara göre farklı gruplar yapılmıştır. Genel olarak Teknik Lise (TL) 

dendiğinde Bilgisayar, Radyo Televizyon, Elektrik ve Elektronik bölümleri akla 

gelmektedir. Bu bölümlerin eğitim alanında ana bölümler olarak algılanması  ve ilk 

akla gelen bölümler olması nedeniyle ayrı kategorilerde yer almasının daha uygun 

olacağı düşünülmüştür. Bunların dışında birçok alan daha mevcuttur. Harita, 

Mobilya, Kimya, Makine teknolojisi ve Elektrik –Elektronik alanları da Kişisel Bilgi 

Formu’nda” Diğer “ kategorisinde yer almıştır. Diğer kategorisindeki bu alanlar her 

TL’de bulunmayıp bazılarında bulunan bölümlerdir. Elektrik-Elektronik denilen alan 

ise henüz Elektrik ve Elektronik olarak bölümlere ayrılmamış ortak bir bölümdür. Bu 

nedenlerden dolayı Harita, Mobilya, Kimya, Makine teknolojisi ve Elektrik –

Elektronik alanlarına ”Diğer” kategorisinde yer verilmiştir. 

2.3.Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada 3 maddeden oluşan “Kişisel Bilgiler Formu”na ilave olarak  

Koçakoğlu ve Türkmen (2010) ile son haline getirilen “Biyoloji Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanan veriler bulunmaktadır. Kişisel bilgi formu; 

öğrencilerin cinsiyet ve alanlarını belirlemek amacıyla uzman görüşü alınarak 

hazırlanmıştır. Ölçek ilk 56 madde olarak oluşturulmuştur. Scree sınaması sonrasında 

ölçekten 20 madde çıkarılmıştır. Ölçek, hazırlanışta beşli Likert tipindedir. 36 

maddeden oluşan ölçekte, 13 olumsuz 23 olumlu madde bulunmaktadır. Her 

maddenin de beş seçeneği vardır. Bunlar; katılmıyorum, katılıyorum, kararsızım, 

tamamen katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum seçenekleridir. Yanıtlanan ölçekte 

180 puan alınabilecek en yüksek puandır. Tümünü “kararsızım“ olarak İşaretleyenler 

108 puan alabilmektedirler. 36 puan ise alınabilecek en düşük puandır. 7 faktörden 

oluşan ölçeğin faktörlere göre soru numaraları Çizelge 2. 1’ de belirtilmiştir.  
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Çizelge 2. 1 :  Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları Oluşturan Boyut ve Bu Boyutlara 

Ait Sorular 

Biyolojiye 

Yönelik 

Tutumları 

Oluşturan 

boyutlar  

Tutumları ölçmek için boyutları 

belirleyen soruların numaraları 

Toplam soru sayısı 

1.Faktör 
1, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

29, 30, 32, 34, 35 ve 36. 
17 

2.Faktör 13, 15, 18, 21 ve 25. 5 

3.Faktör 24, 26, 27, 27, 31 ve 33. 6 

4.Faktör 6, 9 ve 11. 3 

5.Faktör 3. ve 10. 2 

6.Faktör 4. ve 5. 2 

7.Faktör 2. ve 28. 2 

Ölçeğin 1.boyutunda biyoloji alanı ile birlikte biyoloji dersine karşı öğrencilerin 

olumlu, olumsuz yaklaşımlarını tespit etmeyi hedeflemiştir. 2. boyutun oluşturduğu 

sorular biyoloji dersinin öğrenciler tarafından uygulamalar yaparak laboratuarda 

işlenmesine yönelik yaklaşımlarını belirlemeyi hedeflemiştir. Ölçeğin 3. Boyutunda 

dersin içeriğini öğrenmenin öğrencilere sağlayacağı faydalara karşı yaklaşımlarını 

ölçmeyi hedeflemektedir. 4. boyutundaki sorular öğrencilerin grup çalışması 

şeklinde dersin işlenmesinin tesirlerini belirlemeyi hedeflemektedir. 5. boyutta 

dersin içeriğiyle ilgili bilgileri öğrenmekte sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını 

belirlemeyi hedeflemiştir. 6. Boyutta seçmeli ders yada zorunlu ders şeklinde 

biyoloji dersinin programa alınması konusunda öğrenci yaklaşımlarını ölçmeyi 

hedeflemektedir. 7. boyuttaki sorular ise kendi yaşantılarında öğrencilerin biyoloji 

bilimi içinde yer alan çalışmaları takip edip etmediklerini anlamayı hedeflemektedir. 

