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Türkiye' de bir gerçek olarak bilinen yabancı dil öğretim sonunun en önemli temel 

nedenleri olarak, sağlıklı ve tutarlı yabancı dil öğretim programlarının uygulanamayışı ve 

süreçte program değerlendirme çalışmalarının eksikliği ve bu konuda çözüm önerileri 

getirebilecek bilimsel araştırmaların sayı olarak yetersizliği gösterilebilir. Bu tür yapılacak 

bilimsel araştırmalar sonucunda, temel İngilizce hazırlık sınıfı programlarının yeterli ve 

yetersiz yönleri belirlenerek, mevcut aksaklıkları oı1adan kaldırmak için süreç içerisinde, 

yükseköğretim kurumlarında uygulanan yabancı dil öğretim programları için gerekli olan 

program geliştirme çalışmalarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Temel İngilizce 

Hazırlık Programı Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi'ni (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü I 996- 1997 Öğretim Yılı Hazırlık Okulu ' nda Bir Uygulama) 

değerlendirmek, konuyla ilgili mevcut sorunları saptamak ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda bu sonıniarın çözümü için bazı öneriler getirebilnıektir. 

Bu araştırmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü I 996-

1997 Öğretim Yılı Temel İngilizce Hazırlık Programı'na katılan tüm öğrenci ve öğretim 

eleman l arından, ayrıca programdaki düzeylere göre belirlenmiş kurlardan, anket tekniği 

yoluyla program hakkında görüş istenmiştir. Bu görüşler arasındaki ilişkiler , kay kare 

istatistik tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Programa katılan öğrencilerin, programa 

girişteki ve programdan çıkıştakibaşarı durum l arını rabmsal olarak değerlendirebilmek için , 
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programdan önce ön-test olarak uygulanan ölçme aracı , daha sonra son-test olarak program 

sonunda tekrar uygulanmıştır . Öğrenci başarılarındaki farklılıklar, kişisel özelliklere göre 

değerlendirilmiştir . Bu verilerin analizinde " t" testi ve varyans analizi (ANOV A) kullanılmış 

ve anlamlılık ciüzeyi 05 olarak alınmı ştır. 

Yapılan çözümlemeler sonucunda şu sonuca varılmıştır : 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 1996 1 1997 Öğretim Yılı 

Temel İngilizce Hazı rlık Sınıfı Programı ' nın Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi ile ilgili 

olarak, programdaki düzeylere göre belirlenmiş kurların ve programa katılmış öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşlerine göre, araştırmada saptanmış sorunlara çözüm üretebilmek 

ve gelecek yıllarda bu programı kullanabilmek üzere, ayrıca bu programı arzu edilen boyutta 

geliştirebilmek için, ihtiyaçlar doğrultusunda ve süreç içerisinde yapılacak program 

değerlendirme ve geliştirme çalışınalarınma ihtiyaç olduğu belirlenmi ştir. Ayrıca bu 

araştırınada elde edilen istatistiki sonuçlara dayanarak, Eskişehir Osmangazi Üni versitesi 

Yabancı Diller Bölümü 1996 1 I 997 Öğretim Yılı Temel İngi l i zce Hazırlık Programı ' nın 

etkililiği ve işlerliği olduğu yargı sına varılını ştır 
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ABSTRACT 

The aım of this study was to measure the achievement levels of objectives for 

Preparatory Classes Course at Universites in Turkey. The subject involved in this study was 

Eskişehir Osmangazi University, Foreign Languages Department, the progr<ıın of Basic 

English Preparatory Classes Course students during the acadenıic year of 1996-1 997. The 

subjects of this experinıental study were matched according to the dinerence between the 

students ' pre-test ex:am scores, their post-test exam scores and their fınal English grades in 

Prep Classes via their sexes, their depaı1ments at the uni versi ty, their high school variati ons 

and their !eve! s of profıciencies in English at the progranıme. 

This study has been realized by the evaluation of the profıciency (success) test 

which was prepared by the testing office and applied as a pre-test before the programme 

and a post-test after the programme on all of the 243 engineering students attend ing the 

Prep Classes in the school terın of 1996 and ı 997. In the success test , ı 00 questions, 

related to Basic English (most of them were selected from TOEFL exam questions) 

contained in the Prep Class Course Programme, were included 

In addition. this study included a survey for the opinions and attitudes of the 

panicipants of this study which consisted of 243 students and the ı 6 leeturers about the 

programme The related data \:vas obtained in the surve:,.· test developed by the researcher. 

In order to collect the related data, the related literature was scanned and revised and then 

the researcher prepared the survey by discussing with the specialists after e:-.;amining simiıar 

research on the subject matter whi ch contributed to develop the questionaire used in this 

study. Descriptive research method was used fcır this paı1 of the study. The reıated data 

\vas analyzed by using frequency_ percentage, chi squa re and O 0) \vas accepted as the level 

nf signifi ca nce. 

Chapter I in cludes bad:grcıund information to the study related to variab les 

underlving the stud\' . The a inı of the study, assumptions ccı ncerning the programme anel 

students' background_ and the scope of the stucl~' in \\hich linıitation s are deseribed are 

included in this chapt er. lt i ncludes a brief review of lit erature ccıncerning Prep Classesat 



scı nıe uni versities in Turkey and al so a review of articles, text bcı oks and the present system 

app lied at the prep classesat Osmangazi University in 1996-1 997 

Chapter II includes the method of data collection . Analysis and interpretat i cı n of 

data and implications for this study are also presented in this chapter. 

Chapter III consists of general survey model occurrence levels of ainıs with respect 

to ind ependent vari ables that were fou nd out by analysing the data obtained with the aid of 

computer progranı SPSS, with a signifıcan ce level of .05. 

Chapter IV includes the sunımary and conclusion of the stud y as well as scı nıe 

impli cations for fiırther studies 

After statistical analysis in th is research the follcıwing results were obtained 

1. According to the levels' and participants ' (both the students and the in st nı cto rs) 

attitudes and expectations that curri culum objectives were reached to at a nıoderate level at 

the end of the program. The content of the curriculum had been selected with a moderate 

ccı n sideration It was cıbserved that the suffıciency of the techniques, methodologies, and 

the equipment and the tools or teaching aids were not suffıcient , but were fairl y gcıod . The 

results of evaluation in assesing this course had been partially succesful in nıeeting its 

established goals. Therefore, It was deternıined that the instructors and progranı designers 

tcıok precauticıns for the obj ectives of the program at a nıoderate level in order to reach to 

at the maximum extent pcıssible Some ditferences were determined in the cıp ini ons of the 

pa rti cipants and level s on curriculum which were gi ven via the tables in this stud y. 

1 The results were determined by statistical analysis for the second aim of the 

research are sunınıa r i zed belcw< 

a. lt v.;as deternıined that between the result s of the pre-test and the post -test 

there was n cı renıarkable ditference depending on the sex of the student s. 

b. There was ncı signiti cant ditference between the result s of th e pre-test and tlı e 

post-test depending on the status of the students (u nder graduate students and the students 

wlı n are abcıut to conıplet e Ph . Doctorate Program) 

c Betvveen the result s of the pre-test and the post-test , a signiti cant difference 

wa::; deternıin ed according to the levels of the students pre-internıediate group was nınre 

::;uccessful than upper- intermediate group and internıediate group 
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d. Between the results of the pre-test and the post-test, there was a very 

reınarkably significant difference between the under-graduate students of soıne engineering 

departnıents . 

e Depending on the type of the high school fini shed, there was a reınarkable 

ditlerence between the results of the pre-test and the post -test. 

3. The resu lt s of evaluation in this program showed that between the results of the 

pre-test and the post -test, there was a renıarkable significant difference for the post-test. If 

the difference between the results of the pre-test and the post-test is in favour of the post

test , this can be concerned as a supporting proof to show the program runs effecti vely. The 

occurrence level of aims of Eskişehir Osmangazi Uni versity, Foreign Languages 

Department, the program of Basic English Preparatory Classes in the school term of 1996 

and I 997 is satisfactory 

4. As to the results between the post-test and the fina! exam, it was di ognised that 

there was a significant difference which was in fa vour of the fina] exam. The reason might 

result from either the different reli abilities of the post-test and the fin a] exam estiınated by 

Kuder-Ri chardson 2 I formula or the students ' attitude to the post-test which wasn' t taken 

as seri ously as the final exam 

To conclude, the results of the study iınplies that the Basic English Preparotory 

Classes Programme at Osmangazi Uni versity during the academic year of 1 996- I 997 can be 

u sed as an effective programme after the studies of programme development 



DEGERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

İmza 

Danışman • Yrd. Doç Dr. Ferhan Odabaşı 

Üye f1oJ])r . -zc.(cJ i?ALP\ Nf\a.. 

Üye pçcf.~' . <?:,~thM Cf\N . .-:: . 9 ...:::;::=__ ~ c; l 

Tezinkabul edildiği tarih .. 5 ~ '3 :-: ~ bt:)~ . 

Tez" in. ilgili ~a s a ve ~· önetmeliklerin öngördüğü teknik ve bilimsel koşulları k a r şıladığı 'e 
a d ayın ' ·Eğitim Bilinı l eri (Eğitim Progranıları ve Öğretim) Anabilim Dalı " nda Yük sek Li sans 
derecesi almaya hak kazandığı anla ş ılmıştır. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Miıdürü 

\"ll 



ÖN SÖZ 

Bilim ve teknolojideki 21 . yy gelişmelerine paralel olarak , uluslararas ı kültür ve bilgi 

alışverişi ile teknoloji ve ticari i şb irliği yaklaşımı, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye 'de de ülke ve bireyin refahı için yabancı dilin öneminin aıimasına neden ol muştur 

Ülke politikası, ülke ekonomisi ve eğitim sistemi gibi çeşitli nedenlerle, hala bütlin öğretim 

basamaklarında çözünıleneıneyerek bir sorun olarak kalan yabancı dil eğitimi, Türkiye için 

bi limsel bir yaklaşınıla çözüme ulaştırılmas ı zorunluluğu olan öncelikli konulardandır 

Bireyin dil eğitimi için harcanan emek, eneıji, zaman ve para ülke genelinde bakıldığında, 

hem devlet hem de aile için, maliyeti yüksek yatırıınlardandır. Bu tür yatırımların boşa 

gitmemesi ve yabancı dil sorununa çözüm getirebilmek için, yabancı dil eğitim 

programlarının etkili bir şekilde geliştirilip, uygulanması ve süreç içerisinde program 

değerlendirme çalışmalarının yapıl ınası adeta bir başlangıç ve zorunluluktur. Böyle bir ülke 

gerçeğinden yola çıkılarak yapılan bu araştırma ile, Yükseköğretim Kurumlarında 

Uygulanan Temel Ingilizce Hazırlık Programları Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi 

(Eskişehir Osmangazi Üni versitesi 1996-1997 Öğretim Yılı , Yabancı Diller Bölümü Hazırlık 

Okulu 'nda Bir Uygulama) özellikle programın öğeleri yönünden irdelenerek 

değeri en dirilmeye çalışılını ştır. 

Bu araştırma_ pek çok değerli kişilerin destek ve katkılarıyla gerçekleşmiştir 

Araştırmaının her aşamasında değerli görüşleriyle beni ~·önlendi ren danışmanını Sayın Yrd 

Doç. Ferhan Odabaşı - ~ · a, ayrıca bu alanda uzmanlaşnıam için ilk günden yard ım elini uzat an 

Sayın Doç Dr Bekir Özer'e ve araştırma amaçlarının geliştirilmesinde katkılarını gördüğüm 

Savın Prof Dr Şetih: Yaşar·a_ ders ve tez aşamasında vardımlarını ve bilgilerini esirgemeven 

diğer Eğitim Bilimleri Bölüm hocalarıma ve asistan arkadaşlarıma içten teşeUürlerimi 

su na rı m. 

Araştırnı<m bir gereklilik olarak görüp izin \'erereh:, destekleyen Osmangazi 

Üni versitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Sayın Prof Dr lekeriva Altaç ' a ve başta Sa\'ın 

Öğretim Elemanı ..\\ ' Şe Dilek Keser·e olmak üzere_ araştırmada kullanılan ölçme a r açlarıncı 

ya nıt vererek bu araştırmava 1-:atkıda bulunan tüm öğretim elemanı arkadaşlarıma \ e 

sevu:ili öğrencilerime_ verilerin çözü mlenıne si s ıra s ında blıyük vardımlarını gördüğüııı 
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Biyoistatistik Bölüm Başkanı Sayın Prof Dr. Kazım Özdamar hocanıa ve Sayın Canan 

Demirüstü ' ne, tabloların hazırlanmasında yardımcı olan arkadaşım Sayın Arş . Gör. Handan 

Anıl ' a ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ercan Öngün ' e, değerli görüşleri 

için Prof Dr. Sabri Koç ' a, her konuda analitik düşünmenıi sağlayan ve yapıc ı ele şt irileriy le 

araştırmaında ve hazırladığım ölçme aracında yö n gösteren hocam Sayın Prof Dr Niyazi 

Karasar ' a teşekkürlerim sonsuzdur Araştırmanın başladığı ilk günden bu yana d esteği için 

Sayın Yrd. Doç . Dr. Bilge Siyahi 'ye, sabırlarıy la bana güç veren anneme ve ailenı ~ eş iın 

Yunusenıre Heper' e özellikle de, oğlum Deniz Efe 'ye ve kızını Çiğdem Suzan na 'ya 

müteşekkirim 

Birlikte üretmekle beni ödüllendiren herkese ~ vefa borcuımı ödemek ıçın bir 

araştırma yetmez biliyorum . 

Teşekkür hiç yetmez, minnettan m. 

Eskişehir, 1998 Şebnem Heper 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Problem 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi, bu kurumların özelliğine ve 

yabancı dil öğretimi konusunda benimsedikleri siyasaya bağlı olarak yürütülmektedir 

(Demirel, 1993 , s. 13) Yükseköğretim kurumları kendi siyasalarına uygun yabancı dil 

programı geliştirme ve uygulama çabası içinde olduğundan, Türkiye' de yükseköğretim 

kurumlarında uygulanan temel İngilizce hazırlık sınıfı programlarının amaçlarının 

gerçekleşme düzeyini değerlendiren bilimsel nitelikteki araştırınalar çok azdır. 

Sözkonusu bu çalışma, Türkiye' de yabancı dil eğitimi veren üniversitelerin hazırlık 

okulları amaçlarının gerçekleşme düzeyini incelemeye yöneliktir. Bu konuda veri len eğitim , 

üni versiteler açısından farklılıklar göstermekte olduğundan, topyekün program 

değerlendirme çalışmaları yerine, odaksal program değerlendirme ça lı şmalarına ihtiyaç 

vardır . 

Eskişehir Osmangazi Üni versi tesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1993/ 1994 

öğretim yılında uygulamaya konulan yeni hazırlık programı ile Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği öğrencilerine ilk kez zorunlu İngilizce Hazırlık Programını uvgulanıı ştı r 'e 

ı 996 - ı 997 öğretim ,-ılına kadar hazırlık sınıfları İngilizce öğretimi nde, herbir temel dil 

becerisi (di nleme. okuma. konuşma ve yazma) ayrı ayrı ders şeklinde (segmental /seperated 

skills) öğret ilerek. öğretim sürecinde yer almıştır .Ancak herbir becerinin öğret ildiği dersler 

arasında içerik olarak belli bir eşgüdünı sağlanama ıııası . programın başarısında isteııileıı 

ııit el iğe ulaşmakta problem varat mıştır Bövle bir programda anıaçiara ne derece 

ulaşıldığının bilimsel olarak saptanmaması ve öğrenci başarısının istenilen düzevde n lmaımı s ı 

bu lıni, · ersitede prngram değerlendirme ihtiyacını dnğurıııuş ve diğer üni versi te lerde 

uygulanan temel İngilizce hazırlık programlarının araştırılması gereğinin iinenıını orta\<I 

çıkarımştır Bilkent Üni versitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Hazırlık Okulları 

prngraml arı ı 99 ) - ı 996 öğretim yılında incelenerek 'e bu üniversitelerde görevli liğretiııı 
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üyelerinin önerileri alın arak, Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık 

Okulu ' nda uygulanan Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın değiştirilmesine karar alınmıştır. 

Bu karar doğrultusunda ı 996- ı 997 öğretim yılı başında, yapılan araştırmalar ışığında ve 

geçmiş yıllarda uygulanan progranıdaki dersler ve kazandırılacak dil becerileri arasındaki 

mevcut koordinasyon eksikliği nedeniyle ve buna bağlı sorunlara çözüm bulma amacıyla 

öğrenci ihtiyaçlarına göre, hazırlık sınıflarında, içerikte belli bir materyal seri sine bağlı olarak 

öğretimde tünıleşik beceri yaklaşımını (integrated skills) içeren program uygulamasına 

geçilmiştir İkinci dil progranıları üzerine yapılan son dönem taı1ışmalar, yabancı dil 

iletişiminde içsel etkileşimli araçlar olarak kabul edilen dört temel dil becerisinin (konuşma, 

dinleme, okuma ve yazma) eş zamanlı olarak öğrencilere öğretilmesi ve bir materyale bağlı 

içerik odaklı yöntemlerin kullanılmasını içeren tümleşik beceri yaklaşımıyla yabancı dil 

ediniminin önemini ve etkililiğini vurgulamaktadır Yabancı di l öğreniminde tümleşik beceri 

yaklaşımı yapısı, ikinci dili öğrenenlere sınıf içinde, hedef dildeki tüm dil becerilerini aynı 

anda edinme ve pratik yapma fırsatını vermesi nedeniyle, tüm dil becerilerinin gelişimini 

hızlandırarak, yabancı dil öğretimindeki başarıyı artırmaktadır (Searfoss, L and T. Bean, 

1991) 

Öğretim sisteminde yapılan değişikliklerle Program Geliştirme Birimince belirlenen 

genel hedefler ve özel hedefler doğrultusunda, içerik ve materyal seçimindeki incelemeler 

sonucunda bu programın amaç ve yapısına uygun görülen Heinemann yayınlarının Highlight 

serisi, ders kitabı olarak programa katılan tüm öğretim elemanları tarafindan kabul 

edi l miştir 

Programların gerçekleşme düzeyi ile ilgili genel olarak bir ölçüt vermek ge rektiğinde 

tam öğrenmede esas a lınan oranlar (% 75 - % 80 ve:·.ra % 85) benimsenmelidir (BaykuL 

1992, s.9 1 ). 

Bloom tam öğrenme kuramında, başarıdan söz edebilmek için, öğrencilerin venı 

da vranışları öğrenme \eterliklerinin en az% 75 - % 85' e ulaşması gerektiğini heliı1miştir 

(Özçelik, 1995_ s351) 

Erden ise. uvgulanan eğitim programlarının amaçlarının gerçekleşme düzeyinin % 90 

veya %ı 1 OO'üne ulaşması halinde o programın etkili ve mükemmel olduğunu ifade 

etmektedir. Ancak. öğrencilerin giriş da vranışlarındaki farklılıklar veya moti' asyon 

eksikliği . programın m gulandığı eğitim ortamı. öğretme vöntemleri. araç - gereç yetersizliği 



gibi pekçok değişken programın amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirnıektedir Kaliteli bir 

eğitimde öğrencilerin ortalama başarısının en az% 70 - % 80 ' e ulaşması gereklidir (Erden, 

ı993, S. 78) 

Yukarıdaki görüşlerin ışığında, bu programda yeterli öğrenilnıe ölçütü Esk işehir 

Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ' nce% 70 olarak belirlenmiştir 

Öğrencilerin İngilizce yeterliklerini ve seviyelerini tespit etmek amacıyla dönem 

başında uygulanan yerleştirme sınavına göre ı 00 soru üzerinden 70 ve üstünde puan alan 

öğrencilerin İngilizce düzeyleri yeterli görülerek, bu öğrenciler hazırlık sınıfından muaf 

tutulmuş ve 0- 19 arasında not alan öğrenciler alt-orta, 20-39 arasında not alan öğrenciler 

oı1a, 40-59 arasında not alan öğrenciler ise üst-oı1a olarak gruplandırılarak , hazırlık 

sınıfıarına yerleştirilmişlerdir Yerleştirıne sınavında 60 ile 70 puan arasında not alan 

öğrenciler, değerlendirme akabinde hemen kurulan jüriler tarafından İngilizce sözlü sınavına 

alınarak bu sınavdaki başaniarına göre ya hazırlık sınıfından muaf tutulmuşlar, ya da Temel 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' na kabul edilmişlerdir 

Progranı değerlendirmede temel amaç, eğitim programlarının etkililiği hakkında 

yargıda bulunmak ve programdaki aksaklıkların, programın hangi öge ya da ögelerinden 

kaynaklandığını belirleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamaktır (Erden. 

ı995, s. ı O) Bu temel amaç doğrultusunda, şu sonuçları elde etmek için progranı 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır (Thorpe, ı988. s. 7) 

ı. Programın amaçlarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi. 

' Dersin ya da araç-gereçlerin hakkında bir yargıya varmak. 

3 Programdaki girdilerin belirlenmesi . 

4. Katılımcıların programa ilişkin tutunılarının saptanması 

:'i Programın amaçlarını gerçekleştirmeye vöııelik ilerlemeler konusunda düzenli geri 

bildirim (dönüt) sağlanması 

6. Programın çıktilarını etkileyen faktörlerin bulunması 

Biçiııılendirici \'a da durum muhasebesine dönük değerlendirmenin as ıl amacı 

programın etkililiğini i~lçmek değiL programı geliştirmek ve amaçları gerçekleştirmek için 

gerekli bilgileri sağlamaktır Bu tür değerlendirme. genellikle progranı u vgulaması 

tamamlandığında programın etkisini belirlerken, programın başarılı olup olmadığı 

konularında bilgi toplama amacına lıizıııet ettiğinın bir gi~stergesidir Bii\·le bir 



değerlendirmeye dayalı olarak verilecek kararların, geniş ölçekli olacağı ve program 

geliştirme çalışınalarında önemli değişikliklerin yapılınasında kullanılabileceği anlamına 

gelmektedir (Tekin, 1979, s. 27). 

Bu programın gelecek öğretim yıllarında geliştirilerek kullanılınası planlandığından, 

1 996- 1 997 öğretim yılında söz konusu programının amaçlarının gerçekleşıne düzeyinin 

saptanması, program değerlendirme çalışınalarının önemli bir boyutunu uygulanıaya 

geçirecektir Eğitimin niteliği büyük ölçüde, uygulanan programlara bağlıdır Programlar 

geliştirildikçe eğitimin niteliğinin de aı1ınası gerekir Türkiye 'de gözlenen yabancı dil 

öğretim sorununun temel nedenlerinden biri olarak, sağlıklı ve tutarlı yabancı dil öğretim 

programlarının uygulanaınayışı ve program değerlendirme çalışınalarının ek s ikliği 

gösterilebilir (Erden, I 993, s.!). Bu tür program değerlendirme çalışınaları sonucunda, 

temel İngilizce hazırlık sınıfı progranılannın yeterli ve yetersiz yönleri belirlenerek mevcut 

aksaklıkları ortadan kaldırmak için süreç içerisinde bu konudaki program geli ştirme 

çalışınalarının iyileştirilmesi sağlanacaktır 

Araştırmanın problemine destek olabilmesi açısından, öncelikle yabancı dil öğretimi , 

Türkiye 'de ~·abancı dil öğretiminin gelişimi, yabancı dil öğretim programları ve Türk 

Üniversiteleri Hazırlık Okulları ' nda uygulanan temel ingilizce hazırlık progranıları konuları 

üzerinde durulmuştur 

Yabancı Dil Öğretimi 

Yabancı dilin önemine inanan birçok gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke. 

vatandaşlarının :: abancı dili öğrenebilnıeleri için her türlü maddi ve manevi desteği sağlama 

çabası içindedir Türkiye 'de de. devlet yabancı dil öğret iminin yaygınlaşması için çaba sarf 

etmekte ve \abancı dilin daha etkili bir şekilde nasıl öğretileceğine ilişkin (ınleıııl e r alıııa 

voluna gitmektedir. Türkiye'de "yabancı dil bilen insan \etiştirıııek" bir eğitim lıed etilılarak 

lılıkümet programına girmiştir (:1 1 Aralık 1 9'/:!.,7 tarihli R.G ). 

Yabancı dil bilen insan yet iştirmek hedefinin hüklıınet programına girınesind e n nn \· ıl 

geçmesine rağmen \e vabancı dil eğitiminin önemli kabul edildiği 2000' 1i :: ılların başıııda 

Türkiye'de hala vabancı dil öğretimine ait araştırmalarda. yabancı dil öğretiminin istenilen 

nitelikte olmadığı gi1rüşü mevcuttur (Özer. 1 9R-t : Sözer 1984, Arınan , 1 () lJO: Karaı aş. 

] C) C)4 ) . 



İçinde yaşadığımız yüzyılda, yalnız ulusallığın değil , anadilin sınırlarının da içinde 

kapalı kalmamanın ve bu sınırları aşınanın, dolayısıyla dünyaya açılınanın gerekliliği 

taıiışılamaz olduğu konumda, Türkiye' de orta ve yükseköğretimde ikinci bir yabancı dil 

öğretiminin de kapsama alınması zorunludur (Sayın, 1993, s. ı 0). İş ilanlarında ikinci bir 

yabancı dil bilen elemanların talep edildiği günlerde, bu konudaki arz talep dengelerinin 

sağlanınası için Türkiye'de özel dersane ve yabancı dil kursları kurtımiaşmış ve sayısal 

olarak belirlenen 285 yabancı dil kursuna devam eden yaklaşık 70000 öğrenci , yabancı dile 

verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cumhuriyet Dergi, 8 Kasım ı 992) 

Yabancı dilin gerekliliği, gerek birey düzeyinde, gerekse devlet düzeyinde 

kavranınışken, verilen yabancı dil öğretimi yeterli ve işlevsel midir? Eğer değilse, yeterli ve 

işlevsel olabilmesi için Türkiye'de neler yapılabilir? Gelişmekte olan Türkiye, yabancı dil 

öğretiminin nice! boyutunu yakalaınıştır. Ancak, nitelik yönünden neden istenilen noktaya 

gelinemediğini anlamak için, yabancı dil öğretim programlarının ve bir yabancı dil öğretim 

programında nelerin yer alınası gerektiği gözden geçirilmelidir (Odabaşı, ı 997) Yabancı dil 

öğretim programlarını irdeleıneden önce, yabancı dil öğretiminin gelişimini incelemek 

yerinde olacaktır. 

Türkive'de Yabancı Dil Öğretiminin Gelişimi 

Türkiye 'de yabancı dil öğretim etkinlikleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

Enden..ın okullarında Arapça ve Fransızca öğretilmesiyle başlamıştır . Osmanlı - Batı 

ilişkilerinde ise. dil açısından en önemli gelişıneler Yirmisekizinci Mehmet Çelebi Efendi ' nin 
. 

1720 yılı nda Fransa 'ya özel elçi olarak gönderilmesi ile anlam kazanmıştır. Bu olay, Türk 

bilim ve kültürünün batı kaynaklarıyla ilişki kurmasının başlangıcı sayı lmaktadır. Fransa ' da 

Said Mehmet Efendi'nin bir yıl boyunca Fransızca öğrenmesi \~·e Macar asıllı ib rahim 

Müteferrika ile Türkive 'de ilk kez bir basımevi kurulma sına öncülük etmesi, yabancı dille 

kültürel etkinliklerin bağıntılı olarak batıya dönük gel i şme gi'ıstermesinde temel 

oluşturmuştur Bu basımevinin ilk yayınları arasında bir Fransızca si'ızleık (Vankulu 

Sözlüğü) ve Fransızca vazılm ı ş bir Türkçe dilbilgisi ( 1730) yer almaktadır . Bu eserler diller 

arası etkileşim olayı bakımından büyük önem taşımaktadır (Cem, 1978, ss . 4~ -45) Bu 

dönemde açılan Mühendishane-i Bahrii Hümayun ( 1773), Mühendishane-i Berr-i Hümayun 

( 1 796), ve Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Ma'ımıre'de ( 1827) Fransızca öğretimine 
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başlanmıştır Tanzimat döneminde yabancı dille (Fransızca) öğretim yapan ilk ortaöğretim 

kurumu Galatasaray Lise ' sidir Tanzimat döneminde yabancı dil olarak Fransızca öğretimi 

gözdeyken, Meşrutiyet döneminde Alınanca ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ingilizce 

öğretimi popüler olmuştur. Bunun nedeni savaş sonrası oluşan politik gelişmelerle, bu dili 

konuşan ülkelerdeki teknolojik ilerlemeler ve kültürlerarası alışverişe dayanan yoğun 

ilişkilerdir 

Cumhuriyet döneminde yabancı dil, ortaöğretim kurumlarında başlangıçta takviyeli 

dil öğretimi olarak başlamış, daha sonra yabancı dilde eğitim ve öğretim yaygınlaşmıştır . 

193 1- 1932 Öğretim yılında TED tarafından ilk kısmıyla öğretiıne başlayan Ankara Kolej i 

1951 - 1952 dönemine kadar takviyeli İngilizce öğretim yapmış, bu öğretim yılından sonra 

İngilizce eğitim ve öğretim başlamıştır (Demirel, 1990, s. 12) 

Türkiye ' de yabancı dil öğretimi, aı1an bir hızla yaygınlaşmaktadır 1993 Yılı itibari 

ile ülkede 230 Anadolu Lisesi bulunmakta ve bunların 214 ' ünün eğitim yaptığı yabancı dil 

İngilizce, 13 'ünün eğitim yaptığı yabancı dil Almanca, 3 'ünün yaptığı yabancı dil ise 

Fransızca' dır (MEB, 1993) 1991 Öğretim yılı itibariyle Türkiye· de ortaöğretim düzeyinde 

yabancı dille öğretim yapan özel Türk okullarının sayısı 250. dir (MEB, 1991 , s. 77) 

Türkiye'de 1997- 1998 öğretim yılına kadar, yabancı dil eğitimini gerçekleştirme 

görevi, oı1aöğretim ve yükseköğretim kurumlarımn üzerinde olup, yabancı dil 

programlarının en uygun biçimde yürütülerek beklenen amaca varılmasından bu kurumlar 

sorumluydu. Oı1aöğretim kurumlarında yabancı dil eğitimi Mi lli Eğitim Bakanlığı'nca 

yürütülnıekte\·di Bu kurumlar yabancı dil açısından iki avrı kümeele toplanmaktavdı 

Birinci kümeele ver alan okullarda bir yıl sü reli hazırlık sı nıflarında yabancı dil eğitimi yoğun 

olarak veri lirken (Anado lu Liseleri. Darülşafaka Lisesi . Galatasaray Lisesi). ikinci kümede 

yer alan okullarda ise haftada sınırlı saatlerde yabanc ı dil eğitimi veri ldiğinden. yabancı dilek 

istenilen düze::e erişilemediği görtilmektedir 

Türkive'de vabancı dil öğretimi. gelişiminden de anla~ılacağı gibi Cılkenin siyasi \C 

sosyal yapıSl\· la koşutluk gösterdiğinden. eğitim sistemimizdeki deği~iklikler duğrultusuncLı 

etkilenmektedir !907-1 CJCJS öğretİnı vılından itibaren be~ vıllık ilknkullar, resmi ularak sekiz 

y ıllık ilk öğretim kurumları haline dönüştürüldüğündeıı \ aha ncı dil eğitimi, bu kurumlarda -+ 

sın ırta başlamak üzere haftada belli saatlerde verilme karaıwla ilki'ığ retim kunımlarınd<ı ders 

nlarak ver alımıktadır Iletişim teknolojisinin ha~ döndüıüı hızla geli~tiği dCıııvamızrLı 
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yabancı dilin vazgeçilmez bir iletişim aracı olduğu kabul edilmektedir. Türkiye ' nin bütün 

dünya ülkeleri ve özellikle Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yanında, bilim dünyasında da hak 

ettiği yeri alması ve çağdaş uygarlığa ulaşması için bir yabancı dil bilmek gerekmektedir. 

Kısa vadede ikinci, hatta üçüncü yabancı dil ihtiyacı da kaçınılmaz olacaktır. İlkötrretim 
~ 

okullarında 4. Sınıftan itibaren konulan zorunlu yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin 8 y ıllık 

temel eğitim sonunda İngilizceele oı1a seviyeye getirilıneleri, orta öğretim kurumlarını 

bitirdiklerinde ise ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip kılınmaları hedeflenıniştir (MEB 

Tebliğler Dergisi, 1997, s. 606) 

Türkiye 'deki yükseköğretim kurumları , etkinliklerini yüksekokullar, akademiler ve 

üniversiteler olarak, değişik yapı ve programlarla sürdürmüşlerdir. Bütün bu kurumlarda 

izlenen yabancı dil eğitimi de, amaç, önem ve uygulama açılarından farklı olmuştur 

Yükseköğretim kurumlarının izledikleri yabancı dil politikasının ve dil eğitimine verdikleri 

önemin, elde edilecek başarıda büyük bir payı bulunmaktadır. 1981 yılında yürürlüğe giren 

2547 sayılı yasa ile, yabancı dil eğitiminde ortak bir politika oluşturulmuştur Ancak 

yükseköğretim de uygulanacak yabancı dil eğitimi programlarının amacı , bir ölçüde ilgili 

yükseköğretim kunımunun kendi özel amacıyla uyum içinde olmalıdır. Yabancı dil 

programları öğretim elemanları ve uzmanlarca, deneyimler ve gereksinimler doğrultusunda , 

ekonomik koşullarda göz önüne alınarak süreç içerisinde düzenlenmelidir (S özer, 1984, ss 

14- ı 6) 

Yabancı dil öfrretiminde nitelik bakımından istenilen hedefe ulaşmak için, yabancı dil 

prograıJarının belli- bir sistemde neleri içermesi gerektiği . gözden geçirile:·ek. süreç 

içerisinde geliştirilmelidiı"' Bu nedenle bu çalışmada öncelikle genel olarak yabancı dil 

öğretim programları hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır 

Y:ıh:ıncı Dil Öğrrtinı Prognınıl:ırı 

Bloom·a göre eğitim. bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yo lu ile istendik yi'ınde 

ve bir dereceve kadar kalıcı değişmeler mevdana getirme sürecidir . Ürün olarak eğitim ise. 

böyle bir süreç sonunda oluşan davranış değişmelerinin bütlınüdür (Özçelik !995, s 34Cı) 

Ertürk ise, eğitimi "bireyin dananışlarında kendi yaşantısı yoluvla ve kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme süreci'' olarak tanımlamaktadır (Ertürk. !091, s. 1 2) En genel 

anlamıvla eğitim. birevin davranışlarını geliştirerek iyileştirme işidir ve bir dananış geliştirme 



süreci olup etkileşimle gerçekleşmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ' ndaki 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının ikinci maddesinde de beliı1ildiği gibi, "bireylerin 

bedensel, zihinsel, ahlaksal , ruhsal ve duygusal yönlerden bir bütün olarak dengeli ve sağlıklı 

bir şekilde gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip, özgür ve bilimsel düşünebilen , ge ni ş bir 

dünya görüşü olan, insan hakl arına saygı duyan, kişilik ve girişime değer veren kendini 

içinde bulunduğu topluma karşı sorumlu hi sseden, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 

yetiştirmek" için bilimsel bir tutum ve davranışlar kazandırmak gereklidir (M E TK, ı 993, 

s 7) Bireyin iyi yet i şmesi için yukarıda bahsedilen tanımlardaki "istendi k ve kasıtlı " s ıfatları. 

eğitim programının tanıınında açıklanmak zorundadır. Çünkü eğitim programı~ 

"öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faali yetlerin 

tamanııdır (Doğan, I 974, s.3 6 I) . Eğitim programı; hedef, içerik, öğretim süreçleri ve 

değerlendirme olmak üzere dört ögede 1 oluşmaktadır. 

Programı oluşturan bu ögeleri kısaca açıklamak gerekirse; hedef, bireyde bulunması 

istenen özellikleri ve bu özelliklerin göstergesi olarak bireye kazandırılacak davra nı ş ları 

belirlemektedir ve "neyi, niçin öğretiyoruz'~ " sorusunu cevaplamaktadır (Çilenti , I 984. s. ı)) 

Hedefler, eğitimle bireye kazandırılabilecek nitelikte özelliklerdir. Hedefler davram şa 

dönüştürülebilecek \'e öğrenme özelliğini beliı1icek nitelikte olmalı ve öğrennıe ürününü 

beli ı1 melidirler A~rrıca hem kapsamlı ve sınırlı olmalı hem de ilgili konu i çeriğin i be li rtıne li 

ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri taşıyıp, kapsadığı alanın niteliklerine ve basamakianna 

uygun olarak birbirlerini desteklenıelidirler (Sönmez, I 985, s. I 8). 

İ çeri k ögesi ise neyin ögretileceği sorusuna yanıt arar, bir ba şka dey işle öğrenci l ere 

kazandırıl aca k davranışların hangi bilgi içeriği ile verileceği bu ögede belirl enir (Yaşar. 1990. 

s 6) Hedeflere ulaşmacia işe k oşulacak içeriğin belirlenmesi gerekir. içerik davranı ş l arın 

uvgula nacağı yaşam ala nı kap sa ınıdır Belirl enen içeri k hedefve davranışlara. öğrencinin ilgi 

ve ihti vaçlarına uvgun. öğrencinin yaşantıianna uvgulanabilir, sosyal ve kül türel gerçeJ.:Ierle 

tutarlı. kapsamlı ve ::; ınırlı. geçerli , önemli ve öğrenilebilir olmalıdır (Saylan, 1 0CJ)_ s. ~ .1) 

Öğretim süreçleri ise na s ıl sorusuna ya mt getirmekte ve bir eğitim sürecinde 

i'ığ retm e- öğrenme i~lerinin nas ıl o l acağı na rehberlik etmektedir. Bu süreç içeris inde hangi 

öğretme yöntem ve tekniklerine. hangi araç ve gereçlere yer verileceği belirlenir. lpucu. 

dönüt, düzeltme ve pel-:iştireçlerden nasıl ya rar l a nılacağı bu boyutta ortaya konmak t adı r 

1982 Ekim ayında :\vrupa Konseyi ile l\1illi Eği tim Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri 
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" Yabancı Dil Öğretim Programları" konulu seminerde belirlenen belli başlı yöntemler 

s ınıflanıası esas alınmıştır. Türk ve Avrupalı uzmanlar tarafından benimsenen bu yöntemler 

a. Dilbilgisi -Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method) 

b Düzvarım Yöntemi (Direct Method) 

c. Kulak-Dil Alışkanlığı Y öı1temi (Audio-Lingual Method) 

d. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı (Cognitive-Code Approach) 

e. İletişimci Yaklaşım (Communicative Approach) 

f Seçmeli yöntem (Eclectic Method) 

şeklinde olmuştur (Demirel, 1993, s. 3 1) • 

Değerlendirme ögesi ise hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği, istendik ve kasıtlı 

davranışların geliştirilip, geliştirilmediği sorusuna yanıt arar Program tasarı sının sürekli 

gözden geçirilerek gerekli düzeltme ve geliştirme işlemlerinin yapılabilmesi için hedeflere 

ulaşılıp ulaşılmadığını, program tasarısı elemanlarının ve tasarının etkililiğini inceleme 

sürecidir Değerlendirme, hedefler, davranışlar, içerik ve öğrenme fırsatlarıyla tutarlı, 

anlaşılabilir, güvenilir ve geçerli, bütüne yönelik ve sürekli olmalıdır (S aylan, 1995, s. 54) 

Program değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları yardımıyla hazırlanıp uygulanan 

eğitim programlarının etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın 

amaçlarıyla karşılaştırıp yorumlama ve programın etkili olup olmadığı hakkmda karar verme 

sürecidir (Erden, 1993 . s.9) 

Eğitim prL)gramlarının özel bir alana uygulanmasıyla gerçekleşen yabancı dil öğretim 

programlarında da bu döı1 öge yer almaktadır. Her disiplinde eğitim programlarının kendine 

göre bir uygulama s ı 'ardır. Yabancı dil öğretimi açısından eğitim progranıının öğe leri 

arasınd a ki etkileşim tek bir boyutta ele alınmanıaktadır. Bir yaba ncı dil eğitim programı. 

sözkonusu dilin öğretiminin ya nısıra . o dilin kültüriıııü kavrayabil meyi, o dilde ileti~inı 

kurahilmeyi , -e bu etkinlikleri diğer dillerle karşılaştırmayı gerektirir Bu i~leıııi veri ne 

getirirken hedetlerin hepsi eşit önem taşıma~rabilir. ÖrneQin, iiQrenilen dil bir başka dille 
~ ~ 

karşılaştırıldığında gerek diL gerekse kültür açısından ,·eterli düzevde transfer vapa hilııı e 

hedeiine erişilnıelidir. Bu hedetlere ulaşıııada izlenecek yöntemler de farklılık gösterir . ,\ynı 

şekilde değerlendirme ögesi de tek boyutlu değildir. Değerlendirme vapılacak alanlar şö\ le 

sıralanabilir: eğitimi alan hedef grup, eğitimin amacı, u~'gulanan eğıtımın konusu, vö ntem. 
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eğitim ortamları, maddi kaynaklar, zaman faktörü, bulgular, sonuçlar ve takip etme 

(Hargreaves, I 989, ss. 36-45) 

Bir yabancı dil eğitim progranıının değerlendirme çalışmasında şu sorulara yanıt 

aranmalıdır 

I. Yabancı dil eğitim programının amaçlarının gerçekleşme düzeyi nedir'! 

2. Yabancı dil eğitim programında var olan temel aksaklık ve eksiklikler nelerdir'i 

Yabancı dil öğretiminde etkili eğitim programlarının hazırlanması gereklidir. 

Hazırlanan yabancı dil programlarının başarılı olabilmesi de ancak iyi bir yabancı dil 

öğretimi ile mümkündür Yabancı dil programında yer alan amaçlar, öğrencilerin 

beklentilerine, ihtiyaçlarına, hazır bulunuşluk düzeyine uygun mu'! Amaçlar, konu alanının 

özelliklerine uygun mu'! Amaçlar gerçekleştirilebilecek nitelikte mi'! Yabancı dil dersinde 

yer alan bilgiler çağdaş mı'! Verilen bilgilerin sunuluş sırası, öğrenme ilkelerine uygun ımı'! 

