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Öz
Bu araştırma 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde dinlediğini-okuduğunu anlama ve
yazma becerileri bakımından öğretim programındaki hedef davranışlara ulaşma düzeyini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma
Ankara iline bağlı resmî ortaokullarda 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören 621 öğrenci ile
yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü okullar Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde tanımlanan hizmet alanlarına göre sosyo-ekonomik olarak
üst, orta ve alt grup olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak düzey
belirleme testleri ve görüşme formu kullanılmıştır. Düzey belirleme testlerinden elde edilen
veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin kapsama alınan hiçbir beceriye 0.75 düzeyinde
ulaşamadığı ve üst gruptaki öğrencilere ait test puanlarının üç beceride de orta ve alt
gruptaki öğrencilerin test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Orta
ve alt gruptaki öğrencilerin test puanları arasında ise anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır.
Öğrencilerin diğer becerilere göre dinlediğini anlama becerisinde daha başarılı olduğu,
yazma becerisinde ise daha düşük düzeyde başarılı olduğu görülmüştür. Öğrenme
düzeylerine göre yapılan karşılaştırma sonucunda ise farklı sosyo-ekonomik gruplarda yer
alan üst düzeyde öğrenen öğrencilerin dinlediğini ve okuduğunu anlama becerilerine
yönelik test puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklı sosyoekonomik gruplarda yer alan alt düzeyde öğrenen öğrencilerin ise yazma becerisine yönelik
test puanlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 18 öğrenci ile yürütülen
görüşme uygulamasından elde edilen sonuçların analizinde MAXQDA veri analiz
programından yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce öğretiminin
niteliğine ilişkin genel olarak olumlu görüşlere sahip olduğu; öğretme-öğrenme sürecinin
geliştirilmesine yönelik ise birtakım beklentilerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: 6. sınıf İngilizce dersi öğretim programı, yabancı dil becerileri, yabancı
dil eğitimi, program değerlendirme

iv
Abstract
The purpose of this study is to investigate the attainment level of 6th grade students to the
objectives in the national English curriculum in terms of listening-reading comprehension
and writing skills. The research, in which the descriptive research method was used, was
conducted with 621 6th grade students in public secondary schools in Ankara province. The
schools were classified in accordance with the legislation of the MoNE as upper, middle
and lower socio economic groups. In the research, achievement tests and interview form
were used as data collection tools. The data obtained from the achievement tests were
analyzed with SPSS statistics program. According to the results of the research, the
students in the upper, middle and lower groups could not reach any of the skills at 0.75 level
and the test scores of the students in the upper group were significantly higher than the test
scores of the students in the middle and lower groups in all three skills. There was no
significant difference between the test scores of the students in the middle and lower
groups. It was also found that the students were more successful in listening
comprehension and were less successful in writing. As a result of the comparison made
according to the learning levels, it was found that the test scores of the students who learn
at high level in different socio-economic groups differ significantly in listening and reading
comprehension skills. Also it was found that the test scores of the students who learn at
lower level in different socio-economic groups differ significantly in writing skill. The data
obtained from interview form which was applied to 18 students were analyzed with
MAXQDA software program. The analysis results of the interview form indicated that the
students generally have positive opinions about the quality of English education in school
and they have some expectations for the improvement of the teaching-learning process.

Keywords: 6th grade English curriculum, language skills, foreign language education,
curriculum evaluation
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Bölüm 1
Giriş
Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, araştırma problemi,
alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.
Problem Durumu
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda toplumlar arasındaki sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkiler her geçen gün artmaktadır. Bu ilişkilerin etkin bir şekilde
sürdürülebilmesi için günümüzde bireylerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden
birisi yabancı dil bilmektir. Özellikle İngilizce; uluslararası ilişkiler, bilgi kaynaklarına erişim,
finans, medya, teknoloji, sinema, eğitim, iletişim, turizm ve havacılık gibi pek çok alanda
hâkimiyet kurarak dünyada ortak dil “lingua franca” konumuna gelmiştir (Crystal, 2003).
Bugün dünyada 55 ülkede resmî dilin İngilizce olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde
yaklaşık 373.000.000 insanın birinci dilinin, 1.080.000.000 insanın ise ikinci dilinin İngilizce
olduğu düşünülmektedir (Ethnologue, 2022). Öte yandan, çeşitli alanlarda yapılan
akademik çalışmaların İngilizce olarak yayımlanması bu çalışmaların dünyada kabul
görmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu sayede bilim insanları hem kendi
çalışmalarını farklı ülkelerdeki insanlarla paylaşarak bilginin yayılmasını sağlamakta hem
de yurt dışındaki çalışmaları yakından takip ederek yapılacak yeni çalışmalar için fikir
edinmektedir. İngilizcenin dünya genelindeki bu hâkimiyeti pek çok ülkenin yabancı dil
olarak İngilizce öğretimini eğitim sistemlerinde zorunlu hâle getirmesini sağlamıştır.
İngilizce, özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde okullarda en çok öğretilen yabancı dil
konumundadır. Avrupa’da 27’si Avrupa Birliği üyesi olmak üzere toplam 32 ülkede
İngilizce zorunlu yabancı dil olarak okullarda öğretilmektedir (European Comission, 2012).
Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde temel olarak öğrencilere, öğrendiği dile
ilişkin iletişimsel yeterlik ve akıcılık kazandırılması ve onların dört dil becerisi olarak kabul
edilen dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini bir bütün
hâlinde geliştirmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin İngilizce konuşulan
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ülkelerin kültürel muhtevasını da tanımaları, kendi kültürü ile öğrendiği dilin konuşulduğu
ülkelerin kültürlerini karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirmeleri ve farklı
kültürlere saygı duymaları beklenmektedir. Bu sebeple, Piaget’nin Bilişsel Gelişim
Kuramı’na göre soyut işlemler döneminin yabancı dil öğretimi için uygun bir dönem olduğu
düşünülmektedir. Bu dönemdeki ergenler bir değerler sistemi geliştirmeye başlamakta, bir
olayı farklı yönleriyle görebilmekte ve bilgiyi soyut olarak üretebilmektedir. Aynı zamanda
dil gelişimi bakımından kavramları, atasözlerini ve deyimleri rahatlıkla anlayabilmekte,
analiz

edebilmekte,

karşılaştırma

yapabilmekte

ve

eleştirel

düşünebilmektedir

(Senemoğlu, 2018). Soyut işlemler dönemindeki ergenlerin bu özellikleri, onların İngilizce
öğrenme sürecinde dört beceriyi diğer dönemlere göre daha rahat kazanmasının yanı sıra
İngilizce konuşulan ülkelerin kültürlerini tanımalarına da olanak sağlamaktadır.
Dünyada yabancı dil öğretiminin giderek daha fazla önem kazanmasıyla birlikte
Türkiye’de de bu konuda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonraki
ilk on yılda eğitim alanında yapılan çalışmalarda öncelik yabancı dilden daha çok ulusal
kimliğin en önemli unsurlarından birisi olan Türkçe öğretimi olsa da, 3 Mart 1924’teki
Eğitim Birliği Yasası ile Osmanlı Dönemi’nde öğretilen Farsça ve Arapçanın yerine
Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi Batı dillerinin öğretimine başlanmış ve çağdaş
dünyaya uyumlu bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır (Demirel, 2019). İkinci Dünya Savaşı
sonrasında dünyada pek çok alanda ortak dil hâline gelmeye başlayan İngilizce,
Türkiye’de de okullarda en yaygın olarak öğretilen yabancı dil konumuna gelmiştir. 4306
sayılı Kanun’un 1997 yılında yürürlüğe girmesiyle ‘Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Reformu’
hayata geçirilmiş ve yabancı dil öğretimine dördüncü sınıfta başlanması kararlaştırılmıştır.
Daha sonra Talim ve Terbiye Kurulunun 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile İlköğretim
Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nde yeniden değişiklik yapılarak
yabancı dil derslerine 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren ikinci sınıfta
başlanması sağlanmıştır. Bu değişiklikle Türkiye’de 4+4+4 sistemine geçilmiş ve yabancı
dil öğretiminin ikinci sınıftan itibaren başlayacak olması sebebiyle mevcut İngilizce
Öğretim Programı’nın yeniden tasarlanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda 2013
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yılında yeni sisteme göre hazırlanan İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı
uygulamaya girmiştir (MEB, 2018). 2013 yılından itibaren uygulanmakta olan İngilizce
Dersi Öğretim Programı’nda Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin (The Common
European Framework of Reference for Languages-CEFR) ilke ve göstergelerinin temele
alındığı ifade edilmektedir.
Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce öğretimine
verilen önem ve gösterilen çabaya rağmen istenen başarıya ulaşılamadığı görülmektedir.
Haftalık ders çizelgelerinde İngilizce ders saatlerinin yıllar içerisinde artırılmasına ve
İngilizce öğretiminin erken yaşlara çekilmesine karşın yapılan çeşitli araştırmalarda
Türkiye’nin İngilizce öğretiminde istenen başarıdan oldukça uzak olduğu görülmektedir.
İngilizce yeterliliğinin dünyada nasıl ve nerede geliştiğini belirlemeyi amaçlayan İngilizce
Yeterlik Endeksi (English Proficiency Index) 2021 raporunda Türkiye’nin 112 ülke
içerisinde 70. sırada olduğu ve “düşük yeterlilik” düzeyindeki ülkeler arasında yer aldığı
görülmektedir. Aynı raporda, İngilizcenin ana dil statüsünde olmadığı ülkelerdeki
yetişkinlerin İngilizce yeterliğinin en yüksek olduğu ilk beş ülke sırasıyla Hollanda,
Avusturya, Danimarka, Singapur ve Norveç olmuştur. 2011 yılından günümüze kadar
yayımlanan bu raporlarda Türkiye’nin sürekli olarak “düşük” veya “çok düşük” yeterlik
düzeyinde olduğu görülmektedir. Öte yandan 2014 yılında Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan raporda da Türkiye’nin üniversiteler
tarafından yayımlanan etkili akademik yayınlar sıralamasında dünyada 34. sırada yer
aldığı belirtilmiştir. Demirpolat’a (2015) göre değişen ihtiyaçları ve talepleri karşılayabilmek
için Türkiye’de uygulanan İngilizce öğretim programlarında zaman içerisinde nicelik ve
nitelik bakımından çok sayıda değişiklik yapılmış ancak bu değişikliklere rağmen yabancı
dil öğretiminde istenen başarıya ulaşılamamıştır. Yabancı dil öğretimi Türkiye’de uzun bir
geçmişe sahip olmasına karşın geleneksel öğretim yaklaşımları, kalabalık sınıflar, öğretim
materyallerindeki yetersizlikler, eğitim planlaması ve öğretmen yetiştirme konusundaki
eksiklikler bu alanda istenen başarıya ulaşmayı engellemiştir (Haznedar, 2012).
Türkiye’nin yabancı dil olarak İngilizce öğretimindeki durumunu ortaya koyan bir diğer
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gösterge de 2019-2021 yılları arasında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınavı’na
katılan öğrencilerin İngilizce alt testine ait doğru yanıt ortalamaları ve Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’na (YKS) yabancı dil (İngilizce) alanından katılan öğrencilerin testteki
maddelere verdikleri doğru yanıt ortalamalarıdır. Tablo 1’de 2019-2021 yılları arasında
uygulanan LGS Merkezî Sınavı’nda İngilizce alt testlerine ait Türkiye istatistikleri
sunulmuştur.
Tablo 1
2019-2021 Yılları Arasında LGS Merkezî Sınavının İngilizce Alt Testine İlişkin İstatistikler
Yıl

Doğru Yanıt Ort.

Aday Sayısı

Soru Sayısı

2019

4.65

1.029.555

10

2020

3.53

1.472.088

10

2021

4.93

1.038.492

10

4.37

1.180.045

10

Genel Ortalama

Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’de 2019 yılında LGS Merkezî Sınavı’na katılan
öğrencilerin İngilizce alt testine ait doğru yanıt ortalamalarının 4.65 olduğu, 2020 yılında
yapılan sınava katılan öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının 3.53’e gerilediği, 2021
yılında ise öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının 4.93’e yükseldiği görülmektedir. Üç
yılın ortalaması alındığında LGS Merkezî Sınavı’na katılan öğrencilere ait doğru yanıt
ortalamalarının %50’nin altında kaldığı görülmektedir. Tablo 2’de 2019-2021 yılları
arasında uygulanan YKS yabancı dil (İngilizce) sınavlarına ait Türkiye istatistikleri
sunulmuştur.
Tablo 2
2019-2021 Yılları Arasında YKS Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarına İlişkin İstatistikler
Yıl

Doğru Yanıt Ort.

Aday Sayısı

Soru Sayısı

2019

29.75

106.363

80

2020

31.47

99.356

80

2021

39.05

98.641

80

Genel Ortalama

33.42

101.453

80
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Tablo 2 incelendiğinde, Türkiye’de 2019 yılında YKS’ye yabancı dil (İngilizce)
alanından katılan öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının 29.75 olduğu, 2020 yılında
sınava katılan öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının 31.47’ye yükseldiği, 2021 yılında
sınava katılan öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarının ise 39.05’e yükseldiği
görülmektedir. Yıllara göre öğrencilerin doğru yanıt ortalamalarında artış görülse de üç
yılın ortalaması alındığında YKS’ye yabancı dil (İngilizce) alanından katılan öğrencilere ait
doğru yanıt ortalamalarının %50’nin altında kaldığı görülmektedir.
Türkiye’nin yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde istenen düzeyde olmaması
sebebiyle bu duruma yol açan nedenlerin belirlenmesi ve uygulamadaki İngilizce öğretim
programlarının

ne

derece

etkili

olduğu

konusunda

değerlendirilmesi

gerektiği

düşünülmektedir. Yabancı dil öğretiminde istenen başarıya ulaşılması için nitelikli öğretim
programlarının geliştirilmesi, geliştirilen programların etkili biçimde uygulanması ve
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitim, bireye istendik davranış kazandırma
süreci olarak ele alındığında, bu süreç sonunda beklendik davranış değişikliğinin ne
düzeyde gerçekleştiğine karar vermek, bir başka deyişle programda yer alan ölçütlere
ulaşma düzeyini belirlemek için değerlendirme sürecine başvurmak gerekmektedir (Bilen,
2002). Bir programın hedeflenen davranışları kazandırma bakımından işlerliği,
istenmeyen davranışlara götürüp götürmediği ve enerji israfına yol açıp açmadığına karar
vermek için değerlendirilmesi gerekmektedir. Program değerlendirmesi sonucunda
uygulanan programın ıslahı veya hedeflere ulaşma bakımından yetersiz görülmesi
durumunda ise uygulamadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir (Ertürk, 2013). Bu
bağlamda, yürütülen bu araştırma ile 6. sınıf öğrencilerinin İlköğretim İngilizce Dersi
Öğretim Programı’nda belirlenen hedef davranışlara ne düzeyde ulaştığı ve İngilizce
öğretiminin niteliğine ilişkin görüşleri belirlenerek anlamlı veriler elde edilmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının Türkiye’de uygulanmakta olan İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın mevcut durumunun ortaya konmasına ve gelecekte yapılacak program
geliştirme çalışmalarına katkı sunacağı düşünülmektedir.
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Araştırmanın Amacı ve Önemi
İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı ilerlemeye uyum
sağlayabilmek, dünyadaki ekonomik, politik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip edebilmek
için İngilizceyi etkin şekilde kullanma becerisine sahip olmak her geçen gün daha büyük
bir gereklilik hâline gelmektedir. Bu beceriye sahip bireyler yetiştirmek pek çok ülkedeki
eğitim sisteminin öncelikli hedefleri arasındadır. Türkiye’de de İngilizceyi etkin şekilde
kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla temel eğitim düzeyinden itibaren yabancı dil
olarak İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Türkiye’deki okullarda sunulan İngilizce öğretim
hizmetinin niteliğine ilişkin mevcut durumunun ortaya konması ve çağın gereklilikleri
doğrultusunda öğretim programlarının iyileştirilmesi için uygulanan öğretim programlarının
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de uygulanan İlköğretim İngilizce Dersi
Öğretim Programı’nı öğrenci başarısına bakarak değerlendirmek ve İngilizce öğretiminin
niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerini betimsel olarak ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini
anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerilerine yönelik hedef davranışlara ulaşma
düzeyi ölçülerek program hakkında bir yargıya varılmaya çalışılmıştır. Konuşma
becerisinin ölçülmesi diğer becerilere göre daha fazla zaman aldığından araştırmanın
yürütüldüğü okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmamak amacıyla bu beceri
araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırma kapsamına 6. sınıf öğrencilerinin alınma
sebebi, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre somut işlemler döneminden soyut
işlemler dönemine geçiş yapan 6. sınıf öğrencilerinin bu dönemde İngilizcede iletişimsel
yeterlik ve akıcılık kazanmanın yanı sıra kültürün bir dili öğrenmede önemli bir unsur
olduğunu anlamlandırabilecek düzeyde olduklarının düşünülmesidir.
Alanyazında yapılan incelemede, ilköğretim düzeyinde uygulanan İngilizce öğretim
programlarının değerlendirildiği çok sayıda çalışma olduğu ancak bu çalışmalarda daha
çok öğretmen görüşlerine göre değerlendirme yapıldığı görülmüştür. Program
değerlendirme çalışmalarında, uygulanan öğretim programlarındaki hedef davranışlara ne
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düzeyde ulaşıldığının ortaya konmasının ve öğrencilerin program hakkındaki görüşlerinin
belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan, yürütülen bu çalışmanın 6.
sınıf öğrencilerinin programda belirtilen hedef davranışlara ulaşma düzeyini ortaya
koyması ve programa ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemesi nedeniyle alanyazına katkı
sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçların uygulanan
İngilizce öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine, yabancı dil olarak
İngilizce öğrenmek için uygun yaşın belirlenmesine, Türkiye’deki yabancı dil öğretiminin
gelişimine ve gelecekteki program geliştirme çalışmalarına katkı sunması beklenmektedir.
Araştırma Problemi
6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini ve
okuduğunu anlama ile yazma becerilerine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi ve
İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin görüşleri nedir?
Alt Problemler
1. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi nedir?
2. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki okuduğunu anlama
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi nedir?
3. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma becerisine
yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi nedir?
4. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki okulların öğrencileri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
5. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki okulların öğrencileri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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6. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma becerisine yönelik hedef davranışlara
ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki okulların öğrencileri arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
7. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen,
orta düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
8. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen,
orta düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
9. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma becerisine yönelik hedef davranışlara
ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen, orta
düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
10. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
Sayıltılar
1. Kullanılan veri toplama araçlarının kapsam geçerliği hakkında uzman kanısı yeterlidir.
2. Öğrenciler ölçme araçlarındaki sorulara samimiyetle yanıt vermişlerdir.
Sınırlılıklar
Bu araştırma,
1. Türkiye’de İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki 6. Sınıf düzeyi için belirlenen hedef
davranışlar ile sınırlandırılmıştır.
2. Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile sınırlandırılmıştır.
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3. Ankara ilinde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği’nde tanımlanan farklı hizmet alanlarındaki ilçelerden belirlenen 17 resmî
ortaokulda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.
4. Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak elde edilen verilerle sınırlandırılmıştır.
Tanımlar
İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul)
2013 yılından itibaren 2. sınıf kademesinden başlayarak 8. sınıf dâhil olmak üzere
resmî ilk ve ortaokullarda İngilizce dersinde uygulanan öğretim programıdır (MEB, 2018).
Dil Becerileri
İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ve araştırma kapsamına alınan
dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerileridir.
Hedef Davranış
Türkiye’de ilköğretim düzeyinde uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda
“kazanım” olarak ifade edilen ve İngilizce dersinde öğrencilere kazandırılması planlanan
özelliklerdir.
Hedef Davranışlara Ulaşma Düzeyi
Öğretim programındaki hedef davranışlara öğrencilerin %75’i tarafından
ulaşılabilmesidir (Özçelik, 2016).
Dinlediğini Anlama Becerisine Ulaşma Düzeyi. Araştırmaya katılan 6. sınıf
öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama becerisine yönelik
hedef davranışlara ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan testten elde ettikleri
puandır.
Okuduğunu Anlama Becerisine Ulaşma Düzeyi. Araştırmaya katılan 6. sınıf
öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki okuduğunu anlama becerisine
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yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan testten elde
ettikleri puandır.
Yazma Becerisine Ulaşma Düzeyi. Araştırmaya katılan 6. sınıf öğrencilerinin
İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma becerisine yönelik hedef davranışlara
ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan testten elde ettikleri puandır.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (The Common European Framework Of
Reference For Languages-CEFR)
CEFR, Avrupa ülkelerinde hedef dillere yönelik öğretim programlarının, programlarla ilgili
yönergelerin, ders kitaplarının ve sınavların hazırlanması için temel oluşturan; dil
öğrenenlerin iletişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirmeleri gereken bilgi ve
yeterlikleri kapsamlı olarak betimleyen uluslararası bir standarttır (Council of Europe,
2020).
Üst, Orta ve Alt Grup Okullar
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre sosyal ve
ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları, coğrafi durum ve hizmet gereklerinin
karşılanması gibi kriterler doğrultusunda Ankara için belirlenen 1 ve 2. hizmet alanlarındaki
okullar üst grup, 3 ve 4. hizmet alanlarındaki okullar orta grup, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki
okullar ise alt grup olarak belirlenmiştir.
Üst, Orta ve Alt Düzeyde Öğrenen Öğrenciler
Araştırma kapsamında uygulanan düzey belirleme testlerinden 70-100 arasında
puan alan öğrenciler üst düzeyde öğrenen, 50-69 arasında puan alan öğrenciler orta
düzeyde öğrenen ve 0-49 arasında puan alanlar ise alt düzeyde öğrenen öğrenciler olarak
belirlenmiştir.
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Bölüm 2
Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar
Bu bölümde araştırmanın amacı ve problemi çerçevesinde eğitim programı,
öğretim programı, program değerlendirme, program değerlendirme yaklaşım ve modelleri,
yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ve İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve
Ortaokul) ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından ilgili alanyazında program değerlendirme
bağlamında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmalara yer verilmiştir.
Eğitim Programı
Eğitim programı ile ilgili olarak alanyazında farklı tanımlar yer almaktadır. Tyler
(1957) eğitim programını bir okulun eğitsel hedeflerine ulaşmak amacıyla planladığı ve
yürüttüğü öğrenme yaşantıları bütünü olarak tanımlamıştır. Eğitim programı için “yetişek”
sözcüğünü kullanan Ertürk (2013), yetişeği belirli bir süre içinde öğrencileri yetiştirmek
amacıyla düzenlenen eğitim durumlarının tümü şeklinde tanımlamaktadır. Ertürk (2013)
yetişeği ayrıca “düzenli yaşantılar ve durumlar” olarak tanımlamakta ve yetişeğin öğrenci
açısından “öğrenme yaşantıları düzeni”, öğretmenler açısından ise “eğitim durumları
düzeni” olarak açıklanabileceğini ifade etmektedir (s.100). Varış (1997) ise eğitim
programını “bir eğitim kurumunun veya sosyal çevrenin bireylerin yaşantılarını
düzenlemek ve zenginleştirmek için yürüttüğü tüm etkinlikler” olarak tanımlamaktadır
(s.13). Fidan’a (1996) göre belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla planlanan tüm
faaliyetler eğitim programını oluşturmaktadır. Sönmez ve Alacapınar (2015) eğitim
programını belirlenen hedef ve davranışları, içeriği, bunlara ulaşmayı sağlayabilecek
düzenli eğitim ve sınama durumlarını ve dönütü içeren dirik bir bütün olarak
tanımlamaktadır. Ornstein ve Hunkins’e (2018) göre program belirlenen hedeflere
ulaşmak amacıyla oluşturulan bir tasarıdır. Oliva ve Gordon’a (2018) göre ise eğitim
programı, kazandırılmak istenen öğrenme yaşantılarını betimleyen bir dizi plandan
oluşmaktadır. Eğitim programına ilişkin yapılan tanımlar incelendiğinde, belirlenen
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hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülecek planlı ve düzenli eğitim faaliyetlerine vurgu
yapıldığı görülmektedir.
Ertürk’e göre bir yetişek hedefler, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere
üç unsurdan oluşmaktadır. Ertürk (2013) hedefi, “bir öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş
yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya davranış
olarak ifade edilmeye elverişli özellik” olarak tanımlamaktadır (s.26). Bu özellikler bilgi,
beceri, ilgi, tutum ve alışkanlıklar olabilmektedir. Hedefler saptanırken toplumsal çevrenin,
konu alanının ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda aday hedefler belirlenmeli ardından bu
aday hedeflerin eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi ve eğitim ekonomisi süzgeçlerinden
geçirilerek programın hedeflerinin neler olacağı kararlaştırılmalıdır.
Hedefler saptandıktan sonra eğitim programının ikinci unsuru olan eğitim
durumlarının planlanması gerekmektedir. Eğitim durumu belirli bir süre içinde öğrenciyi
etkileme gücünde olan dış koşullar olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 2013). Eğitim
durumlarının program için belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacak nitelikte olması
gerekmektedir. Eğitim durumunda hedeflerle uyumlu olacak şekilde içerik, kullanılacak
öğretim yöntem, araç gereç ve kaynaklar bulunmalıdır. Hedeflere ve öğrenci özelliklerine
uygun şekilde düzenlenen eğitimsel çevre ile öğrencilerin etkileşime girmesi ve bu
etkileşim sonucunda öğrencilerin öğrenme yaşantıları kazanması beklenmelidir (Bilen,
2002).
Uygulanan eğitim programlarının kazandırılmak istenen hedeflere ulaştırma
bakımından iş görürlük derecesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple eğitim
programının üçüncü ve tamamlayıcı unsuru olan değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Değerlendirme ile eğitme faaliyetlerinin amaca ne düzeyde hizmet ettiği, istenmeyen
sonuçlara götürüp götürmediği ve maliyeti incelenebilmekte ve eğitim programı hakkında
bir yargıya varılabilmektedir. Değerlendirme ile eğitme faaliyetlerinin iyileştirilmesi
sağlanabilmektedir (Ertürk, 2013).
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Öğretim Programı
Alanyazında

yapılan

incelemede

eğitim

programı

ve

öğretim

programı

kavramlarının çoğunlukla birbirinin yerine kullanılarak tanımlandığı gözlenmiştir. Bu başlık
altında alanyazında öğretim programına ilişkin doğrudan yapılan tanımlamalara yer
verilmiştir. Senemoğlu (2018) öğretim programını bir derste öğrencilerin ulaşacağı hedef
ve hedef davranışları, eğitim durumlarını ve sınama durumlarını kapsayan, gelişime açık
ve çok yönlü etkileşim içindeki ögeler bütünü olarak tanımlamıştır. Varış (1997) öğretim
programını “eğitim programı içinde ağırlık taşıyan, genellikle belli bilgi kategorilerinden
oluşan ve bir kısım okullarda beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan ve bilgi ve becerilerin
eğitim programının amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına dönük
program” olarak tanımlamaktadır (s.14). Demirel (2017) öğretim programını bir dersin
öğretimi ile ilgili okul içindeki veya dışındaki tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneği
olarak tanımlamıştır. Özçelik (2014) öğretim programını, “bir dersle ilgili öğretme-öğrenme
sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuz, başka bir deyişle bu
nitelikte bir proje alanı” olarak tanımlamıştır (s.4). Özçelik’e göre öğretim programı
hazırlanırken belli niteliklere sahip bir grup öğrenciye kazandırılmak istenen bilişsel,
duyuşsal veya devimsel nitelikler için gerekli öğretme ve sınama durumları işler ve işe
yarar bir düzende hazırlanmalıdır. Yapılan bu tanımlara göre öğretim programının, eğitim
programının içinde yer bulan ve genellikle bir ders ile sınırlı tutulan bir kavram olduğu
anlaşılmaktadır.
Program Değerlendirme
Bu başlık altında öncelikle değerlendirme kavramı açıklanmış, ardından program
değerlendirme ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Özçelik (2014) değerlendirmeyi “eldeki
bilgilere bir anlam verme, onları belli amaçlara elverişlilik, belli koşulları karşılama, belli
anlamlarda olup olmama vb. bakımlarından yorumlama işlemi” olarak tanımlamaktadır.
Senemoğlu’na (2018) göre öğretimi değerlendirme, yapılan öğretim planının ve uygulanan
öğretim etkinliklerinin öğrenmeyi ne düzeyde sağladığının belirlenmesidir. Bu sayede
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öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlamayan veya engelleyen unsurların düzeltilmesi
ve öğretimin geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Değerlendirme kapsamında öğrenciyi
tanıma, izleme ve düzey belirlemeye yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bunlara ek olarak
öğretim etkinlikleri ve kullanılan öğretim materyalleri hakkında öğrencilerin görüşleri
alınmakta ve öğretme-öğrenme ortamında gözlemler yapılmaktadır. Fidan’a (1996) göre
öğretme-öğrenme süreci sonucunda elde edilen ürünün eğitimin hedeflerine uygunluk
derecesinin belirlenmesi amacıyla değerlendirme işlemi yapılmaktadır. Bu sayede öğretim
faaliyetlerindeki aksaklıklar saptanabilmekte ve bu aksaklıkları düzeltecek önlemler
alınabilmekte ve öğretimin niteliği artırılabilmektedir.
Tyler (1949) program değerlendirmeyi planlanan öğrenme yaşantılarının belirlenen
hedeflere ne derecede ulaşıldığını ve öğretimin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme süreci
olarak tanımlamaktadır. Bu sayede uygulanan programın hangi yönleriyle etkili olduğu,
hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiği belirlenebilmektedir. Ertürk (2013) tarafından
yetişek

geliştirme

sürecinin

son

ve

tamamlayıcı

unsuru

olarak

nitelendirilen

değerlendirme, istendik davranışların meydana gelme derecesini tayin etme süreci olarak
tanımlanmaktadır. Varış (1996), eğitimde program geliştirme ve değerlendirmenin
birbiriyle ilişkili süreçler olduğunu ifade etmiş ve program geliştirme sürecinde öğrenciye
biçimlendirici sınavlar uygulanarak elde sonuçların programın geliştirilmesi ve daha iyi
ürünler alınması amacıyla kullanıldığını, programın sonunda ise programın ürününü ve
değerini tayin etmek üzere final değerlendirme yapıldığını ifade etmiştir. Oliva ve Gordon
(2018) programın hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının, programın verimli bir şekilde
uygulanıp uygulanmadığının, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin, öğretim
materyallerinin uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla program değerlendirmeye
ihtiyaç

duyulduğunu

ifade

etmektedir.