0.94 değerinde tespit edilen ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı, bu çalışma 

için uygun görülüp uygulanmıştır. 
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2.4 Verilerin Toplanması 

Bayrampaşa’daki tüm Teknik Liselere (toplamda beş lise) gidilip çalışmada 

kullanılacak form ve ölçek öğrencilere uygulanmıştır. 36 maddelik Tutum Ölçeği ve 

öğrencilerin kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla uzman görüşü alınarak hazırlanan 

3 maddelik Kişisel Bilgiler Formu 945 öğrenciye uygulanmıştır. 

Bu ölçekler Ek-A ve Ek-B’ de verilmiştir. 

2.5 Verilerin Analizi  

Bu çalışmada SPSS 17.0 paket programı uygulanmıştır. Ölçek ve anketler de, iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) analizi,  tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) betimsel istatistik ile Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak 

çözümlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. BULGULAR 

Bu bölümde Teknik lise öğrencilerinin biyoloji dersine karşı tutumlarının cinsiyet ve 

alan değişkenlerine bakılarak farklılığın anlamlı çıkıp çıkmadığını ortaya koymayı 

hedefleyen araştırmadan elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Araştırmanın yapıldığı Teknik liselerde okuyan ve araştırmaya katılan toplam 902 

öğrenciyi oluşturan kız ve erkeklerin sayıları Çizelge 3.1’ de belirtilmiştir. Bu 

tabloda ayrıca alanlara göre öğrenci dağılımı da gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1 :  Cinsiyet ve Alana Göre Öğrenci Sayıları 

 N 

Cinsiyet E 655 

K 247 

Alan BİLGİSAYAR 240 

RTV 96 

ELEKTRİK 77 

ELEKTRONİK 106 

DİĞER 383 

   

 

Çizelge 3.2  de cinsiyet ve alan değişikliklerine göre standart sapma ve tutum 

ortalama değerleri verilmiştir. 
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TL öğrencilerinin Biyoloji dersine yönelik tutum puanlarını gösteren Çizelge 

3.2’deki Anova testi sonuçları incelendiğinde, kız ve erkeklerin tutumu 

kıyaslamasında P < 0,05 olduğundan dolayı farklılığın anlamlı çıkmadığı 

görülmüştür. Alanlar arasında anlamlı fark bulunmuştur (P < 0,05). Alanlara göre 

Biyoloji dersine yönelik tutumlara bakıldığında en yüksek puanı (115,90) RTV 

(Radyo Televizyon) bölümü öğrencilerinin aldığı görülmüştür. 

Çizelge 3.2 :  Cinsiyet ve Alana Göre Tutum Ortalamaları 

Cinsiyet Alan ortalama Std. Hata N 

E BİLGİSAYAR 103,54 25,950 162 

DİĞER 105,29 25,376 278 

ELEKTRİK 106,91 23,303 76 

ELEKTRONİK 111,95 23,880 102 

RTV 114,43 23,080 37 

Total 106,60 25,083 655 

K BİLGİSAYAR 115,45 23,423 78 

DİĞER 100,16 24,680 105 

ELEKTRİK 126,00 - 1 

ELEKTRONİK 120,50 19,296 4 

RTV 116,81 24,096 59 

Total 109,40 25,199 247 

Toplam BİLGİSAYAR 107,41 25,722 240 

DİĞER 103,89 25,259 383 

ELEKTRİK 107,16 23,251 77 

ELEKTRONİK 112,27 23,703 106 

RTV 115,90 23,616 96 

Total 107,37 25,132 902 
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Parametrik testlerin uygulanabilmesi için varyansların homojen dağılması 

gerekmektedir. Bu varsayımın test edilmesi amacıyla Levene Testi yapılmıştır. Bu 

testin sonucu Çizelge 3.3’te verilmiştir. 