Yabancı dil dersinde kullanılan yöntemler etkili mi'! Öğretmen davranışları öğretim 

ilkelerine uygun mu'J Tüm bu soruların yanıtlanması ancak yabancı dil programlarının 

sürekli değerlendirilmesi ve yabancı dil programında belirlenmiş amaçların, gerçekleşme 

düzeyi hakkında yargıva varmak ile mümkündür 

Ancak, eğitim programları gelişi güzel geliştirilemezler Programları daha etkili hale 

getirecek doğru kararların alınabilmesi, bu kararların dayanaklarının bilimsel çalışmalarla 

araştırılmasına ve u~'gulamaların değerlendirilmesine bağlıdır (Erden, 1993, s 1) 

Türkiye· de yabancı dil öğretiminde program geliştirme çalışmalarına ilk kez I 972 

yılında. I I Şubat tarihli ve 639 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay ı ile Taliın ve Terbive 

Dairesi'ne bağlı olarak kurulan "Y abancı Dil Öğretimini Geliştirme Merkezi" taratlııdaıı 

başlanmıştır (Yalçınka\ 'a , 1979. s. 7 I) Ancak merkezdevapılan çalışmalar incelendiğinde . 
:i 

daha çok hedef w içerik boyutlarında çalışmalar yapıldığı. öğretim süreçleri ve progranı 

d eğ erlendirme çalışıııalarıııa fazla ver \ ·e rilmediği gözlenmektedir (Odabaşı, !997. s c!) 

Türkiw-de \übeköğretiın kurumlarında hazırlık okulları uygulamaları hakkında bilgi 

vermeden önce. tüm üni versitelerin hazırlık okullarının amaçlarına ışık tutan ve teıııel 

oluşturan "Yükseköğretimin Amaçları ve Görevleri .. hakkında bilgi vermek konumııı daha 

da ivi anlaşılabilmesi açısından yerinde olacaktır 
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Yiikseköğretimin Amaclan ve Görevleri 

Milli Eğitim Temel Kanunu ' na göre, yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli 

eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 

I) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultu sunda 

yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki 

insangücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 

2) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak ; 

3) Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel 

sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirilecek inceleme ve araştırmalarda 

bulunmak. 

4) Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunlarını , 

Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak 

sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve 

araştırmalan sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek. 

5) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini 

sağlayan her türlü yayınları yapmak 

6) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltİcİ ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini sözle_ yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır 

2647 sa~·ılı Yükseköğretim Kanunu ' nda saptanan yükseköğretimin amaçları , Milli 

Eğitim Temel Kanunu-ndakilerin benzeridir Yalnız, Yükseköğretim Kanunu, 

üniversitede öğrencilere kazandırılacak davranış modelini (eğitsel amaçları) da 

göstermiştir Üniversiteler öğrencilerini : 

I) Atatürk İnkilapları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milli\'etçiliğine bağlı: 

2) Türk Milleti'ni milli. ahlaki , insani_ manevi \e kültürel değerlerini taşıyan : Tiırk 

olmanın şereh·e mutluluğunu duyan, 

3) Toplumun \ · ;mıı'ını kişisel çıkarının üstünde tutan, 

4) Türki~' e Cumhuriyeti Devleti'ne karşı göre\ ve sorumluluklarını bilen \'e 

bunları davranış haline getiren: 

5) H ür \e bilimsel dü şün ce gücüne. geniş bir dünya görünüşüne salı ip . iıısaıı 

haklarına savgılı. 
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6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş~ 

7) ilgi ve yetenekleri yönünde yuı1 kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek~ 

aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri , davranış 

ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştireceklerdir (Başaran, 1993, s. 99-1 00) 

Yükseköğretimin amaç ve görevleri, üniversitelerdeki eğitim sisteminin temelini 

oluşturduğundan, hazırlık okullarının amaçlarını kapsamakta ve başanya ulaşmak için 

geliştirilmiş ve organize edilmiş bir plan olarak kabul edildiğinden yükseköğretim 

kurumlarındaki eğitim sisteminin bütününü etkileyecek bir faali yet olarak görülmektedir . 

Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik ögelerden oluşan dirik 

bir öıiintü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 1991 , s. 2). 

Yukarıda verilen bilgilerin ışığında, yükseköğretimin amaç ve görevlerine dayalı 

olarak genel hedefleri belirlenmiş , Türkiye 'de yabancı dil eğitim veren bazı özel ve devlet 

üniversitelerinin hazırlık okullarında uygulanan, yabancı dil eğitim programlarının 

irdelenmesinde yarar vardır. 

Tiirkive'de Yabancı Dil Eğitimi Veren Üniveı·sitelerin Hazırlık Sınıfları Uvgulamaları 

Türkiye' de yabancı dil eğitimi veren üniversitelerin hazırlık okullarındaki progranılar 

yapısal olarak (seviye tespit sınavlarının niteliği , düzeylere göre kurların oluşturulması_ 

materyal seçimi ve kullanımları, ders saatleri gibi konular) farklılıklar göstermektedirler 

Aşağıda bahsedilen üni,·ersitelerin hazırlık okulları betimsel olarak incelenmiştir Bu 

araştırınada bahsedilen üni versitelerin gönderdikleri bilgi kitapçıklarından yararlanılmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Üni versitenin her seviyesinde öğretim. İngilizce olarak 

yapıl maktadır Öğrencilere uygulanan yeterlik sınavı ile ingilizce düze)deri sapta nır. Bu 

s ına vda başarı gö steremi~~ e nler veya sınava girmeyenler YDYO Temel ingilizce Bölümü'ne 

alınırlar. Birinci dönem gruplandırma ve haftalık ders saatleri Yeterlik s ına v ı ,.e\a 

verleştirme sınavı so nuçlarına göre Temel ingilizce Bölümü dört gruba ayrılırlar . C.i st düzey 

( Upper-lntermediate) haftada 1 ~ veya 20 ders saati , oı1a düzey (lntermediate) 20 ders saat i, 

az bilenler (Eiementary) 2~ ders saati , hiç bilmeyenler (Beginners) 30 ders saati ingilizce 

görmektedir Bir önceki akademik yılda ~ C) 49- 49 ~ O arası bir not ala rak kalan. ikinci ,.ıl 
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öğrencileri için haftada 20 saatlik bir prep grubu açılmaktadır. Birinci ayın sonunda verilen 

birinci ınid-terın sınavı sonunda prep grupları arasında. öğrencilerin ncıtlarına göre transfer 

mümkündür. Birinci dönem sonunda üst düzey grubu öğrenciler, aldıkları ınid-term 

notlarının oı1alaınası 80 ve üstü olduğunda Ocak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar 

Bu sınavda 60 ve üstü not alan öğrencilerin Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı ile ili~iJ,:J e ri 

kesilir ve bölümlerine kayıt yaptırırlar. İkinci dönem gruplandırma ve haftalık ders saat leri . 

Üst düzey (Upper-lnterınediate) haftada 15 veya 20 ders saati , oı1a düzey (lntermediate) 20 

-25 ders saati, alt-oı1a düzey (Pre-interınedi ate) 25-30 ders saati İngilizce görmektedir 

Öğrencilerin yıl içi başarı durumlarının değerlendirilmesi: Birinci dönem; M id-Terın Sınavları 

% 25, Pop Quizler% 1 O, Sınıf İçi Başarı Notu %1 O İkinci dönem; M id-Terın Sınavları % 

35, Pop Quizler% 10, Sınıfİçi Başarı Notu %10. Toplam% 100 Yıl içi değerlendirmeleri 

50-5 9 olan öğrenciler yeterlik sınavına alınınazlar. Bu öğrenciler isterlerse yaz okuluna 

kayıt yaptırarak katılırlar ve yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sınavını alınaya hak 

kazanırlar. Yıl içi değerlendirmeleri 49 ve altı olan öğrenciler yıl sonu yeterlik sınavına ve 

yaz okuluna katılamazlar. Bu öğrenciler sadece Eylül ayında verilecek olan İngilizce yeterli].; 

sınavını alabilirler. Bu sınavda başarısız olmaları halinde, bir sonraki öğretim yılında Temel 

İngil i zce Hazırlık Sınıfı derslerine devam edemezler. ancak o yıl Eylül ayında verilecek 

İngilizce yeterlik sınavını alabilirler. Başarısızlık nedeni ne olursa olsun tüm öğrencilerin 

Eylül ayında verilen yeterlik sınavına girme hakları vardır. Yaz okulu Haziran ayında verilen 

yeterlik sınavından iki hafta sonra yaz okulu başlar ve dört hafta sürer Günde 6 saat ders 

yapılır Yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sınavından 60 puan alan öğrenciler 

ba şarı lı sayılır. Günlük sınavlar (Pop-Quizzes) Sınav bürosu (Testing Office) t arafından. 

öğretim elemanl a rı \e öğrenci l ere ilan edilmeJ.\sizin yıl boyunca. günün herhangi bir ders 

saat i içinde verilen sınavlardır Bu sı navlar için mazeret sınavı ( ınake-up ) voktur . Bu pop

quizlere e].; olarak sınıf öğretmeni J.\endi hazırladığı av lıJ.\ 2 pop-quiz verir ve bu notları a\·lıJ.\ 

s ına\ lardan önce idare~·e bildirir. A~·lıJ.\ sınavlar (M id-Terms) Bir varı yılda dört a~' lıJ.\ ::;ı na\ 

\·erilir Bu sı ml\ lar oJ.\uma-a nlama. dinleme-anlama. \·azına ve C!ramer bölümlerinden nlusur . . ~ ' 

A~ · lık s ına \ lar. wterli].; sı na\ · ın a h azırlay ıcı ve ~ · ön l e ndiri ci sına vlardır Kullanılan mat erva ll er 

Elementarv Group Bcıoks : Language in Use Pre-lntermediate- Classroom Boo].;_ Language 

in li se Pre-lnternıediate-Self Study WorJ.\book Language in Use lntermediate-Classronm 

Bnnk Language in l lse lntermediate- Self Study BncıJ.\ (Dotf and Jones/ CUP). Plı\sical 
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Science Reader 1- Core Vocabulary, Physical Science Reader 1-Fundementals (Öniz and 

Cross 1 METU), Grammar Supplementary Materials and Exercises, Supplementary Writing 

Exercises, Reader at Work 1 (METU), Write Ideas (Giendinnig and Manteii/Longman), In 

Cantext (Zukowski at ai!Holt, Rinehaı1 and Winston), Collins Cobuild Dictionary (Col lins) 

Beginners Group Books~ TAKE 1- Student 's Book - Practice Book (Forrester and 

Savage/Nelson), Language in Use Pre-Intermediate-Ciassroom Book, Language in Use Pre-

Interıned iate-Self Study Workbook, , Language in Use lntermediate-Classroom Book, 

Language in Use Internıediate- Self Study Book (Doff and Jones/ CUP), Physical Science 

Reader 1- Core Vocabulary, Physical Science Reader 1-Fundementals (Öniz and Cross 1 

Tv!ETU), Grammar Supplenıentary Materials and Exercises, Supplementary Writing 

Exercises, Reader at Work 1 (METU), In Cantext (Zukowski at ai!Holt, Rinehart and 

Winston), Collins Cobuild Dictionary (Collins) Pre-lntermediate Group Books: Meanings 

into Words Int. Studenfs Book - Workbook (Doff et aL C. U P ), Paragraph Power 

(George M Rooks: Prentice-Hall), Reading Task (Benitez et aL Longman), Reader at 

Work 1, Supplementary Writing Exercises (METU), Grammar Supplementary Material and 

Exercises (METU), A Reference Book for Grammar- Reading and Writing (Gürel, H and 

Atılgan N METU), Collins Cobuild Dictionary (Collins), Language in Use lnternıediate

Classroom Book (Doff and Jones/ CUP), Language in Use Interıııediate- Self-Studv 

Workbook (Dotf and Jones/ CUP), Focus on First Certiticate (O'Connel Collins), Focus on 

First Ceı1 ifıcate-Granınıar Practice (Walton Nelson), E>-:ercise Book for Focus on First 

Ceı1iticate (l\1ETU). Write ldeas (Gienddinnig and Mantel 1 Longman),In Conte~t 

(Zukowski at al /Holt. Rinehart and Winston), First Certiticate Reading Skill s (Foll 1 Beli 

and Hynıan). Reader at Work I 1 2, Suppleınentary Writing Exercises, Granınıar 

Supplenıentary Material and E~ercises (METU) Jnternıediate Group Books ~ Language in 

Use Internıediate-Student Book (Dotf and Jones/ Cl1P). Language in Use I nt ernıed iaı e 

Workbook (Dotr and Jones/ CUP)_ Focus on First Certiticate (O'Connel Collin s), Fncu~ l~n 

First Certiticate- Granınıar Practice (Walton NelsnnL Between tlıe Lines. In Cnn t e~ı 

(Zukowski at ai/Holt. Rinelıaıi and Winston), Paragraplı Power (Rcınks Regent -s/ Prenıice 

Hall) . E~ercise Book for ).b-:ercise Book for Focus on First Ceıiiticate (METl J). Gra mmar 

Suppleıııentarv 1\'laterial s and E~ercises. Supplenıentary \Vriting E~ercise, Reacter Aı Work 

1 (METU). Collins Cobuild Dictionarv (Collins), Acadeıııic Writing Course (R R. Jordan). 
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First Certifıcate Reading Skills (Foll 1 Beli and Hyınan), Acadeınic Reader (Evliyagi l 1 

Kandiller 1 Tunçınan 1 Yüzbaşıoğlu, METU) Upper-lnterınediate Group Books; Wnrknut 

Upper lnterınediate (Radley and Millerchip), Paragraph Development (Arnaudet and 

Barret), Build It Up (Levine, Oded and Statınan), Sight Jdeas (Bilikmen and Özadal ı ; 

METU), Reader At Work 2, Suppleınentary Writing Exercises (METU), A Reference Book 

for Grammar, Reading and Writing (Gürel and Atılgan. METU). Grammar Supplementary 

Materials and Exercises (METU), Focus on Advanced English-Student ' s Book, Focus on 

Advanced English-Grammar Practice (Sue O'Connei/Nelson), Acadenıic Writing Course 

(R R. Jordan). Suppleınentary Material for Acadeınic Writing Course (DBE/METU). 

Study Listening (T Lynch 1 Cambridge), Academic Reader (Evliyagil 1 Kandiller 1 Tunçınan 

1 Yüzbaşıoğlu , METU). 

Bilkent Üniversitesi : Bir ders yılı , iki yarı yıldan ve her yarı yıl da 8' er haftalık iki 

dönemden oluşmaktad ır. Dördüncü dönem sonunda Bölüm Öncesi Düzey ' e geçmeye hak 

kazanan öğrencilere yaz döneınİ süresince katılabilecekleri 5 Dönem açılmaktadır. Hazırlık 

eğitim süresi en fazla iki yıldır. Bu süre içinde eğitimlerini tamamlayamayan öğrenci lerin 

Bilkent Üniversitesi ile ilişikieri kesilir. Temel Düzey (Foundati on Level) Temel Düzey 16 

haftalık bir programdır. Öğrenciler bu düzeye Temel Düzey 1 veya Temel Düzey 2 den 

başlarlar. Temel Düzey 1 'in ilk 8 haftasında haftada :ı o saat; ikinci 8 haftasında ise haftada 

25 saat ders vapılır. İlk 8 haft.anın sonunda Temel Düzey Bitirıne Sınavı ' na (FlA T) girme 

hald~ı veri lir Bu sınavda en az% 60 başarı sağlayan ve genel ortalanıası da en az% 60 olan 

öğrenciler ilk 8 haftadan sonra Oı1a Düzey'e başlavabilirler . Ilk 8 haftada vukarıdaki 

ko~ulları sağla\ · amadıkları ıçın sına va gıremeyen \ e\'a sınavda başarı sağlayamava n 

öğren ciler Temel Düzev·in ikinci 8 haftasına devam etme zorun luluğundadır . Dönem ı çı 

ko~ullarını \'erine getireme}'en, FIAT sınavında % 60 alaıııavan veya genel nrtalamada 0 o 

6(J' ı tutturanıa\an öğrenc il er :ı Dönemde Temel Düze\' ·i 8 hafta boyunca tekrar ederler . 

Bu dönemde. dönem içi koşullarını yerine getirmiş i1ğrenci ler FIAT sına\·ına girebilirler . 

Yine başarısız öğrenciler için 8 haftalık progranı tekrar ed ilir. Ancak, öğrenimlerine Temel 

Dlı zey"den başlamış öğrenciler birinci akademik y ı lın sonuna kadar Temel Düze\··i 

bitiremedikleri takdirde üni\·ersite ile ilişkileri kesilir Oı1a Düzey (lnterıııediate Level) Bıı 

düzevde toplam eğitim süresi 8 haftadır Ders saatleri haftada 20 saat olup destek 
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programlarla birlikte 25 saate kadar çıkmaktadır. Dönem içi koşu ll arı nı yerı ne 

getirenıeyenler, dönem sonu sınavına alınmadığından başarısız sayılır ve bu düzeyi tekrar 

ederler. Ayrıca dönem sonu sınavında% 4:'i ' in altında ve genel oı1alanıası % 4) ' in altıncia 

olan öğrenciler Orta Düzey'i tekrar eclerler. Dönem sonu sı navı nda % 45 ve üzerinde başarı 

sağlayan ve genel ortalaması % 60 ve üzerinde olan öğrenciler Üst-Orta Düzey'e geçerler . 

Üst-Oı1a Düzey (Upper Internıediate Level) Bu düzeyde de toplam eğitim sü resi 8 

haft acl ır. Ders saatleri 20 saat olup destek programlarla birlikte 25 saate kadar çıkar 

Dönem içi koşullarını yerine getirmediği için sınava alıımıayan öğrenciler, başarısız sayı larak 

bu düzeyi tekrar ederler. Dönem içi koşullarını yerine getirerek Dönem Sonu Sınavı' nda % 

45 altında alan öğrenciler genel oıialamalarına bakılmaksızın başarısız kabul edilerek Üst 

Orta Düzey'i tekrar ederler. Dönem sonu sınavında % 45 başarı sağlayan ve genel 

oı1alanıası % 60'ın altındaki öğrenciler Bölüm Öncesi Düzey'de yoğun programa alınırlar 

Genel ortalanıası % 60 üzerinde olan öğrenciler Bölüm Öncesi Düzey'e geçerler . Gerek 

görüldüğü durumlarda Üst-Orta Düzey öğrencilerine destek progranı verilir Bölüm Öncesi 

Düzey (Pre-Faculty Level): Bu düzey, birinci veya ikinci yarı yılın başında başlayan 

öğrenciler için 16, birinci veya ikinci yarı yılın ortasında başlayan öğrenciler içinse 8 haftadır 

Ders saatleri haftada 20 saat olup destek progranılarla birlikte 25 saate kadar çıbr 

Kulanılan materyaller: Yapılan tüm araştırmalara rağmen. Bilkent Üniversitesi Yabancı 

Diller Hazırlık Okulu'nda okutulan materyalierin isimlerine ulaşılamamıştır Bu konuda. 

yetkililer tarafıncia n. Hazırlık Okulu ' nclaki tüm kurlar için Hazırlık Okulu öğretim 

elemanlarının katkılarıyla hazırlanmış Ingilizce materyalierin kullanılclığı , ancak materyalierin 

isimlerinin verilemeyeceği bildirilmiştir 

lVIannara llııiversitesi : Marmara Oni versitesi Hazırlık Okulu 1982-1 98:1 öğret im yılıncia 

Iktisat. Tıp, L1 luslararası Ilişkiler ve İşletme Fakültelerinin yaba n cı eli! gereksinim \e 

taleplerini karşılamak üzere bınılımıştur Hazırlık okulunun amacı. öğrencile rinin vahanrı 

dilele clört temel beceri~ i geliştirmelerini sağlamakt ır Öğrencilerin bir yı l hazırlık okulu 

programına cleYamı ~omıncla, öğrencii kieri ikinci dilde not tutabilmeleri. istenen konularcia 

makale ~~ azabilmeleri. e leştirel olarak okumaları. tartışmalara katılabilm ele ri ve c!Lışüncelerini 

ifacle eclebilmeleri lıecletlenmiştir Her öğretim vılıncla bu üni\·ersitecle okumava hak kazanan 

öğrenciler. hazırlık okulu öğretim elemanları taratinclan h azırlanmış sevıye tespit sınavına 
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tabi tutulmaktadır . TOEFL sınavın da 550 ve yukarısı puan alan öğrencilerin seviye tespit 

sınavına girmeme hakkı vardır . Seviye tespit sınavı üç bölümden oluşmaktadır~ okuma

anlama, yazma ve dinleme. Okuma bölümünde iki ayrı okuma parçası olup, öğrencilerden 

metinlerle ilgili soruları yanıtlamaları istenmektedir. Yazıııa bölümünde birden fazla konu 

başlığı olup, seçme şan s ı tanınarak öğrencilerden komposizyon yazmaları istenmektedir 

Dinleme bölümünde ise, ilgili soru ları öğrenciler dinlerken yanıtlaınaktadırl ar. Sınavlar , 

o lu şturulan sınav okuma grupları tarafından değerlendirilmek t edir. 1996-1 997 Öğretim 

yılında 604 öğrenci hazırlık okuluna başlamıştır. Öğrenciler seviye tespit s ınavından alınış 

oldukları puana göre üç farklı kura ayrılmaktad ır A: 80-100 puan, B: 79-50 puan, C 49-5 

puan . Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Her dönem için öğrencilere , iki adet aylık s ın av 

ve bir dönem sınavı olmak üzere toplam üç sınav verilmektedi r. Sınavlar , sınav hazırlama 

merkezindeki üç öğretim elemanı tarafından hazırlanmaktadır. A, B ve C kurl arının grup 

sorumluları olan öğretim elemanları sınav hazırlam a merkezine yardımcı olmaktad ır. Ilk 

dönem verilen sınavların tümü ve ikinci dönem verilen ilk aylık sınav, öğrencilerin 

bulundukları seviyeye göre verilmekte, ancak ikinci dönem diğer aylık sınavlar ve fina] sınav ı 

öğrencilerin seviyelerine göre verilmemektedir. Öğrencilerin derslere devam durumu ilgili 

öğretim elemanı tarafından düzenli olarak tutularak, I 0-0 arasın da değerlen d irilerek sııııf 

geçme notuna dahil edilmektedir. Ders türleri Tüm düzeylerde aynı tür dersler 

okutulmakta, ancak her düzeyde dersler içerik açısından farklılıklar göstermektedir 

Hattalık ders durumları aşağıdaki gibidir ~ A Kuru 21 saat (9saat gramer/dinleme, 12 saat 

okuma/yazma) B Kuru 24 saat ( 12 saat gramer/dinleme, 12 saat okuma/yazma). C Kuru· 

30 saat (I 2 saat gramer/dinleme, 12 saat okuma/yazma, 6 saat özel am açlı Ingili zce) 

Ku l l anı lan matervaller Dilbilgisi ve okuma ki t~pla rı her düze~ ·de farklılıklar göstermektedir 

A düzeyinde ekonomi. tıp. Ingiliz Dili eğitimi sın ıfl a rında özel amaçlı - meslek i alana göre 

hazırl a nmış ınatervaller kullanılırken, B ve C düzeylerindeki fen ve sosva l bilimleri 

sınıflarında öğrencilerin beklentilerine uygun olarak geli şt iril e n nıat e rva ll e r ders kit a plarıılllı 

va nı s ıra kullanılmaktadır Üç kur için kull anı lan kitapl arı n li stesi aşağıdak i gibidir -~ 

Düzeyi Dilbilgisi Ne:-;u s. Comımıni cate \Vhat You l\1ean. Dinleme 1\'1 U Listening 

Materia lllectures Okuma Between the Lines, Cha ngiııg Times Yazma Writiııg Accıdemi c 

English (prepared b\' !\'1 Ci Teaclıers) ES P Ecoıwmics. Engineering, 1\'ledicine. Le:-; is 

Dinl eme için ek nıat en al ler Listening Focus, Contours, Advanced L ist e ııing B Dlıze\'i 



IX 

Dilbilgisi True to Life Dinleme Just a Minute (written by M Ü Teaclıers) M Ü 

Listening material, Jectures. Okuma Our Book, Perspectives, Changing Scenes. Yazma 

Writing Material (prepared by M. Ü Teachers), Writing Academic English ESP Engli:dı 

for Science, Rapid Course in Economics C Düzeyi • Dilbilgisi True to Life Dinleme Just 

a Minute (written by M Ü Teachers) M Ü Listening material, lectures. Okuma Our 

Book, In Cantext Writing Guided Paragraph Writing 

Mersin Üniversitesi: Mersin Üniversitesi'nde haftada 26 saat Ingilizce hazırlık eğitimi 

verilmektedir Hazırlık sınıfları başlangıç ve orta düzey olmak üzere iki kur olup, ileri düzey 

İngilizce, hazırlık okulu programında yer almamaktadır ilk dönem, başlangıç ve orta düzey 

hazırlık sınıfları için, iki bölüme ayrılır ve ders saatleri aşağıdaki gibidir; temel ders kitabı 16 

saat, dilbilgisi• 4 saat, okuma 2 saat, yazma 2 saat, dinleme ve konuşma 2 saat İkinci 

dönem başlangıç düzeydeki kurda ders dağılımı aynı olup, oı1a düzeydeki kur için, temel 

ders kitabı 6 saat dilbilgisi 4 saat, okuma 4 saat, yazma 4 saat, dinleme ve konuşma. 4 

saat, çeviri 4 saat olarak farklılık göstermiştir Kullanılan materyaller Başlangıç düzeyi, A 

Kuru; Temel kitaplar; Making Waves One - Course Book, Making Waves One - Study 

Book, Making Waves Two - Course Book, Making Waves Two - Study Book, Making 

Waves Three - Course Book, Making Waves Three - Study Book Dilbilgi si; 

Supplementary Grammar Material For Making Waves One, Supplementary Grammar 

Material For Making Waves Two, Supplementary Grammar Material For Making Waves 

Three Okuma: Selected Reading Material Yazma: Writing i'v1aterial anel Activit ies 

Dinleme ve konuşma, Listening anel Speaking Material. Orta düzey, B Kuru• Temel 

1-;itaplar: l'vlaki ng Wa,·es Two - Course Bcıok, Making Waves Twcı - Stuelv Bo~) k, Making 

Waves Tlıree - Cnurse Bcıok, Making Waves Tlıree - Study Bcıok . Di lbilgi~i : 

Supplementary Grammar Material For Mak ing \Va, ·es One, Supplementary Grammar 

l\1aterial For Making \Vaves Two, Supplementary Grammar Mate rial For Making \Va\ e~ 

Three. Okuma, Selected Passages for Reading Comprehensicın . Yazma; \Vriting Materi al 

and Activities. Dinleme ,·e konuşma: Listening and Speaking Material. (evi ri maten·ali, 

İngi li zce'den Türkçe've ve Türkçe'den İngilizce've olmak üzere Yabancı Diller Bi\liımü 

i'ığretim elemanları tarafından hazırlanmış materyaller. Temel elers kitapları dışında ~Cizedilen 
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materyalierin tümü, bölüm öğretim eleınanları tarafından hazırl anmakta ve günümüze dek 

k u ll anı J ın aktad ır. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından Hazırlık 

Sınıfları adı altında temel İngilizce hazırlık eğitimi veren bölümler şunlardır Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi, Fen Bilimleri Estitüsü ve Mühendislik Fakültesi. Başlangıç, orta ve ileri düzey 

olmak üzere üç kurda eğitim verilmektedir. Dersler, iki dönem olup, haftalık 30 saatti r 

Kullanılan materyaller: Alıştırına kitaplarıyla birlikte Headway Serisi, Basic English 

Graınınar, Fundamentals of Enlish Graınınar, Understanding and Using English Grammar 

(haftada 20 saat işlenmektedir) . Geriye kalan I O saatlik kısımda, mesleki alanlara yönelik bir 

program uygulanmaktadır. Mesleki alanlarda uygulanan kitaplar; İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde The Language of Medicine in English, English in Basic Medical Science, 

Nursing Science, Medicine, Nucleus Medicine isimli kitaplar kullanılmaktadır. İ st anbul 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Elementary Scientific Engli sh Practice, A First 

Course in Technical English, Basic English for Science, Oxford Engli sh for Electronicss, 

Technical English (lTÜ), kitaplarına ek olarak yardımcı ders kitapları olan, English for 

Doctors and Nurses, Medicine Today, Reading and Thinking in English for Doctors and 

Nurses, Medicine Today, , Read ing and Thinking in English, First Certiticate Language 

Practice, Essential Idioms in English. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Ilk dönem iki 

vize sınavı verilirken. ikinci dönem iki vize sınavı ve bir sene sonu sınavı verilmektedir. Her 

sınavda iki farklı dinleme parçası , iki okuma parçası vardır. Okuma parçalarından biri 

dilbilgisi so rularını içerirken, diğeri öğrencilerin mesleklerine yönelik soru ları içermektedir. 

Bu s ına vlarda sözcük. bilgi ve çeviri (Türkçe-den İnL!:ilizce' ye - lnL!:ilizce'den TCırkçe\' e) 
' .._ . . .._ -

bölümleride bulunmaktadır Avrı ca öğrenciler her dönem önceden belirlenmiş kitap 

li stes inden kitap seçerek. okuyup özet hazırlamakta ve bu kitaplarla ilgili sı na\ 

almaktadırlar. Öğrencilerin duruml a rı gözlenerek gerekli değişiklikler vap ılıııaktaclır . 

İstanbul Bilgi fınivrrsitrsi: Öğrenciler, se\ ive tesp it sına vından almış uldu k ları puana giire 

beş üırklı düzew ayrılarak İngilizce eğitimi alınaktadırlar İngilizce\· i hiç bilmeyen ve~' a çok 

az bilen gruplar haftada 30 saat ve üç dönemlik İngilizce programı alırlarken , orta düzeve 

yenı başlavan öğrenciler iki dönem boyunca 2:'1 saatlik İngilizce hazırlık sınıtl programına 
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katılmaktadırlar Üst-orta düzey gruplar hatlada 25 saatlik dersi iki dönemde alın aktadırlar 

İstanbu l Bilgi Üniversitesi ' nde hazırlık eğitimi üç dönem şeklinde verilirken, başlangıç, orta 

ve ileri düzeyler, kendi içinde birkez daha sınıtlandırı larak ara düzeyler oluştunılımıktadı r 

Kullanılan materyaller Başlangıç düzeyi (Ingilizceyi hiç bilmeyenler - Haftada 30 saat-3 

dönem); Temel kitaplar: Headstaı1, True to Life, Upper-lntermediate Matters, First 

Ceıiifıcate, Grammar Spectrum 1-2-3. Okuma: A Supplemetary File, Step s and Plateus, 1 ıı 

Context, Dossiers, Between the Lines. Yazma A Supplemetary File, Ready to Write, Write 

to be Read, Paragraph Patterns. Dinleme ve Konuşma Supplementary Files Başlangıç 

düzeyi (İngi lizceyi az bilenler- Haftada 30 saat-2 dönem); Temel kitaplar Headstaı1, Tnıe 

to Life, Upper-lntermediate Matters, First Certifıcate, Grammar Spectrum 1-2-3 Okuma 

A Supplemetary File, Steps and Plateus, In Context, Dossiers, Between the Lines. Yazma 

A Supplemetary File, Ready to Write, Paragraph Patterns. Dinleme ve Konuşma 

Supplementary Files. Orta düzey (Yeni başlayanlar - Haftada 30 saat-2 dönem); Temel 

kitaplar: , True to Life, Upper-Intermediate Matters, First Ceı1ifıcate, Grammar Spectrum 

2-3. Okuma A Supplemetary File, In Context Dossiers, Between the Lin es . Yazma 

Supplemetary Files, Write to be Read. Dinleme ve Konuşma Supplementary Files . Orta 

düzey (Haftada 25 saat-2 dönem); Temel kitaplar Tnıe to Life, Upper- lııtermediate 

Matters, First Ceıiifıcate, Grammar Spectnım 3. Okuma Supplemetary Fi les, In Conte:-::L 

Dossiers, BetYveen the Lines, Reading for Academic Skills. Yazma: Supplemetary Fi les_ 

Write to be Read, Writing for Academic Skills Dinleme ve Konuşma Supplenıetarv 

Material. İleri -orta düzey (Haftada 20 saat-2 dönem) : Temel kitaplar Upper- lntermediate 

Matters_ First Ceı1iticate. Okuma Supplemetary Files. Between the Lines, Reading for 

Academic Skills. Yazma Supplemetary Files_ Write to be Read_ Writing for Acadenıic 

Skills . Dinleme ve Konuşma Supplemetary Material. 

Ool,uz Eviiii Üniversitesi: Hazırlık eğitimi_ yabancı diller bölümü taratindan verilm ek tedi r 

Öğretim Yılı süresince öğrenciler altı tane aylık sınav \e v ıl sn ııu (tiııa l ) sıııa,· ı ile hirlih:ıe 

toplanı vedi sınav alıııaktadırlar. Hazırlık eğitiıııi teıııelde_ başlangıç ve orta olmak üzere iki 

düzeyde ve rilmektedir. Kullanılan materya ller Başlangı ç düzeyi (Haftada 24 saat - ::: 

di'ıııeın): Temel kitaplar Tnıe tn Life 1-2-3 ( 10 saat), Supplementary Grammar Bunk. 
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Okuma Reading Series related with different skills in reading prepared by the department 

(materyal, bölümdeki öğretim elemanlarınca hazırlanmıştır) Yazına C-Level Writing 

Book Focusing on Process Writing (materyal, bölümdeki öğretim elemanlarınca 

hazırlanmı ştır) . Video Family Album Series. Oıia düzey (Haftada 24 saat-2 dönem); Temel 

kitaplar: True to Life 2-3 (I O saat), First certifıcate, Supplementary Grammar Book . 

Okuma Reading Series related with different skills in reading prepared by the department 

(materyal, bölümdeki öğretim elemanlarınca hazırlanmıştır) Yazma 8-Level Writing 

Book Focusing on Process Writing (materyal, bölümdeki öğretim elemanlarınca 

hazırlanmıştır). Video Family Album Series. 

Yeditepe Üniversitesi: Hazırlık okulu, üç dönem İngilizce eğitimi vermektedir İlk iki 

dönemde 420 saatlik eğitim verilirken, üçüncü dönemde ise 240 saatlik eğitim verilmektedir 

Öğretim yılı başında seviye tespit sınavı alan öğrenciler puaniarına göre A,B ve C düzeyleri 

olmak üzere üç kura ayrılmaktadı rlar A kurunda, haftada 30 saat ders verilmektedir. Bu 

kurda özel amaçlı İngilizce 9 saat, okuma-anlama 9 saat, yazma-dilbilgisi 9 saat ve dinleme 

3 saat olarak verilmektedir B kurunda yazma 3 saat, I 2,saat dilbilgisi, 3 saat dinleme 3 ve 

12 saat özel amaçlı Ingilizce dersleri verilmektedir C düzeyinde özel amaçlı (mesleğe 

yönelik) İngilizce dersi bulunmaktadır Bu kurda 3 saat dinleme, !2 saat dilbilgisi , 3 saat 

yazma, !2 saat okuma dersleri alınmaktadır. Kullanılan materyaller A Kuru Okuma J\llore 

Reading Po,ver, Gemıine Aıiicles (haftada 9 saat) Yazma-dilbilgisi College Writing Skills. 

Azar-Understanding and Using Englilsh Grammar. Özel amaçlı İngilizce Jnsights into 

Business, Changing Times, English fcır Science Konuşma React -Jnteract. B Kuru ( C 

Kuru ile birlikte kendi içinde iki gruba ayrılmı ştır) Dinleme-dilbilgisi (haftada !2 saat) True 

to Life I -2, English Grammar in Use, lntermediate Listening Comprehension . Okuma

vazıııa (haftada I~ saat) Introdu ct ion to Academic \\'riting, Real Conte"t, A Cheınging 

Scene B-S Kuru (B l'ızel Grubu) Dilbilgisi (Haftada 12 saat) Oıı Targel 1-2 . Graııııııar 

Strategies and Practice . Dinleme Advanced Li stening Comprehension Okuma-yazma 

( hatlada 1 ~ saat) :~ \\'riting Process Book, Our Global Village, Our Book . C Düze\·i 

Dinleme Dilbilgisi (haftada 12 saat) English Grammar in Use, Fundementals of English 

Grammar, Listening-Listen Carefully. Okuma-vazma (ha ft ada 1) saat) E"pressing 

Yourself in English, lıısights and ldeas, Fnr Your Information, Target Vncahularv . C-S 
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Düzeyi (C özel grubu) Dilbilgisi (Haftada I 5 saat) In Contact I, 2, Grammar Strategies 

and Practice, Fundementals of English Gram mar. Okuma-yazma (haftada I 5 saat) 

Expressing Yourself in English, lnsights and Ideas, For Your Information, Target 

Vocabulary. 

Osmangazi Üniversitesi: Bu üniversitede, Mühendislik Mimarlık Fakültesine hağlı 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ' nde tüm dersler İngilizce verilmektedir. Ancak 

diğer mühendislik bölümleri için, kayıt sırasında ilgili fakülteleri n I ngilizce mesleki ders 

açacaklarını ilan etmeleri halinde, sadece seviye tespit sınavından muaf olan ve seçmeli 

hazırlık eğitimi alan öğrencilerden başarılı olanlar için, ilerki yıllarda bazı ingilizce mesleki 

dersler açılmaktadır. Eğitim - öğretim dönemi başlamadan en az bir hafta önce, Yabancı 

Diller Bölümü ' nde İngilizce seviye tesbit sınavı uygulanır. Hazırlık bölümünü zorunlu kılan 

bölümlerle, seçmeli hazırlık isteyen ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, seviye tesbit 

sınavında minimum % 60 başarı gösterıneleri istenir. Bu sınavda % 60 başarı gösterenler. 

ayrıca ingilizce mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlar hazırlık s ınıfina kav ıt 

yaptı rırlar. Başarılı olanlar hazırlık sınıfından muaf olurlar. Hem Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri (zorunlu), hem de hazırlık okulu eğitimini i steğe bağlı 

olarak tercih eden öğrenciler birinci y ıl sonunda başarılı olamazlarsa. hazırlık s ınıfinı tekrar 

ederler. Öğrenciler seviye tesbit sınavında aldıkları puaniara göre Başlangıç (Pre

internıediate) Düzeyi Kurlara; 30 saat 1 hafta, Orta (lntermediate) Düzey Kurlara~ 25 saat 1 

hafta , Üst -oı1a (Upper-lntermediate) Düzey Kurlara ~ 20 saat 1 hafta olmak üzere ayrılarak. 

bir öğretim yılı bo~·unca temel İngilizce dersi görürler Değerlendirme Sistemi Yıl içi 

s ına vları , kısa süreli (quiz) ve ara sınavlar (mid term) olmak üzere iki çeşittir Kı sa 

s ıııa\'larııı telatlieri \·cıktur ve duyunı suz olarak, ara sına\·lar ise duyurulu nl<ırak 

vapılmaktadır. Bütün s ınavlar, Sınav Hazırlama Birimi (Testin~ Ottlce) taratindan 

hazırlanmaktadır Birinci dönem 3 ve ikinci dönem 2 ara sına\ uvgulanır Ara sına\·lar 

dilbilgisi. kelime bilgisi . ayrıca dinleme. okuma-anlama. \e ya zımı becerilerini iilçnıede 

ağırlıklı olup. \ıl sonu sınaYına hazırlay ıcı niteliktedir. Bütün sınadar 100 puan üzerınden 

değerlendirilir . Yıl içinde uygulanan ara ve kısa sına\ · lar ile sınıf performans notunun göz 

önüne alınması\'la. \ · ıl içi ağırlıklı not ortalaması hesaplanır . Bu değerlendirme sistemine 

gi~re Birinci Dönem: I. .. ~ra Sınav % .:\ 1 I. ve lll. Ara Sına vlar 0/o ı O. Kısa Sınavalar 0 o ı'-. 



Sınıf Performans Notu % ) ' tir İkinci Dönem ~ IV Ara Sınav% 15, V Ara Sınav % 20, 

Kısa Sınavlar % 15, Sınıf Performans Notu %5 olup yıl içi ağırlıklı toplam % 100, y ıl içi 

ağırlıklı not % 50, yıl sonu sınavı % 50, genel başarı notu % 100 üzerinden hesaplanır 

Hazırlık sınıfını başarı ile geçmek için, yıl sonu sınavından minimum 70 puan alma ve yıl içi 

başarı ortalamasının da minimum % 70 olma, zorunluluğu vardır Öğretim yılı sonunda 

oı1alanıayı tutturamayan ve fina] sınavında 70 puan alamayarak başarı sız olan öğrenciler, 

ikinci kez girdikleri seviye tesbit sınavında da muaf olaınazlarsa hazırlık sınıtlnı tekrar 

ederler Ancak 3. kez hazırlık sınıfını tekrar etme hakları yoktur. İki dönemlik hazırlık sınıtl 

öğretiminden sonra başarısız duruma düşen öğrenciler için yaz döneminde dil kursları 

açılabilir Bu kurslara katılmak hazırlık sınıfında başarılı olmak anlamına gelmez. Hazırlık 

sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, mühendislik bölümlerine göre kaydaldukları lisans ve 

lisansüstü programlarda öğrenimlerine başlayabilmeleri için hazırlık sınıfını başarıyla 

tamamlaınaları gerekir Temel İngilizce Hazırlık Sınıflarında 1996/1997 Öğretim Yılı ' nda 

her kur için, yapılmış öğrenci ihtiyaç analizleri doğrultusunda talep gören, üçer saatlik Video 

English and Note-Taking ve Technical English dersleri , programa dahil edilmiştir Öğretim 

yılı sonunda programda yer alan tüm kurların , herbir beceri için Ingilizce 'de üst (upper) 

düzeye ulaştırılmaları hedeflenıniştir Kullanılan materyaller Her kurun düzeyine uygun 

olarak, Heinenıann yayımcısına ait Highlight serisinin pre-interınediate , internıediate , upper

intermediate ve First Ceı1ifıcate Pass Key ders kitapları, ayrıca Betty Schraınpfer Azar 

taratindan hazırlanmış Fundamental English Grammar ve Understanding and Using English 

Grammar kitapları \e içeriği \'e programda yer alan ders kitaplarını desteklemek üzere 

Yabancı Diller Bölümü l'v1ateryal Geliştirme Birimi'nce (Supplement Oftice) hazırlanmış ek 

materyaller (supplement). progranı boyunca kullanılmaktadır. 