Ornstein

ve

Hunkins

(2018)

program

değerlendirmeyi belirlenen standartlara ulaşmada programın öğrencilere ne derecede
yardımcı olduğu konusunda yargıya varma işlemi olarak tanımlamaktadır. Demirel (2017)
program değerlendirmeyi uygulanan programın etkililiği hakkında karar alma süreci olarak
tanımlamakta ve program değerlendirmenin temel olarak öğretimin değerlendirilmesini
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kapsadığını ifade etmektedir. Demirel’e göre program değerlendirme; eğitim programının
etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri belirli ölçütlere göre karşılaştırarak
yorumlama ve programın etkililiği hakkında karar verme basamaklarından oluşmaktadır.
Program Değerlendirme Yaklaşım ve Modelleri
Ertürk’e (2013) göre uygulanan yetişeğin iyi işleyip işlemediğini, getirdiği
sonuçların amaca hizmet edip etmediğini belirlemek ve verilen eğitimin kendisini
onarmasına imkân tanımak maksadıyla değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ertürk
yetişek değerlendirme yaklaşımlarını altı ana grupta toplamıştır.
1. Yetişek tasarısına bakarak değerlendirme
2. Ortama (gizil ve muhtemel uyarıcılar düzenine) bakarak değerlendirme
3. Başarıya bakarak değerlendirme
4. Erişiye bakarak değerlendirme
5. Öğrenmeye bakarak değerlendirme
6. Ürüne ve yan ürünlere bakarak değerlendirme
Yetişek tasarısına bakarak değerlendirmede tasarlanan bir yetişeğin, yetişek
geliştirme ilkelerine uygun şekilde oluşturulup oluşturulmadığı değerlendirilmektedir.
Ertürk (2013) bu yaklaşımın tasarlanan yetişeğin gerçekteki yetişeğin özdeşi olamayacağı
için yetişek değerlendirme için yetersiz kalacağını ve bu tür bir değerlendirmenin yalnızca
tasarı değerlendirmesi olarak nitelendirilebileceğini ifade etmektedir.
Ortama (gizil ve muhtemel uyarıcılar düzenine) bakarak değerlendirmede eğitim
ortamında gözlem yapılarak elde edilen sonuçlar betimlenmektedir. Ertürk (2013) gizil ve
olası uyarıcılar ile gerçekteki uyarıcıların birbirinin özdeşi olmaması ve uyarıcıların her
öğrencinin iç şartlarına göre anlam kazanması sebebiyle bu yaklaşımın da yetişeğin
etkililiğini belirleme konusunda yetersiz kalacağını ifade etmektedir.
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Başarıya bakarak değerlendirmede yetişek, öğrencilerin bitirme sınavlarındaki
başarılarına göre değerlendirilmektedir. Ertürk’e (2013) göre böyle bir değerlendirme,
öğrencilerin elde ettiği başarının yetişek ile gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında tam bir
bilgi veremeyeceğinden yetişek hakkında yargıya varmada yetersiz kalmaktadır.
Erişiye bakarak değerlendirmede öğrencilerin yetişeğe giriş ve yetişekten çıkış
davranışları arasındaki fark hedeflerle tutarlılık bakımından değerlendirilmektedir. Ertürk’e
(2013) göre bu tür bir değerlendirme yoluyla elde edilen bulgular yetişeğin eseri hakkında
bilgi vermekle birlikte yetişeğin eserinin tümünü kapsamamaktadır. Bu sebeple, yalnızca
erişiye bakarak yapılacak değerlendirme yetişek hakkında bir yargıya varmada yetersiz
kalmaktadır.
Öğrenmeye bakarak değerlendirmede erişiye bakmaya ek olarak yetişeğin
istenmedik davranışlara götürüp götürmediği de belirlenmeye çalışılmaktadır. Ertürk’e
(2013) göre bu tür bir değerlendirme, yetişek hakkında karar vermeye katkı sunabilecek
olsa da erişinin pahası dışarıda bırakıldığı için kapsamı tam olarak karşılamamaktadır.
Ertürk’ün (2013) yaklaşımlar karması olarak nitelendirdiği ürüne ve yan ürünlere
bakarak değerlendirmede, öğrenci davranışlarındaki değişmenin yanı sıra öğretmenler ve
diğer öğrencilerin davranışlarındaki ve ortamdaki değişmeler de değerlendirilmektedir.
Ertürk ürüne ve yan ürünlere bakarak değerlendirme ile elde edilecek verilerin yetişek
hakkında karar kılmada daha faydalı olduğunu ifade etmektedir.
Fitzpatrick vd. (2011) ise program değerlendirme yaklaşımlarını hedef odaklı
değerlendirme, yönetim odaklı değerlendirme, tüketici odaklı değerlendirme, uzman odaklı
değerlendirme ve katılımcı odaklı değerlendirme olmak üzere beş grupta toplamıştır.
Hedef odaklı değerlendirmede programda belirlenen hedeflere ne düzeyde
ulaşıldığına

odaklanılır.

Bu

değerlendirmeden

elde

edilen

sonuçlar

programın

uygulanmaya devam edilip edilmeyeceği, değiştirilmesi gereken unsurlarının olup
olmadığı ya da uygulamadan kaldırılmasına karar verilmesinde kullanılabilmektedir. Hedef
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odaklı değerlendirme yaklaşımının öncüleri olarak Tyler, Provus ve Metfessel-Michael
gösterilmektedir (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011).
Tyler değerlendirmeyi programın hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme süreci
olarak görmektedir ve program değerlendirme sürecini yedi adımda ele almaktadır:
1. Genel hedefleri belirleme
2. Hedefleri sınıflandırma
3. Hedefleri davranış türünden ifade etme
4. Hedeflere ulaşma durumunu gösterebilecek durumları belirleme
5. Ölçme tekniklerini seçme veya geliştirme
6. Öğrenci performansları ile ilgili veri toplama
7. Öğrenci performanslarına ilişkin verileri davranış türünden ifade edilen hedeflerle
karşılaştırma
Tyler’ın program değerlendirme yaklaşımında öğrenci performansları ile ulaşılmak
istenen hedefler karşılaştırılarak aradaki fark incelenmekte ve eksikliklerin giderilmesine
yönelik düzenlemeler yapılarak değerlendirme döngüsü sürdürülmektedir. Kolay
uygulanabilir ve anlaşılır olması Tyler’ın program değerlendirme yaklaşımının güçlü
yönleri olarak gösterilmektedir. Öte yandan programın yalnızca hedeflerine odaklanılarak
değerlendirilmesi bu yaklaşımın sınırlılığı olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşıma göre
yapılan değerlendirmenin programın bütünü hakkında karar vermede yetersiz kalacağı
yönünde eleştiriler bulunmaktadır (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011).
Tyler’ın program değerlendirme yaklaşımından büyük oranda etkilenerek
Metfessel ve Michael (1967) tarafından önerilen yaklaşımda değerlendirme süreci
aşağıdaki sekiz adımda ele alınmaktadır:
1. Programdan etkilenen herkesi değerlendirme sürecine dâhil etme
2. Hedeflerin birbirleri ile uyumlu ve aşamalı olarak sıralandığı bir model oluşturma
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3. Belirlenen hedefleri davranış türünden ifade etme
4. Programın etkililiğini değerlendirmek için ölçütler oluşturma, ölçme araçlarını
geliştirme ya da var olan ölçme araçları içinden uygun olanları seçme
5. Programın etkililiğini değerlendirmek amacıyla geliştirilen veya seçilen ölçme araçları
ile düzenli gözlemler yapma
6. Uygun yöntemleri kullanarak verileri analiz etme
7. Analiz sonucunda elde edilen verileri ve belirlenen performans ölçütleri ile
karşılaştırma ve yorumlama
8. Programın genel ve özel hedeflerinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için
önerilerde bulunma
Hedef odaklı program değerlendirme yaklaşımını temel alan ve Tyler’ın program
değerlendirme yaklaşımından etkilenerek geliştirilen Provus’un Farklar Yaklaşımı ile
Değerlendirme Modeli’ne göre ise değerlendirme süreci şu adımlardan oluşmaktadır:
1. Programın standartlarını belirleme
2. Programın belirlenen standartları ile sergilenen performanslar arasında fark olup
olmadığını belirleme
3. Farklılıklara ilişkin elde edilen veriyi programı iyileştirme, uygulamaya devam etme
veya programın tamamını ya da bazı yönlerini uygulamadan kaldırmaya karar
vermede kullanma
Provus’a göre program geliştirme süreci dört aşamadan oluşmaktadır:
1. Tanım/Tasarım: Hedeflerin, süreçlerin veya etkinliklerin tanımlandığı; hedeflere
ulaşmak ve etkinlikleri yürütmek için gerekli kaynakların ve katılımcıların belirlendiği
aşamadır.
2. Oluşturma: Programın tasarım sürecinde belirlenen standartlara uygun şekilde
oluşturulup oluşturulmadığının incelendiği aşamadır. Programın tasarımı, program
hakkında karar vermek amacıyla bir standart olarak ele alınır. Değerlendirmeci,
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programa ilişkin beklenen ve uygulanan arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla bir
dizi uygunluk testleri uygular.
3. Süreç: Katılımcıların davranışlarında beklenen düzeyde değişiklik olup olmadığını
belirlemek amacıyla veri toplamaya odaklanıldığı aşamadır. Hedeflere beklenen
düzeyde ulaşılamadığının belirlenmesi durumunda uygulanan etkinlikler gözden
geçirilir ya da yeniden düzenlenir. Programdan beklenen ve elde edilen sonuç
arasındaki farkın ortadan kaldırılamayacağına yönelik bir sonuç elde edilirse
programın uygulanmasına son verilebilir.
4. Ürün: Bu aşamada değerlendirmenin amacı programın nihai hedeflerine ulaşılıp
ulaşılamadığını belirlemektir.
Provus bu aşamalara ek olarak maliyet-fayda analizi çalışmalarının yapıldığı
beşinci bir aşamadan daha bahsetmektedir. Bu aşamada maliyet-fayda analizinden elde
edilen sonuçlar benzer programların maliyet-fayda analizleri ile karşılaştırılır ve sonuçların
maliyeti ne düzeyde karşıladığı incelenir.
Fitzpatrick vd. (2011) tarafından tanımlanan diğer bir program değerlendirme
yaklaşımı olan yönetim odaklı değerlendirmede, program hakkında karar verme yetkisine
sahip politika belirleyicilere, eğitim kurullarına, yöneticilere ve programın uygulamasından
sorumlu diğer kişilere kanıt sağlama amacı bulunmaktadır. Programla ilgili tüm
paydaşların değerlendirme sürecine dâhil edilmemesi bu değerlendirme yaklaşımına
yöneltilen temel eleştirilerden birisidir. Bu değerlendirme yaklaşımında karar vericilerin
gereksinim duyduğu bilgilere odaklanılması sebebiyle değerlendirmecinin programla ilgili
toplayabileceği kanıtlar kısıtlanabilmektedir. Stufflebeam bu yaklaşımın öncülerinden birisi
olarak gösterilmektedir. Stufflebeam tarafından geliştirilen program değerlendirme
modelinde çevre, girdi, süreç ve ürün bağlamında değerlendirme yapılarak karar vericilere
program hakkında kanıt sağlamak amaçlanmaktadır. Stufflebeam’e göre program
değerlendirme süreci program hakkında toplanması gereken bilgileri “betimleme”, bu
doğrultuda gerekli bilgileri “elde etme” ve bu bilgileri ilgili kişilere “raporlama”
aşamalarından

oluşmaktadır

(Ornstein&Hunkins,

2018).

Stufflebeam

tarafından
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geliştirilen program değerlendirme modelinde yer alan dört değerlendirme türü şu
şekildedir:
1. Çevrenin değerlendirilmesi: Programla ilgili alınacak kararları planlamak amacıyla
yapılan değerlendirmedir. Programla ilgili çevreyi tanımlamak, çevrenin sahip olması
istenen özellikler ile mevcut durumunu betimlemek, karşılanmayan ihtiyaçlara ve
kaçırılan

fırsatlara

odaklanmak

amacıyla

yapılan

değerlendirmedir

(Ornstein&Hunkins, 2018). Ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçları
karşılamak amacıyla kurumun hangi niteliklere ve değerlere sahip olması gerektiğini
ortaya koymak ve programın hedeflerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme
türüdür (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011).
2. Girdinin değerlendirilmesi: Program hakkında alınacak kararları yapılandırmak
amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme programın hedeflerine ulaşmak
amacıyla

kaynakların

nasıl

kullanılması

gerektiğine

ilişkin

bilgi

sağlar

(Ornstein&Hunkins, 2018).
Girdinin değerlendirilmesinde şu sorulara yanıt aranır:
•

Hedefler uygun şekilde ifade edilmiş midir?

•

Programın hedefleri okulun hedefleri ile uyumlu mudur?

•

İçerik, programın hedefleri ile uyumlu mudur?

•

Öğretim stratejileri uygun mudur?

•

Programın hedeflerine ulaşmayı sağlayacak başka stratejiler var mıdır?

•

Bu içerik ve öğretim stratejileri programın hedeflerine ulaşmayı sağlayacak
mıdır?

3. Sürecin değerlendirilmesi: Program hakkında alınan kararların uygulandığı aşamadır.
Bu değerlendirme, planlanan ve uygulanan etkinliklerin uyumunu belirlemek amacıyla
kullanılır.

Program

uygulanmaya

başladıktan

sonra

programın

nasıl

iyileştirilebileceğine odaklanılır. Sürecin değerlendirilmesinde şu sorulara yanıt aranır:
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•

Program planlandığı gibi uygulanmakta mıdır?

•

Programda ne gibi değişiklikler yapılmıştır?

•

Programın başarısını tehdit eden engeller nelerdir?

•

Programda ne tür düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır?
Bu sorular yanıtlandığında süreçler kontrol edilebilmekte, uyarlanabilmekte ve

düzeltilebilmektedir (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011).
4. Ürünün değerlendirilmesi: Program hakkında alınan kararların gözden geçirildiği
değerlendirmedir.

Bu

değerlendirme

programın

uygulanmaya

devam

edip

etmeyeceği, uygulamadan kaldırılmasına gerek olup olmadığı veya güncellenmesine
ihtiyaç olup olmadığı hakkında değerlendiricilere bilgi sağlamaktadır.

Ürünün

değerlendirilmesinde şu sorulara yanıt aranır:
•

Program sonunda hangi sonuçlar elde edilmiştir?

•

İhtiyaçlar ne düzeyde karşılanmıştır?

•

Program tamamlandıktan sonra programla ilgili neler yapılmalıdır?

•

Program gözden geçirilmeli midir, iyileştirilmeli midir yoksa uygulamadan
kaldırılmalı mıdır?
Uzman odaklı değerlendirme; bir kurum, program veya faaliyetin niteliği hakkında

alan uzmanı kişilerin kanısına dayalı değerlendirmeyi kapsamaktadır. Değerlendirme
kapsamında uzman kişilerce programın uygulandığı ortamda gözlem yapılabilir, kullanılan
materyaller incelenebilir, program uygulayıcılarla ve öğrencilerle görüşmeler yapılabilir. Bu
sayede programın profesyonel standartları karşılayıp karşılamadığı hakkında bir yargıya
varmak için gerekli kanıtlar toplanabilir (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011). Ancak bu yaklaşıma
göre yapılan değerlendirmelerde uzmanların ön yargıları program hakkında karar verme
sürecinde gerçek durumun ortaya konmasını olumsuz etkileyebilmektedir.
Eisner, uzman odaklı değerlendirme yaklaşımının en önemli öncülerindendir.
Eisner, geliştirdiği program değerlendirme modelini açıklamak amacıyla sanattan
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yararlanmıştır. Tıpkı sanat eleştirmenlerinin yaptığı gibi bir programın niteliğinin
değerlendirilmesinde uzmanlık alanlarından yararlanılması gerekmektedir. Eisner’ın
program değerlendirme anlayışı “uzmanlık” ve “eleştiri” olmak üzere iki önemli unsurdan
oluşmaktadır. Eisner uzmanlığı bir nesne, durum veya olayı oluşturan nitelikler hakkında
değer biçmek amacıyla kişisel olarak yürütülen özel bir eylem olarak tanımlarken eleştiriyi
ise uzmanların algıladığı olay veya nesnelerin niteliklerini ortaya çıkarma sanatı olarak
tanımlamaktadır (Ornstein&Hunkins, 2018). Eisner eğitsel eleştiriyi “betimleme”,
“yorumlama” ve “değerlendirme” olmak üzere üç boyutta ele almaktadır. Betimleme
boyutunda eğitimin niteliğine ilişkin özellikler ortaya konur, yorumlama boyutunda
programın uygulanması sonucunda ortaya çıkan olayların olası sonuçları kestirilmeye
çalışılır, değerlendirmede ise betimleme ve yorumlama boyutlarında ortaya çıkan
sonuçlara göre program hakkında bir yargıya varılmaya çalışılır. Eisner’in değerlendirme
modelinin odak noktası uzmandır ancak bazı durumlarda programın niteliği hakkında karar
vermede önemli olan faktörlerin ayrıntılı betimlemesi de yapılabilmektedir (Fitzpatrick ve
diğerleri, 2011).
Tüketici odaklı değerlendirme yaklaşımında tüketicilere ürün ve hizmetlerin niteliği
hakkında

bilgi

sağlamak

amaçlanmaktadır.

Bu

değerlendirme

yaklaşımında

değerlendirmeci eğitim yöneticilerine program hakkında bilgi sağlamak yerine çoğunlukla
program hakkında karar vermede asli unsur olarak görülmektedir. Tüketici odaklı
değerlendirme yaklaşımı bu yönüyle yönetim odaklı değerlendirme yaklaşımından
ayrılmaktadır. Bu yaklaşımın öncülerinden birisi olan Scriven değerlendirmenin tüketiciye,
yani değerlendirilen bir ürün veya hizmetin nihai kullanıcısına hizmet etmesi gerektiğini
ifade etmektedir. Scriven’ın değerlendirme anlayışında “Bu ürün/hizmet ne kadar iyidir?”
sorusuna yanıt aramak ve sonuç olarak bir yargıya varmak amacıyla bilgi toplanır.
Scriven’a göre bir ürün veya hizmeti değerlendirmek için tüketiciler için anlamlı ölçütler
belirlenmeli ve kontrol listeleri oluşturularak değerlendirme yapılmalıdır (Fitzpatrick ve
diğerleri, 2011).
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Katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımına göre geliştirilen çok sayıda
model olmakla birlikte, bu modellerin ortak noktası değerlendirme sürecine programdan
etkilenen tüm paydaşların dâhil edilmesidir. Bu yaklaşımda programla ilgili tüm çalışanlar
ve katılımcılar değerlendirme sürecinin planlanmasında, uygulanmasında ve program
hakkında karar verme aşamasında aktif olarak görev almaktadır. Bu yaklaşımın
öncülerinden biri olan Stake değerlendirme sürecinde program hakkında kapsamlı
verilerin toplanmasını, programla ilgili kişiler arasındaki dinamik ilişkinin incelenmesini, bu
kişilerin üstlendiği görevlerin değerlendirilmesini ve program hakkında karar verme
aşamasında bütün paydaşların etkin olmasını gerekli görmektedir. Stake’in Uygunluk
Olasılık Modeli’nde program hakkında veri toplamak için üç kategori bulunmaktadır.
1. Girdi: Bir derse ilişkin öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunu kapsar. Girdiler
öğretmenlerin mesleki deneyim, davranış ve eğitim durumu gibi özelliklerini de
kapsar.
2. Süreç: Öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-kaynak kişiler arasındaki
etkileşimi kapsar. Bu kategoride ayrıca öğrencilerin programın sunduğu materyaller
ve öğrenme ortamı ile de etkileşimi söz konusudur.
3. Çıktı: Programın beklenen ve elde edilen sonuçlarını kapsar. Bu çıktılar program
sonundaki öğrenci başarısı, öğrencilerin tutumları ve psikomotor becerileri,
öğretmenlerin kendi yeterlikleri ile ilgili algıları ve yöneticilerin faaliyetleri üzerindeki
etkilerdir.
Stake’in Uygunluk Olasılık Modeli’nde değerlendirme sürecinde planlanan ve elde
edilen arasındaki ilişki betimlenmeye çalışılır (Ornstein&Hunkins, 2018).
Programla ilgili tüm paydaşların yalnızca veri kaynağı olarak görülmeyip
değerlendirme sürecine aktif olarak dâhil edilmesi katılımcı odaklı değerlendirme
yaklaşımının güçlü yönü olarak gösterilmektedir. Ancak değerlendirme sürecinin zaman
alıcı ve maliyetli olması uygulanabilirlik ve yönetilebilirlik bakımından değerlendirme
sürecinde sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir (Fitzpatrick ve diğerleri, 2011).
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Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce öğretimi kapsamında ilköğretim düzeyindeki
okullarda uygulanan öğretim programı hakkında bir değerlendirmede bulunmak amacıyla
yürütülen bu araştırmada yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ve İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın temel özellikleri açıklanmıştır.
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Dünyanın ortak dili konumundaki İngilizce farklı ülkelerdeki okullarda “ikinci dil” ya
da “yabancı dil” olarak öğretilmektedir. İngilizcenin ana dil olduğu ya da hâkim dillerden
birisi olarak kullanıldığı ülkelerde ana dili İngilizce olmayan kişilere sunulan İngilizce
öğretim hizmeti için ikinci dil olarak İngilizce öğretimi (TESL) ifadesi kullanılmaktadır.
İngilizcenin günlük yaşamda, ticarette, resmî kurumlarda, medyada ve sanayi
kuruluşlarında kısacası hayatın pek çok bölümünde baskın olarak kullanıldığı ülkelerde
İngilizce ikinci dil olarak öğretilmektedir (Broughton ve diğerleri, 2003). Birleşik Krallık gibi
İngilizcenin ana dil statüsünde olduğu ülkelerde bulunan göçmenlere ya da Kanada,
Güney Afrika, Hindistan, Pakistan ve Gana gibi çok dilli ülkelerde ikinci dil olarak İngilizce
öğretim hizmeti sunulmaktadır. İkinci dil olarak İngilizce öğretiminde temel olarak bireye
bulunduğu ülkedeki farklı topluluklarla iletişim kurabilme becerisi kazandırmak
amaçlanmaktadır. Ayrıca bireylerin iletişimsel dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra onlara
bulundukları ülkedeki insanların kültürünü öğretmek ve onların toplumla bütünleşmesini
sağlamak ikinci dil olarak İngilizce öğretiminin amaçları arasındadır. Ulusal ve dinî günler,
önemli tarihi olaylar ve ülkenin görgü kuralları ile ilgili dersler bireyin birlikte yaşadığı
insanları anlamasına ve İngilizcede daha yüksek bir akıcılık düzeyine ulaşmasına
yardımcı olmak için önemlidir. İkinci dil olarak İngilizce öğrenen bireyin motivasyonu birinci
dilini edindiği süreçteki kadar yüksektir (Betti&Al-Jubouri, 2015). İngilizcenin ikinci dil
olarak öğretildiği ortamda birey İngilizceye yoğun bir şekilde maruz kalır ve öğrendiklerini
gerçek yaşam durumlarında uygulamak için çok sayıda fırsat bulabilir.
Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi (TEFL) kavramı İngilizcenin resmî statüsünün
bulunmadığı ya da günlük ve sosyal yaşamda hâkim dil olmadığı ülkelerde sunulan
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İngilizce öğretimi anlamına gelmektedir (Broughton ve diğerleri, 2003). Örneğin Japonya,
Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde İngilizce resmî ya da hâkim dil konumunda değildir. Bu
ülkelerde ortalama bir vatandaşın günlük yaşamını sürdürmek ya da meslek yaşamında
ilerlemek için İngilizceye ya da diğer yabancı dillere öncelikli olarak ihtiyacı
bulunmamaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi genellikle sınıfta sunulan öğretim
ile sınırlıdır. Bir başka deyişle İngilizce okulda öğretilmekte ve bunun dışında ek bir
çalışma genellikle yapılmamaktadır (Betti&Al-Jubouri, 2015). İngilizce okul programındaki
diğer dersler gibi operasyonel amaçlarla öğretilmektedir. Bu amaçlar arasında İngiltere’yi
ziyaret etmek, İngilizce konuşan turist veya arkadaşlarla iletişim kurmak, İngilizce kitap
veya dergileri okumak yer almaktadır. Bireylerin İngilizce öğrenme motivasyonu
İngilizcenin ikinci dil olarak öğretimindeki kadar yüksek değildir (Broughton ve diğerleri,
2003).
İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul)
2013 yılında 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte aynı yıldan itibaren 2. sınıftan
başlayarak 8.sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programı son olarak
2018 yılında güncellenmiştir. Uygulanan programın geliştirilmesinde CEFR’daki
tanımlayıcılar ve ilkeler temel alınmıştır. Programda yabancı dilin otantik bir çevrede
öğretimine vurgu yapılmaktadır. Programda iletişimsel dil yaklaşımının benimsendiği, dil
bilgisi ve dil işlevlerine odaklanmak yerine İngilizcenin gerçek yaşam durumlarında
iletişimsel bir anlayışla öğretilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
MEB tarafından belirlenen ve kök değerler olarak adlandırılan dostluk, dürüstlük,
öz kontrol, sabır, adalet, saygı, sevgi, vatanseverlik, sorumluluk ve diğerkâmlık gibi
değerlere programda yer verilmiş ve bu değerlerin programdaki temalar ve konularla
ilişkilendirilerek öğrencilere kazandırılması gerektiği ifade edilmiştir.
Programda süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının birlikte ele
alındığı belirtilmiştir. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerindeki ilerlemelerini ve elde
ettikleri başarıları kontrol etme konusunda teşvik edilmesi gerektiği; yazılı ve sözlü
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sınavlar, quizler, ödevler ve projelerle öğrencilerin değerlendirileceği ifade edilmiştir.
Sonuç odaklı değerlendirmenin dördüncü sınıftan itibaren başlaması gerektiği
vurgulanmıştır.
Programda 2 ve 3. sınıf düzeyi için yalnızca dinlediğini anlama ve konuşma
becerilerine yer verilmiştir. Okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin kazandırılmasına
ve dil yapılarının öğretimine bu sınıf düzeyleri için odaklanılmamıştır. 2. sınıftan
başlayarak 6. sınıfın sonuna kadar olan dönemde öğrencilere benzer öğretim materyalleri
ve dil yapıları sunulmaktadır. Bütün sınıf düzeyleri için birbiri ile ilişkilendirilerek
düzenlenmiş onar tane tema oluşturulmuştur. Tablo 3, programın sınıf seviyelerine göre
CEFR düzeylerini, odaklanılan dil becerilerini, etkinlikleri ve öğretim stratejilerini
göstermektedir.
Tablo 3
İngilizce Dersi Öğretim Programı Modeli
Levels [CEFR*]
(Hours / Week)

Grades
2

1
[A1]

3

(2)
4

Skill focus

Main activities/
Strategies

Listening and Speaking
Listening and Speaking
Very Limited Reading and Writing

TPR/Arts and
crafts/Drama

Listening and Speaking
Very Limited Reading and Writing
Listening and Speaking

5
2

Limited Reading
Very Limited Writing

[A1]

Drama/Role-play
Listening and Speaking

(3)
6

Limited Reading
Limited Writing

3

7

Primary: Listening and Speaking
Secondary: Reading and Writing

8

Primary: Listening and Speaking
Secondary: Reading and Writing

[A2]
(4)

Theme-based
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Programda 2. sınıf seviyesi için belirtilen Giriş veya Keşif Düzeyi (A1) Yeti
Açıklamaları bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin program sonunda sıradan ve günlük
ifadelerin kullanıldığı son derece yalın ifadeleri anlayabileceği ve kullanabileceği; kendisini
veya başkasını basit biçimde tanıtabileceği; karşısındaki kişiye basit sorular (örneğin
yaşadığı yer, sahip olduğu şeyler, ilişkiler vb.) sorabileceği ve benzer sorulara yanıt
verebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca karşısındaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde
konuştuğunda öğrencinin basit düzeyde iletişim kurabileceği belirtilmiştir. 2. sınıf seviyesi
için “Words, Friends, In the Classroom, Numbers, Colors, At the Playground, Body Parts,
Pets, Fruit ve Animals” temaları belirlenmiştir.
3. sınıf seviyesi için belirtilen Giriş veya Keşif Düzeyi (A1) Yeti Açıklamaları
bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin program sonunda sıradan ve günlük ifadelerin
kullanıldığı son derece yalın ifadeleri anlayabileceği ve kullanabileceği; kendisini veya
başkasını basit biçimde tanıtabileceği; karşısındaki kişiye basit sorular (örneğin yaşadığı
yer, sahip olduğu şeyler, ilişkiler vb.) sorabileceği ve benzer sorulara yanıt verebileceği
ifade edilmiştir. Ayrıca karşısındaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğunda öğrencinin
basit düzeyde iletişim kurabileceği belirtilmiştir. 3. sınıf seviyesi için “Greeting, My Family,
People I Love, Feelings, Toys and Games, My House, In My City, Transportation, Weather
ve Nature” temaları belirlenmiştir.
4. sınıf seviyesi için belirtilen Giriş veya Keşif Düzeyi (A1) Yeti Açıklamaları
bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin program sonunda sıradan ve günlük ifadelerin
kullanıldığı son derece yalın ifadeleri anlayabileceği ve kullanabileceği; kendisini veya
başkasını basit biçimde tanıtabileceği; karşısındaki kişiye basit sorular (örneğin yaşadığı
yer, sahip olduğu şeyler, ilişkiler vb.) sorabileceği ve benzer sorulara yanıt verebileceği
ifade edilmiştir. Ayrıca karşısındaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğunda öğrencinin
basit düzeyde iletişim kurabileceği belirtilmiştir. 4. sınıf seviyesi için “Classroom Rules,
Nationality, Cartoon Characters, Free Time, My Day, Fun with Science, Jobs, My Clothes,
My Friends ve Food and Drinks” temaları belirlenmiştir.
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5. sınıf seviyesi için belirtilen Giriş veya Keşif Düzeyi (A1) Yeti Açıklamaları
bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin program sonunda sıradan ve günlük ifadelerin
kullanıldığı son derece yalın ifadeleri anlayabileceği ve kullanabileceği; kendisini veya
başkasını basit biçimde tanıtabileceği; karşısındaki kişiye basit sorular (örneğin yaşadığı
yer, sahip olduğu şeyler, ilişkiler vb.) sorabileceği ve benzer sorulara yanıt verebileceği
ifade edilmiştir. Ayrıca karşısındaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğunda öğrencinin
basit düzeyde iletişim kurabileceği belirtilmiştir. 5. sınıf seviyesi için “Hello!, My Town,
Games and Hobbies, My Daily Routine, Health, Movies, Party Time, Fitness, The Animal
Shelter, Festivals” temaları belirlenmiştir.
6. sınıf seviyesi için belirtilen Giriş veya Keşif Düzeyi (A1) Yeti Açıklamaları
bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin program sonunda sıradan ve günlük ifadelerin
kullanıldığı son derece yalın ifadeleri anlayabileceği ve kullanabileceği; kendisini veya
başkasını basit biçimde tanıtabileceği; karşısındaki kişiye basit sorular (örneğin yaşadığı
yer, sahip olduğu şeyler, ilişkiler vb.) sorabileceği ve benzer sorulara yanıt verebileceği
ifade edilmiştir. Ayrıca karşısındaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde konuştuğunda öğrencinin
basit düzeyde iletişim kurabileceği belirtilmiştir. 6. sınıf seviyesi için “Life, Yummy
Breakfast, Downtown, Weather and Emotions, At the Fair, Occupations, Holidays,
Bookworms, Saving the Planet ve Democracy” temaları belirlenmiştir.
7. sınıf seviyesi için belirtilen Ara veya Temel Gereksinim Düzeyi (A2) Ortak Yeti
Açıklamaları bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin basit ifadeleri ve iletişimsel anlamda
gerekli olan alanlarda sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin kişisel bilgiler, aile bilgileri,
alışveriş, yakın çevre ve iş) anlayabileceği; bilinen ve alışılmış konular hakkında basit
düzeyde iletişim kurabileceği; eğitim durumunu ve yakın çevresini basit biçimde
betimleyebileceği ve temel ihtiyaçlarla ilgili konuları anlatabileceği belirtilmiştir. 7. sınıf
seviyesi için “Appearance and Personality, Sports, Biographies, Wild Animals, Television,
Celebrations, Dreams, Public Buildings, Environment ve Planets” temaları belirlenmiştir.
8. sınıf seviyesi için belirtilen Ara veya Temel Gereksinim Düzeyi (A2) Ortak Yeti
Açıklamaları bölümünde bu seviyedeki öğrencilerin basit ifadeleri ve iletişimsel anlamda
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gerekli olan alanlarda sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin kişisel bilgiler, aile bilgileri,
alışveriş, yakın çevre ve iş) anlayabileceği; bilinen ve alışılmış konular hakkında basit
düzeyde iletişim kurabileceği; eğitim durumunu ve yakın çevresini basit biçimde
betimleyebileceği ve temel ihtiyaçlarla ilgili konuları anlatabileceği belirtilmiştir. 8. sınıf
seviyesi için “Friendship, Teen Life, In the Kitchen, On the Phone, The Internet,
Adventures, Tourism, Chores, Science ve Natural Forces” temaları belirlenmiştir (MEB,
2018). Sınıf seviyelerine ve dil becerilerine göre programdaki hedef davranış sayıları
Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4
Sınıf Düzeylerine ve Dil Becerilerine Göre Programdaki Hedef Davranışların Sayısı