Çizelge 3.3 : Levene Testi 

F df1 df2 P  

,703 9 892 ,706 

Çizelge 3. 3’teki değerler incelendiğinde, varyanslar homojen olduğu için (p>0.05)  

ANOVA testinin uygulanabileceği görülmüştür. 

Çizelge 3.4’ te öğrencilerin biyolojiye karşı tutumlarının puanlarının alan ve cinsiyet 

etkileşimi konusunda anlamlı fark olup olmadığını gösteren değerler ifade edilmiştir. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, tutum puanlarına bakılan kız ve erkeklerin  p>0.05  

olduğundan farkın anlamlı bulunmadığı görülmektedir. Alana göre bakıldığında 

Çizelge 3. 4 :  Cinsiyet ve Alan Etkileşimi Değerleri 

Kaynak Kareler Toplamı Df Ortalamaların karesi F p 

Corrected Model 24416,107
a
 9 2712,901 4,443 ,000 

Intercept 931588,297 1 931588,297 1525,669 ,000 

Cinsiyet 1003,556 1 1003,556 1,644 ,200 

Alan 15245,071 4 3811,268 6,242 ,000 

cinsiyet * alan 9495,279 4 2373,820 3,888 ,004 

Error 544663,693 892 610,610   

Total 1,097E7 902    

Corrected Total 569079,800 901    
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P<0.05 olduğundan fark anlamlı bulunmuştur. Alan ve cinsiyet etkileşimine 

bakıldığında, P<0.05 olduğundan etkileşimin anlamlı çıktığı görülmüştür (Çizelge 

3.4 ). 

Cinsiyet değişkeni için tutum ortalama değerleri Çizelge 3.5’te verilmiştir. 

Çizelge 3. 5 :  Cinsiyet Değişkeni İçin Tutum Ortalama Değerleri 

Cinsiyet  Ortalama  Std. hata %95 güven aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

E 

K 

108.426 

115.785 

1.208 

5.612 

106.055 

104,771 

110,797 

126,798 

 

Çizelge 3.5’te kız erkek öğrencilerin tutum puanlarında kızlar lehine fark anlam 

teşkil edecek şekilde görülmemektedir. 

 Biyoloji dersine karşı öğrenci tutumlarının alanlara göre değerleri Çizelge 3.6’da 

verilmiştir. 

Çizelge 3.6 :  Alan Değişkeni İçin Tutum Ortalama Değerleri 

Alan Ortalama Std. hata 95% güven aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

BİLGİSAYAR 109,496 1,703 106,154 112,838 

DİĞER 102,728 1,415 99,951 105,506 

ELEKTRİK 116,454 12,436 92,046 140,862 

ELEKTRONİK 116,225 6,298 103,866 128,585 

RTV 115,623 2,591 110,538 120,708 
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Öğrencilerin Çizelge 3. 6’ da alan değişkeni açısından tutum puanlarına bakıldığında 

P<0.05 olduğundan farkın anlamlı çıktığı belirlenmiştir.  

Alan ile cinsiyet değişkenlerine göre öğrencilerin ortalama tutum puanları 

Çizelge 3.7’ de gösterilmektedir.  