Amaç 

Bu araştırmada. Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Temel Ingilizce Hazırlık 

Programı Amaçlarının Gerçekleşnıe Düze~' i (Eski şehir Osmangazi Üni\ ·ersitesi Yabancı 

Diller Bölümü !0%- !007 Öğretim Yılı.Temel Ingilizce Hazırlık Sınıflarında Bir Uvgulama) 

değerlendirilıneve çalışılarak konuyla ilgili mevcut sonıniarı saptamak anıaçlannııştır . Bu 

ama~- dnğnıltusunda araştırmada şu sorulara vanıt arannııştır. 
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I. Yükseköğretim Kurumlarında uygul anan Temel Ingilizce Hazırlık Programı ' nın 

amaçları , içeriği , öğretim süreçleri ve değerlendirme süreçleri olmak üzere programın herbir 

temel ögesi hakkında, 

a. programa katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının 

b. öğren cilerin düzeylerine göre bulundukları kurların (alt-orta düzey, orta -

düzey, üst-orta düzey) 

görü şleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında öğrencilerin , 

a. cinsiyetleri 

b. bölümleri 

c. en son bitirdikleri ortaöğretim kuruımı türleri 

d. kurları 

e. programdaki statüleri (yüksek lisans ve lisans öğrencileri ) 

bakımından anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Son-test ve fina! sınavı sonuçları arasında anlamlı bir fark var mıdır'~ 

Önem 

Türkiye 'de bir çok alanda duyulan yabancı dil ihtiyacının giderilerek .. yabancı dil 

sonınunun" çözülebilmesi için üni versitelere büyük bir görev düşmektedir Üni versit elerin 

bu görevi yerıne getirebilnıeleri , üni versitel erde uygulanan vaban c ı dil eğ i timi 

progra mlarının , bü~rük bir duyarlılık içinde, bilimsel bir yol izlenerek hazırlanma s ına 'e 

dikkatle u ygulanma s ın a bağlı bulunmaktadır (Özer. 1 084_ s. 28) 

Yaba n c ı dil eğitinıind e _ öğrenenlere i şb sel d eğeri yük sek bir dil kull a nımını 

kazandırmak temel a nıacı oluşturur Verimliliği aı1ırıııak iç in de_ dil eğitimi girişimini 

belirleven etmenlerin öncelikle bir değerlendirmes ini vapmak önemli vararlar sağla r. (ünkü 

yaban c ı dilin hangi gerek sinmeye karşılık hangi içeri!-; , -e ölçüde öğretil eceği büvül-; i'ınem 

taşımaktadır (Başkan _ 1 083_ s 13 6) 

Yuı1dışındaki üniveı~.;;itelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için , iıııi v e rs itel e re 

rırış şaı1larından ilki_ ı v ı derecede Ingilizce bilgisine sahip olmaktır . A nı e rib -da 
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yükseköğrenim kurumunda eğitim görecek öğrenci, İngilizce ' yi bir Amerikalı kadar bilmek 

ve TOEFL sınavından istenilen barajı geçmek zorundayken, İngiltere ' de ıse tüm 

yükseköğrenim kurumları İngilizce ' yi ölçen !EL TS sınavının sonucuna göre, ıyı derecede 

İngilizce bilgisine sahip öğrencileri kabul etmektedir. Azerbaycan ve Rusya 'da üniversite 

öğrenim ücretleri, diğer ülkelerle ınukayese edildiğinde ucuz olmasına rağmen , 

Azerbaycan 'da öğrencilerin bir yıllık hazırlık eğitimi alınaları gerekmektedir. Bir yıllık 

öğrenim ücreti bin dolarken, hazırlık sınıfı ücreti binbeşyüz dolardır . KKTCele 

yükseköğrenime bakıldığında, Girne Anıerikan Üniversitesi'nde ve Letke Avrupa 

Üniversitesi'nde Ingilizce ' si yeterli olmayan öğrencilere , bir yıl İngilizce hazırlık okutulınası 

yine giriş şartlarındandır. Türkiye' deki özel üniversiteler de verdikleri kaliteli eğitimle aynı 

olanakları ve şartları sunmaktadır. Örneğin_ Yeditepe Üniversitesi ' nde İngilizce hazırlık ve 

Meslek Yüksek Okulu ücreti beşbin dolarken, Koç Üniversitesi ' nde yıllık öğrenim fi yatı 

beşbinaltıyüzelli dolardır ( Sarıkaya ve Öztürk, 1997, s. 1 5-18) 

Yukarıdaki verilerin ışığı altında, yurtdışı ülkelerdeki ve Türkiye ' deki özel üniversite 

hazırlık sınıfı öğrenci başına belirlenen eğitim ücreti 1997 yıllı itibariyle bir baz olarak 

alındığında, özel ya da devlet üni versitelerinde uygulanan hazırlık sınıfı öğretimine yapılan 

yatırımların boşa gitmemesi ıçın , var olan programlar hakkında daha gerçekçi 

değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

Program değerlendirme, yürürlükte olan programı daha yeterli hale getirmek ıçın 

yapılır (Varış, 1988, s. 251) Kaya ( 1994, s. 27), Peser ( 1974, s 2)' in görüşlıne katılarak 

değerlendirmenin eğitim ve öğretimin kaçınılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu 

vurgulamaktadır. Dressel"e göre değerlendirme öğretimden farklı değildir. O öğretimden 

ancak, öğretimin tamamlama basamağında bulunması \·e öğrencilerin başarı sı na karar 

verilmesini sağlamasıvla ayrılabilir. 

Cronbach'a göre_ uygulanan belli bir programın tatmin edici ya nları il e deği~ikliğr: 

ilıti vaç gösteren yanları hakkında, verilecek kararlar ıçın uerekli :::- bilgileri sağlama_ 

değerlendirmenin en i'ınemli i ş görülerinden biridir (Kılıçcı_ !975_ s 5) 

Eğitim programındaki hedef ve dananışlar deneneeldir Deneneel 1 i k 

değerlendirme\·i gerektirir . Öğretim programındaki hedef\ e davranışların değerlendirilmesi_ 

öğretimin değerlendirilmesinin bir parçası olarak düşüniilmekte ; bu öğretim programının 

sağlamlığının değerlendirilmesi olarak da adlandırılmaktadır (Ertürk, 1972, s 107-1 OS) 
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Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, Yükseköğrenim Kurumla rında Uygu lanan 

Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programları Amaçlarının Gerçekleşnıe Dtizeyi'nin 

belirlenmesi amaçlandığı için, uygulamadaki progranıların tüm boyutları göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğinden, bu tür programların istenilen ürünleri verip 

vermediği ya da ne derece verdiği daha gerçekçi olarak saptanmış olacaktır. Böylelikle bu 

araştırmanın, yük seköğretim kurumlarında uygulanmakta olan mevcut hazırlık s ınıfi 

progranıları ve ileride gerçekleştirilecek diğer ikinci dil olarak İngilizce hazırlık s ınıf! öğretim 

programları için yapılması gerekli olan program değerlendirme çalışınalarına ve dolayısıyla 

program geliştirme uygulaınalarına da katkı sağlaması unıulmaktadır. 

Varsavunlar 

Bu araştırmada , aşağıdaki varsayımlardan hareket edilecektir. 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Temel İngilizce Hazırlık Sınıtl 

Programları Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı 

Diller Bölümü Hazırlık Okulu ' nda Bir Uygulama), programa katılan öğretim elemanlarının 

(Ek C) ve öğrencilerinin (Ek B) görüşleriyle değerlendirilebilir. 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının , bu progranı ı ç ın 

hazırlanmış ölçme araçlarına doğru yanıtlar \ 'erdiği kabul edilmektedir 

3. Öğrencilerin başartlarına ilişkin yeterlik dCızeylerinde fark olup ol nıaçlığı. 

öğrencilerin progranıdan önceki ve sonraki uygulanan kapsam geçerliliği alınmı~ ve 

güvenirliği hesaplanmış öntest ve sontest (mevcut sev i~ ·e tespit sınavı) sonuçlarının (Ek F) 

kar~ı laştı rı lmasıvla bel irleneb i 1 ir. 

4. Programın ba~arısının sağlamlığı , ayrıca sontest (mevcut sev ı ye tespit sına' ı) 

sonuçları ve öğretim dönemi sonunda içerik doğnıltu~unda yap ıla ca k k apsa nı geçerliliği 

alınmış ve gü\enirliği hesaplanmış yıl sonu (nıe\TUt fina! s ına\ · ı) sınavı so nuçlarının (Ek F) 

ka r~ı laştı rı 1 nıası~·la bel i rlenebi 1 ir 

) Bu araştımıada kullanılan testierin \e anketierin görünüş , \·apı ve kapsaııı 

geçerliliği hakkındaki uzman görüşleri yeterlidir. 



Sınırlılıklar 

Bu araştırma. 

1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 1996-1997 Öğretim 

Yılı Temel İngilizce Hazırlık Programı'na katılan 24:1 öğrenci ve 16 öğretim elemanının 

görüşleri , 

2 bu programda öğretilmesi hedeflenen temel İ ngilizce dersi konuları, 

3. öğrenci başarısını ölçmekte kullanılan , programdan önce ve scınra uygulanan 

kapsam geçerliliği alınmış ve güvenirliği hesaplanmış ön-test ve son-test (mevcut seviye 

tesbit sınavı) sonuçları ve öğretim dönemi sonunda içerik doğrultusunda yapılan kapsam 

geçerliliği alınmış ve güvenirliği hesaplanmış dönem sonu (mevcut fina! sınavı) sınav ı 

sonuçları, 

4. uygulanan ölçme araçları, 
·-

5. programda alt-orta düzey, oı1a düzey, üst-orta düzey grupları için sunulan içerik 

yönünden; Heinenıann yayımcısına ait Highlight serisinin pre-intermediate, intermediate. 

upper-intermediate ve First Certifıcate Pass Key ders kitapları ve içindeki üniteler, 

6. program geliştirme birimince temel İngi lizce hazırlık programı için belirlenmiş 

genel hedefler. özel amaçlar ve öğretmen ders kitaplarında ayrıntılarıyla belir1i lmiş 

davranışsal amaçlar. ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

Bu araştırınayla ilgili sıklıkla kullanılan terİnı ve kavramlardan bazıları şunlard ır 

Pı·ogram: Herhangi bir sektörde saptanan politikayı U~'gulamava dönüştürecek esas l arı 

içeren rehber (Varış. 1088. s :1:10) 

Pı-ognıın geliştirme: Düzenlenmiş programın. uygulanıada araştırma sonuç l arına göre 

sürekli olarak geliştirilmesi (\.arış_ 1088. s :139) 

Eğitim sisteminin girdileri: Eğitim e alınacak bireylerin sayıları. özellikl eri. kazanciırılıııası 

planlanan da\Tanışların tasarım l arı . eğitim l e ilgili kamın l ar. tüzükler. vönetıııelik l er . arac,: ve 

gerec,:ler. eğitim vöntemleri_ para. eğitim felsefesi gib i bir takını özellikler ( Bavkul. 1 C)02_ s 

8(ı) 



Eğitim sisteminin çıktıları: Eğitim süreci sonunda sahip oluıı;ııı davraııı~Lır. hu 

davranışların eğitim başlangıcında planlananlara uygunluğu , yctcrliği, iskııııwdik 

davranışların oluşup oluşmadığı, ve bu davranışların belirlenmesidir (Baykul, 1992, s :-.;7) 

Pı·ogram değerlendirme: Düzenlenmiş bir program için öğrennwlcrin ve iii2,ret iıııin 

değerlendirilmesi işidir_ Öğrenmenin değerlendirilmesinin amacı, taııııııa ve yerk~t irııı e, 

öğrenmelerin izlenmesi ve öğrenme düzeyini belirlemektir_ Öğretimin dcğerlendirilılll·siııin 

amacı ise, programın sağlamlık ve işe yarama derecesi ile sağlanan iiğretim lıizıııet iııin 

etkililik ve yeterlilik derecesini ortaya koymaktır (Özçelik, 198 ı, s 160-1 \JO) . 

Hedefe dayalı değerlendirme: Uygulanan program sonunda öğrencilerin kaza nınaları 

beklenilen istendik davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönel ik yap ı lan 

değerlendirme (Erden, 1993, s. 1 0). 

Öğretim programı: Eğitim programı içinde yer alan ve öğretme-öğrenme süreçleri ile 

ilgili tüm etkinlikleri kapsayan program (Varış, 1988, s. 339) 

Yabancı dil: Öğrencilere akademik, toplumsal ve meslekle ilgili gelişmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla anadilleri dışında öğretilen dil (Oğuzkan, 1981 , s 1 )<J) 

Yabancı dil diizeyi: Yabancı dil öğretiminele birbiri ardı sıra ulaşılmaya çalışılan aşanıal<ırın 

her biri~ ·başlangıç-oı1a-ileri' (Vardar ve ötekiler, ı 980. s. 70) 

Dil becerisi: Yabancı dil öğretiminde öğrenciye kazandırılması heddlenen dört tcıııel 

becerinin her biri: 'dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma ' 

Yabancı dil öğretiminde tiimleşik beceri yaklaşımı: Yabancı dil öğretiminde hed eflenen 

dili öğrenciye, döı1 temel dil becerisini (dinleme. konuşma , okuma-anlama ve yazma 

becerileri ) anı avrı ders olarak öğretmek ~'erine , bu döı1 temel becerinin belirli oranl arda ve 

belli bir içerik dahilinde birleştirerek kazandırmay ı amaçlayan yaklaşım 

Dil. döı1 temel beceri olarak kabul edilen dinleme. konuşma , okuma-an lama ve 

vazına becerilerinin işl e\·sel bütünlüğünden oluşmaktadır. Dili bir ileti şim aracı lliarak 

kullanmavı öğretirken bu döı1 temel becerinin birlikte i'iğretilnıesi gerekmektedir .1\ııcak 

ok ulların özelliklerine göre \·erilecek ağırlıkların ~~üzdel e ri t~ırklı olabilir (Demirel. 1 99.1. s. 

23 ). 



BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Temel İngilizce Hazırlık Programı 

Amaçlarının Gerçekleşıne Düzeyi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yabancı Diller 

Bölümü 1996-1997 Öğretim Yılı Hazırlık Okulu 'nda Bir Uygulama) belirlenmeye 

çalışıldığından, bu araştırınada deneme modellerinden olan tek gruplu ön-test - son-test 

modeli uygulanmıştır Bu modelde hem deney öncesi (ön-test), hem de deney sonrası (son

test) ölçmeler vardır. Modelin simgesel görünümü ve simgelerin anlamları şöyledir (Karasar, 

1995, S. 96). 

Gı 

Gı Deney grubu 

X Bağımsız değişken 

Oıı = Ölçme, ön-test 

Ou = Ölçme, son-test 

Oıı X O u 

Öğrenci davranışlarında amaçlarla tutarlı olan değişmelerin ölçülmesi temel 

alınmıştır Bu nedenle programa girişte ve programdan çıkışta, öğrencilerin davranışları ön 

test ve son-test (placeınent 1 proficiency test) puanları arasındaki ilişkiler ve daha sonra son

test puanlarıyla , dönem sonu (fina!) sınavı puanları arasındaki ilişkiler hesaplanarak 

ölçülmüştür 

Araştırmada ayrıca bunlara ek olarak, bu programa katılan öğrencilerin ve öğretİnı 

elemanlarının programa ilişkin görüşlerinin neler olduğu belirlenerek_ Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 1996- 1997 Öğretim Yılı Temel Ingilizce Hazırlık 

Programı, betimleme vöntemlerinden Tarama Modeli kullanılarak varolan şekliyle. 

değerlendirilıneye çalışılınıştır Tarama modelinde, araştırınaya konu olan olay, birey ve\·a 



nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya başka bir deyişle varolduğu 

şekliyle betimlenmeye çalışılır (Karasar, I 994, s 77) 

Araştırınada tarama modelinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu böllim ıçın, verı 

toplama tekniklerinden; anket (yazışına) tekniği kullanılmıştır. 

Evı·en ve Önıekleın 

' Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanan Temel İngilizce Hazırlık Programı 

Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyi ' üzerine yapılan bu araştırmada, evren, Türk 

üniversitelerinde uygulanan temel İngilizce hazırlık sınıfı progranıları ve bu programlara 

katılan tüm öğrenci ve öğretim elemanlarıdır . Araştırınanın çalışma evreni ise, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü I 996- I 997 Öğretim Yılı Temel İngilizce 

Hazırlık Programı ve bu programa katılan bütün öğrenci ve öğretim elemanlarıdır. Çalı şma 

evreninin çok büyük olmaması nedeniyle evrenden örneklem seçi lme yoluna gidilmemiş ve 

araştırma tüm çalışma evreni üzerinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın çalışma evrenı, 

programa katılan 243 öğrenci ve I 6 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bu rakam 

araştırmacı için yeterli görülmüştür. Araştırma ile alınacak sonuçlar yal nızca bu evren için 

geçerli sayılabilir (Karasar, I 995, s I I 7) 

Çalışma evrenini oluşturan öğrencilerin öğrenim durumları , cinsiyetleri, kurları ve 

sınıfları bağımsız değişkenler olarak ele alınınıştır Bağımsız değişken gruplarına göre 

çalışma evreni (izeke- I 'de gösterilmektedir. - -
Çizel ge I· de göıiildüğü gibi programa katılan öğrencilerin % :26 3 'linü kız. % 

n. 7'sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır Programdaki öğrenci statüsü ne bakıldığında. 

katılımcıların °·ô 9 I . 8-iııi lisans öğrencileri w% 8.:2'sini yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

oluşturken ve bu öğrenci grupları dil düzeylerine göre üç ayrı kurda yabancı dil öğrenimi 

görmüşlerdir Öğrencilerin °'o 72 .:2-si alt -orta düzey grubuna,% ıı.4·ü orta düze\" gruba ve 

0 Ô ı C1A 'ü iıst-ona düzev grubuna dahil olmuştur Açılan ı ı hazırlık sınıfi şubesinin ikisinde 

(K , .e J sınıtlarında) 0 o ı o-+ oranında üst-orta düzev öğrencisi. diğer iki şu bed e (H 'e ı 

s ın ıflarındal 0' o ı ı .:ı oranda orta düzey i1ğrencisi ,.e % 72 2 oranında alt-orta düzev 

hğrencisi vedi şubede (A. B. C D. E. F, G sın ıtl arında) vabancı dil eğitimi a lmı ştır 

Katılımcılardan 223 lisans öğrencısının. mesleki alanlarına göre mühendislik bölümleri 

incelendiğinde. o o 9'u Endüstri Mühendisliği öğreııcısı . % 1 o·u Kiııı\'a Mühendisliği 



·'ı 

öğrencisi , % 32 I ' i Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi , % 8 .6's ı İnşaat Mühendisliği 

öğrencisi,% 9.4'ü Maden Mühendisliği öğrencisi,% 9.9' u Makine Mühendisliği öğrencisi , 

% 9.4'ü Mimarlık Bölümü öğrencisi,% 6.2'si Metalurji Mühendisliği öğrencisi,% I .4\i 

İnşaat Mühendisliği II. Öğretim öğrencisi ve % 4' ü Makine Mühendisliği ll Öğretim 

öğrencısı olduğu görülmektedir. Öğrencil eri n mezun olduğu li se türüne göre 

incelendiğinde, programa katılanların % 7'si yabancı dille eğitim veren Anadolu 

Liselerinden, % 3 ' ü yabancı dille eğitim veren özel li selerden, % 77 ' si genel li sed en, % 

7.5 ' u meslek liselerinden, % 4 6 ' s ı fen liselerinden ve % 0.9 ' u süper li seden mezun olduğu 

ve araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kı smının genel lise çıkışlı olup, alt -orta düzey 

kurunda yer aldığı görülmektedir. 



>2 

ÇİZELGE 1 
DEGİŞKEN GRUPLARINA GÖRE ÇALIŞMA EVRE~INDEK İ ÖGRENCI SAYILARI 

DAGILIMI 

Dcı-,i~ken 
b ' 

San ey;, 

Kız (ı-l 2(ı .. \ 

CinSi\ el Erkek ]7') 71.7 

Topl;ıııı 2-1:> illlı. lı 

Progr;ııııd;ıki Li sans n :ı 'J 1 .X 
öğrenci sı;ııiisii Lis;ıns Üstii 20 X.2 

Toplam 2-1] ]lll ı .ll 

Alı -ona diizey 175 72.1ı 

Öğrencilerin dil düzeylerine Or1a diizey 2X 11.5 
göre gnıplaııdırılıııası (kur) Üst -Oı1a diizey -10 ı (ı.) 

To lam 2-1] 11111.11 

A Sınıfı (Alı -ona dii7ey) 26 ııı.7 

B Sınıfı (Alı -ona diizey) 2-1 ')') 

C Sınıfı (Alı -ona düzey) 27 112 
Hazırlık sınıfı şubeleri D Sınıfı (Alı-ona diit.ey) 26 lll. 7 

E Sınıfı (Alı -ona diizcy) 25 lll.~ 

F Sınıfı (Alı -orta diiz.::y) 21 X.7 

G Sınıfı (.A lı -ona dü7.cy) Hı ]ll . 7 

H S ı nıfı (Ona düzey) 1-1 -~ - 7 
I Sınıfı (Ona düzey) 1-1 5.7 

J Sınıfı (Üsı -ona diiz.::y) :w X.2 

K Sınıfı (Üsı-ona diiz.::yl 20 X.2 
Toplanı 2-1] ]llll.ll 

Endiisıri M. 20 'J.Il 
Kiım;ı M. 22 li ı .ll 

Elekırik -Elektronik M . 
...,, 
' - .>2 . ı 

Lis;ıııs öğrencilerin i nş;ı;ıı :VI ı') XJ• 
mesleki :ıl:ıııl;ırııı:ı ,.:öre \Lıdeıı \1 21 'J. -l 
ıııiilıeııcli~lik böliiııılcri \Lıkiııe \1. .,, 

'!.') 

\1 i ııı:ı ri ı k 21 'J .-l 
:..kı;ılıııji \ 1 l-l (ı.~ 

lıış:ı:ıı \1 ll Ö~reıiı ıı 1.-l 
\Lıkiııe \l. ll Ö~reııııı ') -l .ll 

TopLıııı ~~ .~ lilll.ll 

Y:ıb:ıııcı dılle e~ıııııı 

'eren .-\ıı:ıdolıı Li sesi ,- ll 

()~reı ıcilcriıı ıııc;ıııı lıldıı~ıı Y:ıhıııcı dılle c~iıiııı 

li se ıiırii \c'reıı eve! lı sclc r X ., . 1 ı 

Cieııel LiSL' IX 7 ll 

\kskk Lısesi IX - .; 

Fcıı Li<;csi ı ı -l .i> 

Dı~cr 1 ~iiJ1L' I Li SL') ll . 'ı 

Tlıpl:ıııı 2-1 .> lillı . ll 



Veriler ve Toplanması 

Araştırınada kullanılan verilerin bir kısmı iki bölümden oluşan anket yoluyla elde 

edilmiştir. Anketin birinci bölümünde, programa katılan öğrencilerin hakkında cinsiyet , 

mezun olunan lise türü, bölümü, hazırlık sınıfı şubesi ve kuru gibi kişisel bilgileri içeren 

sorulara yer verilmiştir (EK B). Anketin ikinci bölümünde eğitim programı ile ilgili olarak , 

programın amaçları , içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreci ile ilgili 

so rular yer almaktadır. Bu soruların bir kısmında hayır (0), kısmen ( 1) ve evet (2) şeklinde, 

bir kısmında hiç (0), az ( 1), orta (2), iyi (3) ve çok iyi ( 4) şeklinde, diğer sorularda ise hiçbir 

zaman (0), çok az ( 1 ), bazen (2), sıklıkla (3) ve her zaman ( 4) şeklinde verilen yanıtiara 

göre, parantez içindeki sayısal değerler verilmiştir. 

Anketİ hazırlamak üzere ilk olarak ilgili literatür taranmış, elde edilen değişik 

anketler incelenmiş ve taslak anket oluşturulmuştur. Anketin amaca uygunluğu ve kapsam 

geçerliliği ile ilgili olarak anket, tez yöneticisi ve uzman görüşlerine sunulmuş, getirilen 

eleştiri ve öneriler ışığında gerekli değişiklikler yapılmıştır. Son aşama olarak 30 kişilik bir 

grup üzerinde yapılan ön uygulama sonucunda, ankete son biçim verilerek çoğaltılınıştır 

Öğrenci başarısını ölçmekte ku11anılan , programdan önce ve s cıııra uygulanan 

kapsam geçerliliği uzmanlarca belirlenmiş ön-test (mevcut yerleştirme sınavı) , Fizik ve 

Matematik Bölümü öğrencilerine , anlaşılınayan ya da yanlış yorumlanabilecek bir sorunun 

olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Uygulanıada bir sorunun çıkmaması 

üzerine testin güvenirliğinin hesaplanmasına geçilmiştir. Testteki maddelerin güçlük 

derecelerinin eşit olduğu düşünülerek Kuder-Richardson 21 formülü ku11anılmıştır (Tekin, 

1977, s 48) Belirlenen hedefleri ölçmek amacıyla hazırlanan mevcut öntest. toplam 100 

so!.-udan oluşmaktadır. Soruların hazırlanma sında dün~· aca geçerliği ve gü venirliği kabul 

gören TOEFL kitaplarından yararlanılmıştır Bu tür soruların ku11anılmasında öl ç ıııe aracının 

geçerlilik \·e gü\·enirliğinin üst düzeyde olması hedeflenmiştir KR 21 fcırıııüllı şi~vledir 

r ---- - ( 1- --- -
J-..:. -ı 

Fnrıııülün açıklanması şö~· ledir : 

K= Testteki ım1dde sa\'ısı 

X= Test puanlarının aritmetik ortalaması 

S ~ t = Test puanlarının test ortalamasından olan farklarının kareleri toplamı (\ arivans) 



Yukarıda açıklaması verilen Kuder-Richardson 21 formülünden yanı rlanılarak 

hesaplanan ön-test 1 son-testin güvenirliği KR 21= 0.92 değer olarak bulunmuştur. Öğretim 

dönemi sonunda içerik doğrultusunda yapılan kapsam geçerliliği alınmış ve güvenirliği KR 

21 formülüyle 0.89 değer olarak hesaplanmış yıl sonu (mevcut fina] s ınavı) sınavının 

güvenirlik değeri ise, araştırınanın amacı açısından yeterli bulunmuştur. Birçok ölçme 

k itabında bir testin güvenirliğinin en az O. 90 olması istenınekte , ancak uygulamada öğretmen 

yapıını testler ise çok seyrek olarak bu sınıra ulaşabilnıektedir (Tekin, 1977, s. 49). 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Araştırma verilerinin çözümlenınesi aşaması, Osmangazi Üniversitesi Biyo istati stik 

Bölümü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Programın amaçlarının gerçekleşıne düzeyi ile ilgili yorumları yapabilmek için ön-test 

ve son-test sonuçlarını puan olarak karşılaştırmak ve son-test sonuçları lehine anlamlı bir 

farkın olup olmadığı belirtilmelidir ve buna paralel olarak programın sağlamlığını farklı bir 

açıdan test etmek ve programın etkililiğini bir başka şekilde ölçmek için içerik 

doğrultusunda hazırlanan fina! sınavının sonuçları ile son-test sonuçları karşılaştırıp , çıkan bu 

sonuçları anlamlılık düzeyine göre yorumlamak gereklidir (Koç, 1 995). Çünkü, oı1aya çıkan 

sonuçların neye göre düşük veya yüksek oldukları önemli bir konudur. Araştırmada ele 

alınan öğrencilerin. hem ön-test ve son-test sonuçlarının karşılaştırınalarında , hem de son

test ve fina] sma\·ı sonuçlarının karşılaştırılmalarında eşleştiri lmiş t testi uygulanmıştır . 

. ..\\Tıca öğrencilerin başarılarında mezun oldukları oı1a öğretim kurumu türleri. cinsivetleri. 

kurları, programdaki statüleri ve bölümleri gibi değişkenler arasındaki ilişki , varyans analizi 

ve varsa bu ilişkinin hangi değişken grupları arasında olduğu Tukey testi ile belirlenmiştir 

Katılınıcıların kişisel özelliklerine göre değişken grupları arasında anlamlı bir farkın bulunup 

bulunmadığının belirlenmesinde OS anlamlılık düzeyi benimsenmiştir 

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin. ve ayrıca kurların (alt-orta. orta. üst-nrta) 

programın ögeleri (amaç. içerik. öğretim süreçleri. değerlendirme) hakkındaki glirüşleriniıı 

karşılaştırılmasında. işlenen bilgiler tl·ekans ve ~~ üzdelik değerler olarak b e lirtildiğinden 

bağımsız değişken düzevleri ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesinde. 

istatistiksel teknik olarak ka~~ kare testi uygulanmıştır ve gruplar arasında anlamlı bir ilişkinin 

buluııup hulunıııadığıııın helirleıııııesinde ()') anlamlılık düzeyi benimsenmiştir . Ka\· !-;are testi 



uygulanmadan önce, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin, ve ayrıca kurların , programın 

ögeleri hakkındaki görüş ve eğilimlerinin nasıl bir görünüm sergiled iğini oı1aya koyabilmek 

için , elde edilmiş veriler, hazırlanan kod göstergesine uygun olarak bilgi formlarına i ş lennıi~ 

ve bilgisayarla işleımıeye hazır duruma getirilmiştir . Kay kare testinin anlamlı bulunması , iki 

değişken arasında bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Kay kare çözümlemesinde her gözenek 

için, beklenen değerin hiç bir zaman sıfır olmaması ve beklenen değerde )'in altında olan 

gözenek sayısı nın , toplam gözeneklerin % 20 ' sini geçmemesi gerekir (Karasar, 199 I, s 

243) Kay kare tekniğinin bu özellikleri dikkate alınarak , bu araştırınada bazı bulguların 

yorumu için, anlam bakımından birbirine yakın seçenekler arasında birleştirme yoluna 

gidilmiştir, ancak yanıt seçenekleri anlam olarak farklı olan sorularda, birleştirme i şlemi 

yapılmamıştır. Teorik frekansların küçük olduğu, ancak sınıfları birleştirmenin uygun 

göıiilmediği durumlar için kay kare formülüne "Yates Düzeltmesi" adı verilen düzeltme 

uygulanmıştır. 

.Araşt ırmada elde edilen verilerin yorumları yapıl ırken , bağımsız ve bağımlı 

değişkenler arasında anlamlı ili şki yoksa, durum kısaca açıklanmış ve anlamlı ili şkinin 

bulunduğu durumlar için, veriler çizelgelerde gösterilmiş ve çizelgelerle birlikte bu verilere 

ait daha ayrıntılı açıklamalara ve yorumlara yer verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen istatistiksel çözümlemelerin gerçekleştirilmesinde SPPS paket 

programı kullanılmıştır 



BÖLÜM lll 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programının Mevcut Dunımuııa Yönelik 

Bulgular ve Yorumlar 

Giriş 

Bu bölümde, Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' na katılan öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerinin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 

1996-1997 Öğretim Yılı) programın geneline ve ögelerine ilişkin görüşlerini yansıtan 

araştırma bulgularına ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir . Ayrıca " Kişisel 

Bilgiler" başlığı altında, ankete katılan öğrencilerin cinseyetlerine, bölümlerine, en son 

bitirdikleri ortaöğretim kurumlarına, programdaki öğrenci statülerine ve hazırlık sınıfİ 

şubelerine göre dağılımları konusunda bazı bilgiler Çizelge l ' de verilmiştir. Bu bölümden 

elde edilen savısal verilerin istatistiki işlemleri ve yon.ıınları, araştırınanın amaçları 

doğrultusunda sunulmuştur. 

Öğrenci ve öğretim elemanlarının, ayrıca programda seviyelere göre belirlenmiş 

kurların, programın ögelerini nasıl değerlendirdikleri her boyut için ayrı çizelgelerle 

verilmiştir. Kay kare (X:) çözümlemesi sonucunda elde edilen ilişkinin önemli olduğu 

durumlar için ('\:) değeri , serbestlik derecesi (sd), ve p = O 0) için tablo değeri , her 

çizelgede belinilmiştir Serbestlik derecesinin 2 den fazla olması halinde. tek bir teorik 

tl-ek<msın ) den küçük olması kabul edilebilir . Ancak bu durumda yorum için % ) anlamlılık 

düzeyi dikkate alınır. Teorik frekansların küçük olduğu. fakat sınıfları birleştirmenin uygun 

görülmedİğİ hallerde X: formülüne "Yates Düzeltmesi" adı verilen düzeltme u\·gulanır 

(Serper. 1986. s. 1 6)) Bu araştırmada tolere edilemeven bazı bulgular için gerekli S a\ · ı s al 

değer birleştirmeleri \'e yates düzeltemeleri vapılarak. bu bulguların vonımiarına gidilmiştir . 

Ilişkinin ('ı nemli olmadığı durum bulgularına ve ayrıca kontrol soruları verilerine \e hu 

değe rl e re ait çizelgelere gerek görülıııeverek bu bölümde \'er \'erilıııemi~tir 

Aşağıda Eski~ehir Osmangazi ( Jni\·ersitesi. Yabancı Diller Bi'ılümü 1996-1 <) l)7 

Öğretim Yılı. Temel ingilizce Hazırlık Sınıfi Amaçlarının Gerçekleşme Düzevi ile ilgili 

ara~tırma bulgularına ve bu bulguların yonımiarına yer\ erilmiştir 

~(ı 
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1. Programın dört ögesi hakkında, programdaki kurlann göı-iişlcı·inc ve 

öğrenci ve öğretim elemanlannın görüşlerine ait bulgular ve yonımlan: 

Programın sonunda öğrencilere (Ek B ) ve öğretim elemaniarına (Ek C ) uygulanan 

anketierin yanıtiarına ve programdaki kurlara ait bulgular, aşağıda programın dört ögesine 

(amaçlar, içerik, öğretim süreçleri ve değerlendirme süreçleri) göre ve belirtilen ekierde yer 

alan anket soru sırasına göre, araştırınada elde edilmiş görüşler doğrultusunda irdelenerek, 

yorumlanını ştır~ 

Programın Amaçlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlan 

Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 1996-1997 Öğretim yılı Temel 

Ingilizce Hazı rlık Sınıfı Programı ' nın genel ve özel amaçlarının (Ek A) doğrultusunda, 

bitirilen öğretim yılına ait programın döı1 ögesinden biri olan amaçlara ilişkin anketlerle 

belirlenmiş görüşler aşağıdaki gibidir 

Amaçlardaki l. sonıda Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın genelde, yararlı ve 

uygun bulunup, bulunmadığı sorulmuştur Programa katılan 259 katılımcının % 70 ' i, 

programı genelde uygun ve yararlı bulmuştur. Bu sorunun bulgularına göre. öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki yoltur (p >O 05) 

Kurların görüşleri arasında da birinci soruda önemli bir düzeyde i lişki yoltur (p >O 05) 

Amaçlardaki 2. soı·u açısından öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasıncia 

önemli düzevde bir ilişki \ardır (p ·, Q 05) Bu soruda. programın amaçlarının , öğrencilerin 

alana ilişlin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamada yeterli olup olmadığına dair gör(iş 

istenmiştir Öğretim elemanları ve öğrencilerin bu bovuttali değerlendirmeleri. ait olunan 

gruba göre Ü1ıllılık göstermektedir Çizelge 2· ele yer alan verilere göre: öğretim 

elemanlarının ~·arıya \·akın bir kısmı (% 4:ı 8) öğrencilerin alana ilişkin gereksinimlerini \'e 

beklentilerini karşılamada programın amaçlarını yeterli bulurken. \·arıdan fazlası (% Sh 2) 

amaçları kısmen \'eterli bulmakta \e öğrencilerin beşte biri (0 o 1 C) :ı) amaçları veterli 

bulurken. beşte dördü (0 o SO 7) kısmen yeterli bulmaktadır Bu soruya kurlar açısından 

bakıldığında. kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki nlmaciığı görlılnıektedir (p O():') 



ÇİZELGE 2 

ÖGRENCİLERfN ALANA İLİŞKİN GEREKSiNiMLERİNİ VE 

BEKLENTİLERfNİ KARŞILAMADA TEMEL İNGiLiZCE HAZIRLIK 

PROGRAMI'NIN AMAÇLARININ YETERLiGiNE İLİŞKİN ÖGRENCİ VE ÖGRETİM 

ELEMANLARJ GÖRÜŞLERİNfN DAGILIMI VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

E\et Kısmen H;ıqr Topl anı X: s d p 
Değişken f % f '% f '% f '% 

Öorenci -+7 ı<) 3 106 80.7 243 93 8 
Soru 2 Öö retmen 7 -+3.8 9 56.2 16 62 .:1..()4 ı / (J) 

Toplanı s-ı 20.8 205 79 .2 259 100. 

Programın amaçlarıyla ilgili 3. sorusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p >O 05) Seçeneklerin frekans dağılımına 

uygulanan kay kare sonucunda elde edilen fark önemsizdir. Bu soruya ilişkin yan ıtlarda, 

öğrenci ve öğretim elemanları aynı evrenden gelen iki küme gibi görünmektedir. Programın 

sağlanılığını ve işe yararlığının davranış bazında değerlendirme çalışması , her davranışın 

ulaşabilirlik derecesinin ve davranışların birbirini destekleme ve tutarlı lık derecesinin 

saptanması çalışmalarını içerir (Baykul, 1992, s. 88). Genel amaçların ve özel amaçların 

birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi, özel amaçların anlaşılır biçimde belirtilmesi. kısaca 

amaçların birbirleri ile tutarlı olması ürüne dayalı program değerlendirme yak la şım ında 

benimsenmektedir (Brown. 1990, s 225) 

Kurlara göre ise, a lt- oı1a düzey grubun (1 Kur) % 37 1' i amaçl arı birbirleri ile 

tutarlı, % 54 9' u kısmen tutarlı ve% 8'i amaçları tutars ı z bulurken, orta düzey grubun (ll 

Kur) 0 Ô 6 7 cr u amaçları birbirleri ile tutarlı. % 32 . 1'i kısmen tutarlı bulımı ş ve üst-nrta 

düzey (lll Kur) grubun ° 'o 37Si amaç ları birbirleri ile tutarlı, % 62 5'i kısmen tutarlı 

bulmuştur ((izel!l.e 3) Bu soruda kurlar arası nda önemli düzeyde bir ilişki n lduğu 

görülmektedir (p · .O 05) Seçenekiere ilişkin kay kare çözümlemesi sonucunda kurların 

görüşleri. ait olunan gruba göre farklılık göstermektedir. Alt -orta düzey ve üst-orta diıze\ · 

kurlar. amaçları birbiri ile kısmen tutarlı bulurken. oı1a düzey kurlar amaçları birbiri ile 

tümlıyle tutar l ı bulımışlardır 
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ÇİZELGE 3 

KURLARA GÖRE TEMEL İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NIN AMAÇLARININ 

BİRBİRj İLE TUT ARLILIGINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERiN DAGILIMI VE KAY KARE 

ÇÖZÜMLEMESi 

EYet Kısmen H;mr Toplam xc s d p 
Değişken f % f % f '% f '% 

1 Kur 65 37.1 l)6 5-+.9 1-+ sn 175 720 

Sanı 3 Il Kur ı 9 67.9 8 32.1 28 115 ı ı 2') -+ / 115 

lll. Kur ı5 37.5 21 (;2 5 .ın ı (;_5 

Toplam 99 -+0. 7 128 52.7 14 (;_6 243 ı no n 

Amaçlardaki 4. soruda Temel İngilizce Hazırlık Programı amaçlarının, temel 

İngilizce dersinde belirli bilgi ve becerilerin (konuşma, yazma vb ) geliştirilmesi bakımından 

uygun nitelikte olup olmadığı sorulmuştur. Programın sonunda, öğretim elemanlarından ve 

öğrencilerden oluşan 259 katılımcının % 45.7'si amaçları bu özellik için yeterli nitelikte 

bulurken, % 56 3 ' ü kısmen yanıtını vererek nitelik olarak amaçları orta derecede bulmuş ve 

% 7. 7'si belirli bilgi ve becerilerin (konuşma, yazma vb) geliştirilmesinde amaçları uygun 

nitelikte bulmadığını beliı1miştir . Bu sorunun bulgularına göre, öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p >O 05) Kurların 

görüşleri arasında da dördüncü soru bakımından önemli bir düzeyde ilişki yoktur (p >O 05) 

Amaçlardaki 5. sonıda Temel İngilizce Hazırlık Programı amaçlarının, temel 

İngilizce dersinde belirli tutum (İngilizcenin önemini takdir ediş, bu konuda çeş itli yayınl arı 

takip etme ve arkadaşlarına aniatma vb ) ve değerlerin (yabancı kültürel değerleri tanıma 

vb.) geliştirilmesi bakımından, uygun nitelikte olup olmadığı sorulmuştur. Programın 

sonunda, öğretim elemanlarından ve öğrencilerden o luşan 2-'iCJ katılımcının% 40 5 'i anıaçiarı 

bu özellik için \'eterli nitelikte bulurken. o/n 'i 1 .4 'ü kısmen yanıt ını vererek nitelik olarak 

anıaçiarı ona derecede bulmuş ve % ~ ı·i İngilizcede belirli tutum ve değerlerin 

geliştirilmesinde amaçları uygun nitelikte bulmadığını belinmiştir. Bu sorunun bulgularına 

göre, öğrenci \'e öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur 
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(p >O 05) Kurların görüşleri arasında da dördüncü soru bakımından önemli bir düzeyde 

ilişki yoktur (p >0.05) 

Programın amaçlarıyla ilgili 6. sorusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p >0.05). Öğrenci ve öğretim elemanları % 71 O 

gibi ortalamayla, Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde , 

program için önceden belirlenmiş amaçların kendisinden beklenen işlevi kısmen yerine 

getirdiği görüşünde birleşmişlerdir. Katılımcıların % 20 8' i evet yanıtını vererek amaçların 

kendisinden beklenen işlevi yerine getirdiğini belirtirlerken, geriye kalan % 8. l oranında 

öğrenci ve öğretim elemanı amaçların kendisinden beklenen işlevi yerine getirmediğini 

beliı1miştir. 