Sınıf Düzeyi

Dinlediğini
Anlama Becerisi

Konuşma
Becerisi

Okuduğunu
Anlama Becerisi

Yazma
Becerisi

2. Sınıf

15

24

-

-

3. Sınıf

22

24

-

-

4. Sınıf

21

26

-

-

5. Sınıf

15

28

11

-

6. Sınıf

14

26

13

6

7. Sınıf

13

26

13

11

8. Sınıf

15

31

14

10

Toplam

115

185

51
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Tablo 4 incelendiğinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde yalnızca dinlediğini anlama ve
konuşma becerisine yönelik hedef davranışlara programda yer verildiği, okuduğunu
anlama becerisine yönelik hedef davranışlara 5. sınıftan itibaren, yazma becerisine
yönelik hedef davranışlara ise 6. sınıftan itibaren programda yer verildiği görülmektedir.
Ayrıca program genelinde en fazla hedef davranışın konuşma becerisi için belirlendiği
daha sonra dinlediğini anlama becerisinin geldiği anlaşılmaktadır.
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İlgili Araştırmalar
Uygulamadaki öğretim programlarının etkililiği ve yabancı dil olarak İngilizce
öğretiminin niteliği hakkında bir yargıya varmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında
program değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu araştırmalardan bazıları öğrenci
başarısına bakılarak, bazıları ise programı uygulayan öğretmenlerin ve programdan
etkilenen öğrencilerin görüşlerine başvurularak yürütülmektedir. Bu doğrultuda İngilizce
dersi öğretim programlarının öğrenci başarısına, öğretmen ve öğrenci görüşleri
doğrultusunda değerlendirildiği yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar kronolojik
sıraya göre bu bölümde özetlenmiştir.
Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar
Yanık (2007) tarafından ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın etkililiği öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmiştir. Çalışmada
İngilizce Dersi Öğretim Programı hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme ve
değerlendirme yaklaşımları bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca İngilizce dersine ilişkin
tutumlar ve programın uygulanması sırasında karşılaşılan güçlükler öğretmen ve öğrenci
görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre okul ve sınıfların fiziksel koşullarına göre
programın uygulanmasında farklılıklar ortaya çıktığı ve programdaki hedeflere genel
olarak orta düzeyde ulaşıldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlere göre program
içeriği hakkında daha olumlu görüşlere sahip olduğu ortaya konmuştur. Öğretme-öğrenme
süreciyle ilgili olarak öğretmenlerin programın hedefleri ve içeriği doğrultusunda farklı
öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalandığı; bu durumun öğrenciler tarafından olumlu
karşılandığı belirlenmiştir. Programın uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan zorluklara ilişkin
olarak öğretim araç gereçlerinin ve ders kitabının yetersiz olduğu, öğrencilerin derse karşı
olumsuz tutumlara sahip olduğu, dinleme ve okuma metinlerinin öğrencilerin düzeyine
uygun olmadığı, öğrenme ortamından ve programdan kaynaklanan sorunların bulunduğu
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tespit edilmiştir. Karşılaşılan güçlüklerin hedeflere ulaşmayı, öğretme-öğrenme sürecini ve
ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
İlköğretim 5. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın öğretmen görüşlerine göre
değerlendirildiği çalışmada 2008-2009 öğretim yılında Ankara iline bağlı ilçeler üst, orta
ve alt grup olarak sınıflandırılmış ve bu ilçelerde görev yapan öğretmenlere görüşme formu
ve anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre programdaki hedef ve hedef
davranışların açık seçiklik ilkesine ve öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun
olduğu, içeriğin hedeflerle uyumlu ve öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olduğu,
programdaki temaların genel olarak basitten karmaşığa, kolaydan zora ve somuttan
soyuta gibi ilkeler dikkate alınarak oluşturulduğu belirlenmiştir. Öğretim etkinliklerinin
öğrencilerin derse etkin şekilde katılmasını, etkili bir şekilde öğrenmesini ve bağımsız
çalışma özelliği kazanmalarını sağlayacak nitelikte olduğu, kullanılan araç gereçlerin
öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olduğu belirlenmiştir. Programda
önerilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin hedeflerle tutarlı olduğu ve
öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri olarak çoğunlukla öz
değerlendirme ve akran değerlendirme yöntemlerini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır
(Güneş, 2009).
Ürüne yönelik değerlendirme yaklaşımına göre 4. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın değerlendirildiği bir çalışmada, öğrencilerin hedef davranışlara ulaşma
düzeyi, programın öğrencilerin akademik öz güvenlerine etkisi, programın unsurlarına
ilişkin öğretmen görüşleri ve programın uygulanması sürecinde çağdaş dil öğretim
yaklaşımlarına

göre

tanımlanan

öğretmen

davranışlarının

gerçekleşme

düzeyi

incelenmiştir. Araştırmada başarı düzeyine göre üst, orta ve alt grup olarak sınıflandırılan
okullardaki öğrencilere dört dil becerisine yönelik düzey belirleme testleri, akademik benlik
kavramı ölçeği, anket, görüşme ve gözlem formları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst gruptaki
öğrencilerin puanlarının orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanlarından, orta gruptaki
öğrencilerin puanlarının ise alt gruptaki öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde farklı
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olduğu, programın üç gruptaki öğrencilerin akademik özgüvenleri üzerinde de etkili
olduğu, akademik benlik kavramı ölçeğinden elde edilen ön test ve son test puanlarının
ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu, öğretmenlerin
ilköğretim 4. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’na ilişkin görüşlerinin genel olarak
olumlu olduğu ancak programın bazı unsurlarında eksiklikler bulunduğunu ifade ettikleri
görülmüştür (Seçkin, 2010).
Yiğit (2010) tarafından yürütülen çalışmada 6. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki hedefler CEFR’da belirlenen düzeylerdeki yeterlik tanımlayıcıları ile
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 6. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda dört dil
becerisine yönelik olarak belirlenen hedeflerin CEFR’daki hangi düzeye karşılık geldiği
doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda programdaki hedeflerin
dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerileri için genel olarak
CEFR A2 (Temel Kullanıcı) düzeyine karşılık geldiği belirlenmiştir.
Bilsay (2012) tarafından yürütülen çalışmada Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS)
giren 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarını etkileyen faktörler incelenmiş
ve 2011 yılında SBS’ye giren öğrencilere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analiz
sonuçlarına göre SBS’ye giren öğrencilerin İngilizce alt testi başarı puanını en fazla
etkileyen faktörün aile özellikleri (ebeveynlerin eğitim düzeyi, evde eğitime ayrılan zaman
ve İngilizce bilgisi) olduğu; bunun yanı sıra eğitim materyallerinin özelliklerinin (evde
bulunan kitap sayısı, evde bilgisayar bulunup bulunmadığı, İngilizce sözlük kullanımı ve
İngilizce kitap sayısı) öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma
sonucunda öğrencilerin okuldaki İngilizce dersinden elde ettikleri notlar ile SBS İngilizce
alt testinden elde ettikleri puanlar arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Tekniği ile analiz edilmiş ve her iki puan arasında pozitif bir korelasyonun varlığı tespit
edilmiştir.
Kandemir (2016) tarafından yürütülen araştırmada 2. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımına göre incelenmiştir.
Araştırma kapsamında yapılan görüşme uygulamasından elde edilen verilerin analiz
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sonuçlarına göre öğretmenlerin programı genel hatlarıyla uygulanabilir buldukları ancak
programdaki

bazı

ögelerin

düzeltilmesi

gerektiğini

düşündükleri

belirlenmiştir.

Öğretmenler İngilizce dersi için belirlenen haftalık ders saatinin yetersiz olduğunu, öğretim
etkinliklerinin öğrencilerin ilgisini çekecek ve daha verimli öğrenmelerini sağlayacak
şekilde planlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin programın daha etkili bir
şekilde uygulanabilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ders kitaplarının
öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun şekilde
güncellenmesi gerektiği yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında
yapılan sınıf gözlemlerinde öğretim programında yalnızca dinlediğini anlama ve konuşma
becerisine yer verilmesine karşın öğretmenlerin programla örtüşmeyen sınıf içi
uygulamalar yürüttüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Özmat (2017) tarafından yürütülen bir araştırmada İngilizce öğrenme sürecinde
yaşanan zorluklar ve bu zorlukların nedenleri öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde 7 ve 11. sınıf düzeyinde öğrenim
gören 2317 öğrenci ve 107 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
uygulanan Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler (DÖZF) Ölçeği’nden elde edilen sonuçlara
göre 7 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin İngilizce öğrenmede yüksek düzeyde
zorluk çektikleri ve bu zorlukların daha çok İngilizce öğretiminin niteliğinden, öğrenme
ikliminden, öğrenme kaynaklarından ve öğrencilerin kendilerinden kaynaklandığı ortaya
çıkmıştır. Araştırma kapsamında 7 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan görüşme
formundan elde edilen sonuçlara göre İngilizce kitaplarının iletişim becerilerini temele
almadığı ve günlük yaşamda işe yarayacak metinleri içermediği ve derslerde görsel-işitsel
araç gereç kullanımının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca derslerde dil öğrenme
stratejilerinin öğretilmediği, öğrencilerin yaşadığı zorlukların çoğunlukla konuşma ve
dinlediğini anlama becerisiyle ilgili olduğu, öğrencilerin okul dışında İngilizceye yeterince
zaman ayırmadıkları ve öğretme-öğrenme ortamında disiplin problemleri ile karşılaştıkları
görülmüştür. İngilizce öğretmenleri ile yapılan görüşme uygulamasından elde edilen
sonuçlara göre haftalık İngilizce ders saatlerinin yetersiz olması, kalabalık sınıflar,
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öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı olumsuz tutumlara sahip olması, motivasyonlarının
düşük düzeyde olması, İngilizce dışındaki diğer derslere daha fazla önem vermeleri ve
sınıfların fiziksel şartlarındaki yetersizlikler İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler olarak
sıralanmıştır.
Elgün (2018) tarafından yürütülen bir araştırmada 2. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki hedef davranışlara ulaşma düzeyi, programa ilişkin öğretmen görüşleri,
programın öğrencilerin duyuşsal özelliklerine etkisi, öğrenme ortamındaki öğretmen
davranışları ve program tasarısının program geliştirme ilkelerine uygunluğu incelenmiştir.
2. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın eklektik modele göre değerlendirildiği bu
araştırmada, başarı sıralamalarına göre üst, orta ve alt grup olarak belirlenen okullardaki
öğrencilerin dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine ulaşma düzeyini belirlemek
amacıyla düzey belirleme testleri uygulanmış ve elde edilen verilerin analiz sonuçlarına
göre dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyinin okulların
başarı düzeyine göre arttığı, konuşma becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma
düzeyinin ise her üç başarı grubundaki okulda da düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin
İngilizce Dersi Öğretim Programı’na yönelik tutumlarını belirlemek için uygulanan veri
toplama aracından elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre alt başarı grubundaki
öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin öğretme-öğrenme süreci sonunda olumsuz yönde
değiştiği, orta ve üst başarı gruplarındaki öğrencilerin duyuşsal özelliklerinde ise anlamlı
bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin sınıf içindeki davranışlarını
değerlendirmek amacıyla uygulanan öğretmen gözlem formundan elde edilen verilerin
analiz sonuçlarına göre gözlem yapılan sınıflarda öğretmenlerin öğretim programı
kapsamında yaptığı uygulamalarda benzerlikler ve farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerin programla ilgili görüşlerini belirlemek ve önerilerini ortaya koymak amacıyla
uygulanan görüşme formundan elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre programın
ögelerinde düzeltilmesi gereken bazı noktalar olduğu, programın uygulanmasında bazı
zorluklar yaşandığı ve programın genel hatlarıyla öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun
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olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretim programının program geliştirme ilkelerine göre
gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
5. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın değerlendirildiği bir çalışmada
Stufflebeam'in CIPP Modeli’nden yararlanılmıştır. Araştırmada İngilizce Dersi Öğretim
Programı’na ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme
formu uygulanmış ve öğretmenlerin uygulanan öğretim programına ilişkin “çevre”, “girdi”,
“süreç” ve “ürün” bağlamında görüşleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
programın öğrenme ortamının düzenlenmesinde iletişimsel yaklaşımı ve gerçek yaşam
durumlarını dikkate aldığı, öğrenme ortamındaki araç gereç ve donanımların öğrencilerin
derslere aktif katılımını sağladığı, öğretmenlerin görsel ve işitsel materyaller hazırlayarak
öğrencilerin derslere aktif katılımını sağladıkları, öğretmenlerin öğretim programındaki
hedefler hakkında bilgi sahibi oldukları ve program için belirlenen süreyi genel olarak
yeterli buldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğretme öğrenme sürecinde iletişimsel dil
yaklaşımını temele aldığı, ezbere ve dil bilgisine dayalı öğretim anlayışına karşı oldukları
belirlenmiştir. Öte yandan öğretmenler programın kendilerini sınırladığını, programın daha
çok kitaba ve yıllık ders planına odaklandığını ve ders kitaplarının her yıl değişmesinin
programın devamlılığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler sonuç
odaklı değerlendirme yaklaşımının bilgi ve becerilerin ölçülmesi için yeterli olmadığını ve
süreç odaklı değerlendirme kapsamında portfolyo, performans görevi ve benzer
yöntemlerin kullanılmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir (Darama ve diğerleri, 2018).
Civriz (2019) tarafından yürütülen çalışmada 9. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın genel özellikleri, programdaki hedef davranışlar, temalar, öğretme-öğrenme
süreci ve değerlendirme boyutları öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırma
kapsamında uygulanan anket ve görüşme formundan elde edilen verilerin analiz
sonuçlarına göre öğretmenlerin programdaki hedef davranışların öğrencilerin bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, iletişimsel yaklaşıma ve CEFR’a
uygun olduğunu belirttikleri görülmüştür. Öğretmenlerin programın içerik boyutuyla ilgili
olarak temaların hedef davranışlarla ilişkili olduğunu ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına,
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bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine uygun olduğunu belirttikleri görülmüştür.
Öğretim etkinliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin sunulan etkinliklerin hedef davranışlara,
temalara ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olduğu, öğretici ve eğlendirici,
iletişimsel yaklaşıma uygun ve öğrenci merkezli olduğu, dört dil becerisinin gelişimini
dikkate aldığı ve İngilizce öğretiminde sık kullanılan etkili strateji ve yöntemlere programda
yer verildiği yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Programdaki ölçme ve değerlendirme
yaklaşımının süreç ve sonuç odaklı olarak bütüncül bir şekilde planlandığı, ölçme ve
değerlendirme faaliyetlerinin hedef davranışlarla tutarlı olduğu, dört dil becerisini ölçmeye
yönelik ölçme araçlarına ve portfolyo gibi alternatif ölçme araçlarına programda yer
verildiği yönünde görüş belirtilmiştir. Öğretmenlerin İngilizceye ayrılan haftalık ders
saatinin yeterli olmadığını, programdaki tema sayısının fazla ve içeriğin yoğun olduğunu,
kullanılan ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin nitelik ve nicelik bakımından zayıf
olduğunu ve farklı okul türlerinde aynı öğretim programının uygulanmasının doğru
olmadığını düşündükleri belirlenmiştir.
Türkiye’deki

ilköğretim

kurumlarında

uygulanan

İngilizce

Dersi

Öğretim

Programı’nın Stake’in Uygunluk-Olasılık Modeli bağlamında değerlendirildiği bir
araştırmada veri toplamak amacıyla doküman analizi, görüşme, anket ve gözlem formu
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında temel doküman olarak İngilizce öğretim programı,
örnek ders planları ve kullanılan materyaller birlikte incelenmiştir. Anket sonuçlarına göre
güncellenen programın hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci, değerlendirme ve sınıf içi
uygulama boyutlarına ilişkin olarak öğretmenlerin olumlu görüşlere sahip oldukları tespit
edilmiştir.

Programda

iletişimsel

yaklaşıma,

alternatif

ölçme

ve

değerlendirme

yaklaşımlarına, kültürel ögelere ve değerlere yer verilmesi programın olumlu yönleri olarak
değerlendirilmiştir. Görüşme uygulamasından elde edilen verilere göre öğretmenlerin
programda iletişimsel yaklaşıma yer verilmesini ve programın tematik yapısını olumlu
buldukları belirlenmiştir. Ancak sınıf içi gözlemler programdaki iletişimsel yaklaşımın
öğretme-öğrenme sürecinde yeterince dikkate alınmadığını ve sınıf içi uygulamalarda
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daha çok dil bilgisi yapılarına odaklanıldığını göstermiştir. İletişim sürecinin çoğunlukla
öğretmenden öğrenciye tek yönlü gerçekleştiği gözlenmiştir (Aksoy, 2019).
9. sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
değerlendirildiği bir diğer çalışmada devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören 9.
sınıf öğrencileri ile bu okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri ile odak grup
görüşmesi uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre içerikteki
temaların öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmadığı, dört dil becerisinin öğrencilere
beklenen düzeyde kazandırılamadığı, derslerde etkileşimli tahta kullanımının ve eğitsel
oyunların İngilizce öğretimine olumlu katkılar sunduğu, öğretme-öğrenme sürecinde
öğretmen ve öğrencilerin etkin olduğu belirlenmiştir (Türkben, 2019).
Türkiye’de uygulanan Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın uygulanabilirlik, öğrenme çıktıları, güçlü ve zayıf yönler bakımından
öğretmen görüşlerine göre incelendiği araştırmada, Denizli ilinde görev yapan 29
öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların erken yaştan
itibaren yoğun bir şekilde yabancı dile maruz kalmasının programın en güçlü yönü olduğu
ifade edilmiştir. Haftalık 15 ders saati olarak uygulanan program sayesinde iletişim temelli
etkinliklere derslerde daha fazla zaman ayrıldığı, beceri temelli öğrenmenin ön plana
çıktığı, eğitici oyunlar ve şarkılara derslerde daha fazla yer verilmesinin öğrencilerin
motivasyonunu artırdığı ve dil öğrenmeye ilgi duyan yetenekli öğrenciler için programın
büyük avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ortaokullarda yeni başlayan bu uygulama
için programı uygulayan öğretmenlere yönelik herhangi bir hizmet içi eğitim
verilmemesinin, ders kitabı ve öğretim materyali konusunda birliktelik olmamasının ve
ilerleyen yıllarda sınav odaklı öğretim anlayışının ağırlık kazanması nedeniyle programın
sürdürülebilir olmamasının uygulanan programın zayıf yönleri olduğu ifade edilmiştir.
Sonuç olarak Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın erken yaşta
yabancı dil öğretimine katkı sağlamasına karşın uygulamadaki eksiklikler nedeniyle
programda belirlenen hedeflere beklenen düzeyde ulaşılamadığı belirlenmiştir (Erkan,
2020).

38
Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar
2002 yılında yürütülen bir araştırmada Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İspanya, Norveç ve İsveç’teki ortaokul öğrencilerinin İngilizce dil becerilerine
ulaşma düzeyleri incelenmiştir. Uygulanan ölçme araçları ile öğrencilerin İngilizce dil
bilgisi, okuduğunu anlama, yazma ve dinlediğini anlama becerileri ayrı ayrı ölçülmüştür.
Dinlediğini anlama becerisi testinden elde edilen sonuçlara göre en yüksek ortalamaya
sahip ülkeler Norveç (X̄=73.26) ve İsveç (X̄=72.18) olmuştur. Bu iki ülkedeki öğrencilerin
testte yer alan maddelerin üçte ikisinden fazlasına doğru yanıt verdiği görülmüştür. Bu
ülkeleri sırasıyla Danimarka (X̄=64.77), Hollanda (X̄=61.63), Finlandiya (X̄=59.65),
İspanya (X̄=38.33) ve Fransa (X̄=30.60) takip etmiştir. Öğrencilerin dil bilgisi yeterliğini
ölçmek amacıyla uygulanan testten elde edilen sonuçlara göre bu alanda Finlandiya
(X̄=67.59) ve Norveç (X̄=66.36) en yüksek performans gösteren ülkeler olmuştur. Bu
ülkeleri Hollanda (X̄=65.00), İsveç (X̄=64.23), İspanya (X̄=58.75), Danimarka (X̄=53.95)
ve Fransa (X̄=48.01) takip etmiştir. Araştırmaya katılan 7 ülke içerisinde bu beceride %50
ortalamanın altında kalan tek ülke Fransa olmuştur. Öğrencilerin okuduğunu anlama
testinden elde ettiği sonuçlara göre ülkelerin başarı sıralaması İsveç (X̄=85.88), Norveç
(X̄=82.03), Finlandiya (X̄=80.29), Danimarka (X̄=78.32), Hollanda (X̄=77.47), İspanya
(X̄=63.57) ve Fransa (X̄=56.84) şeklinde olmuştur. Uygulanan bu testten elde edilen
sonuçlar öğrencilerin en başarılı olduğu becerinin okuduğunu anlama becerisi olduğunu
göstermektedir. Yazma becerisi testinden elde edilen sonuçlara göre Norveç (X̄=56.30),
İsveç (X̄=55.39) en yüksek performans gösteren ülkeler olurken bu ülkeleri sırasıyla
Finlandiya (X̄=47.70), Danimarka (X̄=46.17), İspanya (X̄=23.41) ve Fransa (X̄=23.41) takip
etmiştir. Araştırmaya katılan bütün ülkelerdeki öğrencilerin yazma becerisinde en düşük
performansı sergiledikleri görülmüştür. Ayrıca ölçülen bütün becerilerde Fransa’nın en
düşük ortalamaya sahip olduğu, Norveç’in en yüksek ortalamaya sahip ülke olduğu tespit
edilmiştir (European Project, 2002).
Alwan (2006) tarafından yürütülen bir araştırmada Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki
ortaokullarda uygulanmaya başlayan İngilizce öğretim programına ilişkin öğretmen algıları
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incelenmiştir. Araştırma, güncel öğretim programını ve bir önceki öğretim programını
uygulamış 16 İngilizce öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış
görüşme formları ve doküman incelemesi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre öğretmenlerin öğretim programı ile öğretim materyalinin aynı anlama
geldiğini düşündükleri ve program değişikliği kapsamında yalnızca ders kitaplarının
değiştiğini ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmenlerin yeni program ile yapılan bazı
değişiklikleri olumlu karşılarken diğer değişiklikleri olumlu karşılamadığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin programı daha yakından tanıdıkça programa ilişkin olumsuz düşüncelerinin
değiştiği görülmüştür. Öğretmenlerin program geliştirme sürecine dâhil edilmemeleri
sebebiyle kendilerini pasif ve değersiz hissettikleri, işlerini kaybetme endişesi ve okuldaki
hiyerarşik yapı nedeniyle düşüncelerini özgürce ifade etmekte tereddüt ettikleri
görülmüştür. Araştırmanın öneriler bölümünde program geliştirme sürecinde öğretmenlere
daha fazla söz hakkı verilmesi, öğrenci değerlendirmesiyle ilgili eksikliklerinin giderilmesi,
ihtiyaç analizi ve program değerlendirme çalışmasının yapılması ve öğretmenlere
programlar hakkında hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Djigunovioc vd. (2008) tarafından yürütülen bir araştırmada iki komşu ülke olan
Hırvatistan ve Macaristan’da öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri
karşılaştırılmıştır. Her iki ülkeden toplam 717 öğrenci ile yürütülen araştırmada veri
toplama aracı olarak dört dil becerisine yönelik İngilizce yeterlik testi ve anket
uygulanmıştır. Her iki ülkede uygulanan öğretim programlarında 8. sınıf sonunda
öğrencilerin CEFR’daki A1 ve A2 düzeyi yeterliklerine ulaşması hedeflendiği için
uygulanan testteki maddeler bu düzeylere uygun olarak oluşturulmuştur. Uygulanan anket
yoluyla her iki ülkede araştırmaya katılan öğrencilerin İngilizce öğrenmeye başlama
yaşları, haftalık İngilizce ders saati sayıları ve sınıf mevcutları hakkında veri toplanmıştır.
İngilizce yeterlik testinden elde edilen sonuçlara göre ölçülen tüm becerilerde
Hırvatistan’da öğrenim gören öğrencilerin, Macaristan’da öğrenim gören öğrencilerden
daha iyi performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Testten elde edilen ortalamalar t-testi ile
analiz edilmiş ve Hırvatistan’daki öğrencilerin dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama
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becerisinden elde ettikleri puanların Macaristan’daki öğrencilerin test puanlarından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Uygulanan anketten elde
edilen sonuçlara göre Macaristan’da öğrenim gören öğrencilerin haftalık İngilizce ders
saati sayısının ortalama 3.52, Hırvatistan’da öğrenim gören öğrencilerin haftalık İngilizce
ders saati sayısının ise ortalama 2.92 olduğu belirlenmiştir. Sınıf mevcutlarına göre iki ülke
karşılaştırıldığında Macaristan’daki öğrencilerin ortalama olarak 14 kişilik sınıflarda
İngilizce öğrendiği, Hırvatistan’daki öğrencilerin ise ortalama 22 kişilik sınıflarda İngilizce
öğrendiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamında son olarak her iki ülkedeki İngilizce
öğrenmeye başlama yaşları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Macaristan’daki
öğrencilerin %50’den fazlasının 4. sınıftan önce ulusal düzeyde uygulanan İngilizce
öğretim programına başladığı, Hırvatistan’da ise öğrencilerin İngilizce öğrenmeye 4.
sınıftan itibaren başladığı görülmüştür. İngilizce öğrenmeye başlama yaşına göre iki ülke
karşılaştırıldığında İngilizce öğrenmeye daha erken yaşlarda başlamanın 8. sınıf sonunda
İngilizce yeterliklerine ulaşmada daha başarılı olmayı sağlamayabileceği ortaya
konmuştur. Sonuç olarak Hırvatistan’daki öğrencilerin daha kalabalık sınıflarda öğrenim
görmesine, haftalık İngilizce ders saatinin daha az olmasına ve daha geç yaşlarda İngilizce
öğrenmeye başlamasına karşın İngilizce yeterlik testinde Macaristan’daki öğrencilerden
daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır.
İngilizcenin zorunlu ders kapsamında 3. sınıftan itibaren yabancı dil olarak
öğretildiği Vietnam’da 2010 yılında uygulamaya giren İngilizce öğretim programı
incelenmiştir. Araştırma bir resmî ve bir özel okul olmak üzere iki ilkokulda yürütülmüştür.
Araştırmada açıklayıcı durum deseni yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri sınıf gözlem
formları ve görüşme formları ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretim
programının resmî ilkokulda ve özel okuldaki uygulamalarında farklılıklar olduğu
belirlenmiştir. Programın özel okuldaki uygulamasının resmî okuldaki uygulamaya kıyasla
daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişimine
yönelik eğitimler, kaynak kullanımı, öğretim yöntemi ve materyal kullanımı gibi konular
yabancı dil öğretimi politikası bağlamında incelenmiş ve uygulanmaya yeni başlayan
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programın bu konularda beklenen düzeyde katkı sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır
(Nguyen, 2013).
Pakistan’da yapılan bir araştırmada ortaokul öğrencilerinin İngilizce yazma
becerisine ulaşma düzeyi incelenmiştir. Uygulanan başarı testi ile öğrencilerin İngilizce
yazma becerisi bağlamında dil bilgisi kurallarına uyma, söz dizimi (cümle kurma), sözcük
tamamlama, okuduğu İngilizce bir metinle ilgili sorulara yazılı olarak doğru yanıtlar verme
ve el yazısı yazma becerileri ölçülmüştür. Araştırma kentlerdeki ve kırsal bölgelerdeki
devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören 440 öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ölçülen özelliklere ilişkin öğrenci performansları
sırasıyla; okuduğu bir metinle ilgili sorulara yazılı olarak doğru yanıtlar verme (%66), dil
bilgisi kurallarına uyma (%57), sözcük tamamlama (%55), söz dizimi (cümle kurma) (%53)
ve el yazısı yazma (%52) şeklinde olmuştur. Öğrencilerin sözcük tamamlama konusunda
tek harfi eksik verilen sözcükleri tamamlamada başarılı oldukları ancak birden fazla eksik
harf bulunan sözcükleri tamamlamada istenen düzeyde başarılı olamadıkları tespit
edilmiştir. Söz dizimi konusunda öğrencilerin kurdukları cümlelerde isim ve fiilleri
kullanabildikleri ancak zarf ve deyimlerden oluşan cümleler kurmakta zorlandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Yazma becerisine yönelik ölçülen diğer özelliklere kıyasla
öğrencilerin okudukları İngilizce bir metne yazılı olarak doğru yanıtlar vermede daha
yüksek düzeyde performans gösterdikleri, el yazısı yazma konusunda daha düşük
düzeyde performans gösterdikleri ve İngilizce olarak okunaklı yazma konusunda güçlük
çektikleri görülmüştür. Elde edilen test puanlarının cinsiyete, nüfus yoğunluğu, devlet
okulları ve özel okullara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip
göstermediği t-testi ile analiz edilmiş ve elde edilen puanların;
1. Cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği,
2. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki öğrencilerin test puanlarının kırsal bölgelerdeki
öğrencilerin test puanlarından anlamlı düzeyde farklı olduğu,
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3. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin test puanları ile devlet okullarında öğrenim
gören öğrencilerin test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadığı görülmüştür (Javed ve diğerleri, 2013).
Malezya’da yürütülen bir araştırmada ilkokullarda uygulanan standart İngilizce
öğretim programına ilişkin öğretmen algıları incelenmiştir. Araştırmada çoklu durum
çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma beş farklı devlet ilkokulunda görev yapan
İngilizce öğretmenleri ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak sınıf gözlem formları ve
yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara
aşağıda sıralanmıştır:
•

Öğretmenlerin tamamına yakınının uygulamadaki standart İngilizce öğretim
programının bir önceki programa kıyasla daha iyi olduğunu düşündükleri
belirlenmiştir.

•

Derslerde kullanılacak öğretim stratejilerinin, öğrenme etkinliklerinin ve öğretim
materyallerinin öğrencilerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre seçilmesi, programın
öğrencileri öğrenme sürecine daha etkin şekilde dâhil etmesi sebebiyle programın
öğrenci merkezli olduğu belirlenmiştir. Bu yönleriyle uygulamadaki programın
öğretmenler tarafından “yenilikçi” olarak nitelendirildiği belirlenmiştir.

