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ÖZET 

TÜRKÇE DERSiNDE KULLANILAN ÖLÇME-DEGERLENDİRME YÖNTEM 

VE TEKNİKLERiNE YÖNELİK ÖGRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Fatma SAÖLAM 

İlköğretim Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Ağustos 20 ll 

Danışman: Yard. Doç. Dr. Ş. Dilek BELET 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 1-5. sınıf Türkçe derslerinde kullanılan ölçme

değerlendirme yöntem ve tekniklerini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak 

değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-201 O eğitim-öğretim yılı bahar 

dönemi Burdur il ve ilçe merkez ilköğretim okullarında görev yapan 377 1-5. sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın 

verileri araştırmacı tarafından geliştirilen "Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme

Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi" anketİ ile toplanmıştır. 

Anketin birinci bölümünde kişisel bilgilere, ikinci bölümde Türkçe dersinde kullanılan 

ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanım amacına ilişkin 8 maddeye ve 

kullanım sıklığına ilişkin 22 maddeye yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, iki başlık altında 

ele alınmış olup, bu bölümde Türkçe dersinde ölçme-değerlendirme sürecinde genel 

olarak yaşanan sorunlara ilişkin 13 maddeye ve Türkçe dersinde kullanılan süreç 

değerlendirme yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Anketin son 

bölümü olan dördüncü bölümde ise Türkçe dersinde ölçme-değerlendirme sürecine 

ilişkin önerilere yer verilmiştir. Araştırma ile ilgili istatistiksel çözümlemelerde SPSS 

(Statistical Package for The Social Sciences) paket programının 15.0 sürümü 

kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde yüzde ve frekans 

hesaplamalarının yanı sıra değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığı Ki-Kare 

bağımsızlık testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ki-Kare Bağımsızlık Testi sonucunda 

aralarında anlamlı ilişki bulunan maddelerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak benimsenmiştir. 
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Araştırmanın bulgularına dayalı sonuçlar ise şöyledir: 

Sınıf öğretmenleri Türkçe dersinde ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini en 

temel düzeyde kazanımların gerçekleşme düzeyini belirlemek için kullanırken en az not 

vermek için kullanmaktadır. Sınıf öğretmenleri ürün değerlendirme yöntem ve 

teknikleri süreç değerlendirme yöntem ve tekniklerine oranla daha sık kullanırken, proje 

ve performans görevlerini yönetmeliğe uygun olarak dönemde birer kez 

kullanmaktadırlar. Sınıf öğretmenlerinin değerlendirme sürecinde en sık karşılaştıkları 

sorunlar; özellikle süreç değerlendirmenin zaman alıcı olması, yöntem ve tekniklerinin 

sayıca fazla olması ve bu yöntem ve tekniklerin amaca tam olarak hizmet etmemesi 

şeklindedir. Bu sorunlara ek olarak süreç değerlendirme tekniklerinin uygulanmasına 

dönük kimi sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sorunların başında, projelerin ve 

performans görevlerinin veliler tarafından yapılması, hazır ödevlerin kullanılması, 

öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmede yansız olamamaları, ölçüt 

belirlemede güçlüklecin yaşanması, öğrenci ürünlerinin depolanmasında ve 

saklanmasında sorunların yaşanınası gelmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik 

olarak sınıf öğretmenleri; süreç değerlendirme tekniklerinin uygulanmasına ilişkin 

hizmetiçi eğitim verilmesi, değerlendirme formlarının sayısının azaltılması, çalışma 

kitaplarında Türkçenin etkili kullanımına yönelik daha çok etkinliğe yer verilmesi ve 

sınav sisteminin yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda gözden geçirilmesi 

önerilerinde bulunmuşlardır. 