Programın amaçlarıyla ilgili 7. sorusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p >O 05) Öğrenci ve öğretim elemanları 

program sonunda dinleme becerisinin tam olarak etkili bir şekilde edinilemediği, ancak 

dinleme becerisinin program sonunda kısmen edinilebildiği göıiişünde oı1ak yargıya 

varmışlardır. Kurlara göre ise, 175 kişiden oluşan alt-orta düzey grubun (I . Kur)% 8 . 6-sı 

amaçların gerçekleştirilmesinde, dinleme becerisinin etkili bir şekilde edinildiğine evet 

derken, % 60 6 ' sı kısmen yanıtını vermiş, % 30 9' u ise hayır yanıtını vermiştir Bu sonıva 

orta düzey grubun (Il Kur) (28 öğrenci)% 28 . 6 ' sı evet yanıtını. % 53 .6 sı kısmen yanıtını. 

% 17 9'u hayır yanıtını vermiştir Dinleme becerisinin program sonunda etkili bir şekilde 

edinilip edinilmediği sorusuna üst-oı1a düzey grubun (lll Kur) (40 öğrenci)% 17 .'i ' i evet. 

% .S O"si kısmen \·e % 325" i hayır demiştir . ('izelge 4 ·ıe verilen 7. soruda kurlar ara sında 

önemli düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (p <O 05) Bu soru için alınan görüşler. ait 

olunan gruba göre bağımlılık göstermektedir. 

Yabancı dil öğretiminde dört temel dil becerilerinden en zor gelişeni dinleme 

becerisidir ve buna rağmen dinleme becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi çalışmalara 

veterince zaman avrılnıadığı gözlenmektedir (Demirel. 1993. s. 1 OS) 
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ÇİZELGE 4 

KURLARA GÖRE TEMEL İNGiLiZCE HAZIRLIK PROGRAMI 'NIN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞMESiNDE, DiNLEME BECERİSİNİN ETKİLİLiGiNE iLiŞKIN 

GÖRÜŞLERİN DAGILIMI VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

E\C( Kısmen Ha \Ir Toplam x" s d p 
Deği şke n f 'Yo f % f '% f '% 

I. Kur 15 8.6 106 60.6 54 :ı() <) ı75 720 

Sonı 7 li. Kur 8 28.6 ı5 53.6 5 ı7 .9 28 115 ı ı ()') 4 < O :'i 

lll. Kur 7 ı7.5 20 5o.n ı:ı 325 40 ı ô.5 

Toplam :ı o ı2.3 ı-ı. ı 58 .0 72 29.6 243 100.0 

Programın amaçlarıyla ilgili 8. sorusuyla araştırma kapsaınındaki öğrenci ve 

öğretim elemanlarından, programın sonunda konuşma becerisinin etkili bir şekilde edini lip, 

edinilınediğine dair görüş istenıniştir Bu sorunun yanıtları incelendiğinde, hem öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşleri arasında, hem de kurlara göre önemli düzeyde bir ilişki 

olmadığı saptanmıştır (p >O 05) Öğrencilerin frekans dağılımına bakıldığında, yanıt olarak 

% 76 's ı kısmen derken, % 24.3 ' ü hayır demiş, öğretim e l emanlarının ise % 81 3' ü kısmen 

yanıtını verirken, % 1 88' i hayır yanıtını vermiştir Programa katılan 259 katılımcı. 

programın sonunda konuşma becerisinin etkili bir şekilde değilde , kısmen edinildiği 

görüşünde birleşmişlerdir 

Konuşma, bilişsel becerilerin yanısıra psikomotor becerilerin gelişmesine bağlı olarak 

gelişmektedir Konuşma öğretimi yaba ncı dil öğretiminin her aşamasında yapılmaktır 

Okuma ve yazma becerilerinin gelişiminin inşa as ı nda, sınıf içi konuşmalarının katkıları çok 
,; 

önemlidir (Casanave, 1988. s. 22) 

Programın amaçlaıwla ilgili 9. sorusunda okuma becerisinin programın sonunda 

etkili bir şekilde edi nilip. edinilmediğine dair görüş i stenmiştir Bu so runun bulguları 

incelendiğinde öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ili~ki 

olmadığı saptanmıştır (p ' 0 0)) Öğrenci ve öğretim e l emanları, okuma becerisinin program 

sonunda oı1a derecede edinildiği konusunda ortak yargıya varmışlardır Kurlara gt'ıre bu 
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sorunun bulguları incelendiğinde ise, alt-orta düzey grubun (1. Kur) (I 75 kişi) % 34.3 'Li 

amaçların gerçekleştirilmesinde okuma becerisinin etkili bir şekilde edinilcliğine evet derken, 

% 55.4 ' ü kısmen yanıtını vermiş, % I 0.3 'ü ise hayır yanıtını vermiştir. Oı1a düzey grubun 

(II. Kur) (28 öğrenci) % 60.7'si evet yanıtını, % 39.3'ü kısmen yanıtını vermiştir. Bu 

soruya üst-orta düzey grubun (III Kur) ( 40 öğrenci)% 50 ' si evet, etkili bir şekilde edinildi 

derken, % 50' si kısmen etkili bir şekilde edinil di demiştir. Çizelge 5 'te verilen 9 sonıda 

kurlar arasında önemli düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (p <0.05). Seçenekiere göre 

kİkare çözümlemesi sonucunda elde edilen farkın önemli olmasının nedeni, ait olunan gruba 

göre görüşlerin faı'klılık göstermesi dir. Yani katılımcıların çoğunluğunu oluşturan alt -orta 

düzey (I. Kur) öğrencilerinin büyük bir kısmı okuma becerisinin program sonunda kısmen 

etkili bir şekilde edinildiğini belirtirlerken, orta düzey (IL Kur) öğrencilerin çoğunluğu ise 

okuma becerisinin program sonunda etkili bir şekilde edinildiğini ve üst-orta düzey (II I 

Kur) öğrencilerinin yarısı okuma becerisinin etkili bir şekilde edinildiğini ve diğer yarısıda 

kısmen etkili bir şekilde edinildiğini belirtmi~lerdir. 

Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı 

sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okunulan metinden anlam çıkarma, okuma 

becerisinin öncelikli özelliğidir. Okuma metinlerinin içeriği, öğrenci ihtiyaçlarına uygun ve 

ilginç olacak şekilde seçilirse, öğrencinin derse katılımı ve motivasyonu artacağından bu 

becerinin gelişimi daha hızlı olacaktır. Okuma becerisinin gelişimiyle entegre olan kelinie 

hazinesinin gelişimi için, hedef dilde sözlük kullanımı alışkanlığı öğrenciye kazandınimalıdır 

(Annan, 1990) 

ÇİZELGE 5 

KURLARA GÖRE TEMEL INGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NIN AMAÇLARI NIN 
;:: 

GERÇEKLEŞMESINDE, OKUMA BECERISINİN ETKİLİLIGiNE İLIŞKIN 

GÖRÜŞLERiN DAGIUMI VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 
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Amaçlardaki ı O. soru açısından öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında 

önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p >0.05). Kurların görüşleri arasında da onuncu soruda 

önemli düzeyde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p >O 0:1) Frekans dağılımiarına göre, 

programın sonunda yazma becerisini etkili bir şekilde edinilip edinilınediğine dair soruya, 

öğrencilerin dörtte birinden fazlası (% 27 .7 si) ve öğretim elemanlarının dörtte birine yakın 

kısmı(% 18 8' i) evet yanıtını verirken, öğrencilerin yarısından fazlası (% )4 I ' i ) ve öğretim 

elemanlarının yarısından fazlası(% 62.5 ' i) kısmen yanıtını ve öğrencilerin döı1te birine yakın 

bir kısmı (% I 8.2 ' si) ve öğretim elemanlarının yine dörtte birine yakın kı smı (% I 8 8' i ) 

hayır yanıtını vermiştir 

Yabancı dil öğretiıninde, dört teınel dil beceri zıncırının son halkası yazma 

becerisidir Sınıf içi uygulaınalarında yazma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer 

verilmeli, her düzeyde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir 

(Demirel , 1993) 

Amaçların 12. sorusunda duygu ve düşünceleri sözle anlatına, kendini ifade etme 

aınacmın, program sonunda ne ölçüde gerçekleştiğine dair görüş istenıniştir Bu soru için 

öğrenci ve öğretim elemanlannın görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p 

>O 05) ve öğrenci ve öğretim eleınanlan aynı evrenden gelen iki küme gibi 

görünmektedirler Programın sonunda, öğretim elemanlarından ve öğrencilerden oluşan 2."9 

katılımcının % I 9.4'ü bu amacın az derecede gerçekleştiğini, % 49 0\ı oı1a derecede 

gerçekleştiğini ve % 3 1 . 6 ' sı iyi derecede gerçekleştiğini beliı1miştir Kurlara göre bu 

sorunun bulguları değerlendirildiğinde, kurların görüşleri arasında da anlamlı bir ilişki 

bulunamamış~ır (p ' 0 O.'i) 

Amaçların ı 6. sorusunda kelime hazinesini geliştirme ve kullaıınıa~' a ait gi'ırlı ş lerde 

ise öğrenci \·e öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki yoktur (p 

-O O.'i) Bu soru için öğrenci ve öğretim elemanları a\'nı evrenden gelen iki küme gibi 

görünmektedirler Kurlara göre bu sorunun bulguları değerlendirildiğinde , programın 

sonunda kelime hazinesinin gelişimini alt -ona düze~·in (I Kur) % 2.9-u çok iyi bulurken_ o o 

2." ı 'i ivi derecede, 0 o .:l2.<Yu oı1a derecede_ 0 ô 27.4 'ü az düzeyde ve % 1. T si ise bu sonıva 

hiç yaıııtını \·ererek olunısuz bulmuştur Oı1a d üze\' grup (I I Kur) i'ığrencileriniıı % ı() T si 



kelime hazinesinin gelişimini çok iyi bulurken, % J9 .3' ü iyi derecede, % 32. 1 ' i orta 

derecede,% 17.9' u az düzeyde bularak değerlendirınişlerdir. Üst-oı1a düzey grup (lll. Kur) 

öğrencilerinin % 1 O'u kelime hazinesinin gelişimini çok iyi bulurken, % 52 5 'i iyi derecede, 

% 27.5 ' i oı1a derecede,% IO ' u az düzeyde bulmuş ve bu düzey kurda hiç yanıtını vererek 

olumsuz görüş bildiren öğrenci olmamıştır. Çizelge 6'da verilen I 6. soruda kurlar arasında 

önemli düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p <O O I) Kelime hazinesinin 

gelişimine ilişkin kurlara göre görüşler, ait olunan gruba göre farklılık göstermektedirler 

Orta düzey kurlar ve üst-orta düzey kurlar kelime hazinesinin gelişiminin iyi derecede 

olduğu görüşünde birleşirlerken, alt-orta düzey kurlar orta derecede olduğu görüşünü 

paylaşmışlardır 

Yabancı dil öğretiminde, öğretilecek sözcüklerin seçiminde öğretmenierin bilinçli ve 

tutarlı olması beklenmektedir. Bunda ölçüt, kullanım sıklığı olan ve öğrencilerin ilgi 

duydukları alanlara dönük seçilmiş sözcükler olmalıdır ve bir ders saatinde öğretilecek 

sözcük sayısı ve öğretme yöntemi önceden belirlenmelidir Öğrenciler öğrendik l eri 

sözcükleri aktif olarak kullanabilmelidir. Kelime hazinesinin gelişiminde, öğrenilen sözcüğü n 

düzgün telaffuzuyla birlikte diğer anlamlarının da kavranması ve cümle içinde doğru olarak 

kullanılınası istendik bir durumdur, ancak böyle yüksek bir beklenti eğitimin hedefine 

ulaşılabilirliği açısından yanı ltıcı olabilir (Demirel , !99J , s. I 25) 

ÇİZELGE 6 

KURLARA GÖRE TEMEL İNGiLiZCE HAZIRLIK PROGRAMrNIN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞMESINDE KELiME HAZİNESİNİ GELİŞTİRME VE KULLANMAYA 

ILIŞKİN GÖRÜŞLERiN DAGILIMI VE KAY KARE ÇÖZ ÜMLEMES I , 

Çok 
hi hi Ort;ı A.; Hiç Topl;ıııı 
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Amaçların 17. sorusunda dilbilgisi kurallarını bilme ve doğru olarak kullanınaya ait 

görüşlerde hem öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında anlamlı bir ili şk i 

bulunamamıştır (p >0.05). Frekans dağılımiarına göre, programın sonunda dilbilgisi 

kurallarını bilme ve doğru olarak kullanmaya ait görüşlerde; öğrencilerin % 22.2'si bu 

amacın çok iyi derecede gerçekleştiğini beliı1irken, % 50 6' sı iyi derecede, % 27.2 ' si orta 

derecede gerçekleştiğini belirtmişlerdir Öğretim elemanlarının bu soruya % 3 ı 3 'ü çok iyi 

derecede yanıtını verirken, % 43 .8'i iyi derecede demiş ve % 25'i orta derecede 

gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

Kurlara göre (Çizelge 7) önemli düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <0.05) 

Bu sorunun yanıtlarında, ait olunan guruplara göre farklılıklar bulunmuştur Kurlara göre 

onyedinci sorunun bulguları değerlendirildiğinde, programın sonunda dilbilgisi kurallarını 

bilme ve doğru olarak kullanmaya ait görüşlerde; alt-orta düzeyin (1. Kur) % 17 ı ' i çok iyi 

olarak değerlendirirken , % 51.4 ' ü iyi derecede, % 26.3 'ü orta derecede, % 2.9 ' u az 

düzeyde ve% 1.6 ' sı ise tamamİyle olumsuz olarak değerlendirmiştir. Orta düzey grup (II 

Kur) öğrencilerinin% 28.6'sı dilbilgisi kurallarını bilme ve doğru olarak kullanma amacının 

çok iyi derecede gerçekliştiğini söylerken, % 53 6 's ı iyi derecede, % 17.8 ' i or1a derecede 

gerçekleştiğini belirtmişlerdir Üst-oı1a düzey grup (III Kur) öğrencilerinin % 40 ' ı dilbilgi si 

kurallarını bilme ve doğru olarak kullanma amacının gerçekleşıne düzeyini çok iyi bulurken, 

% 45 ' i iyi derecede, % · ıs ' i orta derecede bulmuş ve bu amaç için bu düzey kurda olumsuz 

görüş bildiren öğrenci olmamıştır. 

ÇIZELGE 7 

KURLARA GÖRE. TEMEL fNGILİZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NIN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞMESiNDE DiLBILGİSİ KURALLARINI BİLME VE DOGRU OLARAK 

KULLANMA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERiN DAGIL!f\11 VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 

Çok 
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Amaçların l 8. sorusunda anadili İngilizce olan şahısların nonnal hızdaki 

konuşınalarını anlamaya ait görüş değerlendirmelerinde, öğrenci ve öğretim elem anlarının 

görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p >O 05). Frekans dağılımına 

bakıldığında; öğrencilerin% 28 ' si bu amacın iyi derecede gerçekleştiğini belirtirken, % 41 2· 

si orta derecede,% JO 8' i az derecede gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarının 

bu soruya% 37.5'i iyi derecede gerçekleşmiştir yan ıtını verirken,% 43 .8' i orta derecede 

gerçek le şt iği ni ve% 1 8.8'i az derecede gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşlerinde ait olunan gruplara göre farklılıklar bulunmamıştır. Kurların 

görüşleri arasında (Çizelge 8) önemli düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p <0.0 1) 

Kurlara göre 18. somnun bulguları Çizelge 8'de incelendiğinde, programın sonunda 

anadili İngilizce olan şahısların nonnal hızdaki konuşınalarını anlamaya ait görüşlerde ; alt

oı1a düzeyin (I. Kur) % 1. 7'si yeterliği çok iyi olarak değerlendirirken, % 18 . 9' u iyi 

derecede, % 42 9'u orta derecede, % 314 'ü az düzeyde ve% 5.1 ' i ise tamamİyle olumsuz 

olarak değerlendirmiştir. Orta düzey grup öğrencilerinin (Il Kur) % 7.1 ' i bu amacının çok 

iyi derecede gerçekliştiğini söylerken,% 21 .4 ' ü iyi derecede,% 53.6 ' sı orta derecede_ % 

17.9 ' u az düzeyde gerçekleştiğini belirtmiştir. Üst-orta düzey grup (Ill Kur) öğrencilerinin 

% 22Si bu amacının gerçekleşme düzeyini çok iyi bulurken, % 37.5' i iyi derecede, % 25-i 

oı1a derecede, % 1 S· i az düzeyde bulmuş ve bu düzeyde tamamİyle olumsuz görü ş bildiren 

öğrenci olmamıştır Kurların görüşleri, ait olunan gruplara bağımlıdır. Alt-oı1a düzey ve 

o ı1a düzey kurlar anadili İngilizce olan şah ı sların normal hızdaki konuşmalarını anlama 

veterliğini oı1a derecede bulurlarken, üst-oı1a düzev kurlar bu yeterliği ı yı derecede 

bulmuşlardır 

Ana dili ingilizce olan şahısların normal hızdaki konuşmalarında_ konuşmac ıdan 

gelen mesajın anlaşılmasında en küçük ayrıntıların anlaşılmasından çok, genel bir bilginin 

a lınmı ş olması çok önemlid ir. Konuşmacıdan gelen mesajın tanı olarak anlaşılması cia . 

iletişim kunı lıııa sınciaki amaca. konuşmacı il e dinleyicinin oı1ak ~~aşantılarının çokluğu n a \e 

a y nı sosyal \e kültürel ortanıdan gelişlerine göre anlamlılık kazanmaktadır (DemireL !99 3_ 

s ı 08) 



ÇİZELGE 8 

KURLARA GÖRE TEMEL İNGiLiZCE HAZTRLIK PROGRAMl'NIN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞMESiNDE ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN ŞAHlSLARlN NORMAL 

HlZDAKi KONUŞMALARINI ANLAMA YETERLiGiNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERiN 

DAGTLIMI VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

Çok 
hi hi Ort{) Az Hiç Toplam 

Değ i şken f 'Yı, f 'Yo f ıy., f '% f '% f '% 

I. Kur ~ 17 33 IR.9 75 42.9 55 :ı 1.4 9 5.1 175 no _) 

Soru IR II . Kur 2 7.1 6 21.4 15 53.6 5 17.9 28 115 
III. Kur 9 22 .5 15 37.5 !O 25.0 6 15.0 40 16.5 
Toplam ı-ı 5.8 54 22 .2 ıoo 412 66 26.7 9 4 .1 243 ı()() () 

x2 = 40.56 sd = 8 p <0.01 

Amaçlardaki 19. soruda İngilizce konuşan ülkelerin kültürel değerleri hakkında bilgi 

edinme yeterliği hakkında görüş istenmektedir. Bu sorunun bulgularına göre öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde anlamlı bir ilişki yoktur (p >O O .'i) 

Verilerin frekans dağılımiarına göre~ öğretim elemanlarının üçte biri (% 37 .'i) ingilizce 

konuşulan ülkelerin kültürel değerleri hakkmda bilgi edinme amacının gerçekleşme düzeyini 

iyi derecede bulurken_ yarıya yakın bir kısmı ise (% 43 8) orta derecede ve diğer% 18 8- i 

ise az derecede bulmuştur. Öğrencilerin beşte biri (% 19 8) bu amacın gerçekleşme düzeyini 

iyi derecede değerlendirirken, beşte ikisine yakın bir kısmı (% 3 8. 7) orta derecede ve diğer 

beşte ikisi (% 4 I .'i) az derecede bulmuştur. Bu bulgulara bakarak, öğrenci lerin büyük bir 

oranının İngilizce konuşan ülkelerin kültürel değerleri . hakkında bilgi edinme yeterliği 

konusunda olumsuz göıiişü paylaştıkları yonımlanabilirken , öğretim elemanlarının ise 

progranı sonunda İngilizce konuşan ülkelerin kültürel değerler hakkında bilgi edinme ,,. 

anıacının oı1a derecede gerçekleştiğine inandıkları, yonınılanabilir Bu soruya kurlar 

açısından bakıldığında. kurların görüşleri arasında a nl amlı bir ilişki olmadığı görlılnıektedir 

(p O 0)) Ingilizce konuşan ülkelerin kültürel değerleri hakkında bilgi edinme ~~ eterliği 

konu sundaki görüşler_ ait olunan gruplardan bağımsızdır 

Dil öğrenilmesi tamamen iletişim amaçlı olduğundan , yabancı dil öğrenen insanların 

en büyük gayesi hedef dil aracılığıyla, hedef toplumla; o toplumun insanlarıyla, kültürleriyle_ 

teknolojisi ile iletişim kurmaktır. Topluımı tanıyarak, toplumla bütünleşmeye ça lı şmak bir 



olgunlaşma sürecidir. Bu sürece toplurnsallaşma süreci denir. İnsanların dilin farklı 

kullanımlarında da toplumsallaşmaları gerekir. Konuşurken, uygun yerde, uygun biçimde 

konuşabilmek için hedef toplumla ilgili gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi kullanabilme, 

iletişimsel açıdan önemlidir (Contazzi, I 990. s. 57) Eğitimin amacı, eğitimsiz in sanların ön 

yargılarıyla yaklaştıkları ya da rahatsız oldukları bu farklılıklara zenginlik ve çeşitlilik olarak 

bakabilen insanlar yetiştirmektir (Tercanlıoğlu, I 996, s I 7). Eğitim, in sanların düşünce 

biçimini değiştirmek içindir ve dil öğretimi bir şeye yeni ve farklı açılard an bakmak için 

fırsatlarla doludur (Barrow, ı 990, s. 6). 

Amaçların 2 ı. sorusunda İngilizce konuşulan ülkelerde, yapılan akademik 

çalışmalara katılmak için öğrenilen dilin yeterliliğine ait görüşlerde hem öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşleri arasında (Çizelge C)), hem de kur! ara göre (Çizelge ı O) önemli 

düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p <0.0 I) Bu soru için seçenekiere ili şk in kay kare 

çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemlidir. Hem kurların görüşleri, hem de öğrenci 

ve öğretim elemanlarının görüşleri, ait olunan gruplara göre farklılık göstermektedir. 

Çizelge 9'da belirtildiği gibi öğrencilerin % 15 .2' si yurtdışı akademik çalışmalara 

katılabiirnek için öğrenilen dili evet diyerek yeterli bulurken, % 84 .8' i ise kısmen yeterl i 

bulmuştur. Öğretim elemanlarının% 56.2 ' si öğrenilen dili yeterli bulunken,% 438'i kı smen 

yeterli bulmuştur. Nitekim, öğretim elemanları öğrencilere büyük bir oranla. yuı1d ı şınd a ki 

akademik çalışmalara katılabilmek için. programda öğrenilen dili yeterli görmüşlerdir. 

ÇİZELGE 9 

TEfviEL fNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NfN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞ!v!ESİNDE. İNGiLiZCE KONUŞULAN ÜLKELERDE Y AP lLAN 

AKADEMiK ÇALıŞMALARA KA TILMAK i(fN ÖGRENİLEN DİL_İN YETERLiGiNE 

İLİŞK İ N ÖGRENCI VE ÖGRETİM ELEJ\1 ANLA RI NIN GÖRÜŞLERI VE KAY KARE 

ÇÖZÜMLEMESi 
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Kurlara göre bu sorunun bulguları incelendiğinde ise, alt-orta düzey grubun (1 Kur) 

( I 75 kişi) % 8.6'sı amaçların gerçekleştirilmesinde öğrenilen dili evet diyerek yeterli 

bulurken, % 6 I . I ' i ise kısmen yeterli bulınu~ ve % 30.3 'ü ise hayır yanıtını vererek yetersiz 

bulmuştur O ı1a düzey grubun (II. Kur) (28 öğrenci) % 39 3'ü evet yanıtını , % 42 .9'u 

kısmen yanıtını, % I 7.9 'u hayır yanıtını vermiştir Üst-orta düzey grubun (lll Kur) (40 

öğrenci)% 27.5' i evet derken,% SO' si kısmen ve% 22 .5' i hayır demiştir Çizelge IO ' da 

bulguları verilen 2 1. soru için kurların görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki olduğu 

görülmektedir (p <0.0 I) Kurların görüşleri, ait olunan gruplara göre farklılık 

göstermektedir 

(İZELGE 10 

KURLARA GÖRE TEMEL İNGiLiZCE HAZIRLIK PROGRAMI'NIN AMAÇLARININ 

GERÇEKLEŞMESiNDE İNGİLİZCE KONUŞULAN ÜLKELERDE Y APTLAN 

AKADEMiK ÇALIŞMALARA KA TILMAK İÇİN ÖGRENiLEN DİLİN YETERLiGiNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 

EYet Kısmen H;mr Toplam x: s d p 
Değişken f 'Yrı f % f % f 'Xı 

I. Kıır 15 R.6 107 61.1 53 :>0.3 175 72 .0 
Soru 21 ll. Kıır ll ~0.3 12 -+2.9 :'i ı 7.9 2R lU n 2-ı -+ lll 

I I I. Kur ll 275 20 50 () 9 22 :'i -ı o 16.5 
Toplam :>7 15 .2 1:>9 57.2 (ı 7 276 2-+3 !()()() 

Programın amaçlarıyla ilgili 23. sonısunda öğrenci ve öğretim elemanlarının 

görü~leri arasında önemli düzeyde bir ilişki yok tur (p --o 0'1) Kay kare çözümlemesi 

sonucunda elde edilen fark önemsizdir. Bu sorunun bulgularına göre öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşlerindeki fark ait olunan gruptan bağımsızd ı r. Kurlara göre ise_ 17:::., 

kişiden oluşan alt-orta düzey grubun (1 Kur) % 39.4'ü amaçların gerçekleştirilmesinde 

programın sonunda ilgili mühendislik dalıııda mesleki derslerin ingilizce takip edilerek_ 

aniaş ılıp aniaşılamayacağı hususuna evet derken_ % '14 . 9'u kısmen ~~anıt ını , ·ermiş_ 0-Ô '1 T si 

ise hayı r yanıtını vermiştir. Orta düzey grubıııı (ll Kur) (28 i'iğrenci) % )7J ' i evet ~-anıtını_ 



% 35.8 ' i kısmen yanıtını,% 7.1 ' i hayır yanıtını vermiştir . Üst-oıia düzey grubun (l ll Kur) 

(40 öğrenci)% 65 ' i evet,% 25 ' i kısmen ve% JO ' u hayır yanıtını vermiştir Çizelge 1 1 'd e 

verilen 23. Sorunun bulgularına göre kurların görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki 

olduğu görülmektedir (p <0.0 1 ). Mesleki dersleri ingilizce takip etmede öğrenilen dilin 

yeter l i ğine ilişkin görüşler, ait olunan gruplara göre farklılık göstermektedir Alt -orta düzey 

kurlar programda öğrenilen dili kısmen yeterli bulurlarken, orta ve üst -o ıia düzey kurlar 

öğreni l en yabancı dili yeterli bulmuşlardır 

Mesleki dersleri tak ip etmede ve meslek yaşamında, ikinci bir yabancı dili öğrenme 

özellikle bilimsel çalışınaların yürütülmesinde değişik ekallerin kuram ve uygulamalarını 

tanımayı sağlayacak, dolayısıyla belli bir ekol ya da akıına şartlanınayı önleyecektir Bütün 

bilim ve sanat alanlarında dünyadaki gelişmelerin yeterince işlenebilmesinde ikinci yabancı 

dilin önemli payı olacaktır (Aksan, ı 993, s 7-8). 

ÇİZELGE 1 ı 

KURLARA GÖRE TETVtEL İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMJ'NrN AMAÇLARrNTN 

GERÇEKLEŞTVtESİNDE İLGİLİ MÜHENDİSLİK DAUNDA MESLEKi DERSLERİN 

İNGİLİZCE TAKİP EDİLTVtESİNDE ÖGRENTLEN DİLİN YETERLiGiNE iLiŞKİN 

GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLETVtESi 

E\Ct Kı smen H:ıqr Toplam x= s d p 
Değişken f '% f '% r ~~ , r '% 

1. Kur (ı') :; ') .ı <)(ı :;.ıl) ]() :' .7 175 720 
Soru :n Il. Kur ]( ı 57 I IO :1 5 !\ 2 7. I 2!\ II:i us; .ı : Ol 

I II . Kur :Uı (ı ) . () lO 2.:' () .ı I()() .ı o ı (ı. :i 

Toplam ıq. .ı:; . 7 ll (ı .ı 7. 7 I (ı (ı.(ı 2-1.:1 ıııno 

Amaçlardaki 25. sonıda temel İngilizce h az ırlık programı bitirildiğinde . programda 

öğren ilen ingilizce.nin, farklı üni versiteler aras ı bilgi alışverişi içi n bilgisavar di lini 

kullanabilnıede \'a rarlı olup olanıayacağı h akkı nd a görüş sonılmuştur ()t,re ıı ci l eri ıı \e 
:::> 

()_~reti m elemaıılarıııııı çoğunluğu bu amaç iç in öğrenilen dili yeterli bulmu şla rdır. Bu soru 

için, öğrenci ve öğretim elemanlarının görü ~ler i arasında önemli düzevde bir ili şk i o lmadığı 



:'il 

gibi (p >O 05), kurların görüşleri arasında da önemli bir düzeyde ilişki yoktur (p - O 05) 

Bu soruya ilişkin görüşler, aynı evrenden gelen gruplar gibi görülmektedir. 

Amaçlardaki 26. soruda sözü geçen program bitirildiğinde, programda öğrenilen 

İngilizce ' nin, geçerlikleri ve güvenirlikleri tüm dünya ülkelerince kabul gören TOEFL, CAP, 

CAE, FCE gibi standart sınavlarda başarılı olmak için bir temel oluşturup oluşturamayacağı 

hakkında görüş sorulmuştur. Bu soru için de, öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki olmadığı gibi (p >0.05), kurların görüşleri arasında da 

önemli bir düzeyde ilişki yoktur (p >0.05). Kay kare çözümlemeleri sonucunda elde edilen 

fark önemsizdir Bu soruya ilişkin görüşler ait olunan gruplardan bağımsızdır Tüm kurlar ve 

öğrenci ve öğretim elemanları programda öğrenilen dilin, bahsedilen sınavlarda başarılı 

olmak için bir temel oluşturabileceği görüşünde birleşmişlerdir. 

Programın İçerİğİne İlişkin Bulgular ve Yorumlan 

İçerik ögesinde yer alan 27. soruda sözü geçen programın içeriğinin , programın 

amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenmiştir İçerikle 

ilgili bu soru için öğrenci ve öğretim elemanlarının göıiişleri arasında önemli düzeyde bir 

ilişki olmadığı gibi (p >O 05), kurların görüşleri arasında da önemli bir düzeyde ilişki yoktur 

(p "-0.05) Öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri ve ayrıca tüm kurların görüşleri , 

programın içeriğinin amaçları gerçekleştirebilmede oı1a derecede bir niteliğe sahip olduğu 

yanıtında yoğunlaşınıştır. 

içeriğin 28. sorusunda ders konularının kendisinden beklenen işle,vi yerine getirip 

getirmediği hakkında görüş bildirilmesi istendiğinde , bu soru için de öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde anlamlı bir ilişki (p ?0 05) bulunamadığı 

gibi. kurların görüşleri arasında da önemli bir düzeyde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p 

--o 05) Öğrenci ve öğretim elemanları ve ayrıca tüm kurlar büyük bir çoğunlukla . 

programın amaçlarının gerçekleşmesinde, içeriğinin kendisinden beklenen işlev i kı smen 

yerine getirdiğini belirtmişlerdir. Bu soru için bildirilen görüşler. ait olunan gruplardan 

bağımsızdır. 



içeriğin 29. sorusunda içeriğin öğrencinin ilgisini çekerek motive edebilecek 

nitelikte olup olmadığı sorulduğunda, öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında 

önemli düzeyde bir ilişki olmadığı görülmüştür (p >0.05), ancak kurların görüşleri arasında 

anlamlı bir düzeyde ilişki bulunmuştur (p >0.05). 

Çizelge J 2 'de belirtildiği gibi kurlara göre ı se , J 75 kişiden oluşan alt-orta düzey 

grubun (I Kur) % 17.1 ' i içeriği öğrencinin ilgisini çekerek motive edebilecek nitelikte 

bulduğunu evet yanıt ını vererek% 62 3' ü kısmen yanıtını işaretleyerek, % 20 . 6 ' sı ise hayır 

yanıtını vererek görüş bildirmişlerdir. Orta düzey grubun (II. Kur) (28 öğrenci) % J 4.3 'ü 

evet yanıtını, % 64.3 'ü kısmen yanıtını, % 2 I .4 ' ü hayır yanıtını vermiştir. Üst-oı1a düzey 

grubun (III. Kur) (40 öğrenci) % S'i evet, % 52.5'i kısmen, % 42 5' i hayır yanıtını 

vermiştir. Seçenekiere ilişkin kikare çözümlemesi sonucu elde edilen fark önemlidir ve bu 

soruya ilişkin kurların görüşleri ait olunan gruplara göre farklılık göstermektedir. Alt-orta 

düzey ve oı1a düzey kurlar içeriği öğrenciyi motive etmede büyük bir oranda kısmen yeterli 

bulurlarken, üst-orta düzey kurların yarıya yakını motivasyonu artırmada içeriği yetersiz 

bulurken, yarıdan biraz fazlası bu konuda programın içeriğini kısmen yeterli bulmuştur. 

ÇİZELGE 12 

KURLARA GÖRE IÇERİGİN, ÖGRENCfNtN MOTiVASYONUNU ARTIRMADAKi 

YETERLIGİ KOT\ruSUNDAKİ GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

[\Cl K ısıııcıı H;ınr Toplanı x= s d p 
Değişken f 'X ı f '% f % f •!~t ı 

l.Kıır -~() 17 .1 j()') (ı2 -~ .~() 20(ı 17:' 72 .0 
Sorıı 2') IL Kıır -ı ı-ı :ı IX (ı.f . :ı (ı 21-+ 2X lU ır u7 -ı . (15 

I I I. Kıır ' 5 () 21 :'2 .:' 17 -+2 5 -ı o ı (ı _ ) -
TopLım _, (l ı-ı X ı-ıx (ı() . <) 5') 24 .. 1 2-+.1 ı ()() () 

lçeriQin 30. sonısıında içerikte yer alan tüm konuların önemli olup olmadığı 

hakkında görüş istenmiştir Bu soruya ilişkin olarak öğrenci ve öğretim elem anlarınıı ı 

görüşleri arasında önemli düzeyde anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p --o O 'i), anca!-; 

bırların görüşleri arasında ileri düzeyde anlamlı bir ilişl-;i bulunmuştur (p · -0 O I) 



Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (III Kur) % 46 3 ' ü bu soruya evet derken , % 

40.6 ' sı kısmen ve% 13. I ' i hayır demiştir. Orta düzey grup (II Kur) öğrencilerinin dörtte 

biri (% 25) evet, yarısı (% 50) kısmen ve yine dörtte biri (% 25) hayır yanıtını vermiştir 

Üst-orta düzey grup (III Kur) öğrencilerinin% I 5' i evet, % 65 ' i kısmen ve% 20'si hayır 

yanıtını vermiştir (Çizel ge I 3 ). Seçenekiere ilişkin kay kare çözümlemesi sonucunda 

kurların görüşleri arasında elde edilen fark önemlidir. Bu sorudaki görüşler ait olun an 

gruplara göre farklılık göstermektedir. Alt-oıia düzey kurlar, içerikte yer alan tüm konuları 

önemli bulurken, oıia düzey ve üst-orta düzey kurlar tüm konuları önemli bulmamış, orta 

derecede yanıtını vererek bazı konuların içerikte yer alınasını gereksiz bulmuşlardır. 

ÇİZELGE 13 

KURLARA GÖRE İÇERİKTE YER ALAN TÜM KONULARIN ÖNEMiNE İLiŞKİN 

GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

E\et Kısmen H;ıYır Toplam x~ s d p 
Değişke n f <yo f % f % f % 

I. Kur gı -+6 .3 71 -+ 0.6 ,~ __ ) 13.1 175 720 
Sonı 30 Il. Kur 7 25.0 1-t 50.0 7 25 .0 28 IL'i ı (ı_')() -+ < lll 

III. Kur 6 15 o 26 65.0 ıs 20.0 -+O 16 .5 
Toplam l)-t 3R. 7 lll -+5 . 7 .18 15 .6 2-+3 ı() () o 

içeriğin 33. sorusunda içerikte yer alan bilgilerin sunuluşunun öğrenme ilkelerine 

(örneğin basitten karmaşığa, somuttan soyuta gibi) uygun olarak, düzenlenip 

düzenleımıediği hakkında görüş istenmiştir. Bu soruya ilişkin olarak öğrenci ve öğretim 

elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p • -O 0)) 

Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görü~leri ağırlıklı bir orta lama il e. 

içerikte yer alan bilgilerin sunuluşunun, öğrenme ilkelerine (örneğin basitten karnıa~ığa . 

somuttan soyuta gibi) u~'gun olarak düzenlediği yargısınd a birleşmiştir . 

Yabancı dil öğretinıinde.öğreti l ecek konular belli bir sıraya konulmalıdır. Bu konular. 

basitten başlayarak karnıaşığa doğru, somut kananılardan sovuta doğru öğretilmelidir 

Önce basit cümle kalıplarından başlaya rak bileşik ve karnıaşık cümle kalıplarının öğretim in e 

çalışılmalıdır. Gösterilmesi ve açıklanması kolay olan sözcüklerden \e somut ka vramlardan . 



sınıf içindeki ve yakın çevredeki nesnelerden başlayıp daha sonra soyut kavram ve 

düşüncelere geçi lmelidir (Demirel, I 993 , s. 24 ). 

içeriğin 34. sorusunda ders kitabında yer alan, okuma metinlerinin amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenıniştir Bu soruya ilişkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişk i 

bulunamamıştır (p >O 05) . Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir oıialaına ile, ders kitabında yer alan ınetinlerin , amaçları kı smen 

gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu yargısında birleşmiştir . 

içeriğin 35. sorusunda ders kitabında yer alan söyleşi 1 diyalogların amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenıniştir Bu soruya ilişkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p >O 05) . Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görü ş leri 

ağırlıklı bir ortalama ile (yaklaşık % 56), ders kitabında yer alan söyleşi 1 diyalogların , 

amaçları kısmen gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu yargısında birleşmiştir . 

içeriğin 36. sorusunda ders kitabında yer alan dilbilgisi açıklamalarının. amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenmiştir Bu so ru ya i l işkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p ~o 05) Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir oıialama ile, ders kitabında yer alan dilbilgisi açıklamalarının. amaç l arı 

gerçekle~tirebilecek nitelikte olduğu yargısında birleşmiştir . 
.,; 

İçerifrin 37. sonısunda ders kitabında yer alan dinleme metinleriniıı. amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenmiştir Bu sonıva i l işkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarımn ve kurların görüşleri ara sında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p ·,o 05) Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının ghrüşleri 

ağırlıklı bir ortalama ile (~:aklaşık ~'o 63). ders kitabında yer alan dinleme metinlerinin. 

amaçları kısmen gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu yargısında birleşmiştir . 



İçeriğİn 39. sorusunda kitap dışı ek materyalierin (supplement) içerdiği bilgilerin, 

ders kitaplarını destekleyerek amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı hakkında 

görüş istenmiştir Bu soruya ilişkin olarak, öğrenci ve öğretim elemanlarının görCışleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki olduğu (p <O 05) Çizelge 14'de belirtilmiştir . Öğrencilerin 

% 7 I ' 2 si bu soruya evet yanıtını, % 23 5 'i kısmen yanıtını, % 5 3 'ü hayır yanıtını 

vermişlerdir Bu soruya öğretim elemanlarının % 37.5' i evet, % 62 6 ' sı k ı smen yanıtını 

vermiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ek materyalleri içeriği destekleyecek ve amaç l arı 

gerçekleştirebi l ecek nitelikte bulurlarken, öğretim elemanlarının çoğunluğu ise ek 

materyalleri bu konuda kısmen yeterli bulmuşlardır Bu soruyla ilişkili olarak, kur l arın 

görüşleri arasında ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <0.0 I). I 75 Kişiden oluşan 

alt-orta düzey grubun (I Kur) % 72'si kitap dışı ek materyallerin (supplement) içerdiği 

bilgilerin ders kitaplarını destekleyerek amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olduğunu 

belirtmiş, % 25.1 ' i kısmen gerçekleştirebileceği yanıtını verını ş, % 2. 9'u ı se 

gerçekleştiremeyeceği yanıtını vermiştir Orta düzey grubun (Il Kur) (28 öğrenci)% 89.3 'ü 

bu soruya evet yanıtını , % lO 7'si kısmen yanıtını vermiştir Üst-orta düzey grubun (lll. 