•

Uygulamadaki

standart

İngilizce

öğretim

programının

öğrencilerin

İngilizce

yeterliklerinin gelişimine katkı sağladığı, programda dil becerilerinin bütüncül bir
şekilde ele alındığı, programın yabancı dilin kullanımına ağırlık verdiği, sınav odaklı
bir yaklaşımın tercih edilmediği, programın gelecekte İngilizceyi etkin şekilde
kullanmayı sağlayacak şekilde öğrencileri yetiştirmeyi amaçladığı belirlenmiştir.
Programda öğrencilerin İngilizce öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgi ve
becerilere öncelik verilmesi sebebiyle programın “pragmatik” yapıda olduğu
öğretmenlerce ifade edilmiştir.
•

Uygulanan programdaki öğrenme çıktılarının önceki programa kıyasla daha net
biçimde ifade edildiği, İngilizcenin günlük yaşamda kullanımıyla ilgili unsurların ve
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farklı dil becerilerinin bütünsel olarak programa yansıtıldığı belirlenmiştir. Bu
yönleriyle uygulamadaki standart İngilizce öğretim programının “öğrenme ürününe
dönük” olma özelliği taşıdığı öğretmenlerce ifade edilmiştir (Sulaiman&Abdul Rahim,
2017).
Güney Kore’de yürütülen bir araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak
İngilizce öğrenme sürecindeki gereksinimleri belirlenmiş ve bu gereksinimlerin ulusal
düzeyde uygulanan İngilizce öğretim programına ne düzeyde yansıtıldığı programı
tamamlayan 12. sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırma kapsamında
Güney Kore’deki okullarda öğrenim gören 68 altıncı sınıf öğrencisine ihtiyaç analizi anketi;
27 on ikinci sınıf öğrencisine ise program değerlendirme anketi uygulanmıştır. Uygulanan
anketler yoluyla öğrencilerin İngilizce öğrenme amaçları, yabancı dil olarak İngilizce
öğretiminin gerekliliği, İngilizce öğrenmeye başlamak için uygun zaman, haftalık İngilizce
ders saati sayısı, farklı eğitim kademelerinde İngilizce öğrenmenin zorluk düzeyi, dil
becerileri ve İngilizce öğrenme etkinlikleri ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmaya katılan
6. sınıf öğrencilerinin %44.44’ü yabancı ülkelere seyahat etmek veya yabancılarla iletişim
kurmak, %37.04’ü ise iyi bir üniversiteye kabul edilmek veya gelecekte iyi bir meslek
edinmek amacıyla İngilizce öğrendiğini ifade etmiştir. Aynı soruya 12. sınıf öğrencilerinin
%78.95’i iyi bir üniversiteye kabul edilmek veya gelecekte iyi bir meslek edinmek,
%15.79’u ise yabancı ülkelere seyahat etmek veya yabancılarla iletişim kurmak amacıyla
İngilizce öğrendiğini ifade etmiştir. Görüş alınan bir diğer konuda 6. sınıf öğrencilerinin
%68’i yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin gerekli olduğu yönünde görüş belirtirken 12.
sınıf öğrencileri için bu oranın %50 olduğu görülmüştür. Yabancı dil olarak İngilizce
öğrenmeye başlamak için en uygun zamanın ne olduğu sorulduğunda, 6. sınıf
öğrencilerinin %26.87’si 1. sınıf, %26.87’si 3. sınıf cevabını vermiştir. Diğer cevaplar
%17.91 ile 2. sınıf, %11.94 ile 6. sınıf, %8.96 ile 4. sınıf ve %7.46 ile 5. sınıf şeklinde
sıralanmıştır. Görüşü alınan 12. sınıf öğrencilerinin %33.33’ü yabancı dil olarak İngilizce
öğrenmeye başlamak için en uygun zamanın 3. sınıf olduğunu ifade etmişlerdir. Yabancı
dil olarak İngilizce öğrenmek için en uygun zamana ilişkin diğer öğrenci cevapları %29.63
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ile 6. sınıf, %14.81 ile 1. sınıf, %11.11 ile 2. sınıf, %7.41 ile 5. sınıf ve %3.70 ile 4. sınıf
şeklinde sıralanmıştır. 6 ve 12. sınıf öğrencilerinin farklı sınıf düzeylerindeki haftalık
İngilizce ders saatlerine ilişkin görüşleri alındığında her iki gruptaki öğrencilerin en az
yarısının sınıf düzeylerine göre belirlenen ders saatlerinin uygun olduğunu ifade ettikleri
belirlenmiştir. Araştırma kapsamında, 6. sınıf öğrencilerine hangi eğitim kademesinin
İngilizce öğrenirken daha zorlayıcı olacağı, 12. sınıf öğrencilerine ise hangi eğitim
kademesinde İngilizce öğrenirken daha fazla zorlandıkları sorulmuştur. Her iki gruptaki
öğrencilerin ağırlıklı olarak lise kademesinde İngilizce öğrenmenin daha zorlayıcı olduğu
yönünde görüş belirttiği tespit edilmiştir. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenirken hangi dil
becerisinin ne düzeyde gerekli ve işe yarar olduğuna ilişkin soruya 6. sınıf öğrencilerinin
cevapları konuşma, dil bilgisi, dinlediğini anlama, yazma ve okuduğunu anlama şeklinde
sıralanırken 12. sınıf öğrencilerinin cevapları okuduğunu anlama, dinlediğini anlama,
yazma, dil bilgisi ve konuşma şeklinde sıralanmıştır. 12. sınıf öğrencileri için okuduğunu
anlama ve dinlediğini anlama becerilerinin diğer becerilerden daha gerekli ve işe yarar
olmasının altında yatan sebebin bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılacakları ulusal
düzeydeki sınavda bu iki beceriye ağırlık veriliyor olmasından kaynaklanabileceği yorumu
yapılmıştır. İngilizce derslerinde uygulanan etkinliklerin ne düzeyde faydalı olduğu ile ilgili
görüşleri alınan 6. sınıf öğrencileri için çeviri yapma ve kelime ezberleme etkinliklerinin en
yüksek düzeyde faydalı bulunan etkinler olduğu; rol yapma, tekerleme söyleme ve şarkı
söyleme etkinliklerinin ise en düşük düzeyde faydalı bulunan etkinlikler olduğu
belirlenmiştir. 12. sınıf öğrencileri için bireysel çalışma, çeviri yapma ve kelime ezberleme
etkinliklerinin en yüksek düzeyde faydalı bulunan etkinlikler olduğu; rol yapma, boşluk
doldurma etkinlikleri ve ikili çalışma etkinliklerinin en düşük düzeyde faydalı bulunan
etkinlikler olduğu belirlenmiştir (Hwang&Kim, 2019).
Endonezya’da yürütülen bir çalışmada ilköğretim öğrencilerinin İngilizce yeterlik
düzeyleri ve bu yeterlik düzeyleri üzerinde etkili olan faktörler incelenmiştir. Araştırma
Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki dokuz okulda 4, 5 ve 6. sınıf düzeyinde öğrenim
gören toplam 157 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri anket ve dinlediğini anlama,
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okuduğunu anlama ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik İngilizce yeterlilik testi ile
toplanmıştır. İngilizce yeterlik testinden elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan 157
öğrenciden 79’unun CEFR pre-A1 düzeyi yeterliklerine, 56 öğrencinin A1 düzeyi
yeterliklerine, 22 öğrencinin ise A2 düzeyi yeterliklerine sahip olduğu görülmüştür.
Araştırmada ayrıca öğrencilerin İngilizce yeterlik testinden elde ettikleri puanlar ile yaş,
cinsiyet, sınıf düzeyi, okulun akreditasyon sıralaması ve haftalık İngilizce ders saatleri
arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin
İngilizce yeterlik testinden elde ettikleri puanlar ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul
akreditasyon düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu tespit
edilmiştir. İncelenen diğer kriterler ile İngilizce yeterlik testinden elde edilen puanlar
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmadan
elde edilen sonuçlara göre okulların akreditasyon sıralaması ile İngilizce yeterlilik
testinden elde edilen puanlar arasındaki ilişki diğer kriterlere göre daha yüksek çıkmıştır
(Meisani ve diğerleri, 2020).
Yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmalar incelendiğinde, öğretim programlarının
daha çok öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirildiği ve öğretim
programlarında belirlenen hedef ve hedef davranışlara ulaşma düzeylerinin araştırıldığı
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Türkiye’de 6. sınıf öğrencilerinin dinlediğini
anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerisi bakımından İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki hedef davranışlara ulaşma düzeyinin ve İngilizce öğretiminin niteliğinin
öğrenci görüşlerine göre incelendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu
bakımdan yürütülen bu araştırmanın alanyazına, Türkiye’de sunulan İngilizce öğretim
hizmetinin mevcut durumunun betimlenmesine ve geliştirilmesine katkı sunacağı
düşünülmektedir.
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Bölüm 3
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, çalışma evreni ve örneklemi, veri toplama
süreci, veri toplama araçlarının geliştirilmesi, veri toplama araçlarının uygulanışı, verilerin
analizi ve elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemlere yer verilmiştir.
Araştırmanın Türü
Bu araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de uygulanan İngilizce öğretim
programındaki hedef davranışlara ulaşma düzeylerini ve İngilizce öğretiminin niteliğine
ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır (Karasar, 2018).
Araştırmada nicel ve nitel verilere yer verilmiştir.
Araştırmanın Çalışma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî
ortaokullarda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi
amaçlı tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara
ilindeki 17 resmî ortaokulda öğrenim gören 621 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
yürütüldüğü okullar MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde
belirtilen sosyal ve ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları, coğrafi durum ve
hizmet gereklerinin karşılanması gibi kriterler doğrultusunda Ankara için belirlenen 6
hizmet alanından seçilmiştir. Bu sınıflamaya göre Ankara için belirlenen 1 ve 2. hizmet
alanlarındaki okullar üst grup, 3 ve 4. hizmet alanlarındaki okullar orta grup, 5 ve 6. hizmet
alanlarındaki okullar ise alt grup olarak belirlenmiştir. Covid-19 pandemisi sürecinde
uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle araştırma ulaşılabilir öğrencilerle yürütülmüş ve
veriler çevrim içi veri toplama sistemi üzerinden toplanmıştır. Ankara’daki hizmet
alanlarına göre veri toplanan ilçeler, bu ilçelerdeki toplam resmî ortaokul ve 6. sınıf öğrenci
sayıları, araştırmaya katılan okul ve öğrenci sayıları Tablo 5’te sunulmuştur (Ankara İl Millî
Eğitim Müdürlüğü, 2020).
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Tablo 5
Araştırmanın Yürütüldüğü İlçelerdeki Resmî Ortaokul ve Öğrenci Sayıları
Ankara

Çankaya

Pursaklar

Çubuk

Haymana

Nallıhan

Toplam
Ortaokul Sayısı

574

71

16

18

14

4

Araştırmaya
Katılan
Ortaokul Sayısı

17

1

1

2

10

3

Toplam 6. Sınıf
Öğrenci Sayısı

67.648

6.969

2.480

1.378

291

278

Araştırmaya
Katılan 6. Sınıf
Öğrenci Sayısı

621

142

124

181

25

149

1

2

3-4

4-5-6

5

Araştırmaya
Katılan Okulların
Hizmet Alanı

Tablo 5’te gösterildiği üzere araştırma Çankaya ilçesinden 1, Pursaklar ilçesinden
1, Çubuk ilçesinden 2, Haymana ilçesinden 10 ve Nallıhan ilçesinden 3 okul olmak üzere
toplam 17 okulda 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören 621 öğrenci ile yürütülmüştür. Hizmet
alanlarına göre üst, orta ve alt grup olarak belirlenen okullarda 6. sınıf düzeyinde öğrenim
gören toplam öğrenci sayıları ve araştırmaya katılan öğrenci sayıları Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6
Üst, Orta ve Alt Gruptaki Okullarda Yer Alan Öğrenci Sayıları

Grup

Toplam Öğrenci
(n)

Araştırmaya Katılan
Öğrenci
(n)

Oran
%

Üst

54.272

266

0.49

Orta

12.316

193

1.57

Alt

1.060

162

15.28

Ayrıca araştırmanın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu alt problemlerinde kullanılmak
üzere düzey belirleme sınavlarından elde edilen sonuçlara göre puanları 70-100 arasında
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olan öğrenciler “üst düzeyde öğrenen”, puanları 50-69 arasında olan öğrenciler “orta
düzeyde öğrenen” ve puanları 0-49 arasında olan öğrenciler ise “alt düzeyde öğrenen”
öğrenciler olmak üzere gruplandırma yapılmıştır. Üst, orta ve alt düzeyde öğrenen
öğrencilere ilişkin sayılar Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7
Üst, Orta ve Alt Düzeyde Öğrenen Öğrenci Sayıları
Üst Düzeyde
Öğrenen

Orta Düzeyde
Öğrenen

Alt Düzeyde
Öğrenen

(n)

(n)

(n)

Dinlediğini Anlama

133

319

169

621

Okuduğunu Anlama

76

203

258

537

Yazma

72

225

252

549

Düzey Belirleme
Testi

Toplam
(n)

Görüşme formuyla görüşleri alınan öğrenciler amaçlı örnekleme yoluyla
belirlenmiştir. Bu kapsamda hizmet alanlarına göre belirlenen her bir gruptan altışar
öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci ile görüşme yapılmıştır.
Veri Toplama Süreci
Araştırmanın veri toplama sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmiştir:
1. Araştırmanın uygulanabilmesi için Etik Kurul ve Millî Eğitim Bakanlığından gerekli
izinler alınmıştır (EK-H ve EK-I).
2. Türkiye’de ilköğretim kurumları için uygulanan İngilizce Dersi Öğretim Programı
incelenmiş; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerilerine yönelik
olarak ölçme kapsamına alınacak 6. sınıf düzeyindeki hedef davranışlar belirlenerek
belirtke tabloları ile ünite analiz tabloları hazırlanmış; ardından kapsam geçerliliği
bakımından İngiliz öğretimi alan uzmanlarından ve İngilizce öğretmenlerinden görüş
alınmıştır.
3. Belirlenen hedef davranışlara ulaşma düzeyini sınamak üzere üç beceriye yönelik
olarak ayrı ayrı hazırlanan düzey belirleme testleri için test maddeleri oluşturulmuş
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daha sonra program geliştirme uzmanları, ölçme ve değerlendirme uzmanları
İngilizce öğretimi alan uzmanları ve İngilizce ve Türkçe öğretmenlerinden alınan görüş
ve öneriler doğrultusunda maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Öğretim
programında 6. sınıf sonunda öğrencilerin CEFR’daki A1 düzeyi yeterliklerine
ulaşması hedeflendiğinden test maddelerinin oluşturulmasında A1 düzeyi için
belirlenen genel yeterlikler dikkate alınmıştır.
4. Deneme uygulamasından önce düzey belirleme testlerinde yer alan maddelerin
anlaşılırlığını ve öğrenci düzeyine uygunluğunu, diğer bir ifadeyle geçerliğini
sağlamak amacıyla sekiz öğrenciye dinleme kayıtları dinletilmiş, okuma metinleri ve
bütün yönergeler sesli olarak okutulmuş, testlerde kullanılan görseller inceletilmiş ve
öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda gerekli değişiklikler ve düzeltmeler
yapılmıştır.
5. Araştırma kapsamında öğrencilerin İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla kullanılan görüşme formunun hazırlanmasında alanyazın
taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu
taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak görüşme formuna ilişkin program geliştirme
uzmanları, ölçme ve değerlendirme uzmanları, İngilizce öğretimi alan uzmanları,
İngilizce ve Türkçe öğretmenlerinden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda
maddeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
6. Düzey belirleme testleri çevrim içi veri toplama sistemine uyarlanmış, nihai ölçme
araçlarındaki maddeler sisteme yüklenmiş, veri toplama sürecinden önce sistemin
öğrenciler tarafından rahat kullanılabilmesi ve toplanacak verilerin güvenliği için
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
7. 2020-2021 öğretim yılının güz döneminde Ankara ilindeki bir resmî ortaokulda 7. sınıf
düzeyinde öğrenim gören 146 öğrencinin katılımıyla düzey belirleme testleri ve
görüşme formunun deneme uygulamaları yapılmıştır. Deneme uygulamasının 7. sınıf
düzeyinde yapılmasının nedeni uygulamanın yapıldığı tarihte 6. sınıf öğrencilerinin
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programı henüz tamamlamamış olmalarıdır. Deneme uygulaması sonucunda elde
edilen veriler analiz edilerek ölçme araçlarının nihai formu oluşturulmuştur.
8. Oluşturulan düzey belirleme testleri 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde MEB’e
bağlı 17 resmî ortaokulda 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören 621 öğrenciye çevrim içi
uzaktan veri toplama sistemi üzerinden uygulanmıştır. Görüşme formu, düzey
belirleme testlerinin uygulandığı okullardaki 18 öğrenciye video konferans yöntemiyle
uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma
becerilerine ulaşma düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan üç ayrı düzey belirleme testi
ve İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerini elde etmek amacıyla hazırlanan
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları aşağıda
tanıtılmıştır.
Düzey Belirleme Testi
Öğrencilerin araştırma kapsamına alınan üç beceri bakımından İngilizce öğretim
programındaki hedef davranışlara ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla uygulanan düzey
belirleme testlerinin geliştirilme sürecinde ilk olarak öğretim programındaki bütün temalar
ve hedef davranışlar incelenmiş ve ölçme kapsamına alınan hedef davranışlar
belirlenmiştir. Testlerde kullanılan dinleme ve okuma metinlerinin belirlenmesinde
öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri ile programda 6. sınıflar için belirlenen CEFR
A1 düzeyi genel yeterlikleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma kapsamına alınan
üç beceriye yönelik olarak CEFR’da A1 düzeyi için belirlenen genel yeterlikler aşağıda yer
almaktadır:
1. Çok yavaş ve dikkatli konuşulduğunda ve uzun aralıklar verildiğinde söyleneni
anlayabilme
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2. Bilindik isim, sözcük ve basit deyimlerden oluşan çok kısa ve basit metinleri
gerektiğinde tekrar okuyarak anlayabilme
3. Basit, kalıplaşmış deyim ve cümleler yazabilme
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi. Öğrencilerin dinlediğini
anlama becerisine ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan düzey belirleme
testinin geliştirilmesinde 6. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda yer alan beş hedef
davranış belirlenmiştir. Bu hedef davranışlar Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8
Ölçme Kapsamına Alınan Dinlediğini Anlama Becerisi Hedef Davranışları
Tema
Life
(Yaşam)
Yummy Breakfast
(Nefis Kahvaltı)
Weather and
Emotions
(Hava Durumu ve
Duygular)
Occupations
(Meslekler)
Holidays
(Tatil Türleri)

Hedef Davranış
1. Students will be able to recognize phrases, words and expressions
related to repeated actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili söz öbeklerini, sözcükleri ve ifadeleri
ayırt edebilir.)
2. Students will be able to identify the names of different food in an oral
text.
(Dinlediği bir metindeki farklı yiyeceklerin adlarını belirleyebilir.)
3. Students will be able to pick up specific information from short oral
texts about weather conditions and emotions.
(Hava koşulları ve duygularla ilgili kısa dinleme metinlerindeki belirli
bir bilgiyi bulabilir.)
4. Students will be able to understand familiar words and simple
phrases concerning people’s occupations in clear oral texts.
(Dinleme metinlerinde geçen insanların meslekleriyle ilgili bilindik
sözcükleri ve basit kalıpları anlayabilir.)
5. Students will be able to spot the activities about holidays in oral texts.
(Dinlediği metinlerde tatillerde yapılan etkinlikleri belirleyebilir.)

Dinlediğini anlama becerisine ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan
ölçme aracını geliştirme sürecinde, belirlenen her bir hedef davranış için en az iki çoktan
seçmeli test maddesi hazırlanmıştır. Testte dört seçenekli maddeler kullanılmıştır. Testin
hazırlanmasında maddelerin hedef davranışlarla tutarlı, açık ve anlaşılır olmasına dikkat
edilmiştir. Madde kökünün verdiği anlamın maddeyi temsil etme gücü ve yönergelerin
gereken bilgileri içerip içermediği incelenmiştir. Seçeneklerin açık ve anlaşılır biçimde
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ifade edilmesine, her maddenin yalnızca bir doğru cevabı olmasına, çeldiricilerin maddeye
uygun olmasına ve doğru cevaba yönelik ipucu vermemesine özen gösterilmiştir. Testteki
her maddenin ölçeceği hedef davranış için yeterli olup olmadığı, hedef davranışın
düzeyine uygun olup olmadığı, madde köklerinin uygun biçimde ifade edilip edilmediği,
maddelerin ve seçeneklerin dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluğu, maddelerin bilimsel
yönden doğruluğu gibi hususlarda 5 program geliştirme uzmanı, 3 ölçme ve değerlendirme
uzmanı, 5 İngilizce öğretimi alan uzmanı, 4 Türkçe ve 10 İngilizce öğretmeninden görüş
alınmıştır. Alınan dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından
deneme formunda yer alan maddeler sekiz 6. sınıf öğrencisine sesli okutulmuş ve
maddelerin açık ve anlaşılır olup olmadığı incelenmiştir. Öğrencilerin maddelere verdiği
tepkilere göre açık ve anlaşılır olmadığı gözlenen maddeler üzerinde düzeltme yapılmıştır.
Testte kullanılan dinleme metinlerinin öğrencilerin dil gelişim düzeyine, öğretim
programına ve A1 düzeyi yeterliklerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Çevrim içi veri
toplama sistemine yüklenen dinleme metinleri öğrenciler tarafından tekrar dinlenebilecek
şekilde düzenlenmiştir.
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin deneme formu 146
öğrenciye uygulanmıştır. Deneme uygulamasından elde edilen veriler analiz edilerek
maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Madde güçlüğü 0.20 ile 0.80
arasında olan ve ayırt edicilik gücü 0.30’un üzerinde olan maddelerin nihai formda yer
almasına dikkat edilmiştir (Özçelik, 2013). Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi uygun
olan maddeler seçilerek 20 maddeden oluşan nihai form oluşturulmuştur. Dinlediğini
Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda KR-20 güvenirlik katsayısı 0.84
olarak hesaplanmıştır. Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai
formunda yer alan maddeler EK-E’de yer almaktadır.
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda yer alan 20
maddenin madde güçlük ve ayırt edicilik indeksine ilişkin sonuçlar Tablo 9’da
sunulmaktadır.
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Tablo 9
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi Nihai Formuna İlişkin Madde
İstatistikleri

Madde No

Güçlük İndeksi
(pj)

Ayırt Edicilik
İndeksi (rjx)

Madde No

1

0.50

0.48

2

0.75

3

Güçlük
İndeksi (pj)

Ayırt Edicilik
İndeksi (rjx)

11

0.52

0.46

0.59

12

0.67

0.72

0.64

0.51

13

0.67

0.52

4

0.68

0.59

14

0.65

0.52

5

0.54

0.58

15

0.63

0.55

6

0.67

0.56

16

0.41

0.35

7

0.71

0.52

17

0.38

0.53

8

0.78

0.50

18

0.50

0.35

9

0.54

0.40

19

0.41

0.43

10

0.51

0.45

20

0.52

0.41

Tablo 9 incelendiğinde, deneme uygulaması sonucunda Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda yer alan maddelerin güçlük
indekslerinin 0.38 ile 0.78, ayırt edicilik indekslerinin ise 0.35 ile 0.72 arasında değiştiği
görülmektedir.

Dinlediğini

Anlama

Becerisi

Düzey

Belirleme

Testi’nin

deneme

uygulamasına yönelik Tablo 9’da gösterilen değerler ölçme aracının araştırmada
kullanılabileceğini göstermektedir.
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi. Öğrencilerin okuduğunu
anlama becerisine ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan düzey belirleme
testinin geliştirilmesinde 6. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda yer alan dokuz
hedef davranış belirlenmiştir. Bu hedef davranışlar Tablo 10’da sunulmuştur.
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Tablo 10
Ölçme Kapsamına Alınan Okuduğunu Anlama Becerisi Hedef Davranışları
Tema
Life
(Yaşam)

Yummy Breakfast
(Nefis Kahvaltı)

Hedef Davranış
1. Students will be able to understand short and simple texts, such as
personal narratives about repeated actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili kişisel anlatılar gibi kısa ve basit metinleri
anlayabilir.)
2. Students will be able to understand short and simple texts about food
and preferences.
(Yiyecek ve tercihlerle ilgili kısa ve basit metinleri anlayabilir.)
3. Students will be able to understand the label of food products.
(Gıda ürünlerinin etiketlerini anlayabilir.)

Downtown
(Şehir Merkezi)

4. Students will be able to understand visually supported, short and
simple texts.
(Görselle desteklenen kısa ve basit metinleri anlayabilir.)

Weather and
Emotions
(Hava Durumu ve
Duygular)

5. Students will be able to understand short and simple texts about the
weather, weather conditions and emotions.
(Hava durumu, hava koşulları ve duygular hakkında kısa ve basit
metinleri anlayabilir.)

At the Fair
(Lunaparkta)

6. Students will be able to read specific information on a poster about a
certain place.
(Bir yer hakkında hazırlanmış bir posterde yazan belirli bilgileri okuyup
anlayabilir.)

Occupations
(Meslekler)

7. Students will be able to understand familiar words and simple
sentences about occupations and the dates.
(Meslekler ve tarihlerle ilgili bilindik kelimeleri ve basit cümleleri
anlayabilir.)

Holidays
(Tatil Türleri)

8. Students will be able to understand short, simple sentences and
expressions related to past activities.
(Geçmiş etkinliklerle ilgili kısa, basit cümleleri ve ifadeleri anlayabilir.)

Bookworms
(Kitap Kurtları)

9. Students will be able to understand short, simple sentences and
expressions about past events with definite time.
(Geçmişte belli bir tarihte yaşanmış olaylarla ilgili kısa, basit cümleleri
ve ifadeleri anlayabilir.)

Okuduğunu anlama becerisine ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan
ölçme aracını geliştirme sürecinde, belirlenen her bir hedef davranış için en az iki çoktan
seçmeli test maddesi hazırlanmıştır. Testte dört seçenekli maddeler kullanılmıştır. Testin
hazırlanmasında maddelerin hedef davranışlarla tutarlı, açık ve anlaşılır olmasına dikkat
edilmiştir. Madde kökünün verdiği anlamın maddeyi temsil etme gücü ve yönergelerin
gereken bilgileri içerip içermediği incelenmiştir. Seçeneklerin açık ve anlaşılır biçimde
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ifade edilmesine, her maddenin yalnızca bir doğru cevabı olmasına, testte kullanılan
görsellerin öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun, açık, anlaşılır ve amaca
hizmet edecek nitelikte olmasına, çeldiricilerin maddeye uygun olmasına ve doğru cevaba
yönelik ipucu vermemesine özen gösterilmiştir. Testteki her maddenin ölçeceği hedef
davranış için yeterli olup olmadığı, hedef davranışın düzeyine uygun olup olmadığı, madde
köklerinin uygun biçimde ifade edilip edilmediği, maddelerin ve seçeneklerin dil bilgisi ve
yazım kurallarına uygunluğu, maddelerin bilimsel yönden doğruluğu gibi hususlarda 5
program geliştirme uzmanı, 3 ölçme ve değerlendirme uzmanı, 5 İngilizce öğretimi alan
uzmanı, 4 Türkçe ve 10 İngilizce öğretmeninden görüş alınmıştır. Alınan dönütler
doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından deneme formunda yer alan
maddeler sekiz 6. sınıf öğrencisine sesli okutulmuş ve maddelerin açık ve anlaşılır olup
olmadığı incelenmiştir. Öğrencilerin maddelere verdiği tepkilere göre açık ve anlaşılır
olmadığı gözlenen maddeler üzerinde düzeltme yapılmıştır. Testte kullanılan okuma
metinlerinin öğrencilerin dil gelişim düzeyine, öğretim programına ve A1 düzeyi
yeterliklerine uygun olmasına dikkat edilmiştir.
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin deneme formu 146
öğrenciye uygulanmıştır. Deneme uygulamasından elde edilen veriler analiz edilerek
maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Madde güçlüğü 0.20 ile 0.80
arasında olan ve ayırt edicilik gücü 0.30’un üzerinde olan maddelere nihai formda yer
verilmiştir. Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi uygun olan maddeler seçilerek 20
maddeden oluşan nihai form oluşturulmuştur. Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey
Belirleme Testi’nin nihai formunda KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır.
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda yer alan maddeler
EK-D’de yer almaktadır.
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda yer alan 20
maddenin madde güçlük ve ayırt edicilik indekslerine ilişkin veriler Tablo 11’de
sunulmaktadır.
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Tablo 11
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi Nihai Formuna İlişkin Madde
İstatistikleri

Madde No

Güçlük
İndeksi (pj)

Ayırt Edicilik
İndeksi (rjx)

Madde No

Güçlük
İndeksi (pj)

Ayırt
Edicilik
İndeksi (rjx)

1

0.55

0.57

11

0.41

0.49

2

0.58

0.60

12

0.47

0.59

3

0.74

0.50

13

0.53

0.49

4

0.51

0.43

14

0.61

0.40

5

0.79

0.49

15

0.49

0.47

6

0.63

0.50

16

0.74

0.46

7

0.75

0.48

17

0.39

0.55

8

0.68

0.60

18

0.73

0.50

9

0.60

0.65

19

0.71

0.55

10

0.64

0.59

20

0.67

0.51

Tablo 11 incelendiğinde, deneme uygulaması sonucunda Okuduğunu Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formundaki maddelerin güçlük indekslerinin 0.39
ile 0.79, ayırt edicilik indekslerinin ise 0.40 ile 0.65 arasında değiştiği görülmektedir.
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin deneme uygulamasına yönelik
Tablo 11’de gösterilen değerler ölçme aracının araştırmada kullanılabileceğini
göstermektedir.
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi. Öğrencilerin yazma becerisine ulaşma
düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanan düzey belirleme testinin geliştirilmesinde 6. Sınıf
İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 4 hedef davranış belirlenmiştir. Bu hedef
davranışlar Tablo 12’de sunulmuştur.
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Tablo 12
Ölçme Kapsamına Alınan Yazma Becerisi Hedef Davranışları
Tema

Hedef Davranış

Occupations

1. Students will be able to produce a piece of writing about occupations and
dates.
(Meslekler ve tarihler hakkında bir yazı yazabilir.)

(Meslekler)

(Tatil Türleri)

2. Students will be able to write short and simple pieces in various forms
about holidays.
(Tatillerle ilgili çeşitli şekillerde kısa ve basit yazılar yazabilir.)

Bookworms

3. Students will be able to write about past events with definite time.
(Geçmişte belli bir zamanda yaşanmış olaylarla ilgili bir yazı yazabilir.)

Holidays

(Kitap Kurtları) 4. Students will be able to write about the locations of people and things.
(İnsanların ve nesnelerin konumları hakkında bir yazı yazabilir.)

Yazma becerisine ulaşma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan ölçme aracını
geliştirme sürecinde, belirlenen her bir hedef davranış için en az iki test maddesi
hazırlanmıştır. Testte A1 düzeyi yeterliği dikkate alınarak kısa cevap ve cümle tamamlama
tipi maddeler kullanılmıştır. Testin hazırlanmasında maddelerin hedef davranışlarla tutarlı,
açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Madde kökünün verdiği anlamın maddeyi
temsil etme gücü ve yönergelerin gereken bilgileri içerip içermediği testte kullanılan
görsellerin öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun, açık, anlaşılır ve amaca
hizmet edecek nitelikte olup olmadığı incelenmiştir. Testteki her maddenin ölçeceği hedef
davranış için yeterli olup olmadığı, hedef davranışın düzeyine uygun olup olmadığı, madde
köklerinin uygun biçimde ifade edilip edilmediği, maddelerin dil bilgisi ve yazım kurallarına
uygunluğu, maddelerin bilimsel yönden doğruluğu gibi hususlarda 5 program geliştirme
uzmanı, 3 ölçme ve değerlendirme uzmanı, 5 İngilizce öğretimi alan uzmanı, 4 Türkçe ve
10 İngilizce öğretmeninden görüş alınmıştır. Alınan dönütler doğrultusunda gerekli
düzenlemelerin yapılmasının ardından deneme formunda yer alan maddeler sekiz 6. sınıf
öğrencisine sesli okutulmuş ve maddelerin açık ve anlaşılır olup olmadığı incelenmiştir.
Öğrencilerin maddelere verdiği tepkilere göre açık ve anlaşılır olmadığı gözlenen
maddeler üzerinde düzeltme yapılmıştır. Testte kullanılan maddelerin öğrencilerin dil
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gelişim düzeyine, öğretim programına ve A1 düzeyi yeterliklerine uygun olmasına dikkat
edilmiştir.
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin deneme formu 146 öğrenciye
uygulanmıştır. Deneme uygulamasından elde edilen veriler analiz edilerek maddelerin
güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Madde güçlüğü 0.20 ile 0.80 arasında
olan ve ayırt edicilik gücü 0.30’un üzerinde olan maddelere nihai formda yer verilmiştir.
Madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi uygun olan maddeler seçilerek 20 maddeden oluşan
nihai form oluşturulmuştur. Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda KR20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yazma Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nin nihai formunda yer alan maddeler EK-F’de yer almaktadır.
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin nihai formunda yer alan 20 maddenin
madde güçlük ve ayırt edicilik indekslerine ilişkin sonuçlar Tablo 13’te sunulmaktadır.
Tablo 13
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi Nihai Formuna İlişkin Madde İstatistikleri

Madde No

Güçlük
İndeksi (pj)

Ayırt Edicilik
İndeksi (rjx)

Madde No

Güçlük
İndeksi (pj)

Ayırt Edicilik
İndeksi (rjx)

1

0.71

0.35

11

0.28

0.34

2

0.77

0.34

12

0.76

0.35

3

0.54

0.55

13

0.37

0.68

4

0.52

0.53

14

0.35

0.75

5

0.46

0.62

15

0.31

0.65

6

0.57

0.53

16

0.31

0.68

7

0.78

0.35

17

0.60

0.51

8

0.73

0.41

18

0.68

0.66

9

0.66

0.51

19

0.74

0.64

10

0.77

0.36

20

0.71

0.57

Tablo 13’e göre, deneme uygulaması sonucunda Yazma Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nin nihai formunda yer alan maddelerin güçlük indekslerinin 0.28 ile 0.78, madde
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ayırt edicilik indekslerinin ise 0.34 ile 0.75 arasında değiştiği görülmektedir. Yazma
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nin deneme uygulamasına yönelik Tablo 13’te gösterilen
değerler ölçme aracının araştırmada kullanılabileceğini göstermektedir.
Görüşme Formu. Bu araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretiminin
niteliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanması sırasında ilgili alanyazın incelenmiş ve
uzman görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda görüşme formu
taslağı oluşturulmuştur. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliğini, bilimsel açıdan
doğruluğunu, açık ve anlaşılır olup olmadığını, dil ve anlatım bakımından doğru olup
olmadığını saptamak amacıyla 5 program geliştirme uzmanı, 3 ölçme ve değerlendirme
uzmanı, 5 İngilizce öğretimi alan uzmanı, 4 Türkçe ve 10 İngilizce öğretmeninden görüş
alınmıştır. Görüşüne başvurulan uzmanlardan alınan dönütler doğrultusunda görüşme
formunda yer alan bazı sorular görüşme formundan çıkarılmış, bazı sorular yeniden ifade
edilmiş, bazı sorular ise birleştirilmiştir. 7 açık uçlu sorudan oluşan taslak görüşme formu
iki 6. sınıf öğrencisine sesli okutularak soruların açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilip
edilmediği incelenmiştir. Öğrencilerin görüşme formundaki sorulara verdiği tepkilere göre
sorular üzerinde düzenleme yapılmıştır. Görüşme formunun deneme uygulanması üç
öğrenci ile yapılmıştır. Elde edilen verileri tanımlamak ve belirli kodlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla içerik analizi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek,
2018). Görüşme kayıtları yazılı hâle getirildikten sonra elde edilen veriler analiz edilerek
öncelikle kodlar oluşturulmuş daha sonra ilişkili olduğu belirlenen kodlar gruplanarak
temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodların güvenirliğini test etmek amacıyla görüşme
verileri başka bir araştırmacı tarafından yeniden kodlanmıştır. İki araştırmacı tarafından
oluşturulan her bir kod için Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenirlik = Görüş Birliği / [Görüş
Birliği + Görüş Ayrılığı] formülü kullanılarak kodların uyuşum yüzdeleri hesaplanmıştır. İki
araştırmacı arasındaki uyuşum 0.81 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonucun 0.70’in
üzerinde olması görüşme formunun araştırmada uygulanabileceğini göstermektedir.
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Verilerin Analizi
Birinci, İkinci ve Üçüncü Alt Problem
6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama,
okuduğunu anlama ve yazma becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyini
belirlemek amacıyla uygulanan düzey belirleme testlerinde yer alan maddelerin doğru
cevaplanma yüzdeleri, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.
Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Alt Problem
İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve
yazma becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt
grupta yer alan okullardaki öğrencilerin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde fark olup olmadığının ortaya konması amacıyla parametrik olmayan testlerden
Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan farklılığın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır.
Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Alt Problem
İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve
yazma becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt
gruptaki üst düzeyde öğrenen, orta düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen öğrencilerin
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olup olmadığının ortaya
konması amacıyla parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır.
Analiz sonucunda ortaya çıkan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır.
Onuncu Alt Problem
6. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin görüşlerini belirlemek
amacıyla uygulanan görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi işe
koşularak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler birbiri ile ilişkili olma durumlarına göre
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gruplandırılarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar doğrultusunda
veriler betimlenmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın alt problemlerine yönelik verileri elde etmek amacıyla uygulanan veri
toplama araçları ve veri analiz yöntemleri Tablo 14’te özetlenmiştir.
Tablo 14
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Veri Analiz Yöntemleri
Veri Toplama
Araçları

Veri Analiz
Yöntemi

1. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki dinlediğini anlama becerisine
yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi
nedir?

Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

Maddelerin Doğru
Cevaplanma
Yüzdesi

2. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki okuduğunu anlama becerisine
yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi
nedir?

Okuduğunu Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

Maddelerin Doğru
Cevaplanma
Yüzdesi

3. 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki yazma becerisine yönelik
hedef davranışlara ulaşma düzeyi nedir?

Yazma Becerisi
Düzey Belirleme
Testi

Maddelerin Doğru
Cevaplanma
Yüzdesi

4. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki
dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst,
orta ve alt gruptaki okulların öğrencileri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

Kruskal Wallis
Testi

5. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki
okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst,
orta ve alt gruptaki okulların öğrencileri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Okuduğunu Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

6. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma
düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki
okulların öğrencileri arasında anlamlı bir fark
var mıdır?

Yazma Becerisi
Düzey Belirleme
Testi

7. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki
dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst,
orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen, orta
düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen
öğrenciler arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

8. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki
okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst,
orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen, orta
düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen
öğrenciler arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Okuduğunu Anlama
Becerisi Düzey
Belirleme Testi

Alt Problemler

Mann-Whitney U
Testi
Kruskal Wallis
Testi
Mann-Whitney U
Testi
Kruskal Wallis
Testi
Mann-Whitney U
Testi
Kruskal Wallis
Testi
Mann-Whitney U
Testi
Kruskal Wallis
Testi
Mann-Whitney U
Testi
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Tablo 14 (Devam)
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Veri Analiz Yöntemleri
9. İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma
düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki üst
düzeyde öğrenen, orta düzeyde öğrenen ve alt
düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı
bir fark var mıdır?

Yazma Becerisi
Düzey Belirleme
Testi

10. 6. sınıf öğrencilerin İngilizce öğretiminin
niteliğine ilişkin görüşleri nelerdir?

Görüşme Formu

Kruskal Wallis
Testi
Mann-Whitney U
Testi

İçerik Analizi
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Bölüm 4
Bulgular, Yorumlar ve Tartışma
Bu bölümde araştırmanın alt problemlerini açıklamaya yönelik verilerin
çözümlenmesiyle elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmektedir.
Birinci, İkinci ve Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü alt problemleri olan “6. sınıf öğrencilerinin
İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi nedir?” sorularını yanıtlamak üzere
araştırmanın örneklem grubunda yer alan 6. sınıf öğrencilerine Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi, Okuduğunu Anlama Düzey Belirleme Testi ve Yazma
Becerisi Düzey Belirleme testi uygulanmış ve testlerde yer alan maddelerin doğru
cevaplanma yüzdeleri, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar 0.75 olarak belirlenen ölçüte göre yorumlanmıştır. Düzey belirleme
testlerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 15’te sunulmuştur.
Tablo 15
Düzey Belirleme Testlerine Yönelik Betimsel İstatistikler
Düzey
Belirleme
Testi

n

X̄

ss

En Düşük
Puan

En Yüksek
Puan

Dinlediğini
Anlama

621

62.36

21.79

10

100

Okuduğunu
Anlama

537

52.78

23.00

15

100

Yazma

549

52.16

23.61

5

100

Not: Testten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 100’dür.

Tablo 15’teki veriler incelendiğinde, Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’ne 621, Okuduğunu Anlama Becerisine 537, Yazma Becerisi Düzey Belirleme
Testi’ne ise 549 öğrencinin katıldığı görülmektedir. Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey
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Belirleme Testi’nden elde edilen puanlar 10 ile 100, Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey
Belirleme Testi’nden elde edilen puanlar 15 ile 100, Yazma Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde edilen puanların ise 5 ile 100 arasında değişmektedir. Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların ortalaması 62.36, Okuduğunu
Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların ortalaması 52.78,
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların ortalaması ise 52.16
olarak bulunmuştur. Diğer bir ifade ile araştırmaya katılan öğrenciler İngilizce öğretim
programındaki dinlediğini anlama becerisiyle ilgili ölçülen hedef davranışların %62’sine,
okuduğunu anlama becerisi ile ilgili ölçülen hedef davranışların %53’üne, yazma
becerisiyle ilgili ölçülen hedef davranışların ise %52’sine ulaşmıştır. Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların standart sapması 21.79,
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların standart
sapması 23.00, Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde edilen puanların standart
sapması ise 23.61 olarak hesaplanmıştır.
Dinlediğini Anlama Becerisi
Araştırmanın

birinci

alt

problemi

kapsamında

İngilizce

Dersi

Öğretim

Programı’ndaki temalara göre belirlenen dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşılma düzeyleri Tablo 16’da sunulmuştur.
Tablo 16
Dinlediğini Anlama Becerisine Yönelik Hedef Davranışlara Ulaşılma Düzeyleri

Life
(Yaşam)

Tema

Hedef Davranışlar

Hedef
Davranışlara
Ulaşılma
Düzeyleri

1. Students will be able to recognize phrases, words and expressions
related to repeated actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili söz öbeklerini, sözcükleri ve ifadeleri
ayırt edebilir.)

.72
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Tablo 16 (Devam)

Occupations
Holidays
(Tatil Türleri) (Meslekler)

Weather and
Yummy Breakfast
(Nefis Kahvaltı)
Emotions
(Hava Durumu ve
Duygular)

Dinlediğini Anlama Becerisine Yönelik Hedef Davranışlara Ulaşılma Düzeyleri

2. Students will be able to identify the names of different food in an
oral text.
(Dinlediği bir metindeki farklı yiyeceklerin adlarını belirleyebilir.)

.73

3. Students will be able to pick up specific information from short oral
texts about weather conditions and emotions.
(Hava koşulları ve duygularla ilgili kısa dinleme metinlerindeki
belirli bir bilgiyi bulabilir.).

.57

4. Students will be able to understand familiar words and simple
phrases concerning people’s occupations in clear oral texts.
(Dinleme metinlerinde geçen insanların meslekleriyle ilgili bilindik
sözcükleri ve basit kalıpları anlayabilir.).

.71

5. Students will be able to spot the activities about holidays in oral
texts.
(Dinlediği metinlerde tatillerde yapılan etkinlikleri belirleyebilir.)

.43

Tablo 16’da öğrencilerin ölçülen hedef davranışların hiçbirine belirlenen ölçüt
düzeyinde (0.75) ulaşamadıkları görülmektedir. Belirlenen hedef davranışların yer aldığı
temalara bakıldığında, öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.72, Yummy
Breakfast temasına ait hedef davranışa 0.73, Weather and Emotions temasına ait hedef
davranışa 0.57, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.71 ve Holidays temasına ait
hedef davranışa ise 0.43 düzeyinde ulaşabildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin diğer
temalardaki hedef davranışlara kıyasla Yummy Breakfast temasına ait hedef davranışa
ulaşmada daha başarılı olduğu, ulaşılma düzeyi en düşük olan hedef davranışın ise
Holidays temasına ait olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın 6. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşmalarını sağlama konusunda yeterli düzeyde etkili olamadığı
görülmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan görüşme formunun ikinci maddesi ile
öğrencilerin dil becerilerini edinme konusundaki görüşleri sorulduğunda, öğrencilerin
yarıya yakınının dinlediğini anlama becerisinde zorlandığını ifade ettiği görülmüştür. Elde
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edilen bu sonuç öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde
ettiği sonuçla paralellik göstermektedir.
Alanyazında öğrencilerin dinlediğini anlama becerisine ulaşma düzeyinin
ölçüldüğü benzer araştırmalar bulunmaktadır. Seçkin (2010) tarafından yürütülen
araştırmada öğrencilerin İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama
becerisine yönelik hedef davranışlara düşük düzeyde ulaşabildiği belirlenmiştir. Elgün
(2018) tarafından yürütülen araştırmada da öğrencilerin İngilizce Dersi Öğretim
Programı’ndaki hedef davranışlara ulaşma düzeyinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
araştırmadan elde edilen sonuçların benzer araştırmalardan elde edilen sonuçları
destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre derslerde öğrencilerin hedef
dile

yeterince

maruz

kalmamaları

bu

beceri

için

beklenen

düzeyde

başarı

sağlanamamasının gerekçelerinden birisi olarak gösterilebilir. Görüşme formundaki
öğrenci yanıtları da bu yorumu destekler niteliktedir. Görüşme formunun üçüncü
sorusunda öğrencilere İngilizce öğretimine ilişkin beklentileri sorulduğunda, öğrenciler
derslerde daha çok İngilizce konuşulmasını ve dinleme etkinliklerine daha çok yer
verilmesini beklediklerini ifade etmiştir. Görüşme uygulamasında öğrenciler ayrıca
dinleme metinlerinde farklı aksanlara ve konuşma hızına sahip konuşmacılarla
karşılaşmaları, sözcüklerin okunuşlarını bilmemeleri, derslerde yeterli sayıda dinleme
etkinliği yapmamaları nedeniyle dinlediklerini anlamakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Dinlediğini anlama becerisinin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerin incelendiği bir
araştırmada bu bulgulara benzer sonuçlar elde edilmiştir. Gilakjani ve Sabouri (2016)
tarafından yürütülen araştırmada dinleme metinlerindeki konuşmacıların aksanları,
metinde geçen bilinmeyen sözcükler, konuşmaların hızı ve uzunluğu gibi faktörlerin
öğrencilerin İngilizce dersinde dinlediğini anlama becerisinin gelişimini güçleştirdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer araştırmada dinleme metinlerinin kalitesi, konuşmaların
uzunluğu ve hızı, konuşmacıların aksanları, bilinmeyen sözcükler ve konsantrasyon
eksikliği gibi faktörlerin dinlediğini anlama becerisinin gelişimini güçleştiren faktörler
arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Asmawati, 2017). Benzer bir araştırmada Özmat
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(2017), dinleme etkinliklerinde konuların öğrencilerin ilgisini çekmediği, derslerde dinleme
etkinliklerine yeterince yer verilmediği, öğrencilerin sözcüklerin okunuşunu bilmedikleri için
metinleri takip edemedikleri sonucuna ulaşmıştır.
Okuduğunu Anlama Becerisi
Araştırmanın

ikinci

alt

problemi

kapsamında

İngilizce

Dersi

Öğretim

Programı’ndaki temalara göre belirlenen okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşılma düzeyleri Tablo 17’de sunulmuştur.
Tablo 17
Okuduğunu Anlama Becerisine Yönelik Hedef Davranışlara Ulaşılma Düzeyleri

Life
(Yaşam)
Yummy Breakfast
(Nefis Kahvaltı)

.51

1. Students will be able to understand short and simple texts, such as
personal narratives about repeated actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili kişisel anlatılar gibi kısa ve basit
metinleri anlayabilir.)
2. Students will be able to understand short and simple texts about food
and preferences.
(Yiyecek ve tercihlerle ilgili kısa ve basit metinleri anlayabilir.)

.63

3. Students will be able to understand the label of food products.
(Gıda ürünlerinin etiketlerini anlayabilir.)

.44

Downtown
(Şehir Merkezi)

Hedef Davranışlar

4. Students will be able to understand visually supported, short and
simple texts.
(Görselle desteklenen, kısa ve basit metinleri anlayabilir.)

.67

Weather and Emotions
(Hava Durumu ve
Duygular)

Tema

Hedef
Davranışlara
Ulaşılma
Düzeyleri

5. Students will be able to understand short and simple texts about the
weather, weather conditions and emotions.
(Hava durumu, hava koşulları ve duygular hakkında kısa ve basit
metinleri anlayabilir.).

.61
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Tablo 17 (Devam)

At the Fair
(Lunaparkta)

6. Students will be able to read specific information on a poster about a
certain place.
(Bir yer hakkında hazırlanmış bir posterde yazan belirli bilgileri
okuyup anlayabilir.)

.54

Occupations
(Meslekler)

7. Students will be able to understand familiar words and simple
sentences about occupations and the dates.
(Meslekler ve tarihlerle ilgili bilindik kelimeleri ve basit cümleleri
anlayabilir.)

.43

Holidays
(Tatil Türleri)

8. Students will be able to understand short, simple sentences and
expressions related to past activities.
(Geçmiş etkinliklerle ilgili kısa, basit cümleleri ve ifadeleri
anlayabilir.).

.42

Bookworms
(Kitap Kurtları)

Okuduğunu Anlama Becerisine Yönelik Hedef Davranışlara Ulaşılma Düzeyleri

9. Students will be able to understand short, simple sentences and
expressions about past events with definite time.
(Geçmişte belli bir tarihte yaşanmış olaylarla ilgili kısa, basit
cümleleri ve ifadeleri anlayabilir.)

.60

Tablo 17’de öğrencilerin ölçülen hedef davranışların hiçbirine belirlenen ölçüt
düzeyinde (0.75) ulaşamadıkları görülmektedir. Belirlenen hedef davranışların yer aldığı
temalara bakıldığında, öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.51, Yummy
Breakfast temasına ait hedef davranışlara 0.63 ve 0.44, Downtown temasına ait hedef
davranışa 0.67, Weather and Emotions temasına ait hedef davranışa 0.61, At the Fair
temasına ait hedef davranışa 0.54, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.43,
Holidays temasına ait hedef davranışa 0.42 ve Bookworms temasına ait hedef davranışa
0.60 düzeyinde ulaşabildiği belirlenmiştir. Öğrenciler diğer temalardaki hedef davranışlara
kıyasla Downtown temasına ait hedef davranışa ulaşmada daha başarılı olmuştur.
Dinlediğini anlama becerisinde olduğu gibi okuduğunu anlama becerisinde de ulaşılma
düzeyi en düşük olan hedef davranışın Holidays temasına ait olduğu görülmektedir. Bu
bulgular ışığında İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu
anlama becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşmalarını sağlama konusunda yeterli
düzeyde etkili olamadığı görülmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan görüşme
formunun ikinci maddesinde öğrencilerin dil becerilerini edinme konusundaki görüşleri
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sorulduğunda, 18 öğrenciden 11’inin en çok keyif aldığı becerinin okuduğunu anlama
becerisi olduğunu; buna karşın yalnızca 5’inin öğrenmekte en fazla zorlandığı becerinin
okuduğunu anlama becerisi olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar
araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunlukla bu beceriye yönelik olumlu düşüncelere sahip
olmasına karşın Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nde beklenen
düzeyde başarı gösteremediğini ortaya koymaktadır.
6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef davranışlara
beklenen düzeyde ulaşamamasına ilişkin elde edilen sonuçlar Seçkin (2010) tarafından
yürütülen benzer araştırmadan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Seçkin
tarafından yürütülen araştırma sonucunda da öğrencilerin İngilizce dersi öğretim
programındaki okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma
düzeyinin beklenenin altında olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırma kapsamında uygulanan görüşme formunun ikinci maddesi kapsamında
öğrencilerin dil becerilerini edinme konusundaki görüşleri sorulduğunda, öğrenciler
metinlerdeki bilinmeyen kelimeler ve dil yapıları sebebiyle okuduklarını anlamakta
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sebeple öğrencilerin İngilizcede söz dizimi kurallarına
yeterli düzeyde hâkim olmaması, sözcük bilgisi ve dil bilgisi konusunda yetersiz olması
okuduğunu anlama becerisinde beklenen düzeyde gelişim gösterememelerin nedenleri
arasında gösterilebilir. Hassan ve Dweik (2021) tarafından yürütülen bir araştırmada bu
yorumu destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmış ve öğrencilerin okudukları bir metinde
bilmedikleri sözcüklerle karşılaştıklarında gergin hissettikleri ve metni anlamaya
odaklanmakta zorlandıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada öğrencilerin okuduğunu
anlama kavramını cümle içindeki sözcüklerin anlamlarını bilmek olarak algıladıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Kasim ve Raisha (2017) tarafından yürütülen benzer bir
araştırmada da okuduğunu anlama becerisinin gelişimini en çok etkileyen faktörlerin dil
bilgisi ve sözcük bilgisinin yetersizliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin
öğrendikleri dil yapılarını anlamlı bir şekilde örgütleyememesi ve okuma etkinliklerinin
öğrencilerin

beklentisini

karşılayamamasının

bu

beceriye

beklenen

düzeyde
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ulaşılamamasında etkili olduğu söylenebilir. Görüşme uygulamasında öğrencilerin ders
kitabındaki okuma metinlerinin sayısının ve uzunluğunun yetersiz olduğuna yönelik verdiği
yanıtlar bu yorumu desteklemektedir.
Yazma Becerisi
Araştırmanın

üçüncü

alt

problemi

kapsamında

İngilizce

Dersi

Öğretim

Programı’ndaki temalara göre belirlenen yazma becerisine yönelik hedef davranışlara
ulaşılma düzeyleri Tablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 18
Yazma Becerisine Yönelik Hedef Davranışlara Ulaşılma Düzeyleri

Hedef Davranışlar

.59

Holidays
(Tatil Türleri)

1. Students will be able to produce a piece of writing about occupations
and dates.
(Meslekler ve tarihler hakkında bir yazı yazabilir.)
2. Students will be able to write short and simple pieces in various forms
about holidays.
(Tatillerle ilgili çeşitli şekillerde kısa ve basit yazılar yazabilir.)

.63

Bookworms
(Kitap Kurtları)

Occupations
(Meslekler)

Tema

Hedef
Davranışlara
Ulaşılma
Düzeyleri

3. Students will be able to write about past events with definite time.
(Geçmişte belli bir zamanda yaşanmış olaylarla ilgili bir yazı
yazabilir.)

.24

4. Students will be able to write about the locations of people and things.
(İnsanların ve nesnelerin konumları hakkında bir yazı yazabilir.)

.56

Tablo 18’de öğrencilerin ölçülen hedef davranışların hiçbirine belirlenen ölçüt
düzeyinde (0.75) ulaşamadıkları görülmektedir. Belirlenen hedef davranışların yer aldığı
temalara bakıldığında, öğrencilerin Occupations temasına ait hedef davranışa 0.59,
Holidays temasına ait hedef davranışa 0.63 ve Bookworms temasına ait hedef
davranışlara ise ve 0.24 ve 0.56 düzeyinde ulaşabildiği belirlenmiştir. Öğrenciler diğer
temalardaki hedef davranışlara kıyasla Holidays temasına ait hedef davranışa ulaşmada
daha başarılı olmuştur (0.63). Ulaşılma düzeyi en düşük olan hedef davranış ise
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Bookworms temasına ait “Students will be able to write about past events with definite
time.” hedef davranışı olmuştur (0.24). Üç beceride de İngilizce geçmiş zaman dil
yapısının yer aldığı hedef davranışlar öğrencilerin en düşük düzeyde ulaşabildiği hedef
davranışlar olmuştur. Bunun sebebinin İngilizce geçmiş zaman dil yapısının öğrenciler
tarafından anlamlı öğrenilememesi olduğu düşünülmektedir. Bu bulgular ışığında İngilizce
Dersi Öğretim Programı’nın 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşmalarını sağlama konusunda yeterli düzeyde etkili olamadığı
görülmektedir. Ayrıca üç beceriye yönelik uygulanan düzey belirleme testlerinden elde
edilen puan ortalamaları karşılaştırıldığında en düşük düzeyde ulaşılan becerinin yazma
becerisi olduğu görülmektedir.
6. sınıf öğrencilerinin yazma becerisine yönelik hedef davranışlara beklenen
düzeyde ulaşamamasına ilişkin elde edilen sonuçlar Seçkin (2010) tarafından yürütülen
benzer araştırmadaki sonuçlarla paralellik göstermektedir. Seçkin tarafından yürütülen
araştırma sonucunda da öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programındaki yazma
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyinin beklenenin altında olduğu ortaya
çıkmıştır. Yurt dışında yapılan bir araştırmada da öğrencilerin dört beceri içinde en düşük
düzeyde performans gösterdiği becerinin yazma becerisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(European Project, 2002). Ayrıca bu araştırma kapsamında uygulanan görüşme
formundan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler konuşma becerisinden sonra öğrenmede
en fazla zorlandıkları dil becerisinin yazma becerisi olduğunu ifade etmiştir. Yazma
Becerisi Düzey Belirleme Testi’ndeki öğrenci performansı ile öğrencilerin görüşme
uygulamasından elde edilen yazma becerisine ilişkin görüşleri paralellik göstermektedir.
Yazma becerisinde beklenen sonuçlara ulaşılamamasının nedenlerinin incelendiği
araştırmalarda genel olarak dil bilgisi ve sözcük bilgisinin yetersizliği, dilin doğru ve akıcı
bir

biçimde

kullanılamaması

ve

yazılı

biçimde

ifade

edilecek

düşüncelerin

örgütlenememesine vurgu yapılmaktadır. Ravichandran vd. (2017) tarafından yürütülen
bir araştırmada öğrencilerin sözcük bilgisinin ve dil bilgisinin yetersiz olması, ifade etmek
istediği düşünceleri örgütleyememesi ve yazma etkinlikleri için öğrencilere yeterli sürenin
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verilmemesinin yazma becerisinin gelişmesini olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir.
Pratiwi (2012) tarafından yürütülen benzer bir araştırmada yazma becerisinin gelişiminde
karşılaşılan sorunlar dil bilimsel (sözcük ve dil bilgisi), bilişsel (düşünceleri örgütleme) ve
işlevbilimsel (içerik) sorunlar olmak üzere üç başlıkta toplanmıştır. Özmat (2017), yazma
becerisinin gelişiminde yaşanan sorunların bu beceriye yönelik olarak İngilizce derslerinde
yeterli düzeyde uygulama yapılmaması ve sözcük bilgisinin eksikliğinden kaynaklandığını
ifade etmiştir. Türkiye’deki okullarda da İngilizce yazma becerisine ulaşma düzeyinin
düşük çıkması alanyazındaki araştırmalarda belirtilen bu hususlar doğrultusunda
açıklanabilir. Öte yandan İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda 6. sınıfın ortasına kadar
yazma becerisine yönelik herhangi bir hedef davranışa yer verilmemesi öğrencilerin bu
beceride beklenen düzeyde gelişim gösterememesinin nedenlerinden birisi olarak
gösterilebilir. Ayrıca pandemi sürecindeki çevrim içi derslerde yazma becerisine yönelik
etkinliklerin ihmal edilmiş olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın ilk üç alt problemine ilişkin bulgular birlikte ele alındığında İngilizce
Dersi Öğretim Programı’ndaki hedef davranışların hiçbirine beklenen düzeyde
ulaşılamadığı görülmektedir. Düzey belirleme testlerinden elde edilen puan ortalamalarına
göre öğrencilerin dinlediğini anlama becerisinde daha başarılı oldukları, yazma
becerisinde ise diğer becerilere kıyasla daha düşük düzeyde başarılı oldukları
görülmektedir. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinde (dinlediğini anlama ve okuduğunu
anlama) daha başarılı olduğu; üretici dil becerilerinden birisi olan yazma becerisinde ise
daha düşük düzeyde başarılı olduğu görülmektedir. Düzey belirleme testlerinin çevrim içi
yöntemle uygulanması, öğrencilerin çoğunun bu sınav formatı ile daha önce
karşılaşmamış olması ve sınava katılım sağlanan cihazların özellikleri sınavdaki öğrenci
performansını etkilemiş olabilir.
Öğrencilerin üç beceride de en düşük düzeyde ulaştıkları hedef davranışların
İngilizce geçmiş zaman dil yapılarının işlendiği temalara ait olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin düzey belirleme testlerindeki maddelerde geçen İngilizce geçmiş zaman dil
yapılarını anlamakta ve bu yapıları kullanarak basit cümleler kurmakta zorlandığı
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görülmüştür. Bu durumun İngilizce geçmiş zaman dil yapılarının soyut ve karmaşık
yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’na göre
somut işlemler döneminin sonlarında olan 6. sınıf öğrencilerin bilgiyi soyut olarak
üretmekte zorlanması sebebiyle İngilizce geçmiş zaman dil yapılarını öğrenmekte
zorlandığı söylenebilir. Alanyazında yabancı dil öğrenme yaşı ile ilgili görüşlerin belirtildiği
yayınlar ve yürütülen araştırmalar bulunmaktadır. Munoz (2006) dil öğrenmeye başlama
yaşı ile ilgili olarak yaygın bir biçimde kabul gören “daha erken, daha iyi” anlayışının aksine
Barcelona Age Factor Projesi’nden elde edilen sonuçlara vurgu yaparak yabancı dil
öğrenmeye daha geç yaşta başlayan kişilerin daha erken yaşta başlayan kişilere göre dili
farklı boyutlarıyla öğrenme, sözcük bilgisini ve dil bilgisini geliştirme konusunda daha
başarılı olduklarını ifade etmiştir. Brown (2000) daha geç yaşta yabancı dil öğrenenlerin
sözcük bilgisi, söz dizimi, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinde erken yaşta yabancı
dil öğrenenlerden daha iyi performans sergilediklerini ifade etmiştir. Brown’a göre erken
yaşta yabancı dil öğrenenler yalnızca telaffuz konusunda daha avantajlı olabilmektedir.
Cenoz (2003) tarafından İngilizce öğrenmeye farklı yaşlarda başlayan ortaokul
öğrencilerinin farklı kategorilerde gösterdiği performanslar incelenmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlara göre İngilizce öğrenmeye daha geç yaşta başlayan katılımcıların
erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlayan öğrencilere göre özellikle yazma ve dil bilgisi
kategorilerinde daha yüksek düzeyde performans gösterdiği, telaffuz konusunda ise erken
yaşta İngilizce öğrenmeye başlayan öğrencilerin daha yüksek düzeyde performans
gösterdiği belirlenmiştir. Elise (2022), ikinci dil ediniminde yaşın etkisinin çevresel, bireysel
ve bağlamsal faktörlere göre değişebileceğini ve “daha erken, daha iyi” anlayışının her
zaman istenen sonuçları vermeyebileceğini ifade etmiştir. Elise ayrıca dil öğretmenlerinin
bu faktörlerin etkisini dikkate alarak düzenleyeceği etkili bir öğrenme ortamı ile yaş
faktöründen bağımsız olarak öğrencilerin ikinci dilde üst düzeyde yetkinliğe ulaşabileceğini
savunmuştur. Mayo ve Lecumberri (2003) ise yabancı dil öğretimi konusunda gerekli
koşulların en uygun şekilde sağlanması durumunda her yaş grubunda yabancı dilde
özellikle de dil bilgisi konusunda ana dile yakın düzeyde gelişim sağlanabileceğini
vurgulamıştır (s.69). Alanyazında erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın daha iyi
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sonuçlar verdiğini gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. Gawi (2012) tarafından
yürütülen araştırmada erken yaşta yabancı dile maruz kalan öğrencilerin dil becerilerinin
daha geç yaşta başlayan öğrencilere kıyasla daha iyi geliştiğini ve bu öğrencilerin yabancı
dilde daha iyi performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Hu (2016) yabancı dil
öğrenme yaşını Kritik Dönem Hipotezi bağlamında incelemiş ve erken yaşta yabancı dille
tanıştırılan çocukların uzun vadede yabancı dil öğrenmeye karşı daha olumlu tutumlara
sahip olduklarını, yabancı sözcükleri daha kolay öğrendiklerini ve öğrendiği dili ana dili
olarak konuşan kişilerin aksanları ile daha kolay baş edebildiklerini ifade etmiştir. Bu
görüşler ve araştırma sonuçlarına göre yabancı dil öğrenmeye başlamak için uygun yaşın
ne olduğu konusunda tartışmaların sürdüğü ve yapılan araştırmalarda farklı sonuçların
elde edildiği görülmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde, öğrenenlerin bilişsel
ve duyuşsal özelliklerinin dikkate alınarak öğretme-öğrenme sürecinin planlanması
gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda dilin
karmaşık ve soyut yapılarının yer aldığı temaların 6. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve
duyuşsal özellikleri dikkate alınarak gözden geçirilmesi sağlanabilir.
Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın dördüncü, beşinci ve altıncı alt problemleri olan “İngilizce Dersi
Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerisine
yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki okulların
öğrencileri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorularına yanıt aramak amacıyla öncelikle
üç beceride ölçülen hedef davranışlara üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin ulaşma
düzeyleri hesaplanmıştır. Ardından Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi,
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi ve Yazma Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde edilen puanların normal dağılım özelliği gösterip göstermediği KolmogrovSmirnov Testi uygulanarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve üç teste ait puanların normal dağılım
özelliği göstermediği görülmüştür (p<0.05). Bu sebeple üç beceriye yönelik ölçülen hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
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parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis Testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi
p<0.05 olarak alınmıştır. Bu test sonucunda grupların puanları arasında anlamlı düzeyde
fark bulunduğu görülmüştür. Bulunan anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla ikili Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır.
Dinlediğini Anlama Becerisi
Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında öncelikle grupların dinlediğini
anlama becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma yüzdeleri hesaplanmış ve
sonuçlar Tablo 19’da gösterilmiştir.
Tablo 19
Dinlediğini Anlama Becerisine Yönelik Ölçülen Hedef Davranışlara Grupların Ulaşma
Yüzdeleri

Holidays
(Tatil Türleri)

Occupations
(Meslekler)

Yummy
Weather and
Breakfast
Emotions
(Hava Durumu (Nefis Kahvaltı)
ve Duygular)

Life
(Yaşam)

Temalar

Üst Grup Orta Grup Alt Grup
%
%
%

Hedef Davranışlar
1. Students will be able to recognize phrases,
words and expressions related to repeated
actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili söz öbeklerini,
sözcükleri ve ifadeleri ayırt edebilir.)

.79

.65

.69

2. Students will be able to identify the names of
different food in an oral text.
(Dinlediği bir metindeki farklı yiyeceklerin adlarını
belirleyebilir.)

.77

.67

.72

3. Students will be able to pick up specific
information from short oral texts about weather
conditions and emotions.
(Hava koşulları ve duygularla ilgili kısa dinleme
metinlerindeki belirli bir bilgiyi bulabilir.)

.63

.51

.53

4. Students will be able to understand familiar
words and simple phrases concerning people’s
occupations in clear oral texts.
(Dinleme
metinlerinde
geçen
insanların
meslekleriyle ilgili bilindik sözcükleri ve basit
kalıpları anlayabilir.)

.76

.66

.69

5. Students will be able to spot the activities about
holidays in oral texts.
(Dinlediği metinlerde tatillerde yapılan etkinlikleri
belirleyebilir.)