Çizelge 3.7 : Cinsiyet ve Alan Değişkenlerine Göre Tutum Ortalama 

Değerleri 

Cinsiyet alan Ortalama Standart 

hata 

95% güven aralığı 

Üst sınır Alt sınır 

E       Bilgisayar       

Diğer                       

Elektrik          

Elektronik                       

RTV 

103,543 

105,295 

106,908 

111,951 

114,432 

1,941 

1,482 

2,834 

2,447 

4,062 

 99,733 

102,836 

101,345 

107,149 

106,459 

107,354 

108,204 

112,471 

116,753 

122,405 

E       Bilgisayar 

         Diğer 

         Elektrik 

         Elektronik 

          RTV 

115,449 

100,162 

126,000 

120,500 

116,814 

2,789 

2,411 

24,711 

12,355 

3,217 

109,940 

95,429 

77,502 

96,251 

110,500 

120,940 

104,895 

174,498 

144,749 

123,127 

 

 TL öğrencilerinin Alanları arasında Biyoloji dersine yönelik tutumları Çizelge 3. 8’ 

de verilmiştir. Hangi alanlar arasında tutum açısından farklılıklar olduğunu tespit 

etmek için Tukey testi yapılmıştır. 
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Çizelge 3. 8  : TL Öğrencilerinin Biyoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Alanlara 

Göre Değerleri  

Çizelge 3. 8’deki Tukey test sonuçlarına bakılarak incelendiğinde, Bilgisayar ve 

RTV (Radyo Televizyon) bölümlerinin tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Diğer (Harita, Mobilya, Kimya Elektrik-Elektronik, Makine teknolojisi)  ve RTV 

(Radyo Televizyon)  bölümlerinin tutumları ile Elektronik ve Diğer kategorisindeki 

bölümlerinin kıyaslanan tutumlarına bakıldığında P < 0,05 olduğundan farkın 

           

 

(I)alan              (J) alan                               

 

Ortalama 

değerler 

farkı 

Std. 

Hata 

Grupla

r arası 

fark 

                                                 

95% güven aralığı 

Alt 

sınır 

Üst sınır 

BİLGİSAYAR 

                     DİGER 

              ELEKTRİK 

              ELEKTRONİK 

    RTV                                                                                                                                   

 

3,52 

26 

-4,86 

-8,48 

 

2,034 

3,236 

2,882 

2,934 

 

0,414 

1,000 

0,443 

0,037 

 

-2,04 

-8,59 

-12,74 

-16,64 

 

9,09 

9,10 

3,02 

-33 

DİĞER                 

                BİLGİSAYAR                                                                       

ELEKTRİK 

               ELEKTRONİK 

                   RTV                                                                                                                                        

 

-3,52 

-3,27 

-8,39 

-12,01 

 

2,034 

3,086 

2,712 

2,820 

 

0,414 

0,827 

0,017 

0,000 

 

-0,09 

-11,70 

-15,80 

-19,72 

 

2,04 

5,17 

-0,97 

-4,30 

ELEKTRİK         

              BİLGİSAYAR 

                   DİĞER 

               ELEKTRONİK 

                   RTV                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

-0,26 

3,27 

-5,12 

-8,74 

 

3,236 

3,086 

3,700 

3,780 

 

1,000 

0,827 

0,639 

0,142 

 

-9,10 

-5,17 

-15,23 

-19,07 

 

8,59 

11,70 

5,00 

1,59 

ELEKTRONİK   

                BİLGİSAYAR 

                     DİĞER 

                     ELEKTRİK 

                     RTV                                                                                                                                                                                                        

 

4,86 

8,39 

5,12 

-3,62 

 

2,882 

2,712 

3,700 

3,482 

 

0,443 

0,017 

0,639 

0,836 

 

-3,02 

0,97 

-5,00 

-13,14 

 

12,74 

15,80 

15,23 

5,89 

RTV                           

BİLGİSAYAR 

        DİĞER 

              ELEKTRİK                   

ELEKTRONİK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

8,481 

2,01 

8,74 

3,62 

 

2,984 

2,820 

3,780 

3,482 

 

0,037 

0,000 

0,142 

0,836 

 

0,33 

4,30 

-1,59 

-5,89 

 

16,64 

19,72 

19,07 

13,14 



 
 