Kur) (40 öğreıici)% :"5 ' i yine bu soruya evet,% 27Si kısmen ve% I 7 5' i hayır yanıtını 

vermiştir (izelge I S" de verilen 39. soruda kurlar arasında ileri düzeyde önemli bir i l işki 

olduğu ve bu soruya ait görüşlerin ait olunan guruplara göre farklılık içerdiğ i 

görülmektedir 

ÇİZELGE 14 

AMA(LARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ NDE, KiTAP DIŞI EK MA TERY ALLERIN 

(SUPPLEMENT) İ(ERDIGI BiLGiLERiN NITELIGİ E İLIŞKIN ÖGRENCİ VE 

ÖGRETIM ELEMANLARfNIN GÖRÜŞLERI \'E KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 

E' çı Kısmen H;ıY ı r Tcıpl;ım :\ : sel 
Dc~işkcıı r 0 , 11 r ~~;;- 1 r n · r '" ' o / O 

Öi!.rcııci ı r; 71.2 )7 2 .~ ) 1.' 5.3 2-U <J .-, .X 

ıı 

Scırıı ''J Öi!.rct mcıı (ı .W ':ı ı o (ı2.!ı ı (ı (ı . 2 X.X2 2 . !1) 

Tcıphm ı 7 •J (ı') ı (ı 7 2)) ı,-; ) -+ 2)') ı()()() 



ÇiZELGE 15 

KURLARA GÖRE AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTiRiLMESiNDE, KİT AP DlŞI EK 

MATERYALLERİN (SUPPLEMENT) İÇERDiGi BiLGiLERiN NiTELiGiNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

Evet Kısmen H<ınr Toplam x: s d p 
Değişken f % f 'Yo f %ı f 'Yo 

!.Kur 126 720 -1-4 25.1 5 2.tJ 175 720 
Sonı Jt) ll. Kur 25 gl) :ı ~ 10.7 2X 11.5 ltJ . M~ -ı < Ol -' 

III. Kur 22 55.0 ll 27.5 7 ı 7.5 -ı o 16.5 
Topl<ıııı 17J 71.2 58 2]5 12 5.3 2-+J 100.0 

içeriğin 41. sorusunda ders kitaplarının Türk öğrencilerinin gereksinimlerini 

karşılayabilecek nitelikte olup olmadığı hakkında görüş istenıniştir Bu soruya ilişkin olarak 

öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p >O 05) Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir oı1alama ile, ders kitaplannın Türk öğrencilerinin gereksinimlerini kısmen 

karşılayabilecek nitelikte olduğu yargısında birleşmiştir . 

Yabancı dil öğretim programı her şeyden önce öğrencilerin yabancı dil ve iletişim 

ögeleriyle karşı karşı~' a gelmesini sağlayan bir araçtır Bu aracın geliştirilmesinde , başlangıç 

nokta s ını öğrencinin dil ve iletişim ihtiyaçları oluşturınalıdır Bu ihtiyaçlara dayalı ya bancı 

dil öğretim progranıının yapıland ırılmasında izlenmesi gereken basamaklar, programın dört 

temel ögesidir (Sönmez, 1994) 

içeriğin -ı6. sonısunda ders kitaplarının her ünitesiyle ilgili yeterli görsel ve işitsel 

araçlara sahip olup olamadığı sorulmuştur . Bu so nı~:a ilişkin olarak öğrenci ve i~ğretim 

elemanlarmın \e kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ( p n O'>) 

Kurların görüşleri \e öğrenci \'e öğretim elemanlarının görüşleri ağırlıklı bir orta lama il e_ 

ders kitaplarının her ünitesivle ilgili yeterli görsel ve işitsel araçlara_ kısmen yanıt ı v la nrıa 

derecede sahip olduğu ya rgı sında birleşmiştir Yabancı dil öğretiminde görsel ve i~iı se l 

araçla r, öğretimin daha etkili olmasını sağlamakta , öğrenci ilgi sini derse çek mekte ve sınıf 

içinde doğal onamııı nluşmasına ya rdımcı olmaktadır. Görsel araçlar öğretilen sözcüklerin. 
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kavramların ve cümle yapılarının daha kolay anlaşılınasına yardımcı olmaktadır. "Bir resim 

bin sözcük değerinde" olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim uygulamalarında daha 

çok görülmektedir. İşitsel araçlar da doğru dil alışkanlıklarının kazanılmasında ve tekrar 

alıştırınalarının yapılınasında etkili olmaktadır (Demirel, 1993, s. 24). 

içeriğin 47. sorusunda ders kitaplarının, bu programda öğretilen yabancı dil 

(İngilizce) öğretimi açısından yeterince etkili olup olamadığı sorulmuştur Bu soruya ilişkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p >O 05). Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir ortalama ile, ders kitaplarının bu programda öğretilen yabancı dil (İngilizce) 

öğretimi açısından kısmen etkili olduğu yargısında birleşıniştir. 

İçeriğİn 48. sorusunda ders kitaplarının öğrencilerde eleştirel , ınantıksal ve yaratıcı 

düşünme becerileri geliştİnnede yeterli olup olamadığı sorulınuştur. Bu soruya ilişkin olarak. 

öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların göıiişleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p >0.05). Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir ortalama ile, ders kitaplarının öğrencilerde eleştirel, mantıksal ve yaratıcı 

düşünme becerileri geliştİnnede kısmen yeterli olduğu yargısında birleşıniştir. 

Sınıf içinde öğretilen bilgilerin günlük iletişimde nasıl kullanılacağının öğrencilere 

gösterilmesi gerekir. Sınıf- içi öğrenmelerinin kalıcı olması için örneklerin günlük yaşama 

geçirilmesini sağlam ak ve bilgi transferinde öğrencilerin mantıksal, yaratıcı dü şü nme 

becerilerini geliştirerek öğrendiklerini kullanma olanağının verilmesi uygun olur (Demirel. 

1993 , s. 2:'i) Eleştirel tikirierin gelişmesinde, en büvük katkı okuma-anlama derslerinden 

gelmektedir Okuma derslerinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi okunan eserin özgiııı 

bir şekilde yonımlanmasıdır (Tercanlıoğlu, 1996, s 20) 

Programlll Öğretim Sürederine ilişkin Bulgular ve Yonıınlan 

Öğretim süreçlerinin 49. sonısıında programda. İngilizce öğretiminde teorik bilgi \e 

uygulama dengesinin sağlanabilme yeterliği hakkında görüş is t enmiştir Bu sonıya ilişkin 

olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde anlamlı bir ilişKi 

nlmadığı görlılmüştür (p ·-o O:'i) Kay kare çözümlemesi sonucunda elde edilen farK 



önemsizdir ve bu konudaki görüşler, ait olunan gruptan bağımsızdır. 

elemanlarının çoğunluğu programda İngilizce öğretiminde teorik 

dengesinin sağlanabilmesini kısmen yeterli bulmuşlardır. 

)X 

Ö<'"rrenci ve ötrreti nı o o 

bilgi ve uygulama 

Ancak kurların görüşleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p <O 0)) 

Çizelge 16 'da verildiği gibi, alt-orta düzey grup öğrencilerinin (1. Kur)% 33.7'si bu soruya 

evet derken, % 56 6 ' sı kısmen ve% 9.7'si hayır demiştir . Orta düzey grup öğrencilerinin 

(Il Kur)% 57.1 ' i evet,% 28 6 ' sı kısmen,% 14 3 ' ü hayır yanıtını vermiştir . Üst-orta düzey 

grup öğrencilerinin (lll Kur) % 40.0'ı bu soruya evet, % 42.5 ' i kısmen, % 17.5 ' i hayır 

demiştir. Bu sorunun yanıtiarına ilişkin görüşler, ait olunan gruplara bağımlıdır. Alt-orta 

düzey ve üst-orta düzey kurların çoğunluğu, programda İngilizce öğretiminde teorik bilgi ve 

uygulama dengesinin sağlanabilmesini kısmen yeterli bulurlarken, orta düzey öğrencilerinin 

çoğunluğu yeterlidir görüşünü paylaşmışlardır. 

ÇİZELGE 16 

KURLARA GÖRE, İNGİLİZCE ÖGRETİMİNDE TEORJK BİLGİ VE UYGULAMA 

DENGESİNİN YETERLiGiNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE 

ÇÖZÜMLEMESi 

E\ eı Kısmen H;ınr Topl;ım X: s d 
Değişken f % f % f 'Yo f 'i'o 

I. Kur :il) :ı:u ')') 56 6 17 9 7 175 720 
Soru -+9 ll. Kur 16 57. ı 8 28.6 -+ ı-+. :ı 2X ll:i l)<j] -+ 

lll. Kur ı() -+O O ı 7 -+25 7 ı 7.5 -+O ı (> .s 
Toplam l)] 3 7 -+ 12-+ s I.() 2X ll:i 2-+3 ]()()() 

p 

tl :i 

Öğretim süreçlerinin 50. sorusunda İngilizce öğretiminde dersin anlaşılır lıale 

getirilmesinin veterliliği hakkında görüş islenmiştir Bu soruya ilişkin olarak i'ığre ıı c i ' e 

öğretim elemanlarının ve . kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunaımımıştır (p 

·O 0)) Kurların görüşleri \·e öğrenci ve öğretim elemanlarının gi'ırü ş leri ağırlıklı hir 

ortalama ile (~akla~ık 0 "o )))_derslerin anlaşılır hale getirilmesinin yeterli olduğu \'argısıııcia 

birleşmiştir . 
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Öğretim süreçlerinin 52. sorusunda İngilizce öğretiminde derste yapılan yanlışların 

anında düzeltilerek geri-bildirim konusunun yeterliliği hakkında görüş istenmiştir Bu soruya 

ilişkin olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının ve kurların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p >0.05). Kurların görüşleri ve öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

ağırlıklı bir ortalama ile (yaklaşık % 67), İngilizce öğretiminde derste yapılan yanlışların 

anında düzeltilerek geri -bildirim konusunun yeterli olduğu yargısında birleşmiştir . 

Yabancı dil öğretiminde, özellikle tekrar alıştırmalarında yanlış yapıldığında, doğru su 

tekrariatılarak hemen yanlış düzeltilmelidir. Ancak kesintisiz konuşmalarda yanlışlar anında 

değil , konuşma bittikten sonra düzeltilmelidir (Demirel, 1993 , s. 25) 

Öğretim süreçlerinin 55. sonısıında programın düzeylere göre haftalık ders saati 

süresinin yeterliği hakkında görüş istenmiştir. Bu soruya ilişkin olarak öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki olmadığı görülmüştür (p >O 05 ), 

ayrıca bu sorunun yanıtiarına göre kurların görüşleri arasında da anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunamamıştır (p >0.05). Hem kurların tamamına yakın kısmı hem de öğrenci ve öğretim 

elemanlarının büyük çoğunluğu düzeylere göre haftalık ders saati süresinin yeterliği 

konusunda olumlu görüş bildirerek hem fikir olmuşlardır. 

Öğretim süreçlerinin 56. sonısunda programın haftalık ders · saatlerinin günlere 

dağılımının uygunluğu hakkında görüş istenmiştir Bu soruya ilişkin olarak öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düze):de bir ilişki olmadığı görülmüştür (p 

:->O 05) Öğrenci ve öğretim elemanları haftalık ders saatlerinin günlere dağılımını kı smen 

yeterli bulnıuşlardır. Ayrıca bu sorunun vanıtlarına '-(Öre ku rların l2;örüşleri arasında da 
• ;i . .._ .._ 

anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır (p · ·O 05) Çoğunluk olarak tüm kurlar. programın 

hattalık ders saatlerinin günlere dağılınıını kısmen uvgun bulmuşlardır. 

Öğretim süreçlerinin 57. sonısıında programda kullanılan araç-gereçlerin niteliği 

hakkında görüş istenmiştir. Bu so nıva ili~kin olarak öğrenci \e (ığretim eleımııılarınııı 

görüşleri arasında önemli düzevde anlamlı bir ilişki olmadığı görlılmüştür (p ··o 05). ancaJ.: 

J.:urların görüşleri arasında (izelge 1 Tde belirtildiği gibi ileri düzeyde anlamlı bir ili~J.:i 

bulunıııu~tur (p ·- ll .O 1) Alt -orta düzey grup öğrencilerinin (1 Kur) 0 o 8.6'sı bu snnı\a e\ et 
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demiş, yani araç-gereçleri yeterli bulmuştur, % 45 7'si araç-gereçleri kısmen yeterli bulmuş 

ve yine aynı oranda öğrenci (% 45. 7'si) hayır diyerek yetersiz bulmuştur. Orta düzey grup 

öğrencilerinin (II. Kur) dörtte biri (% 25 O) evet diyerek yeterli bulmuş, yarıdan biraz fazlası 

(% 57. ı) araç-gereçleri kısmen yeterli bulmuş, ve yaklaşık beşte biri (% 17 9) hayır yanıt ı nı 

vererek tamamiyi e yetersiz bulmuştur. Üst-oıia düzey grup öğrencilerinin ( 11 I Kur) % 

lO. Tsi bu soruya evet yeterlidir, % 43 6'sı kısmen yeterlidir, % 45 7'si hayır araç-gereçler 

yetersizdir demişlerdir Çizelge 17 incelendiğinde, alt-orta düzey (I Kur) ve orta düzey (1 I 

Kur) kurların çoğunluğu araç gereçleri kısmen yeterli buldukları ve üst-orta düzey kurların 

ise araç gereçleri yetersiz buldukları görülmektedir. Seçenekiere ilişkin kay kare 

çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemlidir, çünkü kurların görüşleri ait olunan 

gruplara göre farklılık göstermektedir. 

ÇİZELGE 17 

KURLARA GÖRE, PROGRAMDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERiN 

YETERLiGiNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 

EYet Kısmen H m ır Toplam x= s d 
Değişken f % f '% f % f %. 

I. Kur 15 8.6 80 ..ıs 7 80 -+5.7 175 72.0 

Sonı57 Il. Kur 7 250 lG 57 . ı 5 ı 7.9 28 11.5 1 X.Cı5 ..ı 

III. Kur ..ı 10.7 lO 25.0 26 6:1.0 ..ı o 16.5 
Toplam 2(ı 10 7 ]()(ı ..ı:ı.6 ll ı ..ı :ı. 7 2-+:ı ı 00.0 

p 

<. ()j 

Öğretim süreçlerinin 60. sorusunda gösteri (demonstrasyon) yöntemının kul l anım 

sıklığı konusunda gö,rüş istenmiştir Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzevde anlamlı bir ilişki olmadığı görü l müştür (p >O 05) Seçeneklerin 

frekans dağılımına uvgulanan by bre çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemsizdir 

Öğrenciler ve öğretim eleınanları programda uygulanan gösteri (demonstrasyon) yönteminin 

kullamnı sıklığını. bazen )' anıtına verilen çoklukla az derecede bulmuşlardır. 

Kurların görüşlerine göre. gösteri (demonstrasyon) vönteminin kullamnı sıklığı. ait 

olunan gruplara bağımlıdır Seçenekiere ilişkin by kare çözümlemesi sonucunda elde edi len 

fark önemlidir Kurların görüşleri arasında (izelge 1 ~-de belirtildiği gibi anlamlı bir ili~ki 
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bulunmuştur (p <O 05) Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (I. Kur) % 5 7'si bu yöntemin 

kullanım sıklığı için hiç bir zaman demiş, % 20 .6' sı çok az bulmuş, % 25 1 ' i bazen ktıllanıdı 

yanıtını vermiş, % 291 'i sıklıkla kullanıldı diye yanıtlamış ve diğer % 1 9.4 ' ü her zaman 

kullanıldığını belirtmiştir. Orta düzey grup öğrencilerinin (II. Kur) % 25 ' i bu yöntemin 

kullanım sıklığını çok az bulmuş, % 50'si bazen kullanıdı dem i ş, % 25'i sıklıkla kullanıldı 

diye görüş belirtmiştir. Üst-orta düzey grup öğrencilerinin (III Kur) % 7.5 ' i bu yöntemi n 

kullanım sıklığı için hiç bir zaman demiş, % 25 'i bu yöntemin kullanım sıkl ı ğını çok az 

bulmuş,% 27 5' i bazen kullanıdı yanıtını vermiş,% 35 ' i sıklıkla kullanıldı diye yanıt l am ı ş ve 

diğer % 5 ' i her zaman kullanıldığını belirtmiştir. 

Gösteri, izleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel 

ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir. Gösteri, sınıf içinde genellikle öğretmen ya 

da varsa kaynak kişiler tarafından yapılabilir. Gerektiğinde öğrencilerden de yararlanılır. 

Gösteri tekniğini sınıf içinde etkili bir şekilde uygulayabilmek için dikkatli bir hazırlık gerekir 

(Demirel , 1993, s. 56). 

ÇİZELGE 18 

KURLARA GÖRE, PROGRAMDA KULLANILAN GÖSTERİ (DEMONSTRASYON) 

YÖNTEMİNİN KULLANIM SIKLIGINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE 

ÇÖZÜTVfLEMESi 

Hiç 
Her Çok bir 

1.;1 lll;III Sıklıkla B;v.eıı ;ll. ;:a ıııaıı Topl ; ıııı 

Değişken r ' ~lı) f "!. , o f 'Yc, f 1 .Vı ı r '% r ~ _ı;; l 

I. Kur .~-ı Jl) . -ı :'il 2') ı H 25 .1 .~(ı 20 (ı lO 5.7 17) 720 
So ru CıO II. Kur 7 25 () ı-ı )() (} 7 2:'i () 2X ll :; 

lll Kur 2 )() ı-ı .~.'i () ll 27 . .'i lO 2.:' (} ~ 7 . .'i -ı o J(ı :; 

Top l aııı _)(ı ı .ı X 72 2'J . (ı (ı') 2X . .ı 53 21.X 13 5 .. 1 2-ı3 l iHı . ıı 

:--.;: = 17 . -ıcı sd = X p () ().'i 

ÖQretiııı süreçlerinin (ı 1. Sonısıında draıııatizasyon tekniğinin kullan ı m s ı klığı 

kunusunda görüş istenmiştir Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında 

önemli düzevde bir ilişki olmadığı görülmüştür (p ' 0 05) Seçeneklerin tl·ekans dağ ı lımına 

uygulanan kaY kare çözümlemesi sonucuncia elde edilen fark önemsizdir. Öğrenciler 'e 
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öğretim eleınanları programda uygulanan draınatizasyon tekniğinin kullanım s ıl-;lığını , 

çoğunluk kararıyla çok az derecede bulınuşlardır. 

Kurların görüşlerine göre, draınatizasyon tekniğinin kullanım sıklığı, ait olunan 

gruplara bağımlıdır. Seçenekiere ilişkin kay kare çözümlemesi sonucunda elde edilen fark 

önemlidir. Kurların görüşleri arasında Çizelge I 9 ' da görüldüğü gibi ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p <0.0 l ). Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (I. Kur) % I 7 J \i 

dramatizasyon tekniğinin kullanını sıklığı için hiç bir zaman demiş, % J I .2 ' si kullanım 

sıklığını çok az bulmuş, % 27.2 ' si bazen kullanıdı yanıtını vermiş, % I J 9'u sıklıkla 

kullanıldı diye yanıtlaınış ve diğer % I 0.4 'ü bu tekniğin her zaman kullanıldığını beliı1miştir 

Orta düzey grup öğrencilerinin (Il. Kur) % 1 O 7'si bu tekniğin hiç bir zaman 

kullanılmadığını söylemiş, % 7. I ' i bu tekniğin kullanını sıklığını çok az bulmuş, % 42 . 9\ı 

dranıatizasyon tekniği bazen kullanıdı demiş, % 39.3'ü sıklıkla kullanıldı diye görüş 

belirtmiştir. Üst-orta düzey grup öğrencilerinin (III Kur) % I O' u bu tekniğin kullanım 

sıklığı için hiç bir zaman demiş, % 25.0'i çok az bulmuş, % 27.5 ' i bazen kullanıdı yanıtın ı 

vermiş, % 37 5' i sıklıkla kullanıldı diye yanıtlanıış ve bu tekniğin her zaman kullanıldığını 

beliı1en görüş orta düzey ve üst-oı1a düzey kurlarda çıkmaınıştır 

Dramatizasyon (rol yapma) tekniği, yabancı dil öğretiminde öğrencilere dili ku ll anma 

olanağı sağlayan sınıf-içi bir etkinliktir. yabancı dil öğretiminde bu teknik daha çok diyalog 

öğretiminde ve konuşma becerisini geliştİnnede kullanılır (DemireL I 993, s. 59) . 

ÇİZELGE 19 

KURLARA GÖRE_ PROGRAMDA KULLAN ILAN DRAMATİZ.ASYON TEKN IGİ N I N 

KULLAN IM SlKLlGINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

Değişken 

IKıır 

Soru lı! ll . Kıır 

Her 
1.:1 ııı:ı ll 

f '% 

IX ı() . -ı 

Sıklıkla 

f '% 

2-1- ı~ . ') 

ll ~~u 

B:ı;eıı 

f "' / O 

47 27 . ~ 

12 -1-2') 

Hiç 
( 'ok bir 

:ll. ;;ıııı;ııı Topl:ıııı 

f ' .Yı ı f '!Ic ı r ()/;ı 

s-ı -~ 1.2 .~o ın 17S 7' () 

2 7 ı ~ ııu 2X ll .S -----------------------------------------------------------------
111. K ıır ıs .~ 7. S ll 27 s lO ~s () -ı ı () . () -ı o ltı .. '\ 

Topl:ıııı IX 7.X so 20 -ı 70 2') o (,(, 274 -~ 7 ı s. -ı 24.1 ııııı . ıı 

:.:.
2 = 2(ı (ı(ı sd = X p < () ()ı 

:·/ 
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Öğretim süreçlerinin 67. sorusunda göresel -.işitsel araçların kullanım sıklığı 

konusunda görüş istenmiştir. Öğrencileri n ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında 

önemli düzeyde bir ilişki olmadığı görülmüştür (p >O 05) Seçeneklerin frekans dağılımına 

uygulanan kay kare çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemsizdir Öğrenciler ve 

öğretim eleınanları programdaki göresel - işitsel araçların kullanım sıklığını, verilen yanıtiara 

bakıldığında büyük oranda, sıklıkla yanıtıyla iyi derecede bulınuşlardır. 

Kurların görüşlerine göre, göresel -işitsel araçların kullanım sıklığı, ait olunan 

gruplara bağımlıdır. Seçenekiere ilişkin kay kare çözümlemesi sonucunda elde edilen fark 

önemlidir. Kurların görüşleri arasında Çizelge 20' de belirtildiği gibi ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p <0.01) . Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (I Kur)% 9.2 ' si göresel 

işitsel araçların kullanım sıklığını çok az bulmuş, % 32.2'si bazen ktıllanıdı yanıtını vermiş, 

% 55 2' si sıklıkla kullanıldı diye yanıtlaınış ve diğer % 34'ü her zaman kullanıldığını 

beliı1miştir. Orta düzey grup öğrencilerinin (II Kur) % 14.3 'ü göresel - işitsel araçların 

kullanım sıklığını çok az bulmuş, % 35 7'si bazen kullanıdı demiş, % 50 ' si sıklıkla kullanıldı 

diye göıiiş belirtmiştir. Üst - oı1a düzey grup öğrencilerinin (Ill Kur)% 12. 5' i göresel-işitsel 

araçların kullanım sıklığını çok az bulmuş, % 22 5' i bazen kullanı dı yanıtını vermiş, % 25 'i 

sıklıkla kullanıldı diye yanıtlamış ve diğer % 40'ı gibi büyük bir -oı-andaki öğrenci. 

programda göresel - işitsel araçların her zaman kullanıldığını belirtmiştir 

ÇİZELGE 20 

KURLARA GÖRE. PROGRAMDAKi GÜRSEL-İŞİTSEL ARA(LARlN KULLANJfvl 

SlKLIGINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

Her 
;;ı lll;} ll Sıklıkla 

Dc~işkcıı o ' r o ' 
" '" 

ı Kıır (ı ' ·-1 ')(, :;:; 2 

Sorıı lı7 ll. Kur l-l )() () 

ll I. K ıır I< ı -1() () 10 25 () 

Top Lı ın 22 ') ı 120 -1 <) (ı 

(ok 
B;ı;cıı ;)/ 

r O j 

" r 0;;, 

)(ı 32.2 I< ı <) 2 

lO ·'5. 7 -1 1-1.3 
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7'i ·' ı () 25 10 .-1 
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Programın Değerlendirme Sürecine İlişkin Bulgular· ve Yorumlan 

Değerlendirme sürecinin 78. sorusunda programın başında kur tespiti için yapılan 

(placeınent test) yerleştirme sınavında kullanılan ölçme aracının, düzeyleri doğru olarak 

tespit edilmesinde, kapsam ve nitelik açısından uygunluğu hakkında görüş istenıniştir Bu 

soruya ilişkin olarak öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir 

ilişki olmadığı görülmüştür (p >0.05) Öğrenci ve öğretim eleınanları büyük bir oranla (% 

89 6) bu ölçme aracını kapsam ve nitelik açısından, kısmen yeterli bulınuşlardır, ayrıca bu 

sorunun yanıtiarına göre kurların görüşleri arasında da anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunamamıştır (p >O 05) Kurların yarısından fazlası yerleştirme sınavında kullanılan ölçme 

aracının, düzeyleri doğru olarak tespit edilmesinde kapsam ve nitelik açısından uygunluğu 

konusunda evet yanıtıyla hem fikir olarak, yeterli bulınuşlardır. 

Değerlendirme sürecinindeki 80. soru açısından öğrenci ve öğretim elemanlarının bu 

boyuttaki değerlendirmeleri , ait olunan gruba göre farklılık göstermektedir. Öğrenci ve 

öğretim elemanlarının görüşleri arasında Çizel ge 21 ' de görüldüğü gibi ileri düzeyde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p <O O 1) Bu sorucia programda uygulanan, her ünitenin sonunda 

kazandınimak istenen davranışları yoklayan habersiz yapılan kısa süreli izleme testlerinin 

(quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmeele kapsam ve nitelik açısından uygun bulunup 

bulunmadığına dair görüş istenmiştir Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu boyuttaki 

değerlendirmeleri, ait olunan gruba göre farklılık göstermektedir Çizelge 21 · de yer alan 

verilere göre; öğretim elemanlarının yarıdan fazlası (% 75) k ısa süreli izleme testlerini 

(quizzes). öğrenilen bilgileri ölçmede kapsam ve nitelik açısından kısmen uygun bulurken. 

dörtte biri (% 2:") evet yanıtını vererek uvgun bulmuşlardır ve öğrencilerin yarıdan birc;z 

hıziası (0lo68 6) bu testleri kapsam ve nitelik açısından u\'gun bulurken. dörtte birinden biraz 

fazla s ı( % 3 1 4) kısmen uygun bulmuştur Bu soruya kurlar açısından bakıldığında. kur l arın 

görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (p >O O:') Tüm kurların dörtt e 

üçüne va kın kısmı (01o 68 C1) bu testleri kapsam ve nitelik açısınd a n uygun bulımı~lardır 



(İZELGE 21 

KISA SÜRELi iZLEME TESTLER.iNiN (QUIZZES) ÖGRENİLEN BİLGİLERİ 

ÖLÇMEDE, KAPSAM VE NiTELiK AÇISINDAN UYGUNLUGUNA İLİŞKİN 

ÖGRENCİ VE ÖGRETİM ELEMANLAR! GÖRÜŞLERİNİN DAGILJMI VE KAY 

KARE ÇÖZÜMLEMESi 

EYet Kısmen Hcınr Toplam X: s d p 
Değişken f 'Yo f '% r 'Yo r '% 

Öorenci 166 68.6 76 :ı ı .4 2-U <)] g 

Sonı 80 Öoretnıen -ı 25 o ı2 75. ı ı6 (ı 2 ı ..ı . 20 2 < ll ] 

Toplanı 170 (ı5_9 88 ]4 ı 259 ıoo .o 

Değerlendirme sürecinin 81. sorusunda öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <O O 1 ). Bu soruda programda 

uygulanan, her ünitenin sonunda kazandınimak istenen davranışları yoklayan habersiz 

yapılan kısa süreli izleme testlerinin (quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmede sayı olarak yeterli 

bulunup bulunmadığına dair görüş istenmiştir . Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu 

boyuttaki değerlendirmeleri , ait olunan gruba göre farklılık göstermektedir Çizelge n· de 

yer alan verilere göre; öğretim elemanlarının yarısı (% 50) kısa süreli izleme testlerini 

(quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmedesayı olarak kısmen yeterli bulurken, diğer yarısı (% 50) 

evet yanıtını vererek kısa süreli izleme testlerini (quizzes) yeterli bulmuştur ve öğrencilerin 

beşte dördünden biraz fazlası (% 83 5) bu testleri sayı olarak yeterli bulurken. beşte birinden 

biraz azı (0/o 16 5) bu sınavların sayısını kı smen kısmen ~~eterli görmüştür. Bu so nı~' a k ml ar 

açısından bakıldığında , bırların görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görCılıııektedir 

(p O 05) Tüm kmların beşte dördünden biraz fazlası (% 83 5) bu testleri savı olarak 

veterli bulmuştm. 



ÇİZELGE 22 

KISA SÜRELi İZLEME TESTLERİNİN (QUIZZES) ÖGRENİLEN BİLGİLERİ 

ÖLÇMEDE, SA YI AÇlSINDAN YETERLiGiNE İLİŞKİN ÖGRENCİ VE ÖGRETİM 

ELEMMfLARJ GÖRÜŞLERİNİN DAGJLIMl VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

EYet Kısmen H;ınr Toplanı x: s d p 
Değişken f % f '% f '% f % 

Öğrenci 203 83.5 40 16.5 2 -ıJ 9J.X 
SonıSI Ööretıııen 8 50 .0 8 50.0 16 6.2 ') 073 ı < ()ı 

Toplanı 21 ı i\1.5 -+8 18.5 259 100 o 

Değerlendirme sürecinin 82. sonısıında habersiz yapılan kısa süreli izleme testlerini 

(quizzes), devam konusunda zorlayıcı bir faktör olup olamayacağı hakkında görüş 

istenmiştir Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çoğunluğu (% 82 6) habersiz yapılan kısa 

süreli izleme testlerini (quizzes), devam konusunda zorlayıcı bir faktör olarak görmüşlerdir 

Bu soru için, öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ilişki 

olmadığı gibi (p >O 05), kurların görüşleri arasında da önemli bir düzeyde ilişki yoktur 
~ 

(p>O 05). Bu soruya ilişkin görüşler, ayı1ı evrenden gelen gruplar gibi görülmektedir Tüm 

kurlar aynı şekilde bu testierin habersiz yapılmasının devam konusunda zorlayıcı bir faktör 

olduğunu çok büyük bir oranla(% 83 5) kabul etmişlerdir 

De~erlendirnıe sürecinin 83. sonısıında habersiz ~'apılan kısa süreli izleme testlerinin 

(quizzes), başarıyı olumlu yönde etkileyip etkilemediği hakkında görüş istenmiştir 

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yarıdan fazlası (0 o )C) 1) habersiz vapılan kısa :;üreli 

izleme te:;tlerini (quizzes): başarıyı olumlu yönde etkile\,en bir faktör olarak görıııü~lerdir 

Ru soru için. öğrenci \e öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir ili~ki 

olmadığı gibi (p ' 0 0:"). kurların görüşleri arasında da önemli bir düzeyde ilişki ~~oktur 

(p --0.0:") Bu soruya ilişkin görüşler, aynı evrenden gelen gruplar gibi görülmektedir Tüm 

kurlar da avnı şekilde. yarıdan fazlasını aşkın bir oranla (% )C) 3) e\ et yanıtını vererek bu 

testierin başarıyı olumlu yönde etkilediğini kabul etmişlerdir 
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Değerlendirme surecının 88. soı-usunda dinleme becerisinde öğrenilen bilgilerin 

ölçülmesi için objektif tip testli dinleme sınavlarının nitelik açısından değerlendirilmesi 

istenmiştir. Bu sorunun bulgularına göre, öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri 

arasında önemli düzeyde bir ilişki olmadığı görülürken (p >O 05), kurlar aç ı sı ndan bu 

boyuttaki görüşler, ait olunan gruba göre farklılık göstermektedir. Seçenekiere ilişkin kay 

kare çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemlidir. Kurların görüşleri arasında Çizelge 

23 ' de belirtildiği gibi ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <O O ı) . Alt-orta düzey 

grup öğrencilerinin (I Kur) % 56 6'sı objektif tip testli dinleme sınavları nitelik olarak 

yetersizdir demiş,% 38.9 ' u kısmen yeterli bulmuş ve% 4.6 ' sı bu sınavlar yeterlidir yanıtını 

vermiştir. Orta düzey grup öğrencilerinin (II Kur)% 214 'ü bu sınavları yetersiz bulmuş, % 

53 . 6 ' sı kısmen yeterlidir demiş,% 25 ' i yeterlidir diye görüş belirtmiştir. Üst-orta düzey grup 

öğrencilerinin (III. Kur) % 27.5 ' i objektif tip testli dinleme sınavları nitelik olarak 

yetersizdir demiş, % 57.5 ' i bu sınavları kısmen yeterli bulmuş, % ı S' i yeterlidir yanıtını 

vermiştir. Bu bulguların sonucuna göre, objektif tip testli dinleme sınavları genel olarak 

nitelik açısından yetersiz bulunmuştur. 

ÇİZELGE 23 

KURLARA GÖRE. OBJEKTiF TİP TESTLİ DiNLEME SfNAVLARfNfN NİTELİGİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

[\Cl Kısmen H;ınr Topl;ıııı X: sel p 
Değişken f 'Yı ı r <y., f ' Yı, f (.Vc ı 

I. Kur X -U ı !ı X ~X.lJ ')') :'\ (ı.(ı 17:' 720 
Sonı XX ll. Kur 7 2:' . () I:' :;:; _(ı (ı 21-+ n lU 27 . :'\!ı -+ < . ()j 

lll. Kur (ı ı :'i () :n :'7 :'i ll 27:' -W ı (ı :'i 

Toplam 2ı X.!ı ı O(ı ..ı:; .(ı ll (ı -+7 . 7 2-t:; ı ()() () 

Değerlendirme sürecinin 89. sonısıında öğrenci başarısının değerlendirilmesinde vıl 

snnu tl nal sına\ ında geçme puanının ı 00 üzerinden kaç puan olması knnusunda görli~ 

i stenmıştır Bu sorumın ya nıtlarında , öğrenci ve öğretim elenıanlarının görüşleri arasında 

önemli düzeyde bir ilişki nlmadığı görülürken (p '· 0 . 0 ~ ). yani hem öğrenciler hem de 

öğretim elemanları 100 üzerinden geçme puanının 60 olması gerektiği görüşünde . toplanı 

katılınıcıların döı1te üçü (% 7~) gibi bir oranla hem tlkir olmuşlardır Ancak kurlar 
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açısından kurların görüşleri, ait olunan gruba göre farklılık gösterniektedir Seçenekiere 

ilişkin kay kare çözümlemesi sonucunda elde edilen fark önemlidir. Tam öğrenmede esas 

alınan ölçütler gereğinden fazla yüksek tutulduğunda kursun veya dersin olduğundan 

verimsiz, gereğinden fazla düşük tutulduğunda dersin daha verimli görünmesine sebep 

olmaktadır (Baykul, 1992, s. 91 ). 

Kurların görüşleri arasında Çizel ge 24 'de belirtildiği gibi ileri düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p <O O 1) Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (I Kur) % I 4. 9' u geçme 

puanı 70 olsun derken, % 82.3 'ü 60 puan olamasını istemiş ve % 2. 9' u 50 puan olmasın ı 

istemiştir. Orta düzey grup öğrencilerinin (Il. Kur) % 42.9 gibi büyük bir çoğunlukla geçme 

puanının 70 puan olması gerektiği konusunda hem fikir olurlarken, % 57.2' i 60 puanı yeterli 

bulmuştur. Üst-orta düzey grup öğrencilerinin (III. Kur) % 27.5 ' i geçme puanını 70 

olmalıdır demiş, % 55'i geçme puanı olarak 60 puanı yeterli bulmuş, % I 7 5'i ise geçme 

puanı 1 00 üzerinden 50 puan olmalıdır yanıtını vermiştir 

ÇiZELGE 24 

KURLARA GÖRE, FİNAL SINAVINDA GEÇME PUANININ NE OLMASI 

GEREKTİGİNE İLiŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESi 

:;o 60 70 Toplaııı X: sel 

Dcğişkeıı f 1 Yc ı f % f % f '% 

!.Kur :; 2') ı-ı-ı X2.~ 12 ı-ı .lJ 17:' 72 () 

Sorıı Xl) II. Kur ı (ı 57 .2 ı ı -1-2 l) 2X 11.5 2'J() ı -ı 

III. Kıır 7 ı 7:; 22 5:; () -ı') 27 .5 -ı o 1 (ı . 5 

Toplam 12 5.~ IX2 7-1-:'i i :'i 2!1.2 2-1- .> ı()(} _ () 

p 

()j 

Değerlendirme sürecının 90. sonısıında Temel İngil i zce Hazırlık Programı · nın 

amaçl arın ın gerçekleştirilmesinde programın 4 ögesinden biri olan değerlendirme boyutunun. 

kendisinden beklenen işlev i yerine getirip getirmediği konusunda görüş istenmiştir. Bu 

sorumın yanıtlarında. öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri arasında önemli düzeyde bir 

ilişki olmadığı görülürken (p ·O 05), yani hem öğrenciler hem de öğretim eleman l arı 

programa katılan tüm katılımcılar nlarak 0,-'(ı 61 gibi bir ortalamavla programın amaçl arının 
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gerçekleşmesinde değerlendirme boyutunun kendisinden beklenen işlevi kısmen yerıne 

getirdiği konusunda hem fikir olmuşlardır. Ancak kurlar açısından kurların görüşleri, ait 

olunan gruba göre farklılık göstermektedir. Seçenekiere ilişkin kikare çözümlemesi 

sonucunda elde edilen fark önemlidir. Kurların görüşleri arasında Çizel ge 2) ' de beliıiildiği 

gibi anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <0.05) Alt-orta düzey grup öğrencilerinin (I Kur) % 

30 .. 9'u değerlendirme boyutunu yeterli bulmuş,% 60.6'sı kısmen yeterli bulmuş ve% 8 6 ' sı 

yetersiz bulmuştur. Oıia düzey grup öğrencilerinin (II Kur) % 53 .6'sı gibi büyük bir 

çoğunluğu amaçların gerçekleştirilmesinde değerlendirme sürecinin yeterliği konusunda hem 

fikir olurlarken, % 46.4 ' ü değerlendirme sürecinini kendisinden beklenen işlevi kısmen, yani 

oıia derecede yerine getirdiğini belirtmiştir. Üst-oıia düzey grup öğrencilerinin (lll Kur) % 

20'si amaçların gerçekleştirilmesinde değerlendirme sürecini yeterli bulmuş, % 70 ' i 

değerlendirme sürecini kısmen yeterli bulmuş ve % lO'u ise programın amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde, değerlendirme sürecınının kendisinden beklenen işlevi yerıne 

getirmediği görüşünü belirtmişlerdir. 

Ölçme- değerlendirme işlemleriyle elele edilen veriler doğrultusunda programa dönüt 

verilerek, gerekli düzeltmeler yapılır, önlemler alınır. Bu işlemler belli aralıklarla 

yapılmalıdır (Minder, 1990) Program dirik bir örüntüdür (Sönmez, 1994) Bu dirik 

örüntünün öngördüğü gerek dilsel, gerekse iletişimsel hedefleri öğrencilerin kazanıp 

kazanmadığının bilinnıesinin, ne yapıldığı ve nereye doğn.ı gidildiği konusunda kanıt elde 

etme açısından önemi açıktır (Budak, 1996, s 79) 

ÇIZELGE 25 

KURLARA GÖRE_ PROGRAMIN DEGERLENDİRME SÜRECi'NİN YETERLİCJINE 

İLIŞKİN GÖRÜŞLER VE KAY KARE ÇÖZÜMLEMESI 

En::t Kısmen H:l\ ır Topl:ıııı ;-;: : sel Jl 
Dqlişkcıı r "' r '% r " r o;; ı 

cı . cı 

l.Kıır :=;..ı ~ 11 . ') ı ()(ı (ı(). () i) X (ı 17) 720 

Sonı 'JO ll Kıır ı:=; :=; ~ (ı ı.-; .f(ı ..ı 2X ı ı :=; ı ( 1. ()() ..ı ll) 

lll Kıır X 20.0 2X 70 () ..ı ı(). o ..ı o ı (ı :=; 

Topl:ıııı 77 '17 1-+7 (ı().:=; ı') 7.X 2-+ .' ı 00 () 
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2. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında öğrencilerin, cinsiyetleri ,bölümleri, bitirdikleri ortaöğretim 

kurumu türleri, kurları ve programdaki öğrenci statüleri bakımından anlamlı bir fark olup 

olmadığı ve bu farkın hangi yönde olduğu araştırılmıştır Araştırmanın bu bölümüyle ilgili 

bulgular ve bu bulguların yorumları aşağıdaki gibidir; 

a. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında öğrencilerin, cinsiyetleri bakımından anlamlı bir fark 

bulunamamıştır Çizelge 26 incelendiğinde cinsiyet kız ve cinsiyet erkek gruplarının başarı 

puanlarının aritmetik ortalamaları arasında, cinsiyet kız grubu lehine yaklaşık üç puanlık 

(3 044 7) bir fark vardır Bu farkın anlamlı olup olmadığı "t" testi ile sınanmış ve t = 1. 26 

bulunmuştur Bu değer 241 serbestlik derecesinin 0.05 anlamlılık düzeyi tablo değerinden 

oldukça küçüktür. Bu da farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle 

programdaki ( son-test- ön-test= fark) başarı yönünde öğrencilerin cinsiyetleri bakımından 

bir farklılık olmadığı oı1aya çıkmaktadır 

ÇİZELGE 26 

CİNSİYETLERE GÖRE ÖGRENCİ BAŞARILARI 

Dcnek Stand;ırt Serbestlik Anl;ıııılılık 

Değişken SaYısı Aritmetik Sapımı St;ıııdart Derecesi Dii7.CYi 
N Ortal;ııııa (ss) Hata (s d) Dcöcri 

b (p) 

Baş;ırı Cinsi\et Kı z (ı-J. -ıo onoo 1-J. RO<J !R.'i l 
2-J.l ! . Hı p ~ ·()()) 

B;ışarı C ı ıısnct Erkek 17') i(ı ').).)~ !7172 us-ı 

b Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında öğrencilerin devam ettikleri mühendislik bölümlerine göre 

öğrenci başarıları arasında anlamlı bir fark \·ar mıdır sorusuna yanıt arannııştır. Bu amaçla 

öğrencilerin de\'am ettikleri mühendislik bölümlerine göre öğrenci başarıları ( son-test 

puanları - ön-test puanları = fark ), ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında kullanılan 

Varyans Analizi (ANOVA) ile sınanmıştır 'F' oranı 2.40."S olarak bulunımıştur Bu değer, 

gruplar arası \ aryans 9, gruplar içi varyans 213 ve toplanı varyans 222 değerinde olan 

serbestlik derecesinin O O." anlamlılık düzeyi tablo değerinden oldukça büyüktür Bölümler 
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arası ortalamalar eşit değildir. Diğer bir deyişle, mühendislik bölümlerine (Çizelge 1) göre 

öğrenci başarılarında önemli bir fark vardır. Öğrencilerin mühendislik bölüml erine göre 

başarıları arasındaki farklar incelendiğinde: Maden Mühendisliği ile Mimarlık Bölümü 

arasında Mimarlık Bölümü lehine, Maden Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında 

Endüstri Mühendisliği lehine, Maden Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği arasında Kimya 

Mühendisliği lehine, Metalurji Mühendisliği ile Mimarlık Bölümü arasında Mimarlık 

Bölümü lehine, ve Metalurji Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında Endüstri 

Mühendisliği lehine, Metalurji Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği arasında Kimya 

Mühendisliği lehine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında 

Endüstri Mühendisliği lehine, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Endüstri Mühendisliği 

arasında Endüstri Mühendisliği lehine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Mimarlık 

Bölümü arasında Mimarlık Bölümü lehine, önemli düzeyde farklar çıkmıştır. Öğrencilerin 

devam ettikleri mühendislik bölümlerinin, İngilizce öğrenme başarılarını etkileyen bir faktör 

· olabileceği söyleneb.ilir. Araştırma sonuçlarının benzerlik gösterdiği bir başka çalışmaya, 

ilgili literatürde rastlanamamıştır. Öğrencilerin mühendislik bölümlerine göre başarıları ile 

ilgili bulgular Çizelge 27'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 27 

ÖGRENCİLERİN DEVAM ETTiKLERi MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERiNE GÖRE 

ÖGRENCİ BAŞARILARJ 

B; ı ş; ı rı 

St;ıııd;ırı 

Kareler Sap ıııa Standarı 

Kareler Toplamı Orı;ılaııı;ısı (SS) H;ıı;ı 

Gruplar arası )X(ı2 75JlJ (ı) ı -ll (ıl) 

Gnıpl;ır içi )7(ı7-l 7100 no n :;' 
Toplam (, _-;.) _-;7 -Hı J<J ı (ı ') 1 Hı ı 1.' 2') 

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 
l) 

2U 

222 

f 
Degeri 

2.-W)X 

5-7 
) - ı 

X-2 
)-2 
X-7 

AııLııııııııJ-. 