.47

.41

.39

.67

.58

.60

Ortalama=
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Tablo 19 incelendiğinde, ölçülen hedef davranışların yer aldığı temalara göre üst
gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.79, Yummy Breakfast temasına
ait hedef davranışa 0.77, Occupations temasına ait hedef davranışa ise 0.76 düzeyinde
ulaştıkları görülmüştür. Üst gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte bu üç
temaya ait hedef davranışlarda ulaştığı belirlenmiştir. Üst gruptaki öğrencilerin Weather
and Emotions temasına ait hedef davranışa 0.63, Holidays temasına ait hedef davranışa
ise 0.47 düzeyinde ulaşabildiği görülmüştür. Üst gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak
belirlenen ölçüte bu iki temaya ait hedef davranışlarda ulaşamadığı belirlenmiştir. Üst
gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef
davranışlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir (0.79). Holidays temasına ait
hedef davranışa ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.47).
Orta gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.65, Yummy Breakfast
temasına ait hedef davranışa 0.67, Weather and Emotions temasına ait hedef davranışa
0.51, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.66 ve Holidays temasına ait hedef
davranışa ise 0.41 düzeyinde ulaşabildiği belirlenmiştir. Orta gruptaki öğrencilerin 0.75
olarak belirlenen ölçüte hiçbir temada ulaşamadığı görülmüştür. Orta gruptaki öğrencilerin
Yummy Breakfast temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef
davranışlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir (0.67). Holidays temasına ait
hedef davranışa ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.41).
Alt gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.69, Yummy Breakfast
temasına ait hedef davranışa 0.72, Weather and Emotions temasına ait hedef davranışa
0.53, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.69 ve Holidays temasına ait hedef
davranışa ise 0.39 düzeyinde ulaşabildiği belirlenmiştir. Alt gruptaki öğrencilerin 0.75
olarak belirlenen ölçüte hiçbir temada ulaşamadığı görülmüştür. Alt gruptaki öğrencilerin
Yummy Breakfast temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef
davranışlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir (0.72). Holidays temasına ait
hedef davranışa ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.39).
Üst gruptaki öğrencilerin dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef davranışların
tamamına 0.67, orta gruptaki öğrencilerin 0.58, alt gruptaki öğrencilerin ise 0.60 düzeyinde
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ulaşabildiği görülmüştür. Üç grubun da Holidays temasına ait hedef davranışa daha düşük
düzeyde ulaşabildiği görülmüştür. Bunun sebebi olarak öğrencilerin Holidays temasında
işlenen geçmiş zamana yönelik dil yapılarını ve sözcükleri anlamlı bir şekilde
öğrenememiş olmaları gösterilebilir.
Üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda elde edilen
analiz sonuçları Tablo 20’de gösterilmiştir.
Tablo 20
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testine Yönelik Kruskal Wallis Analiz
Sonuçları

Gruplar

n

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

266

351.15

2

21.75

24.007

.000*

Alt–Üst

Orta

193

274.20

2

21.32

Alt

162

288.90

2

20.77

Orta–Üst

*p<0.05

Tablo 20 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üç grupta yer
alan öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir
(X2(2)=24.007, p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla uygulanan Mann-Whitney U Testi sonucunda üst gruptaki öğrencilerin
puanlarının orta gruptaki öğrencilerin puanlarından (U=19339.500, p<0.05) ve alt gruptaki
öğrencilerin puanlarından (U=17194.500, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklı olduğu bulunmuştur. Orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=14861.000, p>0.05). Elde edilen
bulgulara göre dinlediğini anlama becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma
düzeyi bakımından üst gruptaki öğrencilerin orta ve alt gruptaki öğrencilerden daha
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başarılı olduğu, orta ve alt gruptaki öğrenciler arasında ise başarı düzeyi bakımından
anlamlı bir fark bulunmadığı söylenebilir. Öğretim sürecinin sırasıyla üst, alt ve orta grupta
etkili olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın
dinlediğini anlama becerisi kapsamındaki hedef davranışlara ulaşmayı sağlama
konusunda üç grupta da beklenen düzeyde etkili olmadığı görülmektedir. Ayrıca sosyoekonomik yönden gelişmişlik düzeyinin dinlediğini anlama becerisine yönelik hedef
davranışlara ulaşma konusunda üst grupta daha etkili olduğu ancak orta ve alt gruplar
arasında ise anlamlı düzeyde bir fark yaratmadığı şeklinde yorum yapılabilir. Seçkin
(2010) tarafından yürütülen araştırmada ise sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyine
göre üst grupta yer alan okullardaki öğrencilerin orta ve alt grupta yer alan okullardaki
öğrencilerden, orta grupta yer alan okullardaki öğrencilerin de alt grupta yer alan
okullardaki öğrencilerden daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırmada okulların
bulunduğu sosyal çevre ve sahip olduğu olanakların hedeflere ulaşmada oldukça önemli
olduğu; programların etkili olabilmesi için hedeflere ulaşmayı sağlayabilecek nitelikte
öğretim ortamlarının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Grupların Dinlediğini Anlama
Becerisi Düzey Belirleme Testi’nde yer alan maddelere verdikleri doğru yanıt ortalamaları
EK-B’de sunulmuştur.
Okuduğunu Anlama Becerisi
Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında öncelikle grupların okuduğunu
anlama becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma yüzdeleri hesaplanmış ve
sonuçlar Tablo 21’de gösterilmiştir.
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Tablo 21
Okuduğunu Anlama Becerisine Yönelik Ölçülen Hedef Davranışlara Grupların Ulaşma
Yüzdeleri

Holidays
Bookworms
(Kitap Kurtları) (Tatil Türleri)

Occupations At the Fair
(Meslekler) (Lunaparkta)

Weather and
Downtown
Emotions
(Şehir
(Hava Durumu ve Merkezi)
Duygular)

Yummy Breakfast
(Nefis Kahvaltı)

Life
(Yaşam)

Temalar

Üst Grup Orta Grup Alt Grup
%
%
%

Hedef Davranışlar
1. Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.
(Tekrarlanan eylemlerle ilgili kişisel anlatılar gibi
kısa ve basit metinleri anlayabilir.)

.57

.45

.51

2. Students will be able to understand short and
simple texts about food and preferences.
(Yiyecek ve tercihlerle ilgili kısa ve basit metinleri
anlayabilir.)

.72

.55

.63

3. Students will be able to understand the label of
food products.
(Gıda ürünlerinin etiketlerini anlayabilir.)

.49

.38

.46

4. Students will be able to understand visually
supported, short and simple texts.
(Görselle desteklenen, kısa ve basit metinleri
anlayabilir.)

.72

.64

.65

5. Students will be able to understand short and
simple texts about the weather, weather
conditions and emotions.
(Hava durumu, hava koşulları ve duygular
hakkında kısa ve basit metinleri anlayabilir.)

.69

.58

.54

6. Students will be able to read specific information
on a poster about a certain place.
(Bir yer hakkında hazırlanmış bir posterde yazan
belirli bilgileri okuyup anlayabilir.)

.61

.49

.51

7. Students will be able to understand familiar words
and simple sentences about occupations and the
dates.
(Meslekler ve tarihlerle ilgili bilindik kelimeleri ve
basit cümleleri anlayabilir.)

.48

.37

.46

8. Students will be able to understand short, simple
sentences and expressions related to past
activities.
(Geçmiş etkinliklerle ilgili kısa, basit cümleleri ve
ifadeleri anlayabilir.)

.52

.35

.37

9. Students will be able to understand short, simple
sentences and expressions about past events with
definite time.
(Geçmişte belli bir tarihte yaşanmış olaylarla ilgili
kısa, basit cümleleri ve ifadeleri anlayabilir.)

.71

.51

.57

Ortalama=

.61

.47

.50
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Tablo 21 incelendiğinde, ölçülen hedef davranışların yer aldığı temalara göre üst
gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.57, Yummy Breakfast temasına
ait hedef davranışlara 0.72 ve 0.49, Downtown temasına ait hedef davranışa 0.72,
Weather and Emotions temasına ait hedef davranışa 0.69, At the Fair temasına ait hedef
davranışa 0.61, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.48, Holidays temasına ait
hedef davranışa 0.52, Bookworms temasına ait hedef davranışa ise 0.71 düzeyinde
ulaştıkları görülmüştür. Üst gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte hiçbir
temada ulaşamadığı belirlenmiştir. Üst gruptaki öğrencilerin Yummy Breakfast ve
Downtown temalarına ait hedef davranışlara ulaşmada ölçülen diğer hedef davranışlara
göre daha başarılı oldukları görülmektedir (0.72). Occupations temasına ait hedef
davranışa ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.48). Orta
gruptaki öğrencilerin Life temasına ait hedef davranışa 0.45, Yummy Breakfast temasına
ait hedef davranışlara 0.55 ve 0.38, Downtown temasına ait hedef davranışa 0.64,
Weather and Emotions temasına ait hedef davranışa 0.58, At the Fair temasına ait hedef
davranışa 0.49, Occupations temasına ait hedef davranışa 0.37, Holidays temasına ait
hedef davranışa 0.35, Bookworms temasına ait hedef davranışa ise 0.51 düzeyinde
ulaşabildikleri görülmüştür. Orta gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte hiçbir
temada ulaşamadığı belirlenmiştir. Orta gruptaki öğrencilerin Weather and Emotions
temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef davranışlara göre daha
başarılı oldukları görülmektedir (0.58). Holidays temasına ait hedef davranışa ulaşılma
düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.35). Alt gruptaki öğrencilerin
Life temasına ait hedef davranışa 0.51, Yummy Breakfast temasına ait hedef davranışlara
0.63 ve 0.46, Downtown temasına ait hedef davranışa 0.65, Weather and Emotions
temasına ait hedef davranışa 0.54, At the Fair temasına ait hedef davranışa 0.51,
Occupations temasına ait hedef davranışa 0.46, Holidays temasına ait hedef davranışa
0.37, Bookworms temasına ait hedef davranışa ise 0.57 düzeyinde ulaşabildikleri
görülmüştür. Alt gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte hiçbir temada
ulaşamadığı belirlenmiştir. Alt gruptaki öğrencilerin Downtown temasına ait hedef
davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef davranışlara göre daha başarılı oldukları
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görülmektedir (0.65). Holidays temasına ait hedef davranışa ulaşılma düzeyi ise diğer
hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.37). Üst gruptaki öğrencilerin okuduğunu
anlama becerisine yönelik hedef davranışların tamamına 0.61, orta gruptaki öğrencilerin
0.47, alt gruptaki öğrencilerin ise 0.50 düzeyinde ulaşabildiği görülmüştür. Orta ve alt
gruptaki öğrencilerin Holidays temasına ait hedef davranışa daha düşük düzeyde
ulaşabildikleri görülmüştür. Bu sonuç dinlediğini anlama becerisine yönelik elde edilen
bulgularla benzerlik göstermektedir. Üst gruptaki öğrencilerin en düşük düzeyde ulaştığı
hedef davranışın Occupations temasına ait olduğu belirlenmiştir. Occupations ve Holidays
temalarında İngilizce geçmiş zaman dil yapılarının işlendiği dikkate alındığında
öğrencilerin bu konuyu öğrenmekte zorlandığı sonucuna varılabilir.
Üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda elde edilen
analiz sonuçları Tablo 22’de gösterilmiştir.
Tablo 22
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testine Yönelik Kruskal Wallis Testi
Analiz Sonuçları

Gruplar

n

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

195

318.25

2

24.62

32.694

.000*

Alt-Üst

Orta

195

231.43

2

20.33

Alt

147

253.51

2

21.28

Orta-Üst

*p<0.05

Tablo 22’ye göre uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üç gruptaki
öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir (X2(2)=32.694,
p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla uygulanan
Mann-Whitney U Testi sonucunda üst gruptaki öğrencilerin puanlarının orta gruptaki
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öğrencilerin

puanlarından

(U=12925.000,

p<0.05)

ve

alt

gruptaki

öğrencilerin

puanlarından (U=10817.000, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu
bulunmuştur. Orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=13094.500, p>0.05). Elde edilen bulgulara göre
okuduğunu anlama becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi
bakımından üst gruptaki öğrencilerin orta ve alt gruptaki öğrencilerden daha başarılı
olduğu, orta ve alt gruptaki öğrenciler arasında ise başarı düzeyi bakımından anlamlı bir
fark bulunmadığı söylenebilir. Öğretim sürecinin sırasıyla üst, alt ve orta grupta etkili
olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın okuduğunu
anlama becerisi kapsamındaki hedef davranışlara ulaşmayı sağlama konusunda üç
grupta da beklenen düzeyde etkili olmadığı söylenebilir. Ayrıca sosyo-ekonomik yönden
gelişmişlik düzeyinin okuduğunu anlama becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma
konusunda üst grupta daha etkili olduğu ancak orta ve alt gruplar arasında ise anlamlı
düzeyde bir fark yaratmadığı şeklinde yorum yapılabilir. Seçkin (2010) tarafından
yürütülen araştırmada sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyine göre farklı gruplarda
yer alan öğrencilerin hedeflere ulaşmasında okullardaki öğretme-öğrenme hizmetinin
niteliği ve diğer çevresel faktörlerin etkili olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde Koç
(2016) tarafından yürütülen bir araştırmada sosyo-ekonomik yönden gelişmiş bölgelerde
sağlanan öğretim hizmetinin, ailelerin sosyo-ekonomik durumunun ve eğitim düzeyinin
öğrencilerin kişisel gelişimini sağlamada ve potansiyellerini ortaya çıkarmada oldukça
etkili olduğu ifade edilmektedir. Grupların Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nde yer alan maddelere verdikleri doğru yanıt ortalamaları EK-C’de sunulmuştur.
Yazma Becerisi
Araştırmanın altıncı alt problemi kapsamında öncelikle grupların yazma becerisine
yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma yüzdeleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 23’te
gösterilmiştir.
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Tablo 23
Yazma Becerisine Yönelik Ölçülen Hedef Davranışlara Grupların Ulaşma Yüzdeleri

Bookworms
(Kitap Kurtları)

Holidays
Occupations
(Tatil Türleri) (Meslekler)

Temalar

Üst Grup Orta Grup Alt Grup
%
%
%

Hedef Davranışlar
1. Students will be able to produce a piece of
writing about occupations and the dates.
(Meslekler ve tarihler hakkında bir yazı
yazabilir.)

.64

.56

.53

2. Students will be able to write short and simple
pieces in various forms about holidays.
(Tatillerle ilgili çeşitli şekillerde kısa ve basit
yazılar yazabilir.)

.69

.60

.59

3. Students will be able to write about past
events with definite time.
(Geçmişte belli bir zamanda yaşanmış
olaylarla ilgili bir yazı yazabilir.)

.32

.23

.13

4. Students will be able to write about the
locations of people and things.
(İnsanların ve nesnelerin konumları hakkında
bir yazı yazabilir.)

.66

.50

.46

Ortalama=

.59

.49

.45

Tablo 23’e göre ölçülen hedef davranışların yer aldığı temalara göre üst gruptaki
öğrencilerin Occupations temasına ait hedef davranışa 0.64, Holidays temasına ait hedef
davranışa 0.69, Bookworms temasına ait hedef davranışlara ise 0.32 ve 0.66 düzeyinde
ulaştıkları görülmüştür. Üst gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte hiçbir hedef
davranışta ulaşamadığı görülmektedir. Üst gruptaki öğrencilerin Holidays temasına ait
hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef davranışlara göre daha başarılı oldukları
görülmektedir (0.69). Bookworms temasına ait “Students will be able to write about past
events with definite time.” hedef davranışına ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara
göre daha düşüktür (0.32). Orta gruptaki öğrencilerin Occupations temasına ait hedef
davranışa 0.56, Holidays temasına ait hedef davranışa 0.60, Bookworms temasına ait
hedef davranışlara ise 0.23 ve 0.50 düzeyinde ulaştıkları görülmüştür. Orta gruptaki
öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte hiçbir hedef davranışta ulaşamadığı görülmüştür.
Orta gruptaki öğrencilerin Holidays temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer
hedef davranışlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir (0.60). Bookworms
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temasına ait “Students will be able to write about past events with definite time.” hedef
davranışına ulaşılma düzeyi ise diğer hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.23). Alt
gruptaki öğrencilerin Occupations temasına ait hedef davranışa 0.53, Holidays temasına
ait hedef davranışa 0.59, Bookworms temasına ait hedef davranışlara ise 0.13 ve 0.46
düzeyinde ulaştıkları görülmüştür. Alt gruptaki öğrencilerin 0.75 olarak belirlenen ölçüte
hiçbir hedef davranışta ulaşamadığı görülmektedir. Alt gruptaki öğrencilerin Holidays
temasına ait hedef davranışa ulaşmada ölçülen diğer hedef davranışlara göre daha
başarılı oldukları görülmektedir (0.59). Bookworms temasına ait “Students will be able to
write about past events with definite time.” hedef davranışına ulaşılma düzeyi ise diğer
hedef davranışlara göre daha düşüktür (0.13). Üst gruptaki öğrencilerin yazma becerisine
yönelik hedef davranışların tamamına 0.59, orta gruptaki öğrencilerin 0.49, alt gruptaki
öğrencilerin ise 0.45 düzeyinde ulaşabildiği görülmüştür. Üç grubun da Bookworms
temasına ait “Students will be able to write about past events with definite time.” hedef
davranışına oldukça düşük düzeyde ulaşabildiği görülmektedir. Bunun sebebi olarak
öğrencilerin İngilizce geçmiş zamana yönelik dil yapılarını ve sözcükleri anlamlı bir şekilde
öğrenememiş olmaları gösterilebilir. Üç beceride de öğrencilerin İngilizce geçmiş zaman
dil yapılarının işlendiği temalarda zorlandığı görülmektedir.
Üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden
elde ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda elde edilen analiz sonuçları Tablo
24’te gösterilmiştir.
Tablo 24
Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testine Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları

Gruplar

n

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

228

320.70

2

23.13

34.634

.000*

Alt-Üst

Orta

175

254.33

2

22.97

Alt

146

228.40

2

22.32

*p<0.05

Orta-Üst
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Tablo 24 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üç grupta yer
alan öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir (X2(2)=34.634,
p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla uygulanan
Mann-Whitney U Testi sonucunda üst gruptaki öğrencilerin puanlarının orta gruptaki
öğrencilerin

puanlarından

(U=15104.000,

p<0.05)

ve

alt

gruptaki

öğrencilerin

puanlarından (U=11069.500, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu
bulunmuştur. Orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=11545.500, p>0.05). Elde edilen bulgulara göre yazma
becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst gruptaki
öğrencilerin orta ve alt gruptaki öğrencilerden daha başarılı olduğu, orta ve alt gruptaki
öğrenciler arasında ise başarı düzeyi bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı
söylenebilir. Öğretim sürecinin sırasıyla üst, orta ve alt grupta etkili olduğu görülmektedir.
Bu veriler ışığında İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın yazma becerisi kapsamındaki
hedef davranışlara ulaşmayı sağlama konusunda üç grupta da beklenen düzeyde etkili
olmadığı söylenebilir. Ayrıca sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyinin yazma
becerisine yönelik hedef davranışlara ulaşma konusunda üst grupta daha etkili olduğu
ancak orta ve alt gruplar arasında ise anlamlı düzeyde bir fark yaratmadığı şeklinde yorum
yapılabilir. Seçkin (2010) tarafından yürütülen araştırmada sosyo ekonomik yönden
gelişmişlik düzeyinin yazma becerisine yönelik sonuçlar üzerinde de etkili olduğu
belirtilmiştir. Grupların Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nde yer alan maddelere
verdikleri doğru yanıt ortalamaları EK-Ç’de sunulmuştur.
Araştırmanın dördüncü, beşinci ve altıncı alt problemlerine ilişkin bulgular birlikte
incelendiğinde üst, orta ve alt gruptaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin üç beceri
arasında en düşük düzeyde ulaştığı hedef davranışların yazma becerisine ait olduğu
görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin üretici dil becerilerine ulaşmakta daha fazla
zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Öte yandan üç beceride de üst gruptaki öğrencilerin
puanlarının orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu
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bulunmuştur. Orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları arasında üç beceride de anlamlı
düzeyde farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik
düzeyinin üç beceriye yönelik hedef davranışlara ulaşmada yalnızca üst gruptaki
öğrenciler üzerinde etkili olduğu; orta ve alt gruptaki öğrencilerin İngilizce dersindeki
başarıları üzerinde ise anlamlı düzeyde fark yaratmadığı şeklinde yorum yapılabilir.
Sosyo-ekonomik yönden üst grupta yer alan bölgelerdeki ailelerin eğitim ve refah
düzeyinin yüksek olması sayesinde bu ailelerin özellikle pandemi sürecinde İngilizce
öğrenme konusunda çocuklarına alternatif fırsatlar sunmuş olabileceği, bu bölgelerdeki
öğrencilerin özellikle pandemi süresince teknolojik cihazlara ve internete erişim
konusunda daha avantajlı olmasının İngilizce dersindeki başarılarını olumlu yönde
etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında görüşü alınan orta ve alt
gruptaki bazı öğrenciler teknolojik cihaz ve internete erişiminin yetersizliği nedeniyle
İngilizce öğrenmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu cevaplar yukarıda yapılan
yorumu destekler niteliktedir. Öte yandan orta ve alt gruptaki öğrencilerin puanları
arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamasının sebebinin sosyo-ekonomik faktörlerden
daha çok öğretme-öğrenme süreci ve öğrenen özellikleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak üst, orta ve alt gruptaki öğrencilerin hiçbir beceriye beklenen düzeyde
ulaşamaması sebebiyle İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın yeterince etkili olmadığı
söylenebilir.
Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu alt problemleri olan “İngilizce Dersi
Öğretim Programı’ndaki dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma becerisine
yönelik hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst, orta ve alt gruptaki üst düzeyde
öğrenen, orta düzeyde öğrenen ve alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı bir
fark var mıdır?” sorularına yanıt aramak amacıyla farklı sosyo-ekonomik düzeydeki
okullarda öğrenim gören öğrenciler öğrenme düzeylerine göre karşılaştırılmıştır.
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi, Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey
Belirleme Testi ve Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlara göre
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öğrenciler “üst düzeyde öğrenen”, “orta düzeyde öğrenen” ve “alt düzeyde öğrenen” olarak
gruplandırılmış; ardından farklı sosyo-ekonomik gruplardaki üst düzeyde öğrenen
öğrenciler kendi aralarında, orta düzeyde öğrenen öğrenciler kendi aralarında ve alt
düzeyde öğrenen öğrenciler kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Bunun için öncelikle
öğrenme düzeyine göre gruplandırılan öğrencilerin puanlarının normal dağılım özelliği
gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov Testi uygulanarak analiz edilmiş ve puanların
normal dağılım özelliği göstermediği görülmüştür (p<0.05). Bu sebeple puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik olmayan
testlerden Kruskal Wallis Testi uygulanmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.
Bu test sonucunda öğrenme düzeyine göre gruplandırılan puanlar arasında anlamlı
düzeyde fark bulunduğu görülmüştür (p<0.05). Bulunan anlamlı farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla ikili Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır.
Dinlediğini Anlama Becerisi
Araştırmanın yedinci alt problemi kapsamında üst düzeyde öğrenen öğrencilerin
Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında
anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi
analiz sonuçları Tablo 25’te gösterilmiştir.
Tablo 25
Üst Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları

SosyoÜst Düzeyde
Ekonomik Öğrenen Öğrenci
Düzey
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

11.318

.003*

Alt-Üst

Üst

82

75.51

2

5.89

Orta

23

54.41

2

5.29

Alt

28

52.43

2

5.28

*p<0.05

Orta-Üst
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Tablo 25 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir
(X2(2)=11.318, p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla uygulanan Mann-Whitney U Testi sonucunda üst gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin puanlarının orta gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarından
(U=641.500, p<0.05) ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarından
(U=752.000, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Orta
ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=310.000, p>0,05). Elde edilen bulgulara göre
dinlediğini anlama becerisine yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi
bakımından üst gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin orta ve alt gruptaki üst düzeyde
öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu, orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrenciler arasında ise başarı düzeyi bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı
söylenebilir.
Orta düzeyde öğrenen öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi analiz sonuçları Tablo 26’da gösterilmiştir.
Tablo 26
Orta Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Orta Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

127

160.41

2

8.62

1.413

.493*

-

Orta

106

166.76

2

9.83

Alt

86

151.06

2

9.48

*p>0.05
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Tablo 26 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda orta düzeyde
öğrenen öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı görülmektedir
(X2(2)=1.413, p>0.05). Elde edilen bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden farklı
bölgelerdeki okullarda sunulan İngilizce öğretim hizmetinin dinlediğini anlama becerisine
ulaşma düzeyi bakımından orta düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir
fark yaratmadığı söylenebilir.
Alt düzeyde öğrenen öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi analiz sonuçları Tablo 27’de gösterilmiştir.
Tablo 27
Alt Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Alt Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

57

94.11

2

6.91

4.384

.112*

-

Orta

64

75.86

2

9.00

Alt

48

86.36

2

8.83

*p>0.05

Tablo 27 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda alt düzeyde
öğrenen öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı görülmektedir
(X2(2)=4.384, p>0.05). Elde edilen bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden farklı
bölgelerdeki okullarda sunulan İngilizce öğretim hizmetinin dinlediğini anlama becerisine
ulaşma düzeyi bakımından alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir
fark yaratmadığı söylenebilir.
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Elde edilen bulgular dinlediğini anlama becerisine ulaşma düzeyi bakımından
yalnızca üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık
olduğunu ortaya koymuştur. Sosyo-ekonomik olarak üst grupta yer alan okullardaki üst
düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarının orta ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.
Bu durumda sosyo-ekonomik faktörlerin dinlediğini anlama becerisine ulaşma düzeyi
bakımından yalnızca üst düzeyde öğrenen öğrenciler arasında fark yarattığı söylenebilir.
Okuduğunu Anlama Becerisi
Araştırmanın sekizinci alt problemi kapsamında üst düzeyde öğrenen öğrencilerin
Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında
anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi
analiz sonuçları Tablo 28’de gösterilmiştir.
Tablo 28
Üst Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Üst Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

50

42.03

2

5.99

8.672

.013*

Orta-Üst

Orta

13

22.69

2

2.59

Alt

13

40.73

2

5.99

Orta-Alt

*p<0.05

Tablo 28 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde
ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir
(X2(2)=8.672, p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
uygulanan Mann-Whitney U Testi sonucunda üst gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin puanlarının orta gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarından
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istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (U=160.500, p<0.05). Alt
gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarının da orta gruptaki üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
bulunmuştur (U=43.500, p<0.05). Üst ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin
puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=313,000,
p>0.05). Elde edilen bulgulara göre okuduğunu anlama becerisine yönelik ölçülen hedef
davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin orta gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu, üst ve
alt gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrenciler arasında ise başarı düzeyi bakımından
anlamlı bir fark bulunmadığı söylenebilir.
Orta düzeyde öğrenen öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis analiz sonuçları Tablo 29’da gösterilmiştir.
Tablo 29
Orta Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları

SosyoEkonomik
Düzey

Orta Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

72

110.81

2

10.21

2.926

.232*

-

Orta

69

100.02

2

10.38

Alt

62

93.98

2

10.03

*p>0.05

Tablo 29 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda orta düzeyde
öğrenen öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde
ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı
görülmektedir (X2(2)=2.926, p>0.05). Elde edilen bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden
farklı bölgelerdeki okullarda sunulan İngilizce öğretim hizmetinin okuduğunu anlama
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becerisine ulaşma düzeyi bakımından orta düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı
düzeyde bir fark yaratmadığı söylenebilir.
Alt düzeyde öğrenen öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi analiz sonuçları Tablo 30’da gösterilmiştir.
Tablo 30
Alt Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme
Testinden Aldığı Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Alt Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

73

141.82

2

7.68

2.867

.238*

-

Orta

113

125.12

2

8.81

Alt

72

123.90

2

7.82

*p>0.05

Tablo 30 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda alt düzeyde
öğrenen öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde
ettikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı
görülmektedir (X2(2)=2.867, p>0.05). Bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden farklı
bölgelerdeki okullarda sunulan İngilizce öğretim hizmetinin okuduğunu anlama becerisine
ulaşma düzeyi bakımından alt düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir
fark yaratmadığı söylenebilir.
Elde edilen bulgular okuduğunu anlama becerisine ulaşma düzeyi bakımından
yalnızca üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık
olduğunu ortaya koymuştur. Sosyo-ekonomik olarak üst ve alt grupta yer alan okullardaki
üst düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarının orta gruptaki üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.
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Yazma Becerisi
Araştırmanın dokuzuncu alt problemi kapsamında üst düzeyde öğrenen
öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar arasında
anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi
analiz sonuçları Tablo 31’de gösterilmiştir.
Tablo 31
Üst Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testinden Aldığı
Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Üst Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

43

40.12

2

5.22

3.511

.173*

-

Orta

19

31.97

2

4.88

Alt

10

29.55

2

5.99

*p>0.05

Tablo 31 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı görülmektedir (X2(2)=3.511,
p>0.05). Elde edilen bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden farklı bölgelerdeki okullarda
sunulan İngilizce öğretim hizmetinin yazma becerisine ulaşma düzeyi bakımından üst
düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir fark yaratmadığı söylenebilir.
Orta düzeyde öğrenen öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden
elde ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
uygulanan Kruskal Wallis Testi analiz sonuçları Tablo 32’de gösterilmiştir.
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Tablo 32
Orta Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testinden Aldığı
Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları

SosyoEkonomik
Düzey

Orta Düzeyde
Öğrenen Öğrenci
(n)

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

Üst

105

40.12

2

5.22

3.511

.173*

-

Orta

67

31.97

2

4.88

53

29.55

2

5.99

Alt
*p>0.05

Tablo 32’ye göre, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda orta düzeyde
öğrenen öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadığı görülmektedir (X2(2)=3.511,
p>0.05). Elde edilen bu sonuca göre sosyo-ekonomik yönden farklı bölgelerdeki okullarda
sunulan İngilizce öğretim hizmetinin yazma becerisine ulaşma düzeyi bakımından orta
düzeyde öğrenen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir fark yaratmadığı söylenebilir.
Alt düzeyde öğrenen öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde
ettikleri puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
uygulanan Kruskal Wallis Testi analiz sonuçları Tablo 33’te gösterilmiştir.
Tablo 33
Alt Düzeyde Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testinden Aldığı
Puanlara Yönelik Kruskal Wallis Testi Analiz Sonuçları
SosyoEkonomik
Düzey

Alt Düzeyde
Öğrenen Öğrenci

Üst

Sıra
Ortalaması

sd

ss

ꭓ2

p

Fark

80

145.38

2

9.19

9.361

.009*

Alt-Üst

Orta

89

123.84

2

10.78

Alt

83

111.16

2

10.63

*p<0.05

(n)
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Tablo 33 incelendiğinde, uygulanan Kruskal Wallis Testi sonucunda alt düzeyde
öğrenen öğrencilerin Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi’nden elde ettikleri puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmektedir (X2(2)=9.361,
p<0.05). Bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla uygulanan
Mann-Whitney U Testi sonucunda, yalnızca üst gruptaki alt düzeyde öğrenen öğrencilerin
puanlarının alt gruptaki alt düzeyde öğrenen öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (U=2407.500, p<0.05). Üst ve orta gruptaki
alt düzeyde öğrenen öğrencilerin puanları ile (U=2962.500, p>0.05) orta ve alt gruptaki alt
düzeyde öğrenen öğrencilerin puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır (U=3333.000, p>0.05). Elde edilen bulgulara göre yazma becerisine
yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst gruptaki alt düzeyde
öğrenen öğrencilerin alt gruptaki alt düzeyde öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu
söylenebilir. Bu sonuç sosyo-ekonomik yönden farklı bölgelerdeki okullarda sunulan
İngilizce öğretim hizmetinin yazma becerisine ulaşma düzeyi bakımından yalnızca alt
düzeyde

öğrenen

öğrenciler

arasında

anlamlı

düzeyde

farklılaştığı

şeklinde

yorumlanabilir.
Araştırmanın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu alt problemlerine ilişkin sonuçlar
bütün olarak incelendiğinde öğrenme düzeyine göre yapılan 9 karşılaştırmadan yalnızca
3’ünde anlamlı düzeyde fark bulunduğu; bulunan anlamlı farkın üç beceride de sosyoekonomik olarak üst grupta yer alan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar
araştırmanın dört, beş ve altıncı alt probleminden elde edilen sonuçları destekler
niteliktedir. Anlamlı düzeyde fark bulunan bir karşılaştırmada sosyo-ekonomik olarak alt
gruptaki öğrencilerin puanlarının orta gruptaki öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde
yüksek olduğu; aynı karşılaştırmada sosyo-ekonomik olarak üst ve alt gruptaki
öğrencilerin puanları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bu sonucun
sosyo-ekonomik faktörlerden ziyade öğretme-öğrenme süreci veya öğrenen özellikleriyle
ilgili olduğu düşünülmektedir.
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Onuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın onuncu alt problemi olan “Öğrencilerin İngilizce öğretiminin niteliğine
ilişkin görüşleri nelerdir?” sorusunu yanıtlamak üzere araştırmanın örneklem grubunda yer
alan on sekiz 6. sınıf öğrencisine görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi için öncelikle görüşme ile elde edilen
veriler yazılı hâle getirilmiş ve kodlar oluşturulmuştur. Birbiri ile ilişkili kodlar bir araya
getirilerek temalar belirlenmiş ve belirlenen temalar doğrultusunda alt problem
betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerini yansıtmak
amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Görüşme uygulamasından elde edilen
veriler görüşme formundaki sıraya göre aşağıda sunulmuştur.
Uzaktan ve Yüz Yüze Öğretim Tercihlerine İlişkin Görüşler
Görüşme formunun ilk sorusu olan “Uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretime ilişkin
düşünceleriniz nelerdir? Hangisinde daha mutlusunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?”
sorularına öğrencilerin verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 34’te sunulmuştur.
Tablo 34