22 
 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Geri kalan alanlara bakıldığında P > 0,05 

olduğundan farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Özetle, Bilgisayar alanında okuyan kız öğrencilerin Bilgisayar bölümünde okuyan 

erkek öğrencilere göre daha olumlu bir yaklaşım sergiledikleri görülmüştür. Aynı 

şekilde RTV bölümünde okuyan kız öğrencilerin RTV bölümünde okuyan erkek 

öğrencilere göre daha olumlu bir yaklaşım sergiledikleri görülmüştür. Yine Elektrik 

ve Elektronik bölümlerinde okuyan erkek öğrencilerin Elektrik ve Elektronik 

bölümlerinde okuyan kız öğrencilere karşı, biyoloji dersine tutum puanları arasında 

daha olumlu bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                        

4.  SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışma, Biyoloji dersine karşı Teknik Liselerde öğrenim gören öğrencilerin farklı 

değişkenlere bakılarak tutumlarını tespit etmek için gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonucunda tespit edilen tutum puanları bu öğrencilerin orta düzeydedir. Bu konuyla 

ilgili araştırmalara bakıldığında tutum puanları biyoloji dersine karşı olumlu seviyede 

bulunduğu belirtilmektedir (Prokop, Tuncer &Chuda, 2007;Ekici & Hevedanlı, 2010; 

Erdemir & Bakırcı, 2009). Ders başarısı ile öğrencilerin biyoloji dersine karşı 

tutumlarına bakıldığında birbirine paralel ilerlediği ortaya konmuştur (Baykul, 1990). 

Bu nedenle, teknolojide ve fen alanında Türkiye ileri seviyeye ulaşmış milletler 

arasında yer alması için, fen alanına karşı olumlu öğrenci tutumları geliştirmeleri 

gerektiği düşünülebilir.  

Biyoloji dersine yönelik tutumların orta düzeyde çıkmasının 

nedenlerinden biri müfredat değişikliği sebebiyle 2013-2014 eğitim 

öğretim yılında 9.sınıfların 3’er saat,10,11 ve 12., sınıfların 2’şer saat 

biyoloji dersi almaları olabilir.Kademeli olarak tüm sınıflarda biyoloji 

dersi 3’er saate çıktığında sonucun daha farklı çıkabileceği 

düşünülmektedir. Diğer bir neden , araştırmanın uygulandığı teknik liselerde 

laboratuar çalışmalarının yapılamaması ya da az yapılıyor olması olabilir. Çünkü bu 

okullarda hem laboratuar hem de araç gereç eksikliğinin fazla olduğu görülmüştür. 

Biyoloji dersinin anlaşılmasını zorlaştıran nedenlerden biri olarak okulların araç 

gereç ve laboratuar eksikliği yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur (Altunoğlu & 

Atav, 2005; Cerrah & Ayas, 2003;  Ekici, 2000).  

Fen ve Teknoloji derslerinde ve fen bilimlerinin bölümleri olan kimya, fizik ve 

biyoloji derslerine yönelik tutumları konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmalarda en fazla cinsiyet değişkeni üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada da 

araştırılan konulardan biri de Teknik lise öğrencilerinin biyoloji dersine karşı 

tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farkı olup olmadığıdır.  
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Bu araştırmadan elde edilen bulgulara bakılarak biyoloji dersine karşı erkek ve kızlar 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda ise, 

kızlar ile erkeklerin tutumlarına bakıldığında fark anlamlı bulunmuştur. Bu farklılıkta 

tutum kızların erkeklere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 

( Prokop, Tuncer & Chuda, 2007; Çevik & Ekici, 2008; Ekici & Hevedanlı, 2010).  

Bu çalışma sonucu, cinsiyet değişkeni açısından yapılan bu araştırmaların 

sonuçlarıyla  örtüşmemektedir.  

Yapılan araştırmalarda Biyoloji dersine yönelik tutumların kızların lehine çıkması bu 

çalışmada biyoloji dersine yönelik tutumların kız ve erkekler arasında farklılığın 

çıkmaması bu çalışmanın sadece Teknik liselerde uygulanması sonucu olabilir. 