Dii l.e\ ı 

(j)) 

p ()ll .~ 

ı -X 

' -7 
ı __ , 

ı--ı 

c. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda u~'gulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında öğrencilerin mezun oldukları onaöğretim kuruımı türlerine gi'ıre_ 

öğrenci başarıları arasında, anlamlı bir fark var mıdır sorusuna yanıt aranmı~tır Bu anıa<;la 



72 

öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumu türlerine göre, öğrenci başarıları ( son-test 

puanları - ön-test puanları = fark ), ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında kullanılan 

Varyans Analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. "F" oranı 2.4527 olarak bulunmuştur. Bu değer, 

gruplar arası varyans 5, gruplar içi varyans 237 ve toplam varyans 242 değerinde olan 

serbestlik derecesinin 0.05 anlamlılık düzeyi tablo değerinden oldukça büyüktür. Mezun 

olunan oıiaöğretim türlerine göre belirlenmiş gruplar arası ortalamalar eşit değildir. Diğer 

bir deyişle, öğrenci başarılarında mezun olunan ortaöğretim kurumu türlerine göre gruplar, 

başarı yönünden birbirlerinden farklıdır. Yabancı dille eğitim veren devlet (Anadolu ) 

liselerinden mezun olan öğrenciler ile yabancı dille eğitim veren özel lise mezunlarının 

başarıları arasında yabancı dille eğitim veren devlet (Anadolu) lisesinden mezun olan 

öğrenciler lehine, yabancı dille eğitim veren özel lise mezunu öğrenciler ile genel lise 

mezunu öğrenciler arasında genel lise mezunu öğrenciler lehine ve yabancı dille eğitim veren 

özel lise mezunu öğrenciler ile meslek lisesinden mezun öğrenciler arasında meslek 

lisesinden mezun öğrenciler lehine, İngilizce öğrenimi başarıları arasında anlamlı bir fark 

saptanmıştır Bu grupların ortalamalarına bakıldığında, yabancı dille eğitim veren özel lise 

mezunu öğrenciler için bu programda kısmen yeterli öğrenme olmuştur denilebilir. Yabancı 

dille eğitim veren devlet (Anadolu ) liselerinden mezun olan öğrencilerin başarı durum l arını 
-

belirleyen bulgular, öğrenci davranışlarının program sonunda amaçlara uygun bir biçimde 

değiştiğini göstermektedir. Bu değişiklik şaıısla açıklanaı:nayacak kadar fazladır. 

ÇİZELGE 28 

BİTİRİLEN ORTAÖGRETİM KURUMUNA GÖRE ÖGRENCİ BAŞARILARI 

St;ıııd;ırt . erbest lik Aııl;ıııılılık 

K;ırelcr S;ıpııı;ı St ;ııı d ;ı rt Derecesi r Dii;c\ i 
K;ırcler Topl;ııııı Ort;ıl;ıııı;ısı (SS) H;ıt;ı (Sel) Dc~cri tpl 

Gnıpl;ır ;ır;ısı .~2X3 . (l2XX (ı)(ı. 725X 'i 
B;ış;ırı Gnıpl;ır içi (ı .1-1-)') . ll-1- (ı ı Hı7 7'1 '1-1- 2'7 

Topl;ıııı (ı(ı 7 -1-2.Cı7-1-') 21l .71l 'i ll::! 2-1-2 2.-1-'1::' 7 p () ()5 

::ı --ı 

2 - ~ 

2-1 



d. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında, öğrencilerin düzeylerine göre devam ettikleri kurların başarıları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla öğrenci başarıları ( 

son-test puanları -ön-test puanları =fark), öğrencilerin kurlarına göre, ikiden fazla grubun 

karşılaştırılmasında kullanılan Varyans Analizi (ANOVA) ile sınanmıştır. "F" oranı 56.8699 

olarak bulunmuştur. Bulunan bu F değeri, gruplar arası varyans 2, gruplar içi varyans 240 ve 

toplam varyans 242 değerinde olan serbestlik derecesinin 0.05 anlamlılık düzeyi tablo 

değerinden oldukça büyüktür. Öğrencilerin düzeylerine göre belirlenmiş kurlar arası 

oı1alamalar eşit değildir. Diğer bir deyişle, öğrenci başarılarında kurlara göre, gruplar başarı 

yönünden, birbirlerinden farklıdır. Alt-oı1a düzey kurlar ile orta düzey kurlar arasındaki 

başarı, alt-orta düzey kurlar lehinedir. Orta düzey kurlar ile üst-orta düzey kurlar arasındaki 

başarı orta düzey kurlar lehinedir. Alt-orta düzey kurlar ile üst-orta düzey kurlar arasındaki 

başarı alt-orta düzey kurlar lehinedir. Aslında kurlar arasındaki bu farkın çok büyük 

olmaması beklenir. Çizelge 29 'da görüldüğü gibi aralarında saptanmış farkiara göre, kur 

başarı oı1alamaları şöyledir ~ I. Kur (alt-orta düzey) başarı oı1alaması= 43 .3086, II. Kur (orta 

düzey) başarı oı1alaması= 30.2500, TTI Kur (üst-orta düzey) başarı oı1alama sı= I 8. 7260 . 

Bu oı1amalara göre üst-orta düzey ve oı1a düzey öğrencileri programa başlamadan önce. 

programda öğretilen konuları belli bir oranda bilmektedir denilebilir. Diğer kurlara nazaran 

alt-oı1a düzey kur öğrencilerinin programa giriş düzeyleri ile çıkış düzeyleri arasında. ç ıl-:ış 

düzeyleri lehine. önemli düzeyde anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Program sonunda. 

amaçlar doğrultusundaki davranışları alt -orta düzev kur öğrencilerinin , diğer kur 

öğrencilerinden daha çok kazanm; .ş oldukları yorumlanabilir. 



Gnıplar arası 

Başarı Gnıpıar Içi 

Toplam 

ÇİZELGE 29 

KURLARA GÖRE ÖGRENCİ BAŞARILARI 

Kareler Toplaını 

21-1-60.1128 

45282 .562 ı 

66742 .67-1-9 

Kareler 
Onalaması 

107.10.0564 

ı 88.Cı 773 

Standart 
Sapma 

(ss) 

ı6 . 607ı 

Serbestlik 
Standart Derecesi 

Hata (sd) 

2 

240 

1.0653 2-1-2 

7-l 

.Anıaııılılık 

f DiiiC\ i 
Değeri (p) 

5(ı . X(ı')<J p .-: () ( )() ı 

2 - ~ 

l-.1 
1-2 

e. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son-test 

sonuçları (başarı) arasında, öğrencilerin, programdaki statüleri (lisans öğrencileri ile yüksek 

lisans öğrencileri) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çizelge 30 incelendiğinde li sans 

öğrencileri ile yüksek lisans öğrenci gruplarının başarı puanlarının aritınetik oı1a l anıa l arı 

arasında, lisans öğrenci grubu lehine yaklaşık beş puanlık (51839) bir fark vardır. Bu farkın 

anlamlı olup olmadığı "t" testi ile sınanmış ve t= 1.34 bulunmuştur. Bu değer 241 

serbestlik derecesinin 0.05 anlamlılık düzeyi tablo değerinden oldukça küçüktür. Bu da 

farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, programdaki ( son-test - ön

test = fark ) başarı açısından öğrencilerin statüleri arasında, önemli düzeyde bir farklılık 

olmadığı oı1aya çıkmaktadır. 

(İZELGE 30 

PROGRAMDAKi ÖGRENCi STATÜSÜNE GÖRE ÖGRENCİ BAŞARILARI 

Degişken 

B:ış;ırı Lisans Öğrencisi 

B;ış;ırı Yüksek Lis:ıns 
Öi!.rencisi 

Dene k 
S:l\"ISI 

N 
21 .) 

20 

S ı:ıncl;ırt 

Aritınetik S:ıpııı;ı 

Ort:ıla ıııa (SS) 
-;x IX.)') 1 (ı'JI X 

~) ( )()l )(} ı ı ')-l 7 

Stand:ırt Serbestlik .A nl;ıııılılık 

H:ıt:ı Derecesi DiiiC\ i 
(sd) Degeri (p) 

J!)) 

2-ll ı -;-ı p . () 1 ):' 

2 (ı71 
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3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 1996- 1997 Öğretim 

Yılı Temel İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Programı sonundaki başarı durumunu saptamak 

amacıyla, çalışma evrenini oluşturan öğrencilere programın başında ve bitiminde olmak 

üzere iki kez başarı testi (Ek D) uygulanmıştır. Uygulanan ön-test ve son-testin ölçümleri 

ı 00 tam puan üzerinden yapılmıştır. Öğrencilerin ön-test ile son-test puanlarının aritınetik 

ortalamaları karşılaştırılmış ve ayrıca bu ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 

eşleştirilıniş t testi ile belirlenmiştir. Ön-testin ve son-testin aritmetik ortalamaları ile bu 

ortalamalar arasındaki fark Çizelge 31 ' de gösterilmiştir Ön-test ve son-test arasında, son

test lehine ileri düzeyde önemli fark (p <0.001) vardır . Bu sonuç öğrencilerin 

davranışlarının program sonunda amaçlara uygun bir biçimde değiştiğini göstermektedir. 

Çünkü ön-test ve son-test ortalamaları arasındaki farkın büyüklüğü yeterli öğrenmeyi 

kanıtlamaktadır. Bu araştırmadaki ön-test ve son-test arasındaki sürenin yeterli derecede 

uzun olduğu kabul edilebilir. Süre olarak programın başlangıcı ile bitimi arasında bir 

öğretim yılı geçmiştir. Uygulanan bu testler, ikinci dil olarak İngilizce testi olduğundan, 

dolayısıyla başka ülke insaniarına uygulandığından, bu süre yeterince uzun sayılabilir . Bu 

nedenle son-test ile ön-test ortalamaları arasındaki farkın, büyük ölçüde bu programdaki 

öğrenme faaliyetlerinin bir ürünü olduğu söylenebilir. Program değerlendirmenin 

amacı, programın ve öğrenmelerin etkili olup olmadığı hakkında bir karara varmaktır (Kaya, 

1994, s. ı8) . Bu değerlendirme, programın geliştirilmesi amacıyla yapılan bir 

değerlendirmedir. Aşağıda verilen, Hedefteki (H), Girişteki (G), ve Çıkıştaki ((') 

Davranışları Kıyaslama ve Verileri Yorumlama Tablosu (Eı1ürk, !991 , s. 1 18) ile, bu 

programın sonunda elde edilen bulguları yoıumlarsak 

Şekil ı 

O;ıH;ıııışlar Arasındaki Fark M;ıııidar Fazlalık 

Ç - Ci= H ' · Ç - Prot:raııı oldııkç;ı yeterli (o ııarılıııa ilıti Y; ı c ı ı 

-Yeterli\ e yakın öğrenme 

Eı1ürk. 1 99 1. 
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bu araştırmada olduğu gibi, programın gel i ştirilmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerde, 

son-test ile ön-test arasındaki farkın son-test lehine anlamlı bul unması, öğretim progranıının 

etkililiğini ve işlerliğini destekleyici bir kanıt sayılabilir diye yorumlamak yerinde olacaktır 

Değişken 

Ön-test 

Son-test 

ÇİZELGE 31 

ÖGRENCİLERİN ÖN-TEST VE SON-TEST BAŞARI DURUMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Deııek Standart Serbestlik Aıılaınlılık 

Sayısı Aritmetik Sapma S tandan Derecesi Düzevi 
N Onalama (ss) Hata (sd) Değeri ( p) 

243 23.5926 17.805 ı 1-+2 

37 7572 16.607 ].()65 242 3544 p <0.00 ı 

2-+3 6!.3-+98 ı 1.543 7-+0 

4. Öğrencilerin fina! sınavı ile son-test puanlarının (Ek F) aritmetik ortalamaları 

karşılaştırılmış ve ayrıca bu ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı eşleştirilmiş t 

testi ile belirlenmiştir. Fina! sınavı ve son-testin aritmetik oı1alamaları ile bu ortalamalar 

arasındaki fark Çizel ge 32 ' de gösterilmiştir. Fina] sınavı ve son-test arasında ileri düzeyde 

önemli fark (p <O 001) vardır. Çizelge 32 'de görüldüğü gibi bu fark, fina! sınavı lehinedir 

Ancak mevcut programın değerlendirilmesi için yapılan son-test ve fina] sınavı başarı 

puanlarının karşılaştırılınasında_ anlamlı bir farkın oı1aya çıkınası beklenen sonuç değildi r 

Doğal olarak son-test ve fina] sınavı sonuçları nın birbirine yakın olması beklenir Ayrıca tlnal 

sınavı lehine olan bu fark , programın başarısının yüksek olduğuna dair gerçekçi bir gösterge 

olarak da kabul edilemez. Bu sonuç için, şöyle bir ~~ oruma gitmek yerinde olacaktır: 

öğrenciler not değerlendirilmesi nedeniyle_ son-testten sonra yapılan fina! sınavını (Ek E) 

akademik bir yaptırım olarak ciddiye almışlar ve flnal sınavına hazırlanarak yeterli 

motivasyonla bu sınava girmişlerdir. Öğrencilerin, araşt ı rmacı tarafindan uygulanan son-

testi akademik bir yaptırım olarak görınemeleri, ayrıca son-testi stress yaratan gereksiz bir 

sınav olarak görmeleri ve bu sınav için harcanan zamanı kayıp olarak yorumlaınaları. son

test için motİ\ asyon eksikliği gibi nedenler, son-testin başarı puanlarını olumsuz vi) nde 
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etkileyen faktörler olarak düşünülebilir. Ayrıca son-test ve fina! sınavı başarı puanları 

ortalamalarının farkının, fina] sınavı lehine çıkmasına başka bir açıdan bakıldığında, Kuder -

Richardson 21 formülünden yararlanılarak hesaplanan ön-test 1 son-testin güvenirliğinin KR 

21= 0.92 değer olması , ancak fina! sınavının güvenirliğinin ise KR 21= 0.89 gibi daha düşük 

bir değerde olması, güvenirlik sonuçlarındaki bu farkın, başarı durumlarının belirlenmesinde 

alınan sonuçta etkili bir faktör olarak görülebilir. Değerlendirmede kararının isabetli lik 

derecesi, ölçme sonuçlarını etkileyen testteki geçerlik ve güvenirlik değerleri ve ölçütün 

ölçmenin amacına uygunluğuna bağlıdır. Bu değerlendirmelerde, ölçme sonuçlarının yeterli 

geçerlik ve güvenirlik değerlerinde olması önem arz eder (Baykul, 1992, s. 92) 

ÇİZELGE 32 

ÖGRENCİLERİN FİNAL SrNA VI VE SON-TEST BAŞARJ DURUMLARINrN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Den ek Standart Serbestlik Anlaııılılık 

Değişken San sı Aritmetik Sapma Standart Derecesi DiiZC\ i 
N Onalama (SS) H;ııa (sd) De o eri !;> ( !2) 

Fina! sıııan 2-Ll 75.:'1062 ı 2.2-+9 7~(ı 

I-+ . J5(ı4 ~ 6]7 55-+ 2-+2 25.5) p <0.0() ı 

Son-test 2-+J (ıJ)-+98 ı 15-+1 .7-+0 



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI VE ÖNERiLER 

Bu bölümde, araştırınanın özetine yer v.erilerek, araştırınada elde edilen bulgular 

ışığında, sonuçlar ortaya konmuş ve ilgililere katkı sağlayacağı düşünülen bazı öneriler 

geliştirilmiştir. 

Özet 

Toplumun ve bireyin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek kurumlardan birisi eğitimdir. 

Geniş kitlelerin eğitimi söz konusu olduğunda eğitimin bir boyutu olan eğitim programları 

ve uygulamalarının önemi bir kez daha gündeme gelmektedir. Değişen ihtiyaçlar ve 

beklentiler doğrultusunda bir eğitim, çağdaş bir program anlayışı ile sağlanabilir. Çağdaş 

programların hazırlanabilmesi için, öncelikle hazırlanmış ve uygulanmış programların 

değerlendirilerek iyileştirilmesine ve geliştirilmesine gidilmelidir Bu nedenle yapılan bu 

araştırma, yükseköğretim kurumlarında uygulanan Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı 

amaçlannın gerçekleşme düzeyini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Evrendeki belli bir ünitenin (birey, okul vb. nin) derinliğine ve genişliğine, kendisini 

ve çevresi ile olan ilişkilerini belirleyerek, o ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan 

tarama düzenlemelerinde toplanan bilgiler, yalnızca inceleme konusu ünite için geçerli olup, 

onun ötesinde bir genelleme amacı taşımaz . Ancak, incelenen örnek olay sayısının 

çoğalması ile genellenebilirlik sağlanabilir Bu tür araştırmalar, genel tarama modelleri ile 

yapılanlara oranla daha ayrıntılı ve gerçeğe ya kın bilgiler verirler. Genel taramalar daha 

yüzeyseldir ve genel taramaların yetersiz görüldüğü durumlarda, bu tür taranıalar yapılır 

Ayrıca , genel tarama modellerinin uygulanmak istendiği araştırma çabaları nın 

planlanma sında örnekolay taramalarından ya rarlanılabilinir. "Ön çalışma· ' niteliğincieki bö~: le 

bir uygulama ile, araştırılan problem alanının ilgili değişkenleri ile. daha iyi tanınmasına 

olanak sağlanır (Karasar. I 99:\ s. 86-87) 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda. yükseköğretim kurumlarında uygulanan 

Temel ingilizce Hazırlık Sınıfı Programı Amaçları-nın Gerçekleşıne Düzeyi'ni oı1aya 

kovabilmek için. araştırınanın çalışma evrenini. Eskişehir Osmangazi Üni versitesi Yabancı 
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Diller Bölümü, !996- 1997 Akademik Yılı Temel İngilizce Hazırlık Programı ve bu 

programa katılan tüm öğrenci ve öğretim elemanları o l uşturmuştur. 

Araşt ı rınanın amacına uygun olarak toplanan veriler, ilgili alan taranıas ı na, 

programın başında ön-test olarak verilen ve programın sonunda yine son-test olarak verilen 

ölçme aracı uygulama sonuçlarına ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafı ndan 

hazırlanıp, programa katılan öğrenci ve öğretim elemaniarına uygulanan anketierin 

sonuçlarına dayanmaktadır. Dil sınıflarının oluşturu l masında ve yabancı dil öğretiminde 

öğretmen ve öğrenci görüşlerinin temel alınması çok önemlidir. Bu görüş ve tutumların 

neyin nasıl öğretileceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca öğretmen ve 

öğrenci görüşlerinin uyum içinde birlikte yer aldığı ve eşit önem verildiği bir sınıf oı1amı 

yaratmak yabancı dil öğretim programlarında istenilen durumdur (Okan ve Hatice Sofu, 

1996, s 69). Öğretmen ve öğrencilerin dil öğrenme sürecinde düşünmelerin sağlamanın. 

görüşlerini , inançlarını ve öğretim stratejilerini belirlemenin önemi ve öğretmen ve öğrenci 

arasındaki bireysel görüş farklılıklarının tanımlanmasının etkili bir dil eğitimine katkısı 

tartışılamaz (Matsumoto, 1996). Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları deney 

öncesinde yapılmıştır. 

Toplanan bilgilerin işlenınesi ile istatistiksel analizleri SPSS paket programında 

gerçekleştirilmiştir. Anketierin verilerinin analizlerinde ki -kare analizi uygulanırken , 

araştırınada ele alınan öğrencilerin ön-test ve son-test sonuçlarının karşılaştırinalarında. son

test ve fina! sınavı sonuçlarının karşılaştırılmalarında eşleştir i lmiş t testi uygulanmışt ı r 

Ayrıca öğrencilerin başarılarında mezun oldukları orta öğretim kurumu türleri , cinsiyetleri. 

kurları ve bölümleri gibi değişkenler arasındaki ilişk i varyans analizi ve varsa bu ili ş kinin 

hangi değişken grup l arı arasında olduğu Tııkey testi ile belirlenmiştir . Değişken grup l arı ,. 
arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığının belirl enınesinde 0) anlamlılık düzeyi 

benimsenmiştir. 

Anıştınııada elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır: 

1. Programa katılan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Temel İngilizce Hazırlık 

Programı'nı genelde vararlı ve uygun buldukları saptanmıştır Ötrrenci ve ö Qretiııı 
=o -

elemanlarının ve ayrıca programdaki kurların görüşl erinin karşılaştırılmasıvla , prograıııııı 

dört temel ögesine (amaçlar, içerik öğretim süreçleri ve değerlendirme süreçleri) ait elde 
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edilmiş bulgular ve bu bulguların yorumları doğrultusunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü 1996-1997 Öğretim Yılı Uygulanan Temel İngilizce Hazıı-Jıl-: 

Programı 'nın mevcut durumuna ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir~ 

I a. Öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerinin karşılaştırılmasıyla elde edilen 

sonuçlara göre~ 

a. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının, programın amaçlarının belirli bilgi ve 

becerilerin geliştirilmesinde kısmen, yani orta derecede uygun olduğuna inandıkları 

saptanmıştır. Dil öğreniminde dört temel beceriden biri olan konuşma becerisinin program 

sonunda iyi ya da çok iyi derecede değil de orta derecede edinildiği , dinleme becerisinin yine 

oı1a derecede edinildiği, okuma becerisinin iyi derecede edinildiği ve yazma becerisinin iyi 

derecede edinildİğİ saptanmıştır. Kelime hazinesinin gelişimi ve kullanımı iyi dereceye çok 

yakın olmakla birlikte orta derecede olduğu belirlenirken, di lbilgisi kurallarını bilme ve 

doğru olarak kullanma amacının çok iyi derecede değil de, iyi derecede gerçekleştiği 

saptanmıştır. Öğrenciler ve öğretim elemanları programın amaçlarına kısmen, yani oı1a 

derecede ulaşıldığına inanmışlardır. Buna göre programın amaçlarının belirlenmesinde 

program düzenleyicilerinin ve öğretim elemanlarının, programın amaçlarına ulaşılması için 

gerekli önlemleri iyi derecede değil de, oı1a derecede aldıkları görülmüştür. 

b. Öğrenciler ve öğretim elemanları programın amaçlarının gerçekleşmesinde_ 

programın içeriğinin seçiminin kısmen, yani orta derecede isabetli olduğuna inanmışlardır 

Bu sonuca göre program düzenleyicilerin ve öğretim elemanlarının, içeriğin seçiminde 

kullanılan ölçütlere iyi derecede değil, orta derecede uydukları belirlenmiştir. Ötrrenciler 
~ 

ders kitaplarında yer alan konuların verilmesi esnasında içeriğin desteklenmesinde. öğretim 

materyali hazırlama birimince hazırlanan kitap dışı , ek materyalierin içerdiği bilgilerin 

amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olduğunu beliıiirlerken. öğretim elemanları ise el-: 

nıatervallerin içerdiği bilgilerin amaçları kısmen gerçekleştirebilecek nitelikte olduğunu 

beliıimişlerdir 

c. Öğrenciler ve öğretim elemanları öğretim siin·çle ı·inde, kullanılan yöntem ve 

tekniklerin tatmin ediciliğinin kısmen. orta dereceele olduğunu beliı1ınişlerclir Gösteri 

(demonstrasyon) yöntemi ve clramatizasyon tekniğinin kullanım sıklığı , eliğer yöntem ve 

tekniklerin kullanım sıklığına göre daha az dereceele bulunmuştur Ötrrenciler ve i:)trretim ;:, ::::::-

elemanları öğretimele kullanılan araç ve gereçlerin veterliğinin az dereceele olclul-:larını 
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beliı1mişlerdir. Ayrıca programda kullanılan işitsel araçların ve dinleme koşullarının 

yetersizliği saptanırken, görsel-işitsel araçların kullanımı ayrılan zaman açısından yeterli 

olarak bulunmuştur. Videonun, yabancı dil öğretimine katkısı; hayattan gerçekçi kesitler 

sunması, öğrencilere konuşma olanağını sağl aması, sınıf içinde tartışma oı1amı yaratması ve 

farklı fikir ve görüşlerin ortaya çıkarınası açısından önemlidir (All an, 1986, s 48) Programın 

haftalık ders saatlerinin günlere dağılımının, öğrenciler de öğretim eleınanları da 

beklentilerine tam olarak uygun olmadığını, ancak orta derecede uygun olduğunu 

beliı1mişleridir. Programın düzeylere göre haftalık ders saati süresi her iki grup tarafından 

yeterli bulunmuştur. 

d. Programda başarıyı saptamak üzere yapılan değerlendirme sürecinde yer 

alan değerlendirmelerden, programın başında öğrencilerin seviyelerini belirleme amacıyla 

yapılan yerleştirme sınavını (placement test) öğrenciler yeterli bulurken, öğretim elemanları 

kısmen yeterli bulmuşlardır. Öğrencilerin kısa sınavları ( quiz) nitelik ve sayı olarak yeterli 

buldukları, ancak öğretim elemanlarının ise kısa sınavları nitelik olarak oı1a derecede iyi. 

sayı olarak da aşırı derecede buldukları saptanmıştır. Her iki grup da kısa süreli izleme 

testlerinin başarıyı olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca programda yer alan 

objektif tip sınavları nitelik olarak öğrenciler iyi derecede bulurken, öğretim elemanları 

kısmen, orta derecede iyi bulmuşlardır Öğretim elemanları ve öğrenciler yıl sonu sınavında 

geçme puanının 70 puandan 60 puana indirilmesi görüşündelerdir. İkinci dil edinimi 

süreçlerinin güçlü duygularla yakın ilişkili olduğu ve bu duyguların olumlu olması 

durumunda kendine güven duygusunun aı1tığı, olumsuz olma durumunda ise bariyerlerin ve 

kaygı nedeniyle güvensizliğin oluştuğu ve duyguların gelişiminin ikinci dil ediniminin gelişimi 

ile koşut olduğu söylenebilir (Cedden, I 995, ss 29-~4) Hem öğrenciler hem de öğretim 

elemanları objektif tip testli dinleme sınavlarını nitelik bakımından yeterli bulmamaktadırlar 

Öğrenciler ve öğretim elemanları Temel Ingilizce Hazırlık Programı'nın amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde, değerlendirme ögesinin kendisinden beklenen işlevi kısmen. )'ani nrıa 

derecede verine getirdiğini beliı1mişlerdir. 

I h. Programa katılan tüm kurların (alt-oı1a düzey, oı1a düzey, üst-orta düze\) 

görüşleri doğnıltusunda, Temel İngilizce Hazırlık Programı 'nın genelde yararlı ve uvguıı 

bulunduğu \erilen evet vanıtlarının % Cı8 3 oı1alaması ile belirlenıniştir Kurların 
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görüşlerinin karşılaştırılmasma göre, programın dört ögesine ait detaylarıyla saptanmış 

sonuçlar aşağıdaki gibidir~ 

a. Bu programa katılan tüm kurlar programın amaçlar·ınr, yabancı dil 

öğretiminde belirli bilgi ve becerileri n geliştirilmesi bakımından % 63. 4 genel ortalama ile 

kısmen, yani orta derecede uygun bulmuşlardır. Hedefler işaret ettiği davranışlar yönünden 

"özel hedefler" ve "genel hedefler" olarak nitelendirilmektedir. Özel hedefler (ön hedefler) 

öğrenilecek bazı bilgiler, beceriler ve kavramlardır. Bunun yanında genel hedefler (son 

hedefler) ise daha ziyade uzun vadeli hedefler olarak ifade edilirler. Her iki hedef de 

programın değerlendirilmesinde öğretimin neticesinde kazanılan davranışlar olarak 

önemlidir. Bireyler temel presip ve bilgileri öğrenmeden davranışlarında istenilen yönde 

değişiklik yapamazlar. Bilgi bir tesir sistemidir, davranışları da etkiler. Eğitim ve öğretimin 

genel ve özel hedefierinin öğrencilerde görülebilecek davranışlar halinde ifade edilmesi , 

uygun ölçme araçlarının geliştirilebilmesi , programın hedefierinin anlaşılması ve bu 

hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi yönünden çok önemlidir 

(Özgüven, 1994, s. 134 -139). Dil öğreniminde dört temel beceriden biri olan konuşma 

becerisinin (speaking skill) program sonunda edinilıne derecesi incelenirken, tüm grupların 

görüş ortalaınalarına bakıldığında iyi ya da çok iyi derecede değilde, orta derecede 

edinildİğİ dinleme becerisinin de (listening skill) yine oı1a dereceye yakın olarak az derecede 
., 

edinildiği saptanmıştır. Testler ve yazılı sınavlarla istenilen yeterlikte ölçülenıeyen bazı 

eğitim hedefieri ve hedeflerle ilgili bazı davranışlar vardır: bunlara örnek olarak konuşma , 

yazma, dinleme becerileri verilebilir (Özgüven, 1904, s. 13 1) Açık uçlu soruların 

yanıtiarına dayanarak. bu iki temel becerinin program sonunda istenilen derecede 

edinilememe nedeni. programda tümleşik beceri (inte!lrated ski!!) yaklaşımının ,. 
benimsenerek içerik seçimine gidilnıesine rağmen , öğretim elemanları tarafından programda 

gereğinden fazla dilbilgisi alıştırmalarını içeren ek materyalierin ve yöntemlerin (grammar 

base) kullanımı olarak açıklanabilir Okuma becerisinin (reading-comprehensioıı) ivi 

dereceye çok vakın bir noktada edinildiği ve yazma becerisinin (writing) iyi derecede 

edinildiği belirlenıniştir Kelime hazinesinin (vocabulary) gelişim ve kullanım yeterl iği üst -

orta ve oı1a düzey kurlarda iyi derecede, ancak alt -oı1a düzev kurda ise orta derecede - -

olduğu saptanırken. tüm kurlarda dilbilgisi kurallarını (gramıııar nıles) bilme ve doğru olarak 

kullanma anıacının çok ı y ı derecede değilde, iyi derecede gerçekleştiği belirlenmiştir 
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Programın amaçlarının kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi hususunda kurların oıiak 

görüşü yine, öğrenciler ve öğretim elemanlarının ortak görüşü ile çakışarak, programın 

amaçlarına kısmen, yani orta derecede ulaşıldığıdır. Kurların beliıitiği sonuçlara göre, 

programın amaçlarına ulaşılınasında, program düzenleyicilerinin ve öğretim elemanlarının, 

düzeyierin öğrenme hızlarını ve öğrenme hazır bulunuşluk seviyelerini yeterince göz önüne 

alın adıkları ve süreç içerisinde programın etkililiğini artırmak için kurlar arası gerekli 

koordineli çalışınaları orta derecede yaptıkları görülmektedir. 

b. Tüm kurlar programın amaçlarının gerçekleşmesinde, programın içeriğinin 

seçımının kısmen, yani orta derecede isabetli olduğuna inanmışlardır. Bu sonuca göre 

program düzenleyicilerin ve öğretim elemanlarının, kurlara göre içeriğin seçiminde kullanılan 

ölçütlere iyi derecede değil de orta derecede uydukları belirlenmiştir. Kurlara göre içeriktc 

yer alan konu seçiminin özenle yapılınadığı ve yabancı dil öğretimi açısından programda 

kullanılan ders kitaplarının yeterince etkili olamadığı ancak öğretim materyali hazırlama 

birimince hazırlanan kitap dışı ek materyalierin içerdiği bilgilerin bu açığı kapanıada 

amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. 

c. Öğretim süreçlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin yeterliğinin , alt-oıia 

düzey ve üst -oıia düzey kurlar kısmen, oıia derecede olduğunu beliıiirlerken , oıia düzey 

kur evet diyerek yeterli bulmuştur. Gösteri (demonstrasyon) yöntemi alt-orta düzey ve üst

düzey kurlarda sıklıkla kullanılınışken, oı1a düzey kurlarda bazen yani az derecede 

kullanılmıştır. Dramatizasyon tekniğinin kullanım sıklığı ise, diğer yöntem ve tekniklerin 

kullanım sıklığma göre alt-orta düzey kurda çok az derecede, orta düzey kurda bazen 

yanıtıyda az derecede, üst-orta düzeyde sıklıkla bulunmuştur Alt-orta düzey ve üst-oıia 

düzey kurlar öğretimele kullanılan araç ve gereçlerin yeterliğinin az dereceele olduk ların ı 
,. 

beliıiirlerken. ona düzey kur oıia derecede olduğunu belirtmiştir Ayrıca programela. 

özellikle ele dinleme sınavlarında kullanılan işitsel araçların ve elinleme koşullarının 

vetersizliği tüm kurlar t-arat! nelan beliıimişlerdir . lşitsel araçlarelan daha çok telathız 

i-)_Q:retiminde. elinlediğini anlama becerisini geliştirmeele ve mekanik alıştırn ı aları yapmada 

vararianılır Öğrenciye teypteıı bir konu dinJetilir daha sonra bu konu ile ilgili sorulara yanıt 

istenir. Her okulda bir dil laboratuvarı kurma oldukça pahalı bir vatırımı gerektirdiğinden. 

bunun yerıne akustiği uygun olan s ınıflarda kaset çalar l arı kullanmak olasıdır (Demi rel , 

1 99~, s. 9~ ). Görsel -i şitsel araçların kullanımına ayrılan zamanı. alt-orta düzey ve orta 
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düzey kurlar sıklıkla yanıtıyla yeterli olarak bulduklarını belirtmişlerdir. Kullanım sıklığı 

süresini ise üst-orta düzey kur her zaman yamtıyla çok yeterli bulmuştur. Video hem bir bilgi 

deposu hem de iyi bir gösteri aracıdır. Gerçek hayatın sınıfta en iyi şekilde sergilenınesini 

sağlar. Bu nedenle yabancı dil öğretiminde video etkili bir araç olarak kullanılınaktır. Video 

ile yapılan öğretimin öğrencilerin zihin geliştirme, kavram oluşturma ve okul başarılarını 

aı1ırmada olumlu etkileri olduğu bilimsel araştırınalar tarafından ortaya konmuştur (Demirel , 

1993 , s. 98) Video not tutma becerisini geliştirmesi , hedef dilde otantik veriler sunması , 

çeşitli durumlar için sözel ve sözel olmayan unsurları yansıtması nedeniyle hedef dilin 

kullanımını sergilemesi ve öğrencileri güdüleınede başarılı olması özelliklerini taşıdığından 

yabancı dil öğretiminde önemlidir (Etiz, 1995, ss. 49-57) Programın haftalık ders 

saatlerinin günlere dağılımının , tüm kurlar beklentilerine tam olarak uygun olmadığını , ancak 

oı1a derecede uygun olduğunu belirtınişleridir. Programın düzeylere göre haftalık ders saati 

süresi tüm kurlar tarafından verilen evet yanıtıyla, yeterli bulunmuştur. 

d. Programda değerlendirme sürecinde yer alan değerlendirmelerden, 

programın başında öğrencilerin seviyelerini belirleme amacıyla yapılan ve tanılayıcı olan 

(diagnostic) yerleştirme sınavını (placement test), kapsanı ve nitelik olarak üst-oıia düzey 

kur kısmen yeterli bulurken, alt - oıia düzey ve üst-oıia düzey kurlar yeterli bulmaktadır 

Öğrenilen bilgileri ölçmede biçimlendirici olan (fornıative) ara sınavları , kapsam ve nitelik 

olarak oıia düzey kur yeterli bulurken, alt - oıia düzey ve üst-oıia düzey kurlar kısmen yeterli 

bulmuşlardır Tüm kurlar biçimlendirici olan (fornıati ve) kısa sınavları (quizzes),kapsam ve 

nitelik olarak yeterli bulımışlardır, ayrıca kısa sınavları sayı olarak da yeterli bulduklarını 

beliıinıişlerdir Yine tüm kurlar kısa süreli izleme testlerinin başarıyı olumlu yönde 

etkilediğini beliı;t mişlerdir. Ayrıca programda yer alan objektiftip sınavları nitelik olarak alt 

oıia düzev ve oıia düzey kurlar iyi derecede bulurken. üst-oıia düzey kur kısmen , yani nrta 

derecede i~' i bulmuştur . Tüm kurlar düzey belirleyici olan (sunımative) y ıl sonu fina! 

sınavında , geçme puanınin 70 puandan 60 puana indirilmesi görüşündedirler Objektif tip 

testli dinleme sına vlarını alt - oıia düzey kur nitelik bakımından ~~ eterli bulmazken, orta düzev 

ve Cıst-oıia düzey kurlar kı smen. oıia derecede yeterli bulmaktadırlar . Bunun nedeni olarak. 

sınavlarda dinleme bantlarının net ve anlaşılır olmaması. dinleme metinlerinin yeterli sayıda 

öğrencilere dinletilmemesi \'e ders kitaplarında uygulanan dinleme stratejilerinin, kimi zamaıı 

sının · larda TOEFL tarzı sonılan dinleme sorularının çözümündeki stratejilerle uvumlu 



olmaması gösterilebilir. İşitsel araçları kullanırken en önemli husus ses bantlarının anlaşılır 

ve net olmasına dikkat etmektir. Aksi takdirde yapılan çalışınalardan istenilen sonuç 

alınamaz (Demirel, 1993, s. 95). Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının 

gerçekleştirilınesinde, değerlendirme ögesinin kendisinden beklenen işlevi alt-orta düzey ve 

üst-oı1a düzey kurlar kısmen, yani orta derecede yerine getirdiğini beliı1irlerken, oı1a düzey 

kur öğrencileri iyi derecede yerine getirdiğini belirtmişlerdir. Programın sonu ögesi olan 

değerlendirmenin işlevi , öğrencilerin belirlenen amaçlara ne derece ulaştıklarını tespit 

etmektir. Değerlendirme süreci belirli koşullarda, hedeflerin ulaşabilirlik düzeyi hakkında da 

fikir verir (Özgüven, 1994, s 122) . 