Kodlar (Görüşler)

f

1. Yüz yüze öğretimde arkadaşlarımla ve öğretmenimle daha iyi iletişim
kurabiliyorum.

9

2. Yüz yüze öğretimde dersler daha verimli geçiyor.

6

3. Yüz yüze öğretimde dersler daha eğlenceli geçiyor.

2

4. Uzaktan öğretimde dersleri anlayamıyorum.

8

5. Uzaktan öğretime dikkatimi veremiyorum.

3

6. Uzaktan öğretimde internet bağlantısı sebebiyle dersler bölünüyor.

3

7. Uzaktan öğretim daha yorucu oluyor.

1

8. Uzaktan öğretimde derse katılım daha az oluyor.

1

Uzaktan Öğretim

Tema
Yüz Yüze Öğretim

Yüz Yüze ve Uzaktan Öğretim Tercihlerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Frekans Dağılımı

9. Uzaktan öğretimde
yapabiliyorum.

İngilizce

derslerinde

daha

fazla

etkinlik

1
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Tablo 34 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin ağırlıklı olarak İngilizce
dersinin yüz yüze öğretim yöntemiyle işlenmesinden daha mutlu olduğu ve uzaktan
öğretime ilişkin genel olarak olumsuz görüş belirttiği görülmektedir. Görüşüne başvurulan
18 öğrenciden 9’u yüz yüze öğretim yöntemi ile öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha iyi
iletişim kurabildiğini, 6’sı derslerin daha verimli geçtiğini, 2’si ise derslerin daha eğlenceli
geçtiğini ifade etmiştir. Öğrencilere uzaktan öğretim yöntemine ilişkin görüşleri
sorulduğunda 18 öğrenciden 8’i dersleri anlayamadığını, 3’ü derslere dikkatini
veremediğini,

3’ü

internet

bağlantısında

yaşanan

sorunlar

sebebiyle

derslerin

bölündüğünü, 1’i derslerde daha fazla yorulduğunu ve 1’i derslere katılımın daha az
olduğunu ifade etmiştir. Görüşüne başvurulan öğrencilerden yalnızca 1’i İngilizce
derslerinde daha fazla etkinlik yapabildiği gerekçesiyle uzaktan öğretimi tercih ettiğini ifade
etmiştir. Uzaktan ve yüz yüze öğretim tercihlerine ilişkin örnek öğrenci görüşleri aşağıda
sunulmuştur.
“…Canlı derslerden hiçbir şey anlamıyorum. Yüz yüze öğretimde arkadaşlarımla
görüşebiliyoruz, İngilizce dersinde konuları daha iyi anlayabiliyoruz…” (Öğrenci3)
“…Yüz yüze öğretimde de öğrenmek kolaydı ama online eğitimde de bir sürü
etkinlik yapabiliyoruz açıkçası. Online eğitim İngilizce dersinde beni daha çok
mutlu etti diyebilirim…” (Öğrenci-4)
“…Yüz yüze öğretimde daha verimliyim. İnternet üzerinden ders işlemek daha
zor oluyor. Bağlantı problemleri dersin verimini düşürüyor. Yüz yüze öğretim daha
eğlenceli, öğretmenimizi görebiliyoruz…” (Öğrenci-10)
“…Yüz yüze öğretimde daha verimliyim. Uzaktan öğretimde anlayamıyorum,
verimli olmuyor. Dikkatimi veremiyorum. Uzaktan öğretimde derse katılım az
oluyor. Devamlılık az oluyor…” (Öğrenci-11)
“…Yüz yüze öğretimde daha mutluyum. Uzaktan öğretimde anlayamıyorum. Yüz
yüze öğretimde arkadaşlarımla temas hâlinde olabiliyorum, uzaktan öğretimde,
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öğrendiğim şeyleri tam olarak hazmedemiyorum. Uzaktan öğretimin iyi özellikleri
derslerin daha kısa olması ve çok erken kalkmak zorunda kalmamak…”
(Öğrenci16)
“…Aslında uzaktan öğretim beni çok fazla yoruyor ve zorluyor. Öğretmenimi ve
arkadaşlarımı görmek beni mutlu ettiği için yüz yüze öğretimi tercih ediyorum.
Ama uzaktan öğretim farklı bir deneyim oldu benim için. İnternet bağlantısı
sebebiyle dersler bölünebiliyor…” (Öğrenci-17)
Öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde Covid-19 pandemisi ile başlayan
uzaktan öğretim uygulamasının İngilizce dersi için öğrenciler tarafından verimsiz
bulunduğu, öğrencilerin derslere odaklanmakta güçlük çektiği ve büyük çoğunluğun
İngilizce dersi için yüz yüze öğretimi tercih ettiği görülmektedir. Öğrencilerin İngilizce dersi
için öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile yüz yüze etkileşimi önemsediği anlaşılmaktadır.
Alanyazında öğrencilerin İngilizce derslerinin uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim
yöntemiyle verilmesine ilişkin tercihlerinin incelendiği araştırmalar yer almaktadır. TümenAkyıldız vd. (2021) tarafından yürütülen bir araştırmada ortaokul öğrencilerinin Covid-19
pandemisi sürecinde uzaktan öğretim yoluyla verilen İngilizce derslerine ilişkin görüşleri
alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan birinde görüşleri alınan 30 öğrenciden
29’unun yüz yüze öğretim yöntemini tercih ettiği görülmüştür. Bu sonucun yürütülen bu
araştırma ile elde edilen sonuçlar ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Bir diğer
araştırmada ise Endonezya’daki lise öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan
öğretim yöntemiyle verilen İngilizce derslerine ilişkin deneyimleri incelenmiş ve farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun İngilizce
derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle işlenmesini eğlenceli buldukları ve dersleri anlaşılır
buldukları belirlenmiştir (Hidayati&Husna, 2020).
Öğrencilerin uzaktan öğretim yöntemine alışık olmamasının, bilişsel ve duyuşsal
özelliklerinin, uzaktan öğretim için gerekli araç gereçlerle ilgili yaşanan sorunların ve
öğretmenlerin uzaktan öğretim yöntemine uygun eğitim durumlarını planlama ve işe
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koşmada yeterli deneyime sahip olmamasının öğrencilerin tercihlerini etkilemiş olabileceği
düşünülmektedir.
Dil Becerilerinin Öğretimine İlişkin Görüşler
Görüşme formunun ikinci sorusu olan “Dil becerilerinin öğretimine ilişkin
görüşleriniz nelerdir? İngilizce öğrenirken zorlandığınız beceri/beceriler var mıdır?
Öğrenirken keyif aldığınız beceri/beceriler var mıdır? Varsa nelerdir, nedenleriyle açıklar
mısınız? sorularına öğrencilerin verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 35’te
sunulmuştur.
Tablo 35
Dil Becerilerinin Öğretimine İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları

Öğrenmekte Zorlanılan
Dil Becerileri

Öğrenmekten Keyif
Alınan Dil Becerileri

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Okuduğunu anlama becerisinden keyif alıyorum.

11

2. Dinlediğini anlama becerisinden keyif alıyorum.

9

3. Konuşma becerisinden keyif alıyorum.

8

4. Yazma becerisinden keyif alıyorum.

6

5. Hiçbir beceriden keyif almıyorum.

1

6. Konuşma becerisinde zorlanıyorum.

10

7. Yazma becerisinde zorlanıyorum.

9

8. Dinlediğini anlama becerisinde zorlanıyorum.

8

9. Okuduğunu anlama becerisinde zorlanıyorum.

5

10. Öğrenmekte zorlandığım bir beceri yok.

1

Tablo 35 incelendiğinde, araştırmaya katılan 18 öğrenciden 11’inin okuduğunu
anlama becerisinden, 9’unun dinlediğini anlama becerisinden, 8’inin konuşma
becerisinden ve 6’sının yazma becerisinden keyif aldığı, 1 öğrencinin ise hiçbir beceriden
keyif almadığı görülmektedir. Ayrıca 10 öğrenci konuşma becerisinde, 9’u yazma
becerisinde, 8’i dinlediğini anlama becerisinde ve 5’i okuduğunu anlama becerisinde
zorlandığını ifade etmiştir. 1 öğrenci ise öğrenmekte zorlandığı bir beceri olmadığını ifade
etmiştir. Dil becerilerinin öğretimine ilişkin örnek öğrenci görüşleri aşağıda sunulmuştur.
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“…Bazen dinlemede zorlanabiliyorum. Herkesin kendine göre konuşma tarzı var
yani herkesin farklı bir şekilde kelimeleri söylemesi sebebiyle zorlanıyorum. Yani
kelimeler farklı çıkıyor ağızdan ya da bazen hızlı konuşuyorlar. Okuma ve yazma
etkinliklerinden keyif alıyorum…” (Öğrenci-5)
“…Yazmada zorlanıyorum. Kelimelerin yazılışı ile ilgili sorun yaşıyorum. Cümle
kuramıyorum. Ayrıca konuşmada zorlanıyorum. Okuma etkinliklerinden keyif
alıyorum. Okuduğum her şeyi anlamıyorum ama keyif alıyorum…” (Öğrenci -6)
“…Ben biraz dinlediğimi anlamakta zorlanıyorum ama öğrendikçe kolaylaşıyor.
Çok fazla dinleme yapmak gerektiğini gösteriyor. Okuduğumuz bir parça ile ilgili
test çözmek ve konuşma etkinlikleri hoşuma gidiyor…” (Öğrenci-7)
“…Konuşmada

ve

yazmada

zorlanıyorum.

Bilmediğim

kelimelerle

karşılaştığımda okuduğumu anlamakta zorlanıyorum ama okuma etkinliklerinden
keyif alıyorum…” (Öğrenci-12)
“…Dinlediğimi anlamakta sıkıntı yaşıyorum. İngiliz aksanları hızlı geliyor, çok hızlı
konuşuyorlar. Kelimeleri hazmedemiyorum. Konuşmada da zorlanıyorum.
Yazmayı gerçekten seviyorum. Okuma etkinliklerinden de keyif alıyorum…”
(Öğrenci-16)
“…Birisi bana İngilizce olarak bir şey sorduğunda ona cevap vermekte
zorlanıyorum. Okuduğum bir metni anlamakta da zorlanıyorum. Dinleme
etkinliklerden keyif alıyorum…” (Öğrenci-18)
Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin en fazla okuduğunu anlama becerisinden
keyif aldığı, bu beceriyi dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerilerinin takip ettiği
görülmektedir. Öğrencilerin zorlandığı beceriler ise sırasıyla konuşma, yazma, dinlediğini
anlama ve okuduğunu anlama olarak bulunmuştur. Öğrencilerin alıcı dil becerilerinden
daha fazla keyif aldığını, üretici dil becerilerinde ise zorlandığını ifade ettikleri göze
çarpmaktadır. Öğrencilerin yazma becerisinde zorlandıklarına ilişkin görüşlerinin Yazma
Becerisi

Düzey

Belirleme

Testi’nden

elde

ettikleri

sonuçlarla

uyumlu

olduğu
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gözlenmektedir. Ancak öğrenciler okuduğunu anlama becerisinin en fazla keyif aldıkları
ve en az düzeyde zorlandıkları beceri olduğunu ifade etmelerine rağmen bu beceriye
yönelik uygulanan düzey belirleme testinde beklenenin altında başarı gösterebilmiştir.
İngilizce dil becerileri ile ilgili görüşlerin incelendiği benzer araştırmalarda farklı sonuçlar
elde edilmiştir. İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörlerin incelendiği bir araştırmada
öğrencilerin daha çok konuşma ve dinlediğini anlama becerilerinde zorlandığı sonucuna
ulaşılmıştır (Özmat, 2017). Yunanistan’da yürütülen bir araştırmada ilkokul düzeyinde
öğrenim gören öğrencilerin İngilizce dersinde en çok keyif aldıkları becerilerin sırasıyla
okuduğunu anlama (%76.47), yazma (%76.47), konuşma (%70.58) ve dinlediğini anlama
(%53) olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada öğrencilerin en fazla zorlandığı becerilerin
sırasıyla dinlediğini anlama (%76.47), okuduğunu anlama (%64.71), konuşma (%29.42)
ve yazma (17.65) olduğu görülmüştür (Tzotzou, 2014). Almanca öğrenen öğrencilerin dil
becerilerine ilişkin görüşlerinin incelendiği bir araştırmada ise öğrencilerin en fazla
zorlandığı becerilerin sırasıyla konuşma, dinlediğini anlama, yazma ve okuduğunu anlama
olduğu ortaya çıkmıştır (Darancık, 2018). Benzer araştırmalarda ortaya çıkan farklı
sonuçların öğrenen özelliklerinden veya öğretme-öğrenme sürecinden kaynaklanmış
olabileceği düşünülmektedir.

İngilizce Öğretimine İlişkin Beklentiler
Görüşme formunun üçüncü sorusu olan “İngilizce derslerinin nasıl işlenmesini
isterdiniz? İngilizceyi daha iyi nasıl öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz? Önerileriniz
nelerdir?” sorularına öğrencilerin verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 36’da
sunulmuştur.
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Tablo 36
İngilizce Öğretimine Yönelik Beklentilerin Frekans Dağılımları

İngilizce Öğretimine Yönelik Beklentiler

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Derslerde eğitici oyunlara daha çok yer verilmesini istiyorum.

12

2. Haftalık İngilizce ders saati sayısının artırılmasını istiyorum.

12

3. Derslerde daha çok İngilizce konuşulmasını istiyorum.

6

4. Dinleme etkinliklerine daha çok yer verilmesini istiyorum.

6

5. Hata yapmaktan çekinmeden İngilizce öğrenmek istiyorum.

1

6. Derslerde test çözmek istiyorum.

1

7. İngilizce cümle kurmayı öğrenmek istiyorum.

1

8. İngilizceyi yabancı öğretmenlerden öğrenmek istiyorum.

1

9. Daha fazla İngilizce hikâye kitabı okumak istiyorum.

1

10. Derslerin daha eğlenceli bir şekilde işlenmesini istiyorum.

1

11. Herhangi bir fikrim yok.

1

Tablo 36’ya göre araştırmaya katılan 18 öğrenciden 12’sinin derslerde eğitici
oyunlara daha çok yer verilmesini istediği, 12’sinin haftalık İngilizce ders saati sayısının
artmasını istediği, 6’sının derslerde daha çok İngilizce konuşulmasını istediği, 6’sının
dinleme etkinliklerine derslerde daha çok yer verilmesini istediği görülmektedir. Ayrıca 1
öğrencinin hata yapmaktan çekinmeden İngilizce öğrenmek istediği, 1 öğrencinin
derslerde test çözmek istediği, 1 öğrencinin İngilizce cümle kurmayı öğrenmek istediği, 1
öğrencinin İngilizceyi yabancı öğretmenlerden öğrenmek istediği, 1 öğrencinin daha fazla
İngilizce hikâye kitabı okumak istediği, 1 öğrencinin derslerin daha eğlenceli şekilde
işlenmesini istediği, 1 öğrencinin ise konuya ilişkin herhangi bir görüş belirtmediği
görülmektedir. İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci beklentileri ile ilgili örnek öğrenci
görüşleri aşağıda sunulmuştur.
“…İngilizce cümle kurmayı öğretseler güzel olabilir. Mesela bize bir soru
soruluyor, cevaplayacağız ama nasıl cevap vereceğimizi düşünüyoruz. Belki ilk
önce cümle kurma sistemini, nasıl cümle kurulduğunu öğretseler bu daha
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kolaylaşabilir diye düşünüyorum. Mesela derste tamamen İngilizce konuşabiliriz.
Ayrıca eğlenerek İngilizce öğrenmek adına daha çok İngilizce oyunlar
oynayabiliriz kelimelerle alakalı diye düşünüyorum…” (Öğrenci-4)
“…İngilizce derslerinden çok keyif alıyorum. Bu yüzden ders saatinin daha çok
olmasını istiyorum…” (Öğrenci-5)
“…Yeni bir konuya geçince o üniteyle ilgili video açılmalı birinci derste. İkinci
derste konuyla ilgili testler olmalı. Ayrıca derslerde oyunlar oynamak, şarkılar
söylemek İngilizce dersini keyifli hâle getirir…” (Öğrenci-6)
“…Daha iyi anlamamız için öğretmen derste sürekli İngilizce konuşabilir. Eğitici
oyunlar oynamak hem eğlenceli hem de öğretici oluyor. Bunlar olabilir…”
(Öğrenci-10)
…“Oyunlara ve konuşma etkinliklerine biraz daha fazla yer verilmesini istiyorum.
Derste daha fazla İngilizce konuşulmasını istiyorum…”(Öğrenci-14)
“…İngilizceyi ana dili İngilizce olan bir öğretmenden öğrenmek istiyorum. İngilizce
öğrenmenin ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum bu sebeple oyun vb. etkinliklerle
ders işlenmesini istemiyorum…” (Öğrenci-16)
“…İngilizce dersinde uzaktan oynayabileceğimiz oyun olmasını isterdim.
Gerçekten derse olan ilgim artar. İngilizce şarkılar dinlemenin de İngilizce
öğrenmek için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca daha çok İngilizce hikâye
kitabı okuduğumuzda İngilizcemizin gelişeceğini düşünüyorum…” (Öğrenci-17)
Bu bulgulara göre öğrencilerin yarıdan fazlasının eğitsel oyunlara İngilizce
derslerinde yer verilmesini ve haftalık İngilizce ders saati sayısının artmasını beklediği
anlaşılmaktadır. Öte yandan öğrencilerin dinleme ve konuşma etkinliklerine vurgu
yapmasının İngilizceyi iletişimsel boyutta öğrenmeye yönelik beklentilerini yansıttığı
yorumu yapılabilir. Öz ve Erdamar (2019) tarafından yürütülen bir araştırmada bu
araştırmadakine benzer sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda görüşleri alınan
öğrencilerin büyük bir bölümü seçmeli İngilizce dersinde İngilizce yeterliklerinin
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gelişmesini, konuşma becerisinin gelişmesini ve derslerde eğlenceli etkinliklere yer
verilmesini beklediklerini ifade etmiştir.
Öğrenme Ortamı ve Öğretim Araç Gereçlerine İlişkin Görüşler
Görüşme formunun dördüncü sorusu olan “İngilizceyi nasıl bir öğrenme ortamında
daha iyi öğrenirsiniz? Hangi araç gereçlerin kullanılmasını istersiniz?” sorularına
öğrencilerin verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 37’de sunulmuştur.
Tablo 37
Öğrenme Ortamına ve Öğretim Araç Gereçlerine İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları

Öğrenme Ortamı ve Öğretim Araç
Gereçleri

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Derslerin herkesin birbirini görebileceği bir oturma düzeninde
işlenmesini istiyorum.

7

2. Sınıf panolarında İngilizceye daha çok yer verilmesini istiyorum.

7

3. Sıralar önlü arkalı olacak şekilde düzenlenmelidir.

4

4. Herkesin derste sessiz olmasını istiyorum.

2

5. Etkileşimli tahtanın daha aktif kullanılmasını istiyorum.

2

6. Sıraların küme şeklinde düzenlenmesini istiyorum.

1

7. Yapılacak etkinlikler için geniş bir alan olmasını istiyorum.

1

8. Bu konuda herhangi bir fikrim yok.

1

Tablo 37’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 7’sinin
herkesin birbirini görebileceği bir oturma düzeninde derslerin işlenmesini istediği, 7’sinin
sınıf panolarında İngilizceye daha çok yer verilmesini istediği, 4’ünün sıraların önlü arkalı
olacak şekilde düzenlenmesini istediği, 2’sinin derste herkesin sessiz olmasını istediği,
2’sinin etkileşimli tahtanın derslerde daha aktif kullanılmasını istediği, 1’inin sıraların küme
şeklinde düzenlenmesini istediği, 1’inin yapılacak etkinlikler için geniş bir alan olmasını
istediği ve 1’inin bu konuda herhangi bir görüş belirtmediği görülmektedir. Öğrenme
ortamına ve öğretim araç gereçlerine ilişkin örnek öğrenci görüşleri aşağıda sunulmuştur.
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“…Herkesin sessiz olduğu yani kimsenin konuşmadığı, herkesin derse dikkat
verdiği, herkesin kitabının, defterinin, kalem ve silgisinin tam olduğu bir ortam
olmalı…”(Öğrenci-5)
“…Sıralar U şeklinde düzenlense güzel olur. Herkes birbirini görür. Bazen de
sıralar birleştirilerek küme şekline getirilir. İşlenecek konuya göre sıralar
düzenlenebilir…” …”(Öğrenci-6)
“…Öğrendiğimiz konuların ve yaptığımız etkinliklerin panolara asılması ve
panoların daha aktif kullanılması gerekir. Sıralar da önlü arkalı olmalı…”(Öğrenci8)
“…İngilizce dersinde yapacağımız etkinlikler için sınıfta geniş bir alan olması
gerekir. Sınıf dar olmamalı…” (Öğrenci-9)
“…Bir duvarı İngilizce kelimelerle süsleyebiliriz. Akıllı tahtalar İngilizce dersinde
daha etkili şekilde kullanılabilir. Sıralar herkesin birbirini görebileceği şekilde
düzenlense daha güzel olabilir…” (Öğrenci-16)
“…Panolarda günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kelimelere yer verilmeli,
herkesin birbirini rahat görebileceği şekilde sıralar düzenlenmeli mesela “U”
şeklinde…” (Öğrenci-18)
Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin genel olarak İngilizce derslerinde sınıfın
öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimini sağlayacak şekilde düzenlenmesini,
sınıf panolarının ve teknolojik araç gereçlerin derslerde daha aktif şekilde kullanılmasını
beklediği görülmektedir. Yıldız (2020) tarafından yürütülen benzer bir araştırmada, etkili
bir yabancı dil öğrenme ortamının hangi özelliklere sahip olması gerektiğine ilişkin
görüşleri alınan öğretmenler dil öğretimi yapılan sınıfın teknolojik araç gereçlere sahip
olması, görsel materyallerin kullanılması için yeterli alanın sağlanması ve sınıf
mobilyalarının esnek yapıda olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğrenci
görüşlerini destekler niteliktedir.
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İngilizce Öğrenirken Karşılaşılan Zorluklar
Görüşme formunun beşinci sorusu olan “İngilizce öğrenirken karşılaştığınız
zorluklar var mıdır? Varsa nelerdir, nedenleriyle açıklar mısınız?” sorularına öğrencilerin
verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 38’de sunulmuştur.
Tablo 38
İngilizce Öğrenirken Karşılaşılan Zorluklara İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları

İngilizce Öğrenirken Karşılaşılan
Zorluklar

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Olumsuz öğrenci davranışları derslerin verimini düşürüyor.

9

2. Öğretmen değişiklikleri beni olumsuz etkiliyor.

6

3. İngilizce öğrenirken karşılaştığım herhangi bir zorluk yok.

4

4. Kelime öğrenmekte zorlanıyorum.

3

5. Teknolojik cihazların eksikliği sebebiyle İngilizce öğrenmekte
zorlanıyorum.

1

6. Öğrendiklerimi çok çabuk unutuyorum.

1

7. İngilizce derslerinde öğrendiklerimi kullanacak fırsat bulamıyorum.

1

Tablo 38’deki verilere göre araştırmaya katılan öğrencilerin 9’u olumsuz öğrenci
davranışlarının derslerin verimini düşürdüğünü, 6’sı öğretmen değişikliklerinin kendilerini
olumsuz etkilediğini, 4’ü İngilizce öğrenirken karşılaştığı herhangi bir zorluk olmadığını,
3’ü kelime öğrenmekte zorlandığını, 1’i teknolojik cihazların eksikliği sebebiyle İngilizce
öğrenmekte zorlandığını, 1’i öğrendiklerini çok çabuk unuttuğunu ve 1’i İngilizce dersinde
öğrendiklerini kullanacak fırsat bulamadığını ifade etmiştir. İngilizce öğrenirken
karşılaşılan zorluklara ilişkin örnek öğrenci görüşleri aşağıda sunulmuştur.
“…Biz 6. sınıf başladığından beri 2 öğretmen değiştirdik. Öğretmenlerimden
birinin ders işleyiş şekli bana daha iyi geliyordu. Ona alışmıştım. Diğer
öğretmenimiz dersimize girmeye başladıktan sonra ona alışmakta zorlandım
birazcık…” (Öğrenci-4)
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“…Sürekli öğretmenler değişiyor. Bir ara uzaktan eğitim için gerekli araç gerecim
olmadığı için derslere katılmakta zorlandım ama sonra o sorun çözüldü…”
(Öğrenci-6)
“…Dersin işlenişini olumsuz etkileyen öğrenciler oluyor. Bu öğrencilerin
davranışları İngilizce derslerini dinlememi ve anlamamı kötü etkiliyor…”(Öğrenci11)
“…Kelime öğrenmekte zorluk çekiyorum. Derste işlediğimiz kelimeleri aklımda
tutamıyorum…” (Öğrenci-12)
“…Öğrendiklerimi tekrar etmezsem İngilizceyi kolayca unutabiliyorum. Bu yüzden
günlük ödevlerimiz olmalı. Arada bir kitabı açıp öğrendiklerimizi tekrar
etmeliyiz…” (Öğrenci-14)
“…Çok fazla öğretmenimiz değişti. Ama yavaş yavaş alışıyoruz. Yine de
alıştığımız öğretmenimizin değişmesi olumsuz etkiliyor…” (Öğrenci-17)
Bu sonuçlara göre dersin işlenişini olumsuz etkileyen öğrenci davranışlarının ve
sıkça yaşanan öğretmen değişikliklerinin İngilizce öğrenme sürecinde en çok karşılaşılan
zorluklar olduğu görülmektedir. Tablo 38’deki “Kelime öğrenmekte zorlanıyorum.”,
“Öğrendiklerimi çok çabuk unutuyorum.” ve “İngilizce derslerinde öğrendiklerimi
kullanacak fırsat bulamıyorum” kodlarının İngilizce derslerindeki öğretme-öğrenme
süreçleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini gerçek yaşam
durumlarında kullanabilecekleri eğitim durumlarını düzenlemenin hem daha anlamlı
öğrenmeyi

sağlayacağı

hem

de

öğrenilen

konuların

unutulmasını

önleyeceği

düşünülmektedir. Özmat (2017) tarafından yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlar
bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermekle birlikte ek olarak kabalık
sınıfların, öğretmen merkezli eğitimin ve ders saatlerinin yetersizliği gibi etkenlerin de
İngilizce öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Öğretim Programındaki Temalara İlişkin Görüşler
Görüşme formunun altıncı sorusu olan “İngilizce dersinde öğrendiğiniz temalar
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hangi temalar ilginizi daha çok çekiyor? Hangi
temaları öğrenmekte zorlanıyorsunuz? Başka hangi temaları öğrenmek isterdiniz?”
sorularına öğrencilerin verdiği yanıtların frekans dağılımı Tablo 39’da sunulmuştur.
Tablo 39
Öğretim Programındaki Temalara İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları

Eklenmesi İstenen
Temalar

Öğrenmekte Zorlanılan
Temalar

İlgi Çekici Temalar

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Yummy Breakfast teması ilgimi çekiyor.

9

2. Occupations teması ilgimi çekiyor.

8

3. At the Fair teması ilgimi çekiyor.

6

4. Saving the Planet teması ilgimi çekiyor.

4

5. Holidays teması ilgimi çekiyor.

3

6. Bookworms teması ilgimi çekiyor.

3

7. Life teması ilgimi çekiyor.

2

8. Democracy teması ilgimi çekiyor.

1

9. Öğrenmekte zorlandığım bir tema yok.

7

10. Democracy temasını öğrenmekte zorlandım.

5

11. Occupations temasını öğrenmekte zorlandım.

2

12. Bookworms temasını öğrenmekte zorlandım.

1

13. Saving the Planet temasını öğrenmekte zorlandım.

1

14. At the Fair temasını öğrenmekte zorlandım.

1

15. Yummy Breakfast temasını öğrenmekte zorlandım.

1

16. Film türleri ile ilgili bir tema olmasını istiyorum.

1

17. Yabani hayvanlarla ilgili bir tema olmasını istiyorum.

1

18. İnşaat işleri ile ilgili bir temanın olmasını istiyorum.

1

19. Covid-19 ile ilgili bir tema olmasını istiyorum.

1
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Tablo 39’daki veriler incelendiğinde görüşü alınan 18 öğrenciden 9’u Yummy
Breakfast temasının, 8’i Occupations temasının, 6’sı At the Fair temasının, 4’ü Saving the
Planet temasının, 3’ü Holidays temasının, 3’ü Bookworms temasının, 2’si Life temasının,
1’i ise Democracy temasının ilgi çekici olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin 7’si
öğrenmekte zorlandığı bir tema olmadığını, 5’i Democracy temasını, 2’si Occupations
temasını, 1’i Bookworms temasını, 1’i Saving the Planet temasını, 1’i At the Fair temasını
ve 1’i Yummy Breakfast temasını öğrenmekte zorlandığını ifade etmiştir. Ayrıca 1 öğrenci
film türleri ile ilgili bir temanın, 1 öğrenci yabani hayvanlarla ilgili bir temanın, 1 öğrenci
inşaat işleri ile ilgili bir temanın, 1 öğrenci de Covid-19 ile ilgili bir temanın öğretim
programında yer almasını istediği görülmektedir.
“…Az önce de dediğim gibi ben İngilizce öğrenmeyi çok seviyorum. Yeni bir
kelime öğrenince, yeni bir şey öğrenince gerçekten çok mutlu oluyorum. Son
işlediğimiz Saving the Planet teması vardı. Bu benim ilgimi çekti. Çünkü
gezegenimizin sorunlarından bahsediyordu. Hava kirliliği, su kirliliği vb. şeylerden
bahsettiği için benim daha çok ilgimi çekti. Öğrendiğimiz temalara ek olarak belki
film türleri ile ilgili bir tema da olabilirdi…” (Öğrenci-4)
“…İşlediğimiz temaların gayet eğlenceli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şu
zamana kadar kitabımızdaki bütün konuları çok sevdim. İlk zamanlar bütün
konularda zorluk yaşadım. Sonrasında hepsi kolay geldi...” (Öğrenci-5)
“…At the Fair teması ilgimi çekmesine rağmen aynı zamanda zorlandığım tema
oldu. İnşaat malzemelerinin İngilizcesi ile ilgili bir tema olabilirdi…” (Öğrenci-11)
“…At the Fair teması oyuncaklarla ilgili olduğu için ilgimi çekti. Democracy
temasını öğrenmekte zorlandım. O temadaki kelimeler biraz ağırdı, öğrenmekte
zorluk çektim…” (Öğrenci-12)
“…İngilizce dersindeki temalar genel olarak ilgimi çekiyor. Özellikle Life, Yummy
Breakfast ve Occupations temaları en sevdiklerim. Democracy teması bana biraz
karışık geldiği için biraz zorlandım…” (Öğrenci-14)
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“…Occupations en çok sevdiğim tema. Çünkü gelecekte yapmak istediğim
mesleğin İngilizcesini hep merak etmişimdir. Bunu derste öğretmenimle birlikte
öğrenmek güzel oldu. Yummy Breakfast teması da ilgimi çekti. Aslında kolay bir
konu ama beni zorladı…”(Öğrenci-16)
Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak İngilizce dersinde
öğrendikleri temalardan memnun olduğu görülmektedir. Öğrencilerin en çok ilgisini çeken
temaların yiyecek-içeceklerle ve mesleklerle ilgili konuları içerdiği görülmektedir.
Öğrencilerin ilgisini en az düzeyde çeken ve öğrenmekte en fazla zorlandığı temanın
Democracy teması olduğu görülmektedir. Bu temada geçen bazı soyut kavramların
öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmaması elde
edilen bu sonucun sebepleri arasında olduğu söylenebilir. Gelecekteki program geliştirme
çalışmalarında öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda
öğretim programında yer alan temaların gözden geçirilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
İngilizce Ders Kitabına İlişkin Görüşler
Görüşme formunun yedinci sorusu olan “İngilizce ders kitabı hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir? Ders kitabının tasarımı ilginizi çekiyor mu? Ders kitabınızdaki
etkinlikler öğrenmenize yardımcı oluyor mu? Ders kitabınız İngilizce öğrenmek için yeterli
midir? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorularına öğrencilerin verdiği yanıtların frekans
dağılımı Tablo 40’ta sunulmuştur.
Tablo 40
Ders Kitabına İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları

İngilizce Ders
Kitabı

Tema

Kodlar (Görüşler)

f

1. Ders kitabının tasarımı ilgimi çekiyor.

15

2. Ders kitabındaki etkinlikler öğrenmeme yardımcı oluyor.

15

3. Ders kitabını İngilizce öğrenmek için yeterli buluyorum.

8

4. Ders kitabındaki etkinliklerin sayısı artırılabilir.

5
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Tablo 40 (Devam)
Ders Kitabına İlişkin Görüşlerin Frekans Dağılımları
Kodlar (Görüşler)

İngilizce Ders Kitabı

Tema

f

5. Ders kitabındaki okuma parçalarının sayısı ve uzunluğu artırılabilir.

3

6. Ders kitabındaki etkinliklerin zorluk düzeyi artırılabilir.

2

7. Ders kitabındaki dinleme metinlerini anlamakta zorlanıyorum.

2

8. Ders kitabındaki oyun etkinliklerinin sayısı artırılabilir.

1

Tablo 40’taki verilere göre görüşü alınan 18 öğrenciden 15’inin ders kitabının
tasarımını ilgi çekici bulduğu, 15’inin ders kitabındaki etkinliklerin öğrenmeye yardımcı
olduğunu düşündüğü ve 8’inin ders kitabını İngilizce öğrenmek için yeterli bulduğu
görülmektedir.