Teknik liselerde öğrencilerin en fazla önem verdikleri derslerin alan dersleri ve 

uygulamaları olduğu düşünülürse kültür derslerine karşı tutumlarının tüm öğrenci 

genelinde ortak bir tutum olabilir. Bu durumda biyoloji dersine yönelik öğrenci 

tutumlarının hem kız hem de erkek öğrencilerde farklı çıkmaması genel bir yaklaşım 

olabilir. 

Teknik lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının öğrencilerin 

okudukları alana göre farklılık olup olmadığına yönelik yapılan araştırmada, RTV 

bölümünde okuyan öğrencilerin başka bölümlerde okuyan öğrencilere göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. RTV öğrencilerinin diğerlerine göre sözel 

dersleri daha ağırlıklı gördükleri için biyoloji dersine karşı daha fazla olumlu tutum 

göstermiş olabilirler. RTV bölümünü tercih eden öğrenciler diğer bölümleri tercih 

edenlerden daha fazla kız öğrenci bulundurmaktadır. Daha önceki çalışmalarda 

bulunan sonuçlar doğrultusunda RTV alanındaki öğrencilerin diğer alanlara kıyasla 

biyoloji dersine yönelik tutum açısından anlamlı faklılığını açıklayıcı bir sebep 

olabilir. Hem kız hem de RTV bölümü öğrencisi olması diğer alanlarda okuyan 

öğrencilerden biyoloji dersine yönelik tutumları açısından en yüksek seviyede 

olmasının nedenlerinden biri olabilir. RTV alanında okuyan öğrencilerin biyoloji 

dersine yönelik tutumları Bilgisayar bölümünde okuyan öğrencilerin tutumlarından 

anlamlı olarak farklı çıkmıştır.  Bilgisayar bölümü öğrencileri sayısal ders ağırlıklı 

gördükleri için sözel derslere karşı gösterdikleri ilgi ve tutumları tüm sözel derslerle 

beraber biyoloji dersiyle eşit olabilir. Biyoloji dersi de sayısal alan içinde yer alan, 

fakat içerik olarak sözel konular ağırlıklı bir derstir.  Bu yüzden RTV öğrencilerine 

göre biyoloji dersine karşı tutumları daha düşük olabilir.  Yine aynı sebeplerden 
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dolayı RTV öğrencilerinin biyoloji dersi tutumları Diğer (Harita, Mobilya, Kimya, 

Elektrik-Elektronik, Makine teknolojisi) grubuna ait bölümlerde okuyan 

öğrencilerden fazla çıkmış olabilir.  Benzer bir durum Elektronik bölümü için 

olabilir. Çünkü Elektronik bölümünde okuyan öğrencilerin Diğer kategorisindeki 

(Harita, Mobilya, Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine teknolojisi) öğrencilere 

kıyasla tutumlarına baktığımızda farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Elektronik 

alanında okuyan öğrencilerin Diğer (Harita, Mobilya, Kimya, Elektrik-Elektronik, 

Makine teknolojisi) grubunda okuyan öğrencilere göre liseye giriş puanları daha 

yüksek olan bir bölümdür. Bu nedenle biyoloji dersine karşı tutumun Elektronik 

alanı lehine olduğu ifade edilir. Ayrıca Teknik Liseye giriş sınav puanları RTV ve 

Bilgisayarın tüm diğer alanlardan daha yüksektir. Bu da RTV ve Bilgisayar 

bölümlerinin diğer bölümlerle arasındaki biyoloji dersine karşı tutumlarının anlamlı 

farklılığını açıklayıcı bir sebep olabilir. Diğer kategorisindeki (Harita, Mobilya, 

Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine teknolojisi) öğrencilerin biyoloji dersine karşı 

tutumlarının, elektronik ve RTV bölüm öğrencilerine kıyasla farkın anlamlı çıktığı 

görülmüştür. Elektronik ve RTV bölüm öğrencileri, alanları dışındaki kültür 

derslerine karşı genel bir yaklaşımla Diğer kategorisindeki öğrencilere göre daha az 

ilgi gösteriyor olabilirler. Diğer kategorisindeki (Harita, Mobilya, Kimya, Elektrik-

Elektronik, Makine teknolojisi) öğrenciler tam branşlaşmadıkları için biyoloji dersini 

alanları dışında bir ders olarak görmüyor ve bu yüzden biyoloji dersine karşı 

tutumları Elektronik ve RTV bölüm öğrencilerinden daha yüksek çıkmış olabilir. 