2. Programın başında uygulanan öntest ve programın sonunda uygulanan sontest 

sonuçları (başarı) arasında, öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri, bitirdirkleri ortaöğretim 

türleri , kurları ve programdaki statüleri (lisans, yüksek lisans) açılarından , anlamlı farkların 

olup olmadığı incelendiğinde bulunan sonuçlar şöyledir; 

a Programın başında uygulanan öntest ve programın sonunda uygulanan sontest 

sonuçları (başarı) arasında , öğrencilerin cinsiyetleri açısından anlamlı bir farkın olmadığı 

saptanmıştır 

b. Programın başında uygulanan ön-test ve programın sonunda uygulanan son

test sonuçları (başarı) arasında, lisans öğrencilerinin bazı mühendislik bölümleri arasında 

önemli derecede anlamlı farklar bulunmuşt ur ve bölümler arasında bulunan farklar 

bölümlerin başarı sıralamasına göre irdelendiğinde, 14 öğrencisi ile Metalurji Mühendisliği 

onuncu sırasıvla en başarısız bölüm olarak, 20 öğrencisi ile Endüstri Mühendisliği en başarılı 

bölüm olarak belirlenmiştir. İyiden kötüye başarı sıralamasında 3 öğrencisi ile İnşaat 

Mühendisliği ll. Öğretim ikinci s ırada yer alırken . 21 öğrencisi ile Mimarlık Bölümü üçüncü 

sırada , . 22 öğrencisi ile Kinn·a rvl ühendisliği dördüncü s ırada. 22 öğrencisi ile l'vlakine 

Mühendisliği beşinci s ırada. 72 öğrencisi ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği altıncı sırada , 9 

öğrencisi ile l\1akine 1\hihendisliği ll. Öğretim yedinci s ırada , 19 öğrencisi ile İnşaat 

Mühendisliği Bt'ılümü sekizinci sırada, 21 öğrencisi ile M aden Mühendisliği dokuzuncu 

sırada yer alnıaktadırlar. Buna göre öğrencilerin mühendislik bölümlerine göre öğrencilerin 

başarıları arasındaki farklar incelendiğinde Maden Mühendi s liği ile Mimarlık Böllinılı 

arasında Mimarlık Bölünüi lehine. Maden Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında 
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Endüstri Mühendisliği lehine, Maden Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği arasında Kimya 

Mühendisliği lehine, Metalurji Mühendisliği ile Mimarlık Bölümü arasında Mimarlık 

Bölümü lehine, ve Metalurji Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında Endüstri 

Mühendisliği lehine, Metalurji Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği arasında Kimya 

Mühendisliği lehine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği arasında 

Endüstri Mühendisliği lehine, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Endüstri Mühendisliği 

arasında Endüstri Mühendisliği lehine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Mimarlık 

Bölümü arasında Mimarlık Bölümü lehine önemli düzeyde farklar çıkmıştır 

c. Programın başında uygulanan öntest ve programın sonunda uygulanan sontest 

sonuçları (başarı) arasında, öğrencilerin en son bitirdikleri ortaöğretim kurumu türlerine 

göre anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır Yabancı dille eğitim veren özel liselerden mezun 

olan öğrenci grubu ile meslek lisesinden mezun olan öğrenci gruplarının başarılarında meslek 

lisesi mezunlarının lehine bir fark vardır. Yabancı dille eğitim veren özel liselerden mezun 

olan öğrenci grubu ile genel liselerden mezun olan öğrencilerin başarılarında, genel lise 

mezunları lehine bir fark olduğu belirlenmiştir Yabancı dille eğitim veren özel li selerden 

mezun olan öğrenci grubu ile yabancı dille eğitim veren devlet (Anadolu) liselerinden mezun 

olan öğrencilerin başarılarında, yabancı dille eğitim veren devlet (Anadolu) liseleri 

mezunlarının lehine bir fark olduğu belirlenmiştir 

Başarıdaki farkın genel ve meslek liselerinden mezun öğrencilerin lehine çıkmasının 

nedeni olarak, programa girişte alınan ön-test puanları kıyaslandığında, yabancı dille eğitim 

veren özel liselerden mezun olan öğrenci grubuna ve yabancı dille eğitim veren devlet 

(Anadolu) liselerinden mezun olan öğrenci grubuna göre, genel ve meslek li selerinden 

mezun öğrencilerin ön-testten daha düşük puanlar almaları gösterilebilir. 

d. Programın başında uygulanan öntest ve programın sonunda u\'gulanan sont e ~ı 

sonuçları (başarı) ara sında. öğren cilerin kurlarına göre önemli derecede anlamlı bir fark 

bulunmuştur \·e tüm grupların birbirlerinden farklı olduğu saptanmıştır. Alt - oı1a düzey grup 

diğer gruplara göre en başarılı grup olarak saptanırken, orta düzey grubun ise ü st- o ı1a düzey 

gruptcın d<ıha baş<ırılı olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni de, <ılt-oı1a dlızey grupların 

progr<ıma girişte <ıldıkları O ile 19 arası puanlardan 70 puana yükselmeleri, oı1a düze\· 

gnıpl<ırın 20 ile 39 arası puanlardan 70 puana yükselmeleri ve üst -oı1a düzey grupların 40 ile 

)C) puanlardan 70 puana yükselmeleridir. 
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e. Programın başında uygulanan öntest ve programın sonunda uygulanan sontest 

sonuçlan (başarı) arasında, öğrencilerin statülerine (yüksek lisans öğrencileri ve lisans 

öğrencileri) göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

3. Öntest ve sontest sonuçlan (Ek F) arasında, son-test lehine ileri düzeyde önemli 

bir fark olduğu belirlenmiştir. 

4. Sontest ve fina] sınavı sonuçlan (Ek F) arasında, fina] sınavı lehine ileri düzeyde 

önemli bir fark olduğu saptanmıştır. 

Araştırınanın ortaya koyduğu bulgular ışığında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü 1996/ 1997 Öğretim Yılı Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' nın 

Amaçlannın Gerçekleşme Düzeyi ile ilgili saptanmış sorunlara çözüm üretebilmek ve 

gelecek yıllarda kullanılmak üzere bu programı arzu edilen boyutta geliştirebilmek için, 

ihtiyaçlar doğrultusunda süreç içerisinde yapılacak program değerlendirme ve geliştirme 

çalışmalanna ihtiyaç vardır. Bu gereksinimler göz önüne alınarak. Temel Ingilizce Hazırlık 

Programı'nın etkililiği ve işlerliği olduğu yargısına varılmıştır 

Öneriler 

Araştırmanın problemi kapsaınında elede edilen bulgular. bulguların yonınıları ile 

bunlardan çıkarılan sonuçlara göre öneriler, uygulamaya ilişki n öneriler ve yapılacak veni 

araştırmalara ilişkin hneriler olmak üzere iki alt başlık altında toplanmıştır. 

ll vgulanıava iliskin Öneı-ileı· 

Halen Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bhlümü'nde ( 1907/ 1 CJ<)S yılında 

kurulan) uygulanmakta olan. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bhlliıııü. 

1906/ 1997 Öğretim 'ı' ılı Temel İngilizce Hazırlık Sınıfi (alt-orta düzey, orta düzey ve üst

orta düzey) Programı gelecek vıllarda hazırlık sınıfi öğrencilerine uygulanabilir Ancak veııi 

,; 
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uygulamalar başlamadan önce öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine dayalı olarak, 

aşağıda bahsedilen öneriler ve alınınası zorunlu önlemler doğrultusunda programın 

geliştirilmesi ve uygulanınası yerinde olacaktır; 

a. Amaçlar, programa giren öğrenciye kazandınimak istenen yeni davranışlar ya da 

öğrencilerin önceki davranışlarında oluşturulmak istenen değişiklikler olduğu dikkate 

alınarak, temel Ingilizce hazırlık sınıfı programı uygulamalarında, yapılacak öğrenci ihtiyaç 

analizine göre öğrenci ihtiyaçları temel alınarak davranışsal amaçlar saptanmalı, gerekiyorsa 

değiştirilmeli ve geliştirilınelidir. 

İhtiyaç analizi yabancı dil öğretiminin planlanınasında ve programın 

desenlenmesinde temel teşkil etmektedir. Öğrenci ihtiyaç analizi için hazırlanmış anketierin 

uygulanınası sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları hakkında açık 

bir fikir verınesi açısından, öğretim sürecindeki problemleri belirlemek ve bu problemlere 

çözüm üretmek, ayrıca içerik ve materyalierin seçimini yönlendirmesi açısından ve 

programın geliştirilmesinde önemlidir. İhtiyaç analizi, programın tüm ögeleriyle ilintili 

olarak, programın aınaçlarından, sınıf içi uygulaınalarına ve değerlendirmeye kadar her bir 

ayrıntıyı kapsayan program geliştirilıne çalışınaları ve programa katılan öğrenci yargısı 

arasındaki tek gerçekçi ve belirleyici bağdır (Seedhouse, 1995, s. 59-65) Gereksinim 

saptanmasını izleyen aşamada, Koç ( 1984, 1 992) tarafından önerilen modül er yaklaşıma 

uygun bir biçimde. kursun (programın) hazırlanınası gerekir. Bu yaklaşımda, her bir genel 

hedeften özel hedefler çıkarılınakta ve bu yapı modüllerden oluşan bir yapıya 

otuı1ulmaktadır. Önerilen bu modüller yaklaşımı yapısı ile, türri bir kurs kitabının başka 

malzemelerle desteklenmesinden ya da değiştirilmesindense nıodüllerin uyarlanması va da 

başkaları ile değiştirilmesi yolu ile büyük esneklik tanımaktadır (Koç. 1992, s. 26) _, 

b. Program başında saptanmış amaçlar, progranı sonunda öğrencilere kazcındırılmai-: 

istenen davranışlar olduğuna göre, amaçların davranışsal amaçlara dönüştürülmesi gerei-:ir . 

Bu programda wr alan özel amaçların yeniden gözden geçirilip, öğrenci davranışı yönünden 

ifade edilerek, a~Tıca içerdiği davranışsal amacın kesinlikle gözlenebilir, ölçülebilir olması , .e 

özel bir amacın altında ver alımısı ve kesinlikle o amaçla ilgili olmasına , dnlayısı~·la tek bir 

öğrenme ürününü kapsamasına dikkat edilmelidir. 

c Özellikle, üst -orta düzey grup öğrenciler ıçın programa girişte sahip oldukları 

davranışların tekrar kazandınimaya çalışılması, öğrencilerin ilgilerini körelteceğiııdeıı \'e\·a 



yok edeceğinden motivasyon eksikliğine neden olmaktadır Girişte öğrencinin sahip olduğu 

davranışsal amaçların ve ilgili içeriğin programdan çıkarılması gerekmektedir Bu tür 

davranışsal amaçlar ve içerik yerine, programda öğrencilere yeni kazandırılacak davranışsal 

amaçlar ve yeni içerik belirlenerek değiştirilmelidir. 

d. Programda öğrenciler, seviye tespit sınav ı nda belirlenen yabancı dil düzeylerine 

göre, öğretim elemanı yetersizliği ve öğrenci sayısı fazlalığı gibi olumsuz koşullara taviz 

vermeksizin uygun kurlara yerleştirilerek programa başiatılmalıdır Mevcut üni versiteler 

büyük şehirlerde bulunduğu için öğretim üyelerinin % 72 ' si bu üniversitelerde toplanmıştır 

Bu durum, büyük şehirlerdeki üniversitelerin kapasitelerinin üstünde çalışmasına ve diğer 

şehirlerdeki üniversitelerin öğretim elemanı sıkıntısı çekmesine neden olmaktadır (Demirel, 

1994, s. 30). Bu öğretim yılına ait programdaki gibi benzer olumsuz koşullar nedeniyle, 

programa girişte İngilizceyi hiç bilmeyen öğrencileri alt-orta düzey grupta hemen başlatmak 

yerine, İngilizceyi hiç bilmeyenlere (beginner !eve! students) hazırlanacak kısa süreli ( 15 gün 

veya 1 aylık) ön bir programdan geçirmek programın etkililiğini artırmada yerinde olacaktır 

e. Bir programın başanya ulaşması için "amaç-içerik" ilişkisinin uyumu gereklidir. 

Programda seçilen içeriğin, dört temel dil becerisini geliştirecek nitelikte bol örnekli ve 

alıştırmalı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte verilmesi gereklidir 

Bu nedenle. ders kitapları tekrar gözden geçirilmeli ve ihtiyaca uygun biçimde. alternatif 

ders kitapları ve ek materyaller (supplemeııt) ile gerekli göliilen dil becerileri için. içerik 

mümkün o l duğunca zenginleştirilmelidir. 

f Bu programda öğretmekle görevli öğretim elemanlarının, her ünitenin sonunda 

ders konularını değerlendirmeye yönelik bilgi formlarını (e,·aluation form), derse ait olumlu 

ve olumsuz yönleri önem dereceleriyle beliıierek, iy.erikle ilgili gerekli değişiklikleri 

yapabilmek ,.e bu aksaklıkları oıiadan kaldırmada tedbir alabilmek için. çöz(im önerilerini 

sunarak zamanında doldurmaları ve progranı geliştirme birimine teslim etmeleri. vapılacak 

program geliştirme çalışm<11arının etkililiğini artırmada ()nemli bir unsur olacaktır. 

g. '{abancı dilin öğretilmesinde değişik ağırlıklarda da olsa. bütün dil becerilerinin 

geliştirilmesine ~~er verilmelidir Programda dinleme becerisini etkili bir şekilde edinebilmek 

için . bu becerivl e ilgili gerçekleşmeyen da vranışsal amaçlar doğrultusunda içerikle ilgili 

dinleme metinlerini destekleyecek uygun ek materyaller ve sınıf aktiviteleri hazırlanmalı ve 

ayrıca dinleme-anlama stratejileri öğrencilere seminerler halinde verilmelidir. 
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h. Programda ikinci dönemde konuşma becerisini daha iyi geliştirmeye ihtiyacı olan 

öğrenciler için, haftanın belli saatlerinde ana dili İngilizce olan öğretim elemanlarının 

yönlendireceği konuşma dersleri için konuşma kulüpleri kurulabilir. 

ı. içeriğin iyi durumdan çok daha iyi duruma gelebilmesi için, ders kitaplarının eksik 

yanlarının tamamlanınasında veya öğrenci ihtiyaçlarına göre gerekli bilgilerin sunulmasında 

uygun yabancı kaynaklardan yararlanmanın yanısıra, uzınanlarla işbirliği yaparak bilimsel 

nitelikli çalışmalarla mevcut yerli basılı ek materyalleri geliştirme yoluna gidilmesi gereklidir . 

i. Amaçların gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahip olan yöntem, teknik ve araç -

gereçler konuların özelliğine uygun olarak cizenle seçilerek en etkili şekilde kullanılınalı ve 

mevcutların yetersizliği giderilınelidir. Özellikle sınavlarda öğrencilere daha iyi dinleme 

koşulları sağlandığında, dinleme-anlama becerisi başarısı artabilir. Ayrıca öğrencilerin 

motivasyonlarını ve başarılarını artırınada kitap dışı ba sı lı görsel materyalierin (resimler. 

gerçek modeller, tablolar gibi araç - gereçler) kullanıını beklenen verimi sağlayabilir. 

J. Dil becerilerinin geliştirilmesinde "amaca uygun yöntem" ilkesiyle farklı 

öğrenmeler için farklı yöntemlere ağırlık verecek "seçıneli yöntem" yaklaşımı uygulaması 

gereklidir. Programda öğretim görevlileri tarafından kullanımına pek iltifat edilmeyen 

gösteri (demonstrasyon) yöntemi ve draınatizasyon tekniklerinin, yeri ve zamanı geldik çe 

kullanımlarına ağırlık vermek hem derslerin zevkli hale gelmesinde hem de öğrencının 

motivasyonunu aı1ırmada önemli bir rol oynayabilir. 

k. Öğretim elemanlarının, derslerde teorik bilgi ve uygulama dengesini 

sağl a nıaları nda, çağdaş dil öğretim yiintem ve tekniklerini daha verimli şekilde 

kullanmalarında . dönüt , ipucu. pekiştireç verme gibi konu larda seminerlere k atı lınıları 'e 

yuı1 içi veya yuı1 dışı üni versitelerde imkanlar dahilinde ik inci dil öğretimiyle ilişkili 

hizmetiçi egitimlerden geçirilmeleri sağlanarak bilgi ve becerilerini geliştirilmeleri gereklidir. 

1 Programın amaçlarına ulaşılıp ıılaşılmadığı hakkında karara 'a rınad a ~·apılan 

değerlendirmelerin. öğretimi vapılan tüm konuları kapsama sına dikkat edilmeli. nelerin 

değerlendirileceği ve değerlendirmede esas alınacak ölçütlerin neler ve ne oranda olacağı. 

değerlendirme vapılma dan belirlenmiş olmalıdır. Özellikle vaznı a beceri sini değerlendirirken 

bu ölçütleri (dilbilgi si kurallarını doğru kullanma. tense uyumu, kelime hazi nesini n 

zenginliği . ana fikir ve \·ardırmcı fikirlerlerin doğruluğu. konuvla uvu mu ve kendi 

aralarındaki ıutarlılıkları , yazının netliği ve yalınlığı, giri~. gelişme ve somıç bölümlerinin 
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konuyla uyumu, bunların önem derecelerine göre puaniandırma oranları vs )titizlikle 

belirlemek, bu beceride başarının gerçekçi bir şekilde belirlenmesine ve değerlendirilmesine 

yardımcı olacaktır. 

m. Programın öğrenci başarısını değerlendirme sisteminde, fınal sınavında istenilen 

başarı notunun 70 puandan belli bir oranda indirilmesi, öğrencilerin kaygı düzeyini 

azaltacağından başarıyı artırabilir. 

2. Programı hazırlarken ve kurları belirlerken dengeli dağılımı yapabilmek ve her 

sınıfa gerektiği oranda lokomotif öğrencileri yerleştirebilmek için, katılımcıların yaşları, 

cinsiyetleri, mühendislik bölümleri, en son bitirdikleri orta öğretim kurumu tü rleri gibi kişisel 

özellikleri üzerinde araştırmalar yapılmalı ve bu sonuçlar dikkate alınmalıdır. 

3. Programın amaçlarının gerçekleşme düzeyini belirlerken, program başında 

uygulanan ön-testin, program sonunda son-test olarak verilirken resmi olarak sı nav 

sisteminde yer alınası ve belli oranda bir ara sınav olarak kabul edilmesi öğrenci lerin son

teste ciddi bir şekilde hazırlanınalarmı sağlayacağından, programın etkililiği hakkında karara 

varmada daha gerçekçi olabilir. 

4. Program başında uygulanan sevıye belirleme testinde (Piaceınent Test). 

öğrencilerin sınavda bilmeden şans eseri doğru cevapları işaretiemelerini engellemek 

amacıyla yanlış cevapların doğru yanıtları götürmesi kural ını yöpergede belirlemek, 

öğrenciye sınav başlamadan bunu Türkçe açıklamak ve değerlendirme yap ılırken bu kuralı 

ölçüt olarak benimsemek, öğrencilerin doğn.ı kurlara yerleştirilmelerinde ve uygun 

programlarda eğitim almalarında başarıyı artırıcı bir etken olabilir. 

). Sınav Hazırlama Birimi (Testing Office) tarafından, sınavlar hazırlanmadan hnce 

her sınavla ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması, ölçme ve değerlendirme 

çalışmalarında istenilen yeterliği elde etmede ve dolayısıvla programın başarısını aı1ırmada 

iyileştirici bir faktör olabilir 

Yapılacak Yeni Araştırınalara İlişkin Öneriler 

Bu araştırınanın bulgularına dayalı olarak yükseköğretim kurumlarında uygulanan 

temel ingilizce hazırlık sınıtlarıyla ilgili araştırma yapacaklara , incelenmesinin vararlı 

olabileceği düşünülen bazı öneriler aşağıda kısaca verilmiştir. 



1. Bu araştırınada izlenen aşaınalar, yükseköğretim kurumlarında uygulanan temel 

İngilizce hazırlık programlarının değerlendirilmesiyle ilgili diğer hazırlık okulları program 

değerlendirme çalışmalarında izlenebilir ve bu tür araştırmaların yapılmasıyla bulgu, yargı ve 

önerilerin genellenebilirlik derecesi daha da artırılabilir. 

2. Özel üniversiteler ve devlet üniversitelerinde yer alan temel İngilizce hazırlık 

programları karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. Bu araştırmaların sonuçlarına dayalı 

olarak, hazırlık okullarında ortak mevcut program geliştirme ve değerlendirme sonıniarı 

belirlenerek, karşılaştırmalar yapabilme olanağı elde edilmiş olur. Dolayısıyla bu tür 

sorunların çözümleri, programların özelliklerine ve önceliklerine göre programlar 

başlamadan, çeşitli ve isabetli önlemleri almada zamandan tasarruf sağlayabilir. 

3. Görev başındaki öğretim elemanlarının ikinci bir dil öğretiminde progranı 

geliştirme konusunda hizmetiçi eğitimden geçirilnıeleri hususunda çabaların 

yaygınlaştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. İkinci dil öğretiminde program geliştirme 

çalışmaları için yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının çabalarını 

birleştirerek, akademik ve uygulamalı çalışmaları paylaşabilmeleri için geniş çaplı seminerler, 

workshoplar ve bu konuyla ilgili hizmetiçi eğitim programları uygulamaya konulabilir. 

Gerek duyulan bu tür çalışınalar için YÖK 'ün desteği , üniversitelerin oı1ak kararı y la 

istenebilir. 

4 Program geliştirme alanında yüksek lisans ve doktora programlarını bitirnıiş , -e 

bu birimlerde görevli öğretim elemanları çok az sayıda olduğundan , bu alanda yüksek lisans 

ve doktora öğrenimi yapacak öğretim elemanlarını desteklemek ve hazırlık okullarıncla. 

yetişmiş bu personeli görevlendirerek akademik çalışmalarla Türki~'e 'de tüm üniversitelerin 

yabancı diller bölümlerinde ' program geliştirme birinıleri oluşturma yoluna gidilebilir . 

Dolayısı~' la üni\ ersitelerin hazırlık okullarıncia progranı gelişti rme alanında daha nitelikli . 

bilimsel ve sistematik çalışmalar elde edilebilir . 

) Farklı üni,·ersitelerin hazırlık okullarıncia u~·gulanan temel İngilizce hazı rlık 

programiarına katılan öğrencilerin başarı oı1alaıııaları arasıncia farkiara bakılarak. ikinci dili 

öğrenme başarı nedenlerini inceleyen eleneysel araştırmalar yapılabilir ve üni versitelerin 

program geliştirme birinıleri bu tür ek çalışmalarla harcayacakları emek ve zamanelan 

tasa rruf edebilmek Ye yabancı dil öğretimi ve progranılannın etkililiğini artırıcı tedbirleri 

alabilme!..: için. bu ara~tırmalarclan faydalanarak koordineli olarak çalı~abilirler 



6. Yükseköğretim kurumlarında, tümleşik beceri yaklaşımı (integrated skills) 

uygulamasını içeren temel İngilizce hazırlık programlarında dinleme ve konuşma becerilerini 

etkileyen faktörler araştırılabilir. 

7. Üniversitelerde uygulanan temel İngilizce hazırlık programları, program 

geliştirme ilkelerine uygun, sürekli ve araştırınalara dayalı olmak koşuluyla 

geliştirildiklerinde, programların etkililik dereceleri maksimum düzeyde artabilir 



.. ··; . 

EKA 

OSMANGAZi ÜNİVERSİTESİ YABANCI DiLLER BÖLÜMÜTEMEL 

İNGiLiZCE HAZIRLIK SINIFLARI 1996- 1997 ÖGRETiM YILI GENEL VE ÖZEL 

AMAÇLARI 

T.C. Anayasanın 42. Maddesi 

T.C. ANA Y ASASlNDA "Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi" 

Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsaını kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk 

ilkeleri ve inkilapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin 

gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında 

parasızdır. 

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı esasları devlet okulları ile erişilınek 

istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Devlet , maddi imkanlarından yoksun başarılı öğrencilerin öğreninılerini 

sürdürebilmeleri amacı ile büroları ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet. 

durumları sebebiyle özel eğitim ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim araştırma ve inceleme ile 

ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ııe suretle olursa olsun engellenemez. 

Türkçeden başka hiçbir diL eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına 

ana dilleri olarak oklıtulamaz ve öğretilenıez . Eğitim ve öğretim kurumlarında okurulacak 

vabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim vapan okulların tabi olacağı esaslar 

kanunla düzenlenir Milletlerarası andiaşma hükümleri saklıdır. 

TÜRh: MİLLİ EGiTiM İNİN GENEL AMAÇLARI 

Türk Milli EQitimi'nin ~enel anıacı Türk Milleti'nin bütün fertlerini. 
~ ~ ' 

1) Atatürk iııkilap \'e ilkelerine ve Anayasa 'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı : Türk l\1illeti'nin milli. ahlaki. insani. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, 
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koruyan ve geliştiren ; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltıneye çalışan ; insan 

haklarına ve Anayasa ' nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ' ne karşı görev ve sorumluluklarını 

bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ; 

2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 

kişiliğe ve karektere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; 

insan haklarına saygılı ; kişilik ve teşebbüse değer veren; topluma karşı sorumluluk 

duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3) İlgi , istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi , beceri , davranışlar ve birlikte 

iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 

kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 

sağlamak. 

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 

artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi , sosyal ve kültürel kalkınınayı 

desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti ' ni çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı , 

seçkin bir oı1ağı yapmaktır. 

TÜRK MİLLİ EGİTİMİNİN TEMEL İLKELERi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ' nda (1 982) birçok eğitim ilkesi vardır. Bunlardan 

kimileri doğrudan kimileri de dolaylı olarak eğitimi ilgilendirınektedir . Anayasadan sonra 

eğitim ilkelerini daha geniş olarak içeren yasa Milli Eğitim Temel Kanununda Türk Milli 

Eğitimi ' nin Genel İlkeleri başlığı altında, bu yasada on dön ilke yer almaktadır 

I) Genellik ve esitlik: Eğitim hırumları dil, ırk , cinsivet ve din ayrımı 

gözetilıneksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişive , aileye, züınreye veya s ınıfa 

imtiyaz tanınamaz . 

2) Ferdin ve toplumun ihtivaçları: lVIilli eğitim hizmeti. Türk 'atanda ş l a rın 

istek ve kabiliwtleri ile Türk topluımınun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

3) Yöneltme: Feı1ler, eğitimleri süresince, ilgi , istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 

ve doğrultusunda çeşitli prngraınlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler 
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Milli Eğitim Sistemi, her bakımdan, bu yöneltıneyi gerçekleştirecek biçimde 

düzenlenir. Yöneltınede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif 

ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır. 

4) Eğitim hakkı: İlköğretim örnek her Türk vatandaşının hakkıdır . İlköğretim 

kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi , istidat ve kabiliyeıleri 

ölçüsünde yararlanırlar. 

5) Fırsat ve imkan eşitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği 

sağlanır. 

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 

kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, kredi ve başka yollarla 

gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunınaya muhtaç çocukları yetiştirmek için 

özel tedbirler alınır. 

6) Süreklilik: Fertleri n genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam 

etmesi esastır. 

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına 

yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak 

da bir eğitim görevidir. 

7) Atatürk İnkilap ve İlkeleri ve Atatürk Millivetçiliği: Eğitim sistemimizin 

her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanınasında ve her türlü 

eğitim faaliyetlerinde Atatürk lnkilap ve İlkeleri ile Anayasa ' da ifadesini bulmuş Atatürk 

milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün geliştirilmesine ve 

öğretilmesine önem verilir. 

Milli birlik ve bütünlüğün temel unstırlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin 

her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem 

verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleştiri lnı esine çalışılır ve bu mak sa tla 

Atatürk Kültür, Dil Ye Tarih Yüksek Kuruımı ile işbirliği :-'apılarak l\1illi Eğitim 

Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. 

8) Demokrasi eğitimi: Güçlü ve istikrarlı , hür ve demokratik bir toplum 

düzeninin ~erçekleşmesi ve devamı için yuı1taşların sahip olmaları gereken demokrasi - -

bilincinin, vurt yönetimine ait bilgi , anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve 
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maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul, aile birlikleri kuruluş ve işleyişieri 

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

I 4) Her verde eğitim: Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim 

kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta 

gerçekleştirilmeye çalışılır . 

YÜKSEKÖGRETİMİN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ 

Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli 

eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 

1) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki 

insangücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek~ 

2) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 

3) Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel 

sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda 

bulunmak 

4) Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunlarını, 

Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapara" 

sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve 

araştırınaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek. 

5) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren. bilim ve te"niğin ilerlemesini 

sağlaya n her türlü yayınları yapmak 

6) Türk topluımınun genel seviyesini yübeltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini sözle, vazı ile halb yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. 

2647 saYılı Yü"se"öğretim Kanunu'nda saptanan yü"seköğret iınin amaç l arı. i'di lli 

Eğitim Temel Kanumı ' nda"ilerin benzeridir. ·Ya lnız . Yükseköğretim Kanunu. 

üniversitede öğrencilere kazandırılacak davranış modelini (eğitsel amaçları) da 

göstermiştir. Üniversiteler öğrenc i lerini : 

I) Atatür" İn"ilapları ve İlkeleri doğrultusun d a Atatür" milliyetçiliğine bağlı. 
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2) Türk Milleti'ni milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan; Türk 

olmanın şerefve mutluluğunu duyan, 

3) Toplumun yararını kişisel çıkarının üstünde tutan; 

4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ' ne karşı görev ve sonımluluklarını bilen ve 

bunları davranış haline getiren; 

5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, genış bir dünya görünüşüne sahip, ınsan 

haklarına saygılı, 

6) Beden, zihin, nıh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş; 

7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek; 

aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış 

ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştireceklerdie 

GENERAL OBJECTfVES 

I. To be able to follow the main course intheir own fıelds at university !eve] in English . 

2. To be able t.o take paı1 in acadeınic studies in English speaking countries. 

3. To be ab le to interact with native speakers of an English speaking community 

4. To be able to take notes during the classes seıninars. panels, fonııns, lectures, ete. 

) To fullfill language functions such as, persuading, making suggestions, agreeing, 

disagreeing ete. during discussions. 

6 To understand nati\ e speech at normal speed 

7·. To speak English clearly and grammatically. 

8. To comprehend the texts when read silently and loudly. 

9 To express enıotions , ideas and impressinns gramnıatically and coınprehensively in 

written language 

1 O To learn abcıut tlıe cultural Yalues oftlıe English speaking cou ntries . 

ll . To be able to open to ditferent cultures and their , ·alues 

12 . To be deterıııined to learn and develop English during and after the academic studies . 

13 To follo\\ foreign publications anel broad easting in tlıeir own acadenıic discipline. 
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14 To acquire the vocabulary within the appropriate context. 

15. To be able to acquire the knowledge basic English for being prepared to the standard 

exams, such as, FCE, CAE, CAP, TOEFL, ete. 

16 To be able to use computernetworksin order to exchange information between 

different countries and universities. 

17. To get four basic skills (listening, speaking, reading and writing) in English effectively 

via the integrated skills approach during the course 

SPECIFIC OBJECTIVES 

1. The knowledge ofthe meaning ofthe wordsina passage including the knowledge of 

the comprehension of simple, compound and complex sentences. 

2. The knowledge of paris of speech in simple, compound and complex sentences. 

3. The knowledge of grammar po int s in simple, compound and complex sentences. 

4. The knowledge of contraction in daily life English. 

5. The knowledge of punction and capitalization according to the levels. 

6. The ability to comprehend spoken discourse consisting of simple, compound and 

complex sentences while listening 

7. The ability to paraphrase a passage with simple senterıces . 

8. The ability to speak ata normal speed with accurate pronounciation . 

9. The ability to guess the ıneaning of new vocabulary from the context. 

ı O The eagrness for learning English . 

ı ı The enjoyment during the process of learning English 

ı 2 The knowledge of paris of speech ord er 

13. The ability to ıııake coherent complex sentences by using cohesiw devices 

ı 4 The compreheıısion of authentic listening materials 

ı :'i The knowledge of basic patterns related to technical disccıurse 

16. The knowledge ofthe nıles ofwriting a well -developed essay 

ı 7 The knowledge of specifıc skills and techııiques for better reading 

1 ~ . The abilit\' to transiate texts from English to Turkish and vice versa . 
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20. The inference ofmeanings ofunknown idioms, phrasals and idiomatic expressions by 

the h elp of known on es. 

2 ı. The ability to express emotions and ideas, either written or orally, in ditferent ways 

(narrative descriptive, explanatory, arguınentati ve ete) 

22 . Analyzing the technical materials depending on the !eve! 

?" __ ) . Criticising the analyzed texts . 

24 . Assessing visual materials (TV, video) in terms of predetermined criteria. 

25. Awereness ofbasic technical theories and terminology intheir own fıelds . 

26 . The ability to develop the study skills etfectively ( e.g the use of dictionary) . 

27 . The ability to distinguish all the sounds, intonation patterns, and voice qualities in 

English and discriminate between them and similar sounds. 
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OSMANGAZi ÜNiVERSiTESi V ABANCI D İLLER BÖLÜMÜ ı 996- ı 997 

ÖGRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARJNDA UYGULANAN TEMEL İNGiLiZCE 

HAZIRLIK PROGRAMJ HAKKINDA ÖGRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ 

BİLDİREN ÖLÇME ARACI 

ANKET FORMU 

Sevgili Öğrenci, 

Size sunulan bu anket, "Yüksek Öğretim Kurumlarında Uygulanan Temel İngilizce 

Hazırlık Programı" hakkındaki görüş, beklenti ve önerilerinizi belirlemeyi amaçlayan bilimsel 

bir araştırma için düzenlenmiştir. Uygulamanın doğrudan içinde bulunan sizlerin görüşleri, 

bu araştırmanın sonuçları bakımından büyük değer taşımaktadır. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde sizinle ilgili sorular ~~ e r 

almaktadır. Lütfen bu soruların karşısına cevabınızı yazınız, İkinci bölümde ise, öğretim 

programıyla ilgili maddeler yer almaktadır Göıiişünüze uygun seçeneği , paranteze (X) 

işareti koyarak belininiz 

Bu araştırmada elde edilecek bulguların geçerliği, sizlerin anketİ yanıtlamadakı 

içtenliğinize bağlıdır Elde edilen bilgiler kimseye verilmeyecek ve yalnızca bu araştırmada 

kullanılacaktır Lütfen anket maddelerinden hiçbirisini yanıtsız bırakmayınız. 

Harcadığınız zaman ve araştırmanın gerçekleşmesine değerli görüşlerinizle katkıda 

bulunduğunuz için teşekkür ederim, 

Adres 

Osımıııgazi Ün i' ersilesi 

Yabancı Diller Bi'ılünıü 

E ski~elıir 

Şebnem Heper 

İngilizce Okuınıanı 
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I. BÖLÜM 

A. KiŞiSEL BiLGiLER 

Adınız Soyadınız: 

Hazıı·Iık sınıfı şubeniz: Prep 

Böliimüniiz: Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Aşağıdaki sorularla ilgili seçeneklerden durumunuza uygun olanı (X) 

işaı·eti ile belirtiniz. 

Cinsiyetiniz: E ( ) K ( ) 

Mezun olduğunuz lise tiirü: 

() 1. Yabancı dille eğitim veren devlet (Anadolu) lisesi 

( ) 2. Yabancı dille eğitim veren özel lise 

( ) 3. Genel lise 

( ) 4 Meslek lisesi 

()) Fen lisesi 

() 6. Diğer (Belirtiniz) 

ll . BÖLÜM 

B. TEMEL iNGiLiZCE HAZIRLIK PROGRAMININ MEVCUT DURUM lli\ A 

YÖNELiK SORULAR 

Aşağıdaki bi)Jüıııde, Temel İngilizce Hazırlık Prögraını amaçlarının gerçekle~ıııe 

düzey i belirlenecektir. Bu nedenle, programın dört ögesıne aıt (amaç, içerik, öğreıiııı 

süreçleri, değerlendirme) bazı boyutlarını değerlendirıııeve ~ ·önelik soru lar ver alımıktadır . 

Görüşlıııü ze UY~un olan seçeneğe lütfen (X) işareti kovumız 
-~ - . 

/. A/IJAÇL4R 

Temel İ ngilizce H azı ri ı k Programı· nı genelde ya ra rlı \e uvgu n buluyor musuııuz') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısınen ( ) c. Ha\' ır 
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2. Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın amaçları, öğrencilerin alana ili ş kin 

gereksinimlerini ve beklentilerini karşılanıada yeterli midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

3. Sizce, Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçları birbiri ile tutarlı mıdır'1 

() a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

4. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlara, belirli bilgi ve beceriterin (konuşma, 

yazma vb.) geliştirilmesi bakımından uygun nitelikte midir') 

() a. Evet ()b. Kısmen () c. Hayır 

5. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçları , belirli tutum (İ ngilizce ' nin önemini 

takdir ediş. bu konuda çeşitli yayınları takip etme ve arkadaşlarına anlatma) ve 

değerlerin (yabancı kültürel değerleri tanıma vb) geliştirilmesi bakımından uygun 

nitelikte midir'' 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

6. Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın anıaçlarının gerçekleşt i rilmesinde. programın dört 

ögesinden biri olan amaçlar kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekte midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Havır 

:-:' 

7. Temel Ingilizce Hazırlık Programı-nın amaçlarının gerçekl eştiril mesi nde. programın 

sonunda dinleme hererisini etkili bir şekilde edindiğİnize inanıwır ınu sunuz'1 

( ) a. E' et ( ) b. Kısmen ( ) c 1-Lmr 

S Temel Ingilizce Hazırlık Prograını.nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde. programın 

sonunda konuşma hererisini etkili bir şekilde edindiğİnize iııanıvor musunuz'1 

( ) a. b et ( ) b. Kı smen ( ) c. Hayır 
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9. Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 

sonunda okuma becerisini etkili bir şekilde edindiğİnize inanıyor musunuz? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

1 O. Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 

ll. 

12. 

13 . 

14. 

ı~ 

16. 

ı 7. 

ıs 

]C) 

20 . 

sonunda yazma becerisini etkili bir şekilde edindiğİnize inanıyor musunuz') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayır 

Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' nın sonunda aşağıdaki amaçlar ne ölçüde 

gerçekleşmiştir? 

Öğrenilmesi hedeflenen dilde; (;_'ok iri 

konuşulanı anlama ( ) 

duygu ve düşünceleri sözle anlatma, kendini 

ifade etme ( ) 

çeşitli metinleri duyarak anlama ve ilgili 

sonılan yanıtlama ( ) 

çeşitli metinleri okuyarak anlama ve ilgili 

so ruları ya nıtlama ( ) 

duygu ve düşünceleri vazı ile ifade etme ( ) 

kelime hazinesini geliştirme ve kullanma ( ) 

dilbilgisi kurallarını bilme ve doğru olarak 

kullanma ( ) 

anadili İnl!ilizce olan şa hı s ların normal hızd aki 

konuşmalarını anlama ( ) 

Ingilizce konuşulan ülkelerin kültürel değerleri 

hakkında bilgi edinme ( ) 

Euklı kültürlere , .e kültür değerlerine karşı 

anl<n ış! ı n lma ( ) 

hi 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Orta Az 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

"M ·sitesi 
~zKütüphaM 

Hiç 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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Temel İngilizce Programı'nı bitirdiğinizde; 

21 . İngilizce konuşulan ülkelerde, yapılan akademik çalışınalara katılmak içi n öğrendiğiniz 

dili yeterli buluyor ınusunuz'7 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

22. İngilizce seminer, panel, forum ve konferansiara katılarak , İngilizce not alabileceğinize 

inanıyor ınusunuz'7 

() a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

23. kendi alanınızdaki (ilgili mühendislik dalında) mesleki dersleri İngilizce takip ederek, 

anlayabileceğinize inanıyor ınu sunuz'7 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayın 

24 kendi alanıı1ızdaki (ilgili mühendislik dalında) mesleki yabancı yayınları takip etmede 

Ingilizcenizi yeterli buluyor musunuz'7 

( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

25. farklı ülkeler ve üniversiteler arası bilgi alışverişi için bilgisayar dilini kullanabilmede, 

öğrendiğiniz dilin yararlı olacağına inanı yo r ımısunuz'ı 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

26 bu programda öğrendiğiniz İngilizce'~, i geçerlikleri ve gü venirlikleri tüm diııı\'a 

iılkelerince kabul gören TOEFL, CAP, CAE, FCL gibi standart s ımı\ · Jarda ba~arılı 

olmanız için, bir temel oluşturabileceğinize inanıyo r musuııuz'7 

( ) a. Ewt ( ) b. Kısmen ( ) c. Ha\'ır 

ll İÇERiK 

Aşağıd<l içerikle ilgili boyutlar n·rilıniştir. Liitfrıı hu boyutlara ilişkin göriişlrriııizi 

bildirin iz. 
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27. Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı'nda yer alan içerik (ders kitabmdaki konular) 

amaçları gerçekleştirebilecek biçimde düzenlenmiş midir? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

28 . Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde programın 

döı1 ögesinden bir olan içerik (ders konulan) kendisinden beklenen işlevi yerine 

getirmekte midir7 

() a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayır 

29 . Programda yer alan içerik öğrencinin ilgisini çekecek, motive edecek (güdüleyecek) 

nitelikte midir? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

30. Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' nda içerikte yer alan tüm konular önemli 

midir7 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

31. İçerik öğrenciler için anlamlı mıdır7 

( ) a Evet ( ) b Kısmen ( ) C. Havır 

3 2. Içerik öğı-e·ncilerin gereksin imlerini ka rş ılı yor ımı? 

( ) a Evet ( ) b Kısmen 

)) İçerikte yer alan bilgilerin sunuluşu öğrenme ilkelerine (ö rneğin basitten k armaş ığa. 

somuttan sonıta) uygun olara].; düzenlenmiş midir') 

( ) a. E' et ( ) b. Kısmen ( ) c. Ha\ır 

34 . Ders kitabındaki okuma metinleri amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir' ) 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. J-lcmr 
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3:'\ Ders kitabındaki söyleşi 1 dialoglaı· amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

3() Ders kitabındaki dilbilgisi açıklamaları amaçları geı'çekleştirebilecek nitelikte midir) 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c . Havıı 

,K. 

3 7 Ders kitabındaki dinleme metinleri amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir') 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Havır 

.3 8 Ders kitabındaki yazma becerisiyle ilgili konular ve açıklaınaları içeren bilgiler amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte midir') 

( ) a. Evet ()b Kısmen ( ) c Hayır 

39 Öğretim elemanlarının getirdiği kitap dışı ek materyalierin (supplement) içerdiği 

bilgiler, ders kitaplarını destekleyerek amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir') 

() a. Evet ( ) b. Kısmen () c Hayır 

40. Hazırlık sınıf] programında izlenecek kitapları sizin seçmeniz istenseydi, halen 

kullanılmakta olan ders kitaplarını tercih eder miydiniz') 

( ) a. E vet ( ) b. Kısmen () c Hayır 

Halen okutulmakta olan ders kitaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

Ders kitapları; 

41. Türk öğrencilerinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte midir') 

( ) a. Evet ()b Kısmen ( ) c. Hayır 



··.-_, ~-· 
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42 her ünitede, yeterl i sayıda konuya uygun örnek diyaloglara yer vermiş midir'? 

( ) a Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

43. dilbilgisi açıklamaları bakımından açık ve yeterli midir'? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

44. alıştırmalara yeterli derecede yer vermiş midir'? 

() a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

45. içeriğe uygun, yeterli bir alıştırma kitabına sahip midir'? 

( ) a Evet ( ) b Kısmen ( ) c Hayır 

46 ünitelerle ilgili yeterli görsel ve işitsel araçlara sahip midir'? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

47 . yabancı dil (İngil izce) öğretimi açısından. sizce yeterince etkili midir'? 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

48 öğrencilerde eleştireL mantıksal, yaratıcı düşünme becerileri geliştirmekte midir'' 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Havır 

Öğn•tiın uygul:ıın:ıl:ırınm değedendirilıncsinde liitfen gilriiş hildiı·iniz. 

40 Ingi lizce öğretiminde teoı-ik bilgi ve uygulama dengesinin sağlanınası veterli midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. H<mr 
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50. Dersin anlaşılır hale getirilmesi yeterli midir? 

( ) a. Evet ( ) b. Kı smen ( ) c. Hayır 

51 . Dersler, güdüleyici ve ilgi uyandırıcı bir biçimde sunuluyor mu? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

52 . Derste yapılan yaniışiann anında düzeltilmesi yeterli midir? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayır 

53 . Verilen ödevler ve çalışmalar değerlendirilerek iade ediliyor mu? 