Ayrıca

öğrencilerin

5’inin

ders

kitabındaki

etkinlik

sayısının

artırılabileceğini, 3’ünün ders kitabındaki okuma parçalarının sayısının ve uzunluğunun
artırılabileceğini, 2’sinin ders kitabındaki etkinliklerin zorluk düzeyinin artırılabileceğini,
2’sinin ders kitabındaki dinleme metinlerini anlamakta zorlandığını, 1’inin ise ders
kitabındaki oyun etkinliklerinin artırılabileceğini ifade ettiği görülmektedir. Ders kitabına
ilişkin örnek öğrenci görüşleri aşağıda sunulmuştur.
“…Ders kitabının tasarımını beğeniyorum. Kullanılan renkler, kitabın büyüklüğü
ve sayfa kalitesi bence uygun. Kitaptaki etkinlikler de yeterli ve güzel. Ders
kitabımızın İngilizce öğrenmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Her temanın
sonundaki şarkı ve boşluk doldurma etkinliklerini çok beğeniyorum. Belki
etkinliklerin sayısı ve zorluğu artırılabilir…” (Öğrenci-1)
“…Ders kitabımız güzel ve İngilizce öğrenmek için yeterli. En sevdiğim yönü kolay
anlaşılabilir olması. Seviyemize uygun. Kitabın eksik bir yönü bence yok ama
belki okuma parçaları biraz daha uzun olabilirdi…”(Öğrenci-2)
“…İngilizce ders kitabı yeterli ama kitap kapağı bence değiştirilmeli. Çünkü öyle
gri bir renk öğrencilerin içini sıkabilir. Okuma metinlerine paragraf eklenmeli ve
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soru sayısı artırılmalı. Kitaptaki etkinlikler keyifli ve öğrenmeye yardımcı oluyor…”
(Öğrenci-7)
“…Aslında güzel bir ders kitabı ama etkinliklerin sayısı daha fazla olabilir. Sayfa
sayısını ve konu anlatımını da yeterli görmüyorum. Kitaptaki konular daha fazla
detaya girilerek işlenebilir. Kitapta şarkıların olması ve şarkılarla ilgili cümle
tamamlama etkinliklerinin olması güzel. Ders kitabında kullanılan renkler 6. sınıfa
daha uygun ve daha ilgi çekici olmalı…” (Öğrenci-11)
“…Ders kitabındaki etkinlikler eğlenceli ama sayısı biraz daha fazla olabilir.
Dinleme

etkinliklerinde

konuşmacılar

çok

hızlı

konuştuğu

için

anlayamayabiliyorum. Kitaptaki resimler güzel ama sayfa sayısı biraz az. Bazen
kitabımıza bir şeyler dökebiliyoruz. Bu yüzden sayfalar ıslanmayacak şekilde
yapılırsa daha iyi olur…” (Öğrenci-14)
“…İngilizce ders kitabını yeterli görmüyorum. İngilizcede konuşma çok önemli ve
konuşma becerisini yeterince geliştirdiğini düşünmüyorum. Kitap yeni kelimeleri
öğrenmemize yardımcı oluyor. Dinleme etkinliklerini de beğeniyorum. Ben sert
kapaklı, sert sayfalı, plastik sayfalı kitapları sevmiyorum. İngilizce kitabı böyle bir
kitap. Ayrıca gözümü rahatsız eden renklerin kitapta olmasını sevmiyorum. Ben
daha çok beyaz sayfalar üzerine pastel renklerin kullanılmasını istiyorum…”
(Öğrenci-16)
Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin İngilizce ders kitabından genel olarak
memnun oldukları görülmekle birlikte kitaptaki etkinliklerin sayısının ve zorluk derecesinin
artırılması, eğitici oyunlara daha çok yer verilmesi, okuma parçalarının sayısının ve
uzunluğunun artırılması, kitap kapağının ve kitapta kullanılan renklerin düzenlenmesi
yönünde görüş bildiren öğrencilerin olduğu; bazı öğrencilerin ise dinleme metinlerini
anlamakta zorluk çektiği görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda ders kitabının dışında
öğretim etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının giderilebileceği ve
öğretme-öğrenme sürecinin zenginleştirilebileceği düşünülmektedir.
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Türkiye’de MEB’e bağlı ilkokullarda uygulanan ders kitaplarının değerlendirildiği bir
araştırmada dinlediğini anlama becerisine yönelik etkinliklerin, kullanılan görsellerin ve
öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte etkinliklere yer verilmiş olmasının ders kitaplarının
güçlü yönleri olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın ders kitaplarının dil edinimi, iletişim
temelli etkinlikler, öğrenmeyi sınıf dışında sürdürme, keşfederek öğrenmeyi sağlayıcı
fırsatlar sunma ve en önemlisi İngilizceye yoğun biçimde maruz bırakma bakımından
yetersiz olduğu belirtilmiştir. Ders kitaplarındaki temel odak noktasının anlamlı iletişim,
uzun vadede dil edinmeyi sağlamaktan ziyade İngilizceyi doğru kullanma ve sürekli tekrar
etmeyle sınırlı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ders kitaplarındaki uygulamaya dönük çoğu
etkinliğin üretkenliği ve öğrenen özerkliğini sağlama konusunda yetersiz olduğu,
öğrencileri eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünmeye yöneltmediği belirtilmiştir. Ders
kitaplarının öğrencilerin bireysel olarak öğrenmesini teşvik etme konusunda eksik olduğu,
etkinliklerin yalnızca sınıf içi ile sınırlandırıldığı yönünde eleştiriler yapılmıştır (Solhi ve
diğerleri, 2020). 6. sınıf İngilizce ders kitaplarının da bu tespitler doğrultusunda gözden
geçirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Bölüm 5
Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak sonuç ve önerilere yer
verilmiştir.
Birinci, İkinci ve Üçüncü Alt Problemlere İlişkin Sonuçlar
•

Araştırmaya katılan 6. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama
ve yazma becerisine yönelik ölçülen hedef davranışların tamamına %75 düzeyinde
ulaşamadıkları görülmüştür. Bu sonuç öğrencilerin üç beceriye yönelik ölçülen
hedef davranışlara beklenen düzeyde ulaşamadığını göstermektedir.

•

Dinlediğini anlama becerisinin araştırma kapsamına alınan üç beceri içinde
öğrencilerin en başarılı olduğu, yazma becerisinin ise öğrencilerin en düşük
düzeyde başarılı olduğu beceri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

•

Öğrencilerin alıcı dil becerilerinde daha başarılı olduğu üretici dil becerilerinden
birisi olan yazma becerisinde ise daha düşük düzeyde başarılı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

•

Öğrencilerin üç beceride de en düşük düzeyde ulaştığı hedef davranışların
İngilizce geçmiş zaman dil yapılarının işlendiği temalara ait olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Alt Problemlere İlişkin Sonuçlar
•

Orta ve alt gruptaki okullarda yer alan öğrenciler dinlediğini anlama, okuduğunu
anlama ve yazma becerisine yönelik ölçülen hiçbir davranışa %75 düzeyinde
ulaşamamıştır. Üst gruptaki okullarda yer alan öğrenciler dinlediğini anlama
becerisine yönelik ölçülen 5 hedef davranıştan 3’üne %75 düzeyinde ulaşmasına
rağmen okuduğunu anlama ve yazma becerilerinde hiçbir hedef davranışa %75
düzeyinde ulaşamamıştır.
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•

Üç beceriye yönelik ölçülen hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından üst,
orta ve alt grupta yer alan okullardaki öğrencilerin puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Bu sonuç, programın belirlenen hedef
davranışları kazandırmadaki etkisinin sosyo-ekonomik olarak farklı bölgelerde yer
alan okullardaki öğrenciler üzerinde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

•

Üç beceride de üst grupta yer alan okullardaki öğrencilerin puanlarının orta ve alt
grupta yer alan okullardaki öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Orta ve alt grupta yer alan okullardaki
öğrencilerin

puanları

arasında

ise

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

fark

bulunamamıştır. Bu sonuç üst grupta yer alan okullardaki öğrencilerin ölçülen
hedef davranışlara ulaşma düzeyi bakımından orta ve alt grupta yer alan
okullardaki öğrencilerden daha başarılı olduğunu ve sosyo-ekonomik faktörlerin
yalnızca üst grupta yer alan okullardaki öğrencilerin başarısı üzerinde etkili
olduğunu ortaya koymaktadır.
Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Alt Problemlere İlişkin Sonuçlar
•

Dinlediğini anlama becerisine ulaşma düzeyi bakımından yalnızca üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Sosyoekonomik olarak üst gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin orta ve alt sosyoekonomik gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

•

Okuduğunu anlama becerisine ulaşma düzeyi bakımından yalnızca üst düzeyde
öğrenen öğrencilerin puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Sosyoekonomik olarak üst ve alt gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerin orta sosyoekonomik gruptaki üst düzeyde öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

•

Yazma becerisine ulaşma düzeyi bakımından yalnızca alt düzeyde öğrenen
öğrencilerin puanları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Sosyo-ekonomik
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olarak üst gruptaki alt düzeyde öğrenen öğrencilerin alt sosyo-ekonomik gruptaki
alt düzeyde öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Onuncu Alt Probleme İlişkin Sonuçlar
•

6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde yüz yüze öğretim yöntemiyle daha mutlu
oldukları belirlenmiştir.

•

6. sınıf öğrencilerinin öğrenmekten keyif aldıkları dil becerilerinin sırasıyla
okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerisi olduğu;
öğrenmekte zorlandıkları dil becerilerinin ise sırasıyla konuşma, yazma, dinlediğini
anlama ve okuduğunu anlama becerisi olduğu tespit edilmiştir.

•

6. sınıf öğrencilerinin İngilizce derslerinde eğitici oyunlara daha fazla yer
verilmesini, haftalık İngilizce ders saatlerinin artırılmasını, derslerde daha çok
İngilizce konuşulmasını ve dinleme etkinliklerine daha çok yer verilmesini beklediği
görülmüştür.
öğrenmek,

Ayrıca
test

öğrencilerin

çözmek,

derslerde

İngilizce

cümle

hata

yapmaktan

kurmayı

çekinmeden

öğrenmek,

yabancı

öğretmenlerden ders almak, daha fazla İngilizce hikâye kitabı okumak ve
derslerden daha fazla keyif almak istedikleri belirlenmiştir.
•

6. sınıf öğrencilerinin çoğunlukla herkesin birbiri ile etkileşime girebileceği, sınıf
panolarının ve etkileşimli tahtanın aktif olarak kullanıldığı, yapılacak etkinlikler için
geniş bir alanın olduğu bir öğrenme ortamında İngilizce öğrenmek istediği
belirlenmiştir. Bazı öğrencilerin ise geleneksel şekilde sıraların arka arkaya dizildiği
ve herkesin sessiz bir şekilde dersi dinlediği bir öğrenme ortamında İngilizce
öğrenmek istediği görülmüştür.

•

İngilizce öğrenirken karşılaşılan zorluklara ilişkin olarak olumsuz öğrenci
davranışlarının derslerin verimini düşürdüğü ve öğretmen değişikliklerinin
öğrencileri olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerin kelime
öğrenmekte zorlandıkları, teknolojik cihazların eksikliği nedeniyle zorluk çektikleri,
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öğrendiklerini çabuk unuttukları ve İngilizce derslerinde öğrendiklerini kullanma
fırsatı bulamadıkları görülmüştür.
•

6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde öğrendikleri temaları genel olarak ilgi çekici
bulduğu, en çok “Yummy Breakfast” ve “Occupations” temalarını beğendikleri,
diğer temalara oranla “Democracy” temasını öğrenmekte daha fazla zorlandıkları
görülmüştür.

•

6. sınıf öğrencilerinin İngilizce ders kitabının tasarımını genel hatlarıyla ilgi çekici
bulduğu, kitaptaki etkinlikleri faydalı bulduğu ve ders kitabını İngilizce öğrenmek
için yeterli gördüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin ders kitabındaki etkinlik ve oyun
sayısının, okuma parçalarının sayısının ve uzunluğunun ve kitaptaki etkinliklerin
zorluk düzeyinin artırılmasını istediği belirlenmiştir. Bazı öğrencilerin ise kitaptaki
dinleme metinlerini anlamakta zorlandıkları tespit edilmiştir.

Öneriler
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına bağlı olarak uygulamaya dönük öneriler ve yeni
yapılacak araştırmalara yönelik öneriler olmak üzere iki başlık altında sunulmuştur.
Uygulamaya Dönük Öneriler
•

Öğrencilerin görüşme uygulamasında İngilizce ders saatinin yetersiz olduğuna
ilişkin görüşleri doğrultusunda okullarda sunulan İngilizce öğretiminin niteliğini
artırmak ve öğrencilerin İngilizceye daha fazla maruz kalmalarını sağlamak
amacıyla ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesindeki İngilizce ders saati
sayısının artırılması önerilmektedir. Bu düzenleme öğrencilerin programdaki hedef
davranışlara ulaşmasını sağlamaya katkı sunabilir.

•

Araştırma kapsamında öğrencilerin en düşük düzeyde başarı gösterdiği yazma
becerisi ile ilgili olarak İngilizce Dersi Öğretim Programı’ndaki yazma becerisine
yönelik hedef davranışların sayısı artırılabilir. Öğrencilerin üretici dil becerilerinde
yaşadığı zorlukların giderilmesine yönelik eğitim durumları düzenlenebilir.
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•

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce geçmiş zaman yapısını ve
“Democracy” temasındaki soyut kavramları öğrenmekte zorlandığı görülmüştür.
Bu sebeple öğretim programındaki bazı temaların öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal
özellikleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Karmaşık dil yapılarının ve soyut kavramların bulunduğu konuların
sadeleştirilmesi

veya

öğrencilerin

daha

anlamlı

öğrenebileceği

şekilde

düzenlenmesi gerekmektedir.
•

Araştırma kapsamında görüşüne başvurulan öğrencilerin büyük çoğunluğunun
derslerde eğitici oyunlara daha fazla yer verilmesine yönelik beklentileri
doğrultusunda İngilizce derslerinde eğitsel oyunlardan daha fazla yararlanılması
önerilmektedir. Bu sayede erken yaşta İngilizce öğrenen öğrencilerin gelişim ve
öğrenme özellikleri doğrultusunda derslerin daha eğlenceli bir şekilde işlenmesi ve
öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum kazanması sağlanabilir.

Yapılacak Yeni Araştırmalara Dönük Öneriler
•

6. sınıf öğrencilerinin dil becerilerini daha iyi geliştirmek amacıyla farklı öğretim
yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin işe koşulduğu deneysel çalışmalar yürütülebilir.

•

Temel eğitim düzeyindeki farklı sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin dil
becerilerine ulaşma düzeylerinin incelendiği program değerlendirme çalışmaları
yapılarak İngilizce Dersi Öğretim Programı hakkında daha genel bir değerlendirme
yapılabilir.

•

Farklı program değerlendirme yaklaşımlarına göre 6. sınıf İngilizce Dersi Öğretim
Programı’nın değerlendirildiği araştırmalar yürütülebilir.

•

İngilizce öğretiminin niteliğine ilişkin olarak Türkiye genelindeki farklı sosyoekonomik bölgelerde araştırma yapılarak daha kapsamlı bir değerlendirme
yapılabilir.
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EK-A Düzey Belirleme Testleri Doğru Yanıt Ortalamaları
Madde

Dinlediğini Anlama

Okuduğunu Anlama

Yazma

No

(pj)

(pj)

(pj)

1

0.66

0.47

0.76

2

0.81

0.55

0.86

3

0.69

0.63

0.47

4

0.75

0.44

0.39

5

0.59

0.79

0.38

6

0.72

0.54

0.46

7

0.77

0.69

0.78

8

0.80

0.60

0.62

9

0.62

0.54

0.52

10

0.55

0.55

0.92

11

0.53

0.42

0.23

12

0.80

0.38

0.87

13

0.71

0.44

0.28

14

0.69

0.47

0.26

15

0.65

0.39

0.20

16

0.45

0.61

0.21

17

0.25

0.33

0.56

18

0.45

0.61

0.53

19

0.44

0.58

0.59

20

0.57

0.54

0.54
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EK-B: Grupların Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi Doğru Yanıt
Ortalamaları
Madde No

Üst Grup (pj)

Orta Grup (pj)

Alt Grup (pj)

1

0.75

0.54

0.64

2

0.87

0.75

0.81

3

0.75

0.65

0.63

4

0.81

0.68

0.72

5

0.62

0.52

0.62

6

0.75

0.68

0.69

7

0.80

0.70

0.79

8

0.85

0.77

0.77

9

0.70

0.54

0.59

10

0.64

0.47

0.51

11

0.55

0.52

0.49

12

0.84

0.74

0.79

13

0.74

0.67

0.70

14

0.76

0.63

0.65

15

0.71

0.59

0.60

16

0.50

0.43

0.41

17

0.28

0.25

0.18

18

0.47

0.48

0.44

19

0.50

0.39

0.38

20

0.62

0.52

0.53
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EK-C: Grupların Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi Doğru Yanıt
Ortalamaları
Madde No

Üst Grup (pj)

Orta Grup (pj)

Alt Grup (pj)

1

0.53

0.39

0.47

2

0.61

0.51

0.54

3

0.72

0.55

0.63

4

0.49

0.38

0.46

5

0.79

0.81

0.78

6

0.61

0.53

0.47

7

0.76

0.66

0.62

8

0.68

0.56

0.52

9

0.61

0.49

0.51

10

0.64

0.45

0.56

11

0.44

0.39

0.44

12

0.47

0.29

0.37

13

0.51

0.39

0.39

14

0.61

0.42

0.35

15

0.49

0.31

0.37

16

0.73

0.55

0.51

17

0.36

0.26

0.37

18

0.71

0.50

0.61

19

0.70

0.47

0.58

20

0.65

0.46

0.51
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EK-Ç: Grupların Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi Doğru Yanıt Ortalamaları
Madde No

Üst Grup (pj)

Orta Grup (pj)

Alt Grup (pj)

1

0.76

0.81

0.70

2

0.88

0.90

0.79

3

0.56

0.39

0.42

4

0.50

0.31

0.31

5

0.42

0.34

0.38

6

0.50

0.44

0.43

7

0.85

0.75

0.69

8

0.73

0.55

0.52

9

0.63

0.43

0.45

10

0.96

0.90

0.88

11

0.25

0.23

0.22

12

0.87

0.87

0.86

13

0.35

0.28

0.17

14

0.34

0.25

0.14

15

0.29

0.17

0.10

16

0.28

0.20

0.12

17

0.61

0.55

0.47

18

0.66

0.45

0.43

19

0.69

0.57

0.45

20

0.68

0.42

0.47
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EK-D: Okuduğunu Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi

1. What does Robert usually do after school?
A) He meets his friends.
B) He usually plays football.
C) He has rest at home.
D) He goes back to his father's office.
2. Robert is talking about his - - - A) favourite activities
B) daily routines
C) weekend plans
D) likes and dislikes
3. Konuşma balonlarında verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğrudur?

A) Turkish people and French people like honey for breakfast.
B) English people have croissant for breakfast.
C) Turkish people drink coffee for breakfast but French people don’t.
D) French people eat jam but they don't eat honey for breakfast.

cxxxii

4. Menüde verilen bilgilere göre hangi seçenekteki bilgi yanlıştır?
A) Double cheeseburger is more expensive than other main courses on the menu.
B) Orange juice is cheaper than apple juice.
C) Seafood salad is more expensive than chicken curry with rice.
D) Ice cream is cheaper than other desserts on the menu.

5. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi isimler gelmelidir?
There are three people in the garden. Gina is - - - -, Henry is - - - and William is - - -.
A) picking flowers / playing a game / dancing
B) drinking water / walking the dog / running with the ball
C) singing / flying a kite / cleaning the garden
D) watering the flowers / feeding the dog / playing football

cxxxiii

6. Hava durumundaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. Aşağıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
- - - - because it is weekend and the weather is sunny. I finished my homework
and now I can go out and play with my friends.

A) I feel moody
B) I am surprised
C) I feel energetic
D) I am really sad

cxxxiv

Tom

: There is a funfair in the town.

William

: Really? I love funfairs. Ghost train is my favourite. It’s fantastic.

Tom

: I disagree. I think it’s terrifying. I love Ferris wheel.

William

: I think it’s boring. Ghost train is more exciting than Ferris wheel.

Tom

: What do you think about bumper cars?

William

: Oh! I like them. They are fun.

Tom

:That’s great. I like them too. Let’s go and ride them.

8. Verilen diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) William thinks bumper cars are terrifying.
B) William thinks Ferris wheel is fantastic.
C) Tom and William like bumper cars.
D) Tom likes ghost train.

9. Posterdeki resimlere ve bilgilere göre hangi seçenekteki ifade yanlıştır.
A) You can ride bumper cars at the funfair.
B) You can eat and drink at the funfair.
C) The funfair is open in the afternoon.
D) You can ride carrousel at the funfair.

cxxxv
Aşağıdaki konuşma balonunda mesleklerle ilgili bilgi veren numaralandırılmış
cümleler verilmiştir.

10. Konuşma balonundaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi mesleklerle ilgili
yanlış bilgi vermektedir?
A) I

B) II

11. When is the birthday party?
A) It’s at Green Café.
B) It’s at a quarter past three.
C) It’s on the twentieth of April.
D) It’s on 372 Oxford Street.

C) III

D) IV
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Last summer I had a wonderful holiday. I went to Fethiye with my friends. It was hot and
sunny. I tried (1) - - - - and I saw many fish under water. Then we went camping in the
mountains. I stayed in a (2) - - - -. I slept well that night. On the last day, Terry and I tried
(3) - - - -. It was amazing. We flew in the sky.

12. Verilen metinde boş bırakılan yerleri hangi seçenekteki sözcükler doğru şekilde
tamamlar?
A) (1) fishing

(2) house

(3) rafting

B) (1) scuba diving

(2) tent

(3) paragliding

C) (1) climbing

(2) city

(3) snowboarding

D) (1) sightseeing

(2) hotel

(3) hiking

13 ve 14 numaralı soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

13. Metindeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tom visited historical places in Venice.
B) He didn’t like Italy.
C) Tom bought some Venice mask for his friends.
D) Tom's parents had a gondola ride.
14. Verilen metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) My Last Holiday
B) Venice Masks
C) Italian Food
D) History of Italy
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15. E-postada verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tom has exams.
B) Susan doesn’t like computer games.
C) Susan wrote this e-mail.
D) It was Tom’s birthday.

students’ book preferences last year
16. Verilen grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Novels were students’ favourite.
B) Students read science books more than short stories.
C) Students preferred magazines more than novels.
D) Students didn’t read any short stories.

cxxxviii

17. The library is not open- - - - on Friday.
A) at eight thirty in the morning
B) at a quarter past twelve in the afternoon
C) before nine a.m.
D) after three o’clock in the afternoon

cxxxix

18. Yukarıdaki konuşma balonundaki bilgileri en iyi anlatan görsel aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

Mathew: Hi Peter. I called you at 3.00 p.m. yesterday, but you didn’t answer. Where were
you?
Peter

: I was in the forest with my family, - - - -.

19. Verilen diyalogda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I planted trees in the garden
B) we went on a picnic
C) I played computer games with my cousin
D) I bought flowers
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20. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Rome is more crowded than İstanbul.
B) İstanbul is warmer than Rome.
C) There is more traffic jam in İstanbul.
D) Rome is colder than İstanbul.
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EK-E: Dinlediğini Anlama Becerisi Düzey Belirleme Testi
DİNLEME METNİ-1
Dinleme metnindeki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1.

He wants to eat - - - -.
A) sandwich with cheese and cup cake
B) double burger and cheese cake
C) cheeseburger and banana cake
D) croissant and bagel

2.

He wants to drink - - - A) orange juice
B) apple juice
C) lemonade
D) mineral water

3.

His table number is- - - A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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DİNLEME METNİ-2
Dinleme metnindeki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
Hello. My name is Bruce. It’s Friday today. Friday is my (4) - - - - day because weekend starts
tomorrow. On Fridays, I am usually very busy. I always wake up early and I have a big
breakfast. I leave home at (5) - - - - because lessons start at 8.50. I go to school by school
bus. I have six classes on Fridays. After school I take (6) - - - -. I attend this course on
Mondays too because I like it. Then, I meet my friends and (7) - - - - with them before I go
home. I arrive home at about 6.30. I help my mum in the kitchen. We (8) - - - - at 7.30 p.m.
After that, I watch one of my favourite films. Then, I have a rest and read a book. I don’t do
my homework on Friday evenings because I do my homework on Saturdays. I write my diary
before I go to bed.
4.

5.

A) funny

B) favourite

C) free

D) fantastic

A) 8.00

B) 8.30

C) 8.20

D) 8.50

6. A) the additional course

7.

8.

B) the dog for a walk

C) my language course

D) the traditional folk dance course

A) play baseball

B) plan summer holiday

C) play basketball

D) prefer sport to video games

A) have dinner

B) help each other

C) take a nap

D) have coffee
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DİNLEME METNİ-3
Dinleme metnindeki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
9. It’s - - - - in Australia.
A) summer

B) windy

C) cloudy

D) winter

10. In December, it’s - - - - and - - - - in London.
A) hailing / foggy

B) cold / rainy

C) cool / windy

D) cloudy / warm

11. Nina feels happy when it snows a lot in winter because she loves - - - A) skiing

B) ice skating

C) building a snowman

D) playing in the snow

DİNLEME METNİ-4
Dinleme metnindeki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
12. Ben is a(n) - - - A) artist

B) engineer

C) architect

D) actor

13. Kate - - - A) works at a hospital

B) is a doctor

C) was born in England

D) thinks her job is difficult

14. Daniel - - - A) draws plans and designs buildings
B) fights crime and arrests criminals
C) drives ambulances
D) tidies up the shop and assists customers
15. Mary works as a(n) --- and a(n) --A) architect - cook

B) nurse - lawyer

C) policewoman - architect

D) saleswoman - cook

cxliv
DİNLEME METNİ-5
Dinleme metnindeki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun
düşen ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
16. Andrew was in - - - - for holiday.
A) Boston

B) Rome

C) Nigeria

D) Rio de Janerio

17. On the first day of the holiday, Andrew - - - A) went swimming

B) tried local food

C) visited famous places

D) watched a football match on TV

18. On the second day of the holiday, Andrew - - - A) preferred swimming

B) tried diving

C) played beach volley

D) climbed mountains

19. Joanna - - - - for winter holiday.
A) was in the mountains

B) in Rio de Janerio

C) stayed at a hotel

D) was in Italy

20. Joanna tried - - - -.
A) paragliding

B) skiing

C) making a snowman

D) snowboarding
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EK-F: Yazma Becerisi Düzey Belirleme Testi
Aşağıdaki soruları verilen görsellere göre İngilizce olarak yanıtlayınız.

1. What does she do?
________________________

2. What does he do?
__________________________

Verilen görsellerdeki mesleklerin yaptıkları işleri İngilizce olarak yazınız.

3. A mechanic can ______________.

4. A dentist can _______________.

Aşağıdaki takvimde gösterilen tarihleri İngilizce olarak yazınız.

SEP

DEC

3rd

6th

5. _____________________________

6. ____________________________

cxlvi
Aşağıda verilen yılı İngilizce olarak yazınız.

7. __________________________________

Aşağıda verilen cümleyi Betty'nin öğrendiği sporu yazarak tamamlayınız.

8. She learned__________________.

Verilen cümleyi Tom'un denediği etkinliği yazarak tamamlayınız.

9. He tried____________________.

Aşağıda verilen cümleyi Betty'nin öğrendiği sporu yazarak tamamlayınız.

10. She learned ________________.
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Aşağıdaki görsellerde verilen tatil etkinlikleri ile ilgili soruları cevaplayınız.

What does he like?

What does he like?

11. __________________________

12. __________________________

Aşağıdaki tablodaki bilgilere göre Peter, Brad, George ve Jennifer’in dün yaptığı
eylemlerle ilgili soruları cevaplayınız.

YESTERDAY
go to cinema

play tennis

buy a book

ü

Peter

ü

Brad

ü

George
Jennifer

visit Anıtkabir

ü

13. What did Peter do yesterday?
______________________________________________
14. What did Brad do yesterday?
___________________________________________
15. What did George do yesterday?
______________________________________________
16. What did Jennifer do yesterday?
_______________________________________________

cxlviii
Görseldeki öğrencilerin sınıfta oturdukları yerleri inceleyiniz.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları görseldeki kişilerin sınıftaki yerlerine göre
doldurunuz.
17. Debra is ____________ Adam.
18. Jack is _____________ Lily.
19. Kelly is ______________ Jack and Tom.
20. Jerry ____________ Elena.
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EK-G: Görüşme Formu
1. Uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretime ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Hangisinde daha
mutlusunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?
2. Dil becerilerinin öğretimine ilişkin görüşleriniz nelerdir? İngilizce öğrenirken zorlandığınız
beceri/beceriler var mıdır? Öğrenirken keyif aldığınız beceri/beceriler var mıdır? Varsa
nelerdir, nedenleriyle açıklar mısınız?
3. İngilizce derslerinin nasıl işlenmesini isterdiniz? İngilizceyi daha iyi nasıl öğrenebileceğinizi
düşünüyorsunuz? Önerileriniz nelerdir?
4. İngilizceyi nasıl bir öğrenme ortamında daha iyi öğrenirsiniz? Hangi araç gereçlerin
kullanılmasını istersiniz?
5. İngilizce öğrenirken karşılaştığınız zorluklar var mıdır? Varsa nelerdir, nedenleriyle açıklar
mısınız?
6. İngilizce dersinde öğrendiğiniz temalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hangi temalar
ilginizi daha çok çekiyor? Hangi temaları öğrenmekte zorlanıyorsunuz? Başka hangi
temaları öğrenmek isterdiniz?
7. İngilizce ders kitabı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ders kitabının tasarımı ilginizi
çekiyor mu? Ders kitabınızdaki etkinlikler öğrenmenize yardımcı oluyor mu? Ders kitabınız
İngilizce öğrenmek için yeterli midir? Nedenleriyle açıklar mısınız?
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EK-H: Etik Komisyonu Onay Bildirimi

cli
EK-I: MEB Uygulama İzni

clii
EK-İ: Etik Beyanı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak
hazırladığım bu tez çalışmasında,
*

tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,

*

görsel, işitsel ve yazılı bütün bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak
sunduğumu,

*

başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara
uygun olarak atıfta bulunduğumu,

*

atıfta bulunduğum eserlerin bütününü kaynak olarak gösterdiğimi,

*

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,

*

bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversitede veya başka bir üniversitede başka bir
tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

…..…/……/2022

(İmza)
Ahmet Ata AKDAĞ
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EK-J: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu
22/07/2022
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığına,
Tez Başlığı: 6. Sınıfların İngilizce Dersinde Dinlediğini-Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Ulaşma Düzeyi
Yukarıda başlığı verilen tez çalışmamın tamamı (kapak sayfası, özetler, ana bölümler, kaynakça) aşağıdaki
filtreler kullanılarak Turnitin adlı intihal programı aracılığı ile kontrol edilmiştir. Kontrol sonucunda aşağıdaki veriler
elde edilmiştir:
Rapor
Tarihi

Sayfa
Sayısı

Karakter
Sayısı

Savunma
Tarihi

Benzerlik
Oranı

Gönderim
Numarası

20/05/2022

143

194503

24/06 /2022

%11

1840105570

Uygulanan filtreler:
1. Kaynaklar hariç
2. Alıntılar dâhil
3. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması
Uygulama Esaslarını inceledim ve çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel
durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru
olduğunu beyan eder, gereğini saygılarımla arz ederim.
Ad Soyadı:
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EK-L: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını basılı (kâğıt) ve
elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi
bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin
tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait
olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu
beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin
yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi
ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge" kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü.
Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

o

Enstitü/Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl
ertelenmiştir.(1 )

o

Enstitü/Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden
itibaren … ay ertelenmiştir.(2)

o

Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir.(3)
………/……… /………
(imza)

Ahmet Ata AKDAĞ
"Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge"

(1) Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve
enstitü ana bilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar
verebilir.

(2)

Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten
paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç; imkânı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanın
önerisi ve enstitü ana bilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin
erişime açılması engellenebilir .

(3)

Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili
gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir*. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere
ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir.
Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7. 2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının
kaldırılması hâlinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.
*Tez danışmanının önerisi ve enstitü ana bilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.