Diğer olarak sınıflandırdığımız bu alanlar üzerinde yapılacak başka çalışmalar bu 

konuya ışık tutacaktır. 

 Genel olarak analitik düşünme becerisi daha yüksek olan öğrenciler ezbere yönelik 

biyoloji öğretimi onların fenne yönelik tutumlarını çok olumlu yönde etkilemiyor 

gibi görünmektedir. Öğrencilerin başarılı olmaları da biyoloji dersini daha çok 

sevmeleri açısından önemlidir. Öğrenci başarısı ve biyoloji dersine yönelik tutumun 

incelendiği çalışmalara bakıldığında, liselerdeki akademik başarısı yüksek olan 

öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutumlarının diğerlerine göre daha yüksek 

seviyede bulunduğu belirlenmiştir (Baykul,1990; Ekici ve Hevedanlı, 2010). Teknik 

Liselerdeki öğrencilerin okudukları alanların biyoloji dersine yönelik tutumları 

hakkında yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Teknik liselerde okuyan öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutumları değişkenler 

dikkate alındığında farklılık gösterdiği ifade edilebilir. Teknik liselerde özellikle 

öğrencilerin alanlarına yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. 
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 ÖNERİLER 

Öğrencilerin deney yaparken dersi daha iyi anlayabileceği, el becerilerinin 

gelişeceği, sorumluluk bilincinin artacağı ve deney malzemelerinin bakım onarım 

işlerinde tecrübe kazanabilecekleri belirtilmiştir ( Akgün, 2004; Temizyürek, 2003). 

Teknik lise öğrencilerinin de biyoloji dersine tutumlarını arttırmak için kendi 

alanlarında alışık oldukları uygulama tarzı ders işleyişlerinin biyoloji dersine de 

örnek olarak gösterilmesi önerilmektedir. Özellikle yapılamayan ya da çok az yapılan 

laboratuar çalışmalarının daha fazla yapılarak ders işlenmesi, derse karşı öğrenci 

tutumlarını olumlu düzeyde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Fen eğitiminde öğrencilerin başarılı olmaları, değişen hayat şartlarına uyum 

sağlayabilmeleri yönünde katkı sağlamaktadır (Özmen, 2002). Ayrıca sınıf içi fen 

dersi eğitiminde farklı yöntemler uygulanmalıdır (Ayas, 1993). Bu nedenle 

Öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutumlarını yükseltmek için Biyoloji konularını 

işlerken öğretmenlerin güncel olaylardan örnekler vererek işlemeleri önerilmektedir. 

Çevre duyarlılığı, teknolojik çalışmaların canlılar üzerindeki etkisi gibi önemli 

konulara öğrencilerin dikkati çekilmelidir. Eğitim öğretim alanındaki yeni 

gelişmelere göre, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak eğitilmeli ve 

bu doğrultuda yönlendirilmelidir (Tuğrul, 2000). Teknik lisede okuyan öğrencilerin 

alanlarına göre biyoloji dersine yönelik göstermiş olduğu farklılıktan dolayı, biyoloji 

dersinin işlenişinde alanların türlerine bakılarak farklı biçimlerde işlenmesi 

önerilmektedir. Örneğin; RTV alanında sözel ağırlıklı, bilgisayar, elektronik 

bölümlerinde uygulama ağırlıklı şeklinde dersler işlenebilir. 

İstanbul İlinin Bayrampaşa İlçesindeki teknik liselerde yapılan bu çalışmaya benzer 

çalışmalar başka Teknik Liselerde, başka ilçe ve illerde yapılması önerilmektedir. Bu 

bize sonuçların genellenebilirliği ve öğretim yöntem ve programlarının geliştirilmesi 

açısından ışık tutabilir. 
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