Araştırmanın bu sonuçları doğrultusunda araştırmada öğretmenler tarafından ortaya 

konulan öneriler ise şunlardır: Sınıf öğretmenlerinin ve velilerin Türkçe dersinde 

kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesine 

yönelik etkinlikler düzenlenmelidir. Öğretmenierin süreç değerlendirme yöntem ve 

tekniklerini etkili kullanmalarına yönelik kılavuz kitaplar hazırlanmalıdır. Ayrıca 

Türkçe dersinin değerlendirme sürecinde yaşanan sorunları belirlemeye yönelik veliler 

ve öğrencilerden de bilgi toplayarak kapsamlı nicel ve nitel araştırmalar 

desenlenmelidir. 

Anahtar kelimeler: İlköğretim, Türkçe dersi, sınıf öğretmeni, ölçme-değerlendirme 

yöntem ve teknikleri. 
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The purpose of the present study is to evaluate the measurement/evaluation methods 

and techniques used in the elementary school ı st_stıı grade course of Turkish Language 

based on the views of elementary school teachers. The study group included 377 ı st_5th 

grade elementary school teachers teaching in elementary schools in the city of Burdur in 

the academic year of 2009-2010. In this descriptive study designed with the survey 

model, the research data were collected via the questionnaire of "Evaluation of 

Measurement/Evaluation Methods and Techniques Used in the Course of Turkish 

Language" developed by the researcher. The fırst part of the questionnaire included 

personal information, and the second part was made up of 8 items regarding the purpose 

of use of the measurement/evaluation methods and techniques used in the course of 

Turkish Language and 22 items regarding the frequency of use of these methods and 

techniques. The third part of the questionnaire comprised two headings including ı 3 

items related to the overall problems experienced in the measurement/evaluation 

process in the course of Turkish Language and covering the participants' views about 

the methods and techniques of process evaluation applied in the Turkish Language 

course. In the last part of the questionnaire w ere suggestions put forward regarding the 

measurement/evaluation process in the Turkish Language course. For the statistical 

analyses in the study, the SPSS package program (Statistical Package for The Social 

Sciences) -version ıs.O - was used. For the analysis of the research data, besides the 

percentage and frequency calculations, the Chi Square independent test was applied to 

determine whether there were signifıcant relationships between variables. As a result of 
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the Chi Square Independent Test, the significance level was taken as 0.05 for the 

interpretation of the items between w hi ch significant relationships w ere fo und. 

The results of the research findings are as follows: The elementary school teachers 

basically used the measurement/evaluation methods and techniques to determine the 

level of the gains in the course of Turkish Language. On the other han d, they used these 

methods and techniques least frequently to give marks to the students. The elementary 

school teachers used the product evaluation methods and techniques more frequently 

than the process evaluation methods and techniques, while they used the project and 

performance assignments once in an academic term as appropriate to the related 

directives. The problems that the elementary school teachers experienced most 

frequently in the evaluation process were as follows: especially the process evaluation 

was time-taking; the methods and techniques were high in number; and these methods 

and techniques did not fully serve the purpose. In addition to these problems, there were 

other problems regarding the application of the process evaluation techniques: the 

project and performance assignments were carried out by the parents; ready-made 

homework was used; the students were not objective while evaluating themselves and 

their friends; difficulties were experienced while determining the related criteria; and 

problems were experienced in storing and keeping the students' products. The 

elementary school teachers put forwards such solutions to these problems as giving in

service training regarding the application of the process evaluation techniques, 

decreasing the number of evaluation forms, including more activities in the workbooks 

for effective use of the Turkish language and revising the exam system in line with the 

constructivist approach. 

Depending on the results of the present study, the teachers' suggestions put forward are 

as follows: activities should be organized to inform elementary school teachers and 

parents about the evaluation methods and techniques used in the course of Turkish 

Language. Guide books should be prepared for teachers to effectively use the process 

evaluation methods and techniques. In addition, qualitative and quantitative studies 

should be designed by obtaining information from parents and students to determine the 

problems experienced in the evaluation process of the Turkish Language course. 
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measurement-evaluation methods and techniques. 

vii 
































































































































































































































































































































































































