( ) a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

H azıdık programı sonunda, amaçlann gerçekleşebilınesi için "zamanlama" 

konusundaki görüşleriniz nelerdİr? 

54 Programın toplam siiı·esinin I y ıl olması , programda ~~ er alan içeriğin öğrencilere 

kazandırılmasında yeterli midir'~ 

( ) a. Evet ( ) b. Kı smen ( ) c Havır 

55 Programın kendi düzeyinize göre (alt-orta, oı1a , üst-oı1a) haftalık ders saati süresi 

yeterli midir'' 

( ) a. E\et ( ) b. Kısmen 

56 . Programda haftalık ders saatlerinin günlere dağılıını u\'guıı mudur·ı 

( ) a. Ewt ( ) b. Kı smen 

( ) C . H<J\ '11 

( ) c. Ha\'ır 

Program uygulanırken amaçların gerçekleşmesi için derslerde öğretim elemanlarınııı 

kullandığı yöntem. teknik, anıç ve gereçleı·in kullanım sıklığı hakkında liitfen görii~ 

heliı·tiniz. 
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57 Temel İngilizce Hazırlık programı öğretimi, öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını 

artıracak araç-geı·eçlerle desteklenmektc midir? 

() a. Evet ()b Kısmen () c Hayır 

Herzaman ,\'ık!tkla Bazen Çok az Hiçhir zaman 

58. Düzanlatım yöntemi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

59 . Soru-cevap tekniği ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

60 . Gösteri (demonstrasyon) yöntemi () ( ) ( ) ( ) ( ) 

61 . Dramatizasyon tekniği ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

62. Taı1ışma yöntemi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

63 . Grup çalışması ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

64 İkili çalışma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Cı:" Görsel araçlarla i'ığretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

66 . l~itsel araçlarla öğretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Cı 7 Gi1rsel i şitsel araçlarla öğretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

hS Ders kitabı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

CN Kitap ciı~ı basılı ımııeryaller ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Herzaman ,\'ık!tkla Bazen Çok az Hiçbir zaman 

70 . Konuşma için tek resimler 

(fıgürinler) 

71. Ufak tablolar 

72. Duvar resimleri 

73. Gerçek modeller 

74. Film şeritleri ve dialar 

75. Hareketli filmler , TV, video 

76 Yazı tahtası, bülten tahtası 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

77 Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde programın dön 

ögesinden biri olan öğretim siireçleri kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekte midi( ı 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

Liitfeıı sınay sistemi hakkında göriiş bildiriniz. 

78 . Programın başında kur tespiti ve yerleştirme sınavı için hazırlanan (placemeııt test) 

ölçıne aracı_ sizce düzeyierin doğru olarak tespit edilmesinde kapsam H nitelik ularak 

yeterli midi(ı 

( ) b. Kısmen ( ) c Havır 
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79. Ar·a sınavlar (Midterm Exams) öğrenilen bilgileri (içeriği) ölçmede, sizce kapsam ve 

nitelik olarak yeterli midir7 

() a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

80. Her ünitenin sonunda, kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz yapılan 

kısa süreli izleme testleri (quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmede, kapsam ve nitelik 

olarak yeterli midir'J 

( ) a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

81. Her ünitenin sonunda, kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz yapılan 

kısa süreli izleme testleri (quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmede, sayı olarak yeterli 

midir'J 

() a. Evet ( ) b. Aşırı () c Hayı r 

82 Sizce, her ünitenin sonunda, kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz 

yapılan kısa süreli izleme testleri (quizzes), devam konusunda zorlayıcı bir faktör 

olarak kabul edilebilir ıni 'J 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Ha;r ır 

8~ . Sizce, her ünitenin sonunda. kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz 

yapılan kısa süreli izleme testlerinin (quizzes), haşaı·ıyı olumltı yönde etkilediğini 

düşünüyor musunuz'J 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. H <l\1 r 

S4 . A~ağıda 'e öğrenci el kitapçığında belirtilen. öğrenci başarısının değerleııdirilıııesiııde 

kullanılan me\'Cllt hazırlık programı değt'rlendirmt' sistemi ve smav oranları. sizce 

uygun ımıdur'ı 

() a. E\ et ( ) b. Kısmen ( ) c. H;mr 
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Birinci Dönem ikinci Dönem 

Ara Sınav I % 5 Ara Sınav IV % 15 

Ara Sınav II % 10 Ara Sınav V % 20 

Ara Sınav III % 10 Kısa Sınavlar % 15 

Kısa Sınavlar % ı 5 Sınıf Performans Notu % 5 

Sınıf Performans Notu % 5 

Yıl İçi Ağırlıklı Toplam % 100 

Yıl İçi Ağırlıklı Not % 50 

Yıl Sonu Sınavı % 50 

Genel Başarı Notu %100 

Fina] Sınavı Başarı Puanı 70 

Öğrenci başansının ölçülmesiyle ilgili olarak, aşağıdaki sonılan lütfen cevaplayınız. 

85. Midterm ve fina! sınavlarında sözlü sınaviara yer verilmesi başarıyı olumlu yönde etkiler 

mi') 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen , () c Ha\ır 

86 . Midterm ve fina! sınavlarında komposizyon tiirii (essay type) yazılı sınaviara ver 

verilmesi başarıyı olumlu yönde etkiler mi') 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen () c. Ha\ır 

87 Midterm sınavlarında objektif tip (çoktan seçmeli, doğru-ya nlış_ kısa ce\ ap lı. 

eşleştirmeli testler) sınavlar nitelik bakımından veterli midir') 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen () c. Ha\ır 

R8 Dinleme-anlama becerisinde öğrenilen bilgilerin ölçülmesi için objektif tip test li 

dinleme sınavları nitelik bakımından veterli midir') 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. H;mr 
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89. Size göre, hazırlık sınıfı öğrenci başarısı değerlendirilirken yıl sonu fina] sınavında geçme 

puanı I 00 üzerinden kaç puan olmalıdır'? 

( ) a. 50 ( ) b. 60 ( ) c 70 

90. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde program ın döı1 

ögesinden biri olan değerlendirme kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekte midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayır 

91. BAŞKA BELiRTMEK İSTEDİGİNİZ HUSUSLAR VE PROGRAMIN 

GELİŞTİRİLMESİNDE KATKIDA BULUNACAK GÖRÜŞLERİNiZ VARSA, 

LÜTFEN AŞAGIDA BOŞLUK BIRAKlLAN YERE Y AZINIZ. GÖRÜŞLERİNiZ 

ARAŞTIRMADA DİKKA TLE ELE i\LINACAK VE BUNLARDAN PROGRAM 

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA Y ARARLANILACAKTIR. 



ı ı(, 

EKC 

OSMANGAZi ÜNİVERSİTESİ YABANCI DiLLER BÖLÜMÜ 1996-1997 

ÖGRETİM YILI HAZIRLIK SINIFLARlNDA UYGULANAN TEMEL İNGiLiZCE 

HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA ÖGRETİM ELEMANLARININ 

GÖRÜŞLERİNİ BİLDİREN ÖLÇME ARACI 

ANKET FORMU 

Değerli Öğretim Elemanı, 

Size sunulan bu anket, "Yüksek Öğretim Konımiarında Uygulanan Temel İngilizce 

Hazırlık Programı" hakkındaki görüş, beklenti ve görüşlerinizi belirlemeyi amaçlayan 

bilimsel bir araştırma için düzenlenmiştir. Uygulamanın doğrudan içinde bulunan sizlerin 

görüşleri, bu araştırmanın sonuçları bakımından büyük değer taşımaktadır. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sizinle ilgili sorular yer 

almaktadır. Lütfen bu soruların karşısına cevabınızı yazınız İkinci bölümde ise, öğretim 

programıyla ilgili maddeler yer almaktadır. Görüşünüze uygun seçeneği, paranteze (X) 

işareti koyarak heliı1iniz. 

Bu araştırmada elde edilecek bulguların geçerliği, sizlerin anketİ yanıtlamadaki 

içtenliğinize bağlıdır. Elde edilen bilgiler kimseye verilmeyecek ve yalnızca bu araştırmada 

kullanılacaktır Liitfen anket maddelerinden hiçbirisini yanıtsız bırakmayınız. 

Harcadığınız zaman ve araştırmanın gerçekleşmesine değerli görüşlerinizle katkıda 

bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Adres 

o~ınangazi ( !ni\ er~ite~i 

Yabancı Diller Bölüıııiı 

Eskişehir 

Şebnem Heper 

i ngilizce Okutımmı 
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ll. BÖLÜM 

B. TEMEL İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMININ MEVCUT DURUMUNA 

YÖNELİK SORULAR 

Aşağıdaki bölümde, Temel İngilizce Hazırlık Programı amaçlarının gerçekleşme 

düzeyi belirlenecektir. Bu nedenle, programın 4 ögesine ait (amaç, içerik, öğretim süreçleri , 

değerlendirme) bazı boyutlarını değerlendirmeye yönelik · sorular yer almaktadır 

Görüşünüze uygun olan seçeneğe lütfen (X) işareti koyunuz. 

/. AMAÇ2AR 

1. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nı genelde yararlı ve uygun buluyor musunuz') 

( ) a E vet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

2. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçları , öğrencilerin alana ilişkin gereksinimlerini 

ve beklentilerini karşılamada yeterli midir') 

() a. Evet ()b . Kısmen () c. Havır 

3. Sizce. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçları birbiri ile tutarlı mıdır') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Ha\'ır 

4 . Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçları , belirli bilgi ve becerilerin (k onuşma . 

vazma \'b.) geliştirilmesi bakımından uygun nitelikte midir') 

( ) a E\ et ( ) b. Kısmen ( ) c Ha\'ır 

) Temel Ingilizce Hazırlık Programı'nın amaçları, belirli tutum (İngilizce-nin i'ınemini 

takdir ediş. bu knnuda çeşitli ~~ayınları takip etme ve arkadaşlarına anlatma) 'e 

değedeı·in (~'abancı kültürel değerleri tam ma vb.) geliştirilmesi bakımından u\·gun 

nitelikte midir') 

( ) a E' et ( ) b. Kısmen ( ) c f-l<l\'1 r 
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6. Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 4 

ögesinden biri olan amaçlar kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekte midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

7. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 

sonunda dinleme becerisinin etkili bir şekilde edinilcliğine inanıyor musunuz') 

() a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

8. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 

sonunda konuşma becerisinin etkili bir şekilde edinilcliğine inanıyor musunuz') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen () c. Hayır 

9. Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde. programın 

sonunda okuma becerisinin etkili bir şekilde edinilcliğine inanıyor musunuz') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

10 Temel İngilizce Hazırlık Programı ' nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde, programın 

sonunda yazma beceı·isinin etkili bir şekilde edinilcliğine inanıyor musunuz') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Havır 

Temel İngilizce Hazırlık Sınıtl Programı-nın sonunda aşağıdaki amaçlaı· ne ölçüde 

gen;-ekleşmiştiı·'! 

Öğrenilmesi hedeflenen dilde: 

1 I. konu~ulanı aıılaıııa 

12 duygu ve düşünceleri sözle anlatma.keııdini 

ifade etme 

Cok iri 

( ) 

( ) 

İJj_ 

( ) 

( ) 

Orta 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

Hiç 

( ) 

( ) 
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Çok ivi 

ı 3. çeşitli metinleri d uyarak anlama ve ilgili 

soruları yanıtlama 

ı 4. çeşitli metinleri okuyarak anlama ve ilgili 

soruları yanıtlama 

ı 5. duygu ve duşünceleri yazı ile ifade etme 

16. kelime hazinesini geliştirme ve kullanma 

17. dilbilgisi kurallarını bilme ve doğru olarak 

kullanma 

ı 8. anadili İngilizce olan şahısların nonnal hızdaki 

konuşmalarını anlama 

] C) Ingilizce konuşulan ülkelerin kültürel değerleri 

lıaUında bilgi edinme 

20 farklı kültürlere ve kültür değerlerine karşı 

anlayışlı olma 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Orta 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

~· 

( ) ( ) ( ) 

Öğrencilerin. Temel İngilizce Hazırlık Sııııfı Programı'nı bitiı·diklrrinde; 

2 ı Ingilizce konuşulan ülkelerde. \apılan akademik çalışmalara katılabilmeleri için_ 

öğrenilen dili veterli buluvor ımısunuz') 

ı ı') 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) b. Kısmen ( ) c Ha\ıı 
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22. Ingilizce seminer, panel, forum ve konferansiara katılarak, İngilizce not alabileceklerine 

inanıyor musunuz'7 

() a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

23 kendi alanlarındaki (ilgili mühendislik dalında) mesleki derslerini İngilizce takip ederek , 

anlayabileceklerine inanıyor musunuz'7 

() a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

24. kendi alanlarındaki (ilgili mühendislik dalında) mesleki yabancı yayınları takip etmede, 

program sonundaki İngilizcelerini yeterli buluyor musunuz'7 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

25. farklı ülkeler ve üniversiteler arası bilgi alışverişi için bilgisayar dilini kullanabilmede, 

öğrenilen dilin yararlı olacağına inanıyor musunuz'7 

() a Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

26. bu programda öğrenilen ingilizce ' nin geçerlikleri ve güvenirlikleri tüm dünya ülkelerince 

kabul gören TOEFL, CAP, C AE. FCE. gibi standaı1 smavlarda öğrencilerin başarı lı 

olniaları için. bir temel oluşturabileceğine inanıyor ımısunuz'J 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

ll. İÇERiK 

Aşağıda içerikle ilgili boyutlar veı-ilmiştir. Lütfen bu honı tlara ilişkin görüşlerinizi 

bildirin iz. 

27 Temel İngilizce Hazırlık Sınıtl Programı-nda yer alan içerik (deı·s kitabıııdaki konular) 

amaçları gerçekleştirebilecek biçimde düzenlenmiş midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. 1-Lmr 



121 

Ek C- devam 

28. Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı'nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde programın 

dört ögesinden bir olan içerik (ders konuları) kendisinden beklenen işlevi yerine 

getirmekte midir') 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

29. Programda yer alan içerik öğrencinin ilgisini çekecek, motive edecek (giidiileyecek) 

nitelikte midir') 

( ) a. Evet ()b Kısmen () c. Hayır 

30. Temel İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ' nda içerikte yer alan tiim konular önemli 

midir') 

( ) a Evet ( ) b. Kısmen () c Hayır 

3 1. Içerik öğrenciler için anlamlı mıdır') 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

32. İçerik öğrencilerin gereksinimlerini karşılıyor ımı') 

( ) b Kısmen ( ) c Ha\ ır 

:n İçerikte ~~ er alan bilgilerin sunuluşu öğrenme ilkelerine (örneğin basitten brıııaşığa , 

somuttan soyuta) uygun olarak düzenlenmiş midir') 

() a Ewt ( ) b Kı::;meıı ( ) c. Ha\ır 

.14 . Ders kitabındaki okum:ı metinleı-i anıaçiarı gerçekle~tirebilecek nitelikte midir') 

( ) b. Kısmen ( ) c. Ha\ ıı 

Yi Ders kitabındaki söyleşi 1 dialoglaı· anıaçiarı gerçekle~tirebilecek nitelikte midir') 

( ) a E\ et ( ) b Kısmen ( ) c. H<mr 



122 

Ek C- devam 

36. Ders kitabındaki dilbilgisi açıklamalan amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir') 

( ) a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

3 6a. Ders kitaplarının içerdiği dilbilgisi kurallarının hepsi bu programda amaçların 

gerçekleşmesi için gerekli midir? 

( ) a. Evet ()b Kısmen ( ) c Hayır 

3 7 Ders kitabındaki dinleme metinleri amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir? 

() a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

3 8 Ders kitabındaki yazma becerisiyle ilgili konular ve açıklamaları içeren bilgiler amaçları 

gerçekleştirebilecek nitelikte midir? 

( ) a Evet ( ) b Kısmen () c Hayır 

39 Öğretim elemanlarının getirdiği kitap dışı ek materyalierin (supplement) içerdiği 

bilgiler_ ders kitaplarını destekleyerek amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte midir'~ 

() a. E\et ()b Kısmen () c Havı r 

40 . Hazırlık sınıtl programında izlenecek kitaplan sizin seçmeniz istenseydi , halen 

kullanılmakta olan ders kitaplarını tercih eder miydiniz') 

( ) a Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Havır 

Halen okııtıılmakta olan deı·s kitaplanyla ilgili olarak aşağıdaki sonılan revapla~· ıııız. 

Drı·s ki ta plan: 

41 . Tü rk öğrencilerinin gereksinimlerini karşıla\·acak nitelikte midir') 

( ) a. Ewt ( ) h Kısmen ( ) c. Ha\ır 
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42 her ünitede, yeterli sayıda konuya uygun örnek diyaloglara yer vermiş midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c Hayır 

43. dilbilgisi açıklamalan bakımından açık ve yeterli midir7 

() a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

44 . alıştırmalara yeterli derecede yer vermiş midir? 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

45 içeriğe uygun, yeterli bir alıştırına kitabına sahip midir? 

( ) a Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

46 ünitelerle ilgili yeterli görsel ve işitsel araçlara sahip midir7 

() a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c Hayır 

47 yabancı dil (İngilizce) öğretimi açısından. sizce yeterince etkili midir7 

( ) a Evet ()b. Kısmen ( ) c Hayır 

48 öğrencilerde eleştirel, ımıntıksal, yaratıcı düşünme becerileri geliştirmekte midir') 

( ) a Evet ( ı b. Kısmen ( ı c. Hav ır 

Öğn·tim siireçlerinin değerlendirilmesinde, liitfen kendi uygulamalanııız hakkıııda 

göı·iiş bildiriniz. 

-t9 Bu program için Ingilizce öğretİnıinde teoı·ik hilgi H uygulama dengesini yeterince 

sağladığımza inanıyor nıusunuz7 

( ı a Evet ( ı b Kısmen ( ı c Hayır 
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50 Dersin anlaşılır hale getirilmesinde, yeterli olduğunuza inanıyor musunuz? 

( ) a. Evet ()b Kısmen ( ) c. Hayır 

) 1. Dersleri güdiileyici ve ilgi uyandu-ıcı bir biçimde sunduğunuza inanıyor mu sunuz? 

( ) a Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hayır 

52 . Derste yapılan yanlışları anında düzelterek geri bildirim konusunda yeterli 

olduğunuza inanıyor musunuz? 

( ) a. Evet ()b Kısmen () c. Hayır 

53 . Verdiğiniz ödevler-i ve çalışmalan değerlendirerek makul bir sürede iade etmede 

kendinizi yeterli görüyor musunuz? 

() a. Evet ( )b . Kısmen ( ) c Hayır 

Hazırlık programı sonunda, amaçların gerçekleşebilmesi için "zamanlama" 

konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

54 Programın toplam süresinin I yıl olma5 ı , programda yer alan içeriğin öğrencilere 

kazandırılmasınd a veterli midir') 

( ) a. Evet ( ) b. Kı smen ( ) c. Hayır 

'iS Prtı!!ramın düze\lere !!Öre ( a lt - L~ıia , ort21. üst -orta) haftalık ders saati süresi veterli - - . 

ııı i d ir') 

( ) b Kısmen ( ) c. Ha \· ır 

) () Prograıı1da haftalık ders saatlerinin günlere d ağılım ı uygun mudur') 

( ) a. Evet ( ) b Kı smen ( ) c. Hav ır 
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Program uygulanırken amaçların gerçekleşmesi için derslerde kullandığınız yöntem, 

teknik, araç ve gereçlerin kullanım sıklığı hakkında lütfen gö riiş belirtiniz. 

57 Temel İngilizce Hazırlık programı öğretimi, öğrencileri n ilgi ve motivasyo nlarını 

artıracak araç-gereçteı-le desteklenınekte midir? 

() a Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Hayır 

Herzaman Sıkltkla Bazen Çok az Hiçhir ;;aman 

58 . Düzanlatım yöntemi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

59 Soru-cevap tekniği ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

60. Gösteri (demonstrasyon) yöntemi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

61 . Draınatizasyon tekniği ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

62 Tartışına yöntemi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

63 Grup çal ı şma si ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

64 İk ili çalışma ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) 

6:" . Görsel araçlarla öğretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

()6 İ~itsel araçlarla öğretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6 7. Görsel i şitsel araçlarla öğretim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Herzaman ,\'ikltkla Bazen Cok az J-liçhir zaman 

68 Ders k itabı 

69. Kitap dışı basılı materyaller 

70. Konuşma için tek resimler 

(fıgürinler) 

71. Ufak tablolar 

72 Duvar resimleri 

73. Gerçek modeller 

74. Film ş eritleri ve dialar 

75. Hareketli filmler. TV, vide 

76. Yaz ı tahtası. bült en tahtası 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

77 Temel İngilizce Hazı rlık Prograını'ııın amaçlarını n gerçek l eşt irilm es in de programın 4 

ögesinden biri olan iiğ:ı-etim siireçleri kendisinden beklenen işb · i verine getirmekte 

mi dir'ı 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. Ha\ır 

Liitfen sınav sistemi hakkında göı-iiş bildiriniz. 
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78 Programın başında kur tespiti ve yerleştirme sınavı için hazırl anan (placement test) 

ölçme aracı, sizce düzeyierin doğru olarak tespit edilmesinde kapsam ve nitelik olarak 

yeterli midir'7 

() a. Evet ()b Kısmen () c. Hayır 

79. Ara sınavlar (Midterm Exams) öğrenilen bilgileri (içeriği) ölçmede, sizce kapsam ve 

nitelik olarak yeterli midir'7 

() a. Evet ()b. Kısmen () c Hayır 

80 Her ünitenin sonunda, kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz yapılan 

kısa süreli izleme testleri (quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmede, kapsam ve nitelik 

olarak yeterli midir'7 

( ) a. Evet ()b Kısmen () c. Hayır 

81 . Her ünitenin sonunda, kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz yapılan 

kısa süreli izleme testleri (quizzes), öğrenilen bilgileri ölçmede. sayı olarak yeterli 

midir'7 

( ) a Evet ( ) b. Aşırı 

82. Sizce. her ünitenin sonunda. kazandınimak istenen davranışları yoklayan ve habersiz 

yapılan kısa süreli izleme testleri (quizzes), de,'am konusunda zorlayıcı hiı· f:ıktiir 

olarak kabul edilebilir mi ') 

( ) a. Ewt ( ) b Kısmen ( ) c H;mr 

83 Sizce. her ünitenin sonunda. kazandınimak istenen da\Tanı~l a rı yoklayan\ e haber:-;iz 

vapılan kısa süreli izleme testlerinin (quizzes), başaı·ıyı olumlu vönde etkilediğini 

dü~ünüyor nuısunuz·ı 

( ) a Evet ( ) b Kısmen ( ) c Ha\ ı ı 
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84. Aşağıda ve öğrenci el kitapçığında belirtilen, öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 

kullanılan mevcut hazırlık programı değerlendirme sistemi ve sınav oranları, sizce 

uygun mudur? 

() a. Evet 

Birinci Dönem 

Ara Sınav I 

Ara Sınav II 

Ara Sınav III 

Kısa Sınavlar 

Sınıf Performans Notu 

% 5 

% 10 

% 10 

% 15 

% 5 

()b. Kısmen 

Yıl İçi Ağırlıklı Toplam 

Yıl İçi Ağırlıklı Not 

Yıl Sonu Sınavı 

Genel Başarı Notu 

Fina] Sınavı Başarı Puanı 

( ) C. 

İkinci Dönem 

Ara Sınav IV % 

Ara Sınav V % 

Kısa Sınavlar % 

Sınıf Performans Notu % 

%100 

% 50 

% 50 

%100 

70 

Hayır 

15 

20 

15 

5 

Öğrenci başarısının ölçiilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki sonılan liitfen cevaplayınız. 

85. Midterm ve fınal sınavlarında söziii sınaviara yer verilmesi başarıyı olumlu vönde etl-; iler 

nı i') 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. Hımr 

86 Midterm ve tinal sı navları nd a koınposizyon tiirii (essay type) yazılı sına viara ver 

verilmesi başam·ı nlumlu yönde etkiler mi') 

( ) a. Evet ( ) b. Kısmen ( ) c. 1-hmr 

R7 . l'\'lidterm sma\ larında objektif tip (çnktan seçmeli , doğnı-vanlış . kısa ce\ api ı. 

eş leştirıne li testler) sınavlar nitelik bakımmdan yeterli midir') 

( ) a. Evet ( ) b Kısmen ( ) c. I-Lm r 
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88 Dinleme-anlama becerisinde öğrenilen bilgilerin ölçülmesi için objektif tip test li 

dinleme sınavları nitelik bakımından yeterli midir') 

( ) a. Evet ()b. Kısmen ( ) c Hayır 

89 Size göre, hazırlık sınıfı öğrenci başarısı değerlendirilirken yıl sonu fina] sınavında geçme 

puanı I 00 üzerinden kaç. puan olmalıdır'' 

() a SO ()b 60 () c 70 

90 Temel İngilizce Hazırlık Programı'nın amaçlarının gerçekleştirilmesinde programın 4 

ögesinden biri olan değerlendirme kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekte midir'' 

() a. Evet ()b. Kısmen ( ) c. Hayır 

90a Programda yer alan beş aradönem ve yıl sonu (midterms and fina!) sınavları için, yapılan 

geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını nitelik olarak yeterli buluyor musunuz') 

() a Evet ()b. Kısmen ( ) c . Ha\·ır 

91 BAŞKA BELiRTMEK İSTEDİGfNİZ HUSUSLAR VE PROGRAMfN 

GELİŞTİRİLMESfNDE KATKlDA BULUNACAK GÖRÜŞLERİNiZ VARSA. 

LÜTFEN AŞAGIDA BOŞLUK BIRAKlLAN YERE YAZlNIZ GÖRÜŞLERINIZ 

ARAŞTJR:\1ADA DiKKATLE ELE ALlNACAK VE BUNLARDAN PROGRAl''d 

GELIŞTIRl\1E ('ALIŞMALARINDA YARARLANlLACAKTIR 
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PROGRAMI ÖNCESiNDE VE BiTİMİNDE ÖNTEST VE SONTEST OLARAK 

UYGULANAN ÖLÇME ARACI 
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N AfvfE, S URN AfvfE : SIGNA TURE: _ _ _ _ 

Listening Seetion 

Part A 

--- ----

Directions: In part A you will hear shoı1 ccınversations between two people. After each 

conversation, you will hear a question about the conversation The conversations and 

questions will not be repeated . After you hear a questicın, read the four possible answers 

in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet , fınd the 

number of the question and fill in the space that c,orresponds to the Jetter of the ans\:ver 

you have clıosen 

Listen to an example. 

On recording, you hear 

(mon) That e'-:am was just awful 

(ll'oniun) oh, it could have been worse . 

ruunutm) V.'hat does the women mean·) 

1 n \ 'O ur test b n nk. you read 

a) The e'-:am was really awful 

b) 1 t ,,·as ı he w or st e'-: am s lı e had e\ er see n 

c) lt couldıı ·ı hcl\·e beeıı more dinicult 

d) lt wasn · ı that hard . 
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You learn from the conversation that the nıan thought the exam was very ditfıcult and 

that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, "What does the 

women mean'~" is D, "It wasn't that hard". Therefore, the correct clıoice is D. 

ı a) He can't type 

c) He ha sn 't typed the pa per 

2. a) I was in a fıght 

c) She made a loud noise 

" a) At abus stop J. 

c) Ina dentist's office 

4. a) She wants to work alone 

c) She is working on a project about 

group s 

5. a) This is his last week at work. 

c) The work is not really hard. 

6. a) Amy and Me! studied together 

c) Both Amy and l\1el studied hard. 

7 a) He watclıes TV tl-om ı 00 to 2 00 

c) He just got aTV 

8 a) Jnınıediately see him 

c) Arrange to meet him 

9 a) A nıatlıematics tea ch er. 

c) An acccıuntant 

1 O. a) She paid nwre than the man. 

c) .'\0$ is a foıiuııe 

Paı· t B 

b) He doesn't want to type 

d) There is no paper. 

b) Something scared her 

d) Someone had a loud fıght. 

b) At a school 

d) Ata cleaning supply store 

b) S he wants to work in a group 

d) S he doesn 't think the group will work 

b) The work will not last. 

d) He ' s only been working for a week 

b) Me! studied for the exam before Amy. 

d) Amy thought that Me! would study. 

b) He']] Yvatclı TV in an lıour or two. 

c) He doesıı 't see many programs. 

b) Wait for him 

d) Dec id e not to nıeet him 

b) A repoıier. 

d) An investigator. 

b) S he had ~o o d foıiune . 

d).'\0$ is ton ımıch to pay for aTV. 

Dirrrtions : For each question in Part B, you will hear a shoıi sentence . Each sentence 

''ili be spoken just one time The seııtences you hear ''ili not be written out Therefnre, 

you ımıst listeıı carefu lh to understand what the speaker sa\·s . After you hear a sentence. 

read the fnur choices iıı \our test book marked (.A), (BL (C) and (D) and decide wlıiclı 
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one is closest in meaning to the sentence you heard. Then, on your answer sheet, tind the 

number of the questi on and till in the space that corresponds to the Jetter of the answer 

you have chosen. 

Example 1. 

You will hear: 

You will read: 

a) Mike asked her to call soon. 

b) Mik e promised to phone her. 

c) She wanted Mike to call her. 

d) Mike got up and called her. 

The speaker said, "Mike said he would call her up". Sentence B, "Mike pronıised to 

phone her", is closest in nıeaning to the sentence you heard. Therefore, you shou ld 

choose answer B. 

Exanıple 2. 

You \:vill hear: 

You will read: 

a) Ann's examination results were not at all good . 

b) Ann felt very unhappy when sh e recei ved her 

examination resLılt. 

c) The examination results were unexpectedly good . 

d) Ann 's exanıination results were unexpectedlv gc-ıod 

The ~pea k er said. --.-\nn gave a cry of joy \\hen she received her examination re ~ults . 

··sentence D. "Ann·s examination results were unexpectedly good.-- is closest in meaning 

to the sentence you heard . Therefore, you should choose answer D. 

1 ı a) The tourists \\ant ed information b) The tourists \\ant ed permission . 

c) The tourists \\ant ed directions d) The tourİst s \\ ant ed to kno\v the otlice hours . 
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I 2. a) Paul, only fıxed the toaster. b) Paul repaired the toaster. 

c) Paul couldn't repair the toaster alone d) Paulmade the toast by hinıself 

I 3 a) His ınother is very lucky b) All we have to do is to fıx the lock 

c) lt ' s the way you look d) lt depends on how lucky you are 

I 4. a) Anna walks when sh e has a problem b) Anna went out because sh e had a 

problem. 

c) Anna solved her problem. d) Anna had a problem at work. 

15 a) The moment it was dark, I went to sleep. b) I fell asleep before they turned off 

the lights . 

c) When it was dark, 1 couldn't sleep. d) After I went out, I fell right to 

sleep. 

I 6.a) Mark is scared offıghts. 

c) Mark doesn ' t !ike ice. 

b) Mark is afraid of high places. 

d) Mark is afı-aid ofbeing hit by a bike. 

I 7 a) The doctor told him not to exercise 

b) The doctor told him not to eat too mu ch when he e\:ercises. 

c) T.he doctor told him to do the exercise again. 

d) The doctor told him not to exercise too much 

I 8 a) Gloria objected to giving up her position. 

cı Gloria di d n ·ı \\ant to nıove 

I 9 a) His friends told Chris_ '"Don·t dol " 

c) Chris told his tl-iends they shouldn-t go 

b) Gloria di d n 't want to li ve in a 

su i te 

d) Gloria refused to sit down 

b) Ch ri s to ok the ad vi ce of his 

tı-iends to go 

d) His tl-iends were told to go 

\\İthout Chris . 

20 a) You shouldn·ı have insulted Bill. b) You should ha ve asked for Bill's advice . 

cı lt \\asıı · ı a gcll)d idea to talk to Bill. d) lt \\Ould have been better ifyou had 

cnnsidered Bill 

END OF THE LlSTENING SECTION 
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Vorabul:ıı·y P:ıı·t 

Read the sentenres can•fully and fınd the appropriate word from theın for each 

blank. 

2 1. Scientists argue that the was different in the past. 

a) phenomena b) uni verse c) appearance d) generatioıı 

11 Ifyou complete a cmırse ofthree injections. you will be coıııpletelv tu 

infection 

a) resi st ant b) e:\eınpt c) iınımıne d) free 

23 . Earlier in the an icle, the writer a ri ver as an e:\ample of a transport system ---

a) reıııinded b) noticed c) reınarked d) mentioneel 

24 It is sa metimes ditllcult to between cause and effect 

a) distinguish b) diflerentiate c) calculate d) say 

25 Parents have a to give their children a good education. 

a) desirability b) responsibility c) aınbition d) seriousness 

Read the sentences carefully and fınd the underlined words' synonyms. 

26 . Aunt Roise will take care ofthe baby while we are out 

a) look up b) look over c) look after d) look into 

27 . Marry and Tom talked ab out their fınancial problenıs all evening 

a) discussed b) repor1ed c) solved d) denied 

28 . The candidate seemed sure that he would win the election. 

a) eager b) hopeful c) confıdent d) resigned 

29 . The arıny pernıitted Teddy Roosevelt ' s ''Rough Riders" to carry six-shooters instead 

of regular arnıy weapons. 

a) instructed b) forced c) all o wed d) convinced 

30. The author of that book writes very well, doesn't he') 

a) spansor b) vendor c) writer d) collector 

Reading Seetion 

Read the following texts carefully and answer the following questions. 
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Sir, Listening to the ınagnifıcent "Mahler and the Twentieth Century" concert at 

the Barbican on 21 March, I heard the fallawing accompaniınent to the mu sic the sound 

of nails being haınmered into a wall; flash photography; an inarticulate shout from the 

back of the stalls, and, of course, the usual quota of coughing, nose-blowing, bleeping 

digital watches, and slamıning doors. The conductor was obviously irritated. I s it 

therefore not time that ınanageınent ınade a plea to the audience before each concert to 

respect the artists and to reınain silent during the perforınances? 

Y ours faithfully 

Christopher Siınıns 

London W4 

3 I What sort of Jetter is it '7 

a) a Jetter of complaint 

c) a than k you Jetter 

3 2. Ho\v d id the audience behave at the conceı1 '7 

b) a business Jetter 

d) a Jetter of apology 

a) They were silent during the perforınan ce b) They made lot s of noise 

c) Theyınadea little noise . d) They did nothing. 

33 What is the moral you can get from this incident in the letter'7 

a) The audience should be si lent during the performances. 

March 23 

b) The audience should make anv noise they !ike in order to shov,/ their 

respect for the aı1ists 

c) The audience should shm\ tlıeir respect fcır the artists by shoutiııg 

d) The audience should take pictures . 

Specialists in children ·s televisioıı \·iewing suggest a number of ways pa ren ts can 

control their children ·s \iewing. Most important . they say. is setting time limits such as 

one hour a day. no \·iewing on school ni.~ . .dıts. nr two m theree hours on weekends . 

Aııuther suggestion is that pareııts discuss with the chi ldren which televisioıı programs tu 
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select. It is important that children learn to choose their programs instead of just 

watching whatever happens to be on It is generally agreed that parents should watch 

with their children occassionally. Viewing programs together leads to discussion of the 

programs and rating them fairly. It may also bring the family eieıser together and increase 

understanding of different points of view. 

34 According to the specialists in children ' s television viewing, w hat is the most 

important thing') 

a) Discussing television programs 

b) Watching televi si on with children 

c) Choosing what to watch 

d) Setting the time limits 

35. Which ofthe fallawing is true') 

a) Parents should not try to control their children ' s viewing television 

b) Parents should always wat ch TV with their children 

c) Parents should always choose what their children can \vatch. 

d) Children may be allawed to watch TV on weekend more than on 

school days . 

36. Which ofthe following is NOT tnıe') 

a) Children should not be allov/ed to watch whatever happens to be on . 

b) Children should learn to choosc what to watch . 

c) Discussing TV programs makes children aware ofditTerent points of view 

d) Children should be allowed to watch TV as ımıch as they want. as 

long as they \\atch the correct programs 

3 7. \Vhich of the following is an ad vantage oh·iewing TV with children·) 

a) Children beha\·e better that \\a~ · 

b) lt brings the famih· closer 

L') It sa \·es eııerg\ 

d) lt is ınore economical. 
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Between 1890 and 1900, millions of people from the southern and easterıı paı1s 

of Europe left their own countries in search of a new one, one that would give them 

peace and security. With this dream in mind, they immigrated to Aınerica, but 

unfoı1unately, the !and they entered was far from what they iınagined The new 

immigrants had hoped to fınd a coınfoı1able place where they could settle and live out 

the rest of their lives. But the cities to which they came were not prepared to house so 

new arrivals, and ınany İnıınİgrant faınilies ended up living in teneınents that we poorly 

supplied with light, heat and water. They had dreaıned of fınding work, work that would 

ınake them independent and, if possible rich. They found instead that jobs were scarce. 

Frequently they were forced to take jobs for which they were not suited, jobs that left 

theın exhausted and depressed. Many imınigrants found that instead of the warnı 

welcome they had expected, they were treated as outsicters with funny customs and even 

funnier accents. 

38 . Immigrants from southerıı and eastern Europe ______ ____ _ 

a) had expected very little from the country they settled in 

b) were rejected because oftheir strange customs and v..rays ofspeaking 

c) found that Aınerica ınet their expectations 

d) had no diffıculty in adapting to their new surroundings in the new country 

3 9. ·'tenements" (line 6) probablv means 

a) work places b) factories c) housing d) environment 

-Hl . Emplo\·ment oppoı1Lıııities for the imıııigraııts were _______ ___ _ 

a) limited b) independent c) rich ci) prnmising 

-+ı . The passage is maiııly about ---

a) the reasoııs \\hy people decided to move 

b) the ditliculties immigraııts hadintheir native countries 

c) the history of the \·arious migratinn movements bet\\een the ı soo·s aııd 

ı 90()' s 

d) the e:\pectatinns ofthe immigrants and the actual si tuation they \Vere faced 

with 
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Noah Webster ' s goal in life was to promote the adoption of an Anıerican 

language. He wanted to free Americans from British English as they had freed 

themselves from the British crown. To this end he published a series of three textbooks 

a speller in 1783 , a grammar in 1784, and areader in 1785 . Webster objected to the way 

certain words had been bonowed from other languages but had not been respelled The 

result, he claimed, was a confusing mixture of letters, many of which were not 

pronounced the way they looked, and others of which were not pronounced at all. 

Webster urged Americans to simplity their spelling. For example, he argued that "head" 

should be spelled "hed" and "bread" should be spelled "bred" . Most of Web st er' s 

suggestions di d not catch on, but his text books sold millions of copies. 

42 . Which of the following is the best title for the passage') 

a) The Three Books ofNoah Webster 

b) Noah Webster and the Adoption of an Anıerican Language 

c) Simplification of Spelling 

d)Noah Webster and the British Crown 

43 According to Webster, Anıericans should --------------------
a) anıid reading his three books 

b) be nıled from England 

c) simpli1\ their spelling 

d) not borrow words from other languages 

-l-4 In the last paragraph. the phrase "did 11o! cu/ch 011 .. means ----------------

a) \\ere ıınt appreciated b) d id n nt becnıııe popular 

c) did ıwı please aııynne d) were not intelligent 

-L~ \\'ebster coınplained that the \:vords borrowed from other languages had not beeıı 

a) free!\' adopted by the Anıerican people 

c)respelled 

b) ma de nıore confusiııg 

d )pronou nce d correct Iy 
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46. Webster ' s books were very innovative, specially when we consider that they were 

written in the - - - -

a) Iate eighteenth century 

c) mid-seventeenth century 

b) early eigteenth century 

d) Iate seventeenth century 

47. The problems that Webster tried to solve did NOT include _ _ _____ _ 

a) unreliable spelling 

c) grammar errors 

b) mispronounced word s 

d) poor sales ofhis textbooks 

Read the following paragraph carefully and choose the answer that best completes 

senten ce. 

Scientists are studying weather conditions in Antarctica, where there is continuous low 

air pressure. This pressure ___ 4...:...::..8 _ _ _ violent storms in the Antaretic seas and in 

many nearby countries. Therefore, weather stations ___ 4-'--9'---- in Antarerica in the 

past few years These stations help the meteorologists in the countries close to the 

continent so regular weather repoıts . 

48 a) gives rise 

49 a) could be built 

50 . a) that they send 

Gnunmer Seetion 

Choose the coı-rect one. 

b) ca u ses c) results d) leads 

b) will be built c) had been built d) have been built 

b) for sending c) by sending d) in order to send 

5 1. Ne\:t August. while vou ______ for your e\:ams. 1 _ _ _ on a 

Mediterrannean Beach 

a) are preparing 1 \vill be 

c) prepare 1 will be 

b) were preparing 1 wnuld be 

d) were preparing 1 \\as 

52 . lt is rime \\e _____ good-bye to each other. The train is due to le<l\e ina 

ıııınute 

a) had said b) say c) will say d) said 
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53. The men were to ____ but the manager decided to give them a second clıance . 

a) have been dismissed b) dismissed 

c) being dismissed d) be dismissing 

54 My brother in a restaurant for the summer, but he _____ it very 

mu ch . 

a) worked 1 doesn ' t !ike b) is working 1 doesn't !ike 

c) has been working 1 didn 't !ike d) work 1 doesn't !ike 

55 Not only buildings, they al so specify different kinds of materials for their 

buildings. 

a) architects to design b) do design architects 

c) design architects do d) do architects design 

56. There aren ·t any glasses on the shelf There are on the tab le, either . 

a) some b) a few c) none d) any 

57 . There are ____ magazinesin the living room. 

a) any b) a few c) ınuch d) a little 

58 , Yesterday while I ___ in class, I __ the hiccups. The boy next to me told 

me ıny breath . 

a) \\as si tt ing 1 had go 1 to hold 

c) \\as sittin~ 1 ~ot 1 to h old 

b) sat 1 got 1 to hold 

d) aın sittin~ 1 ~ot 1 hold 

:' C) W e hen e cınlv _ _ ____ homework for Monday. 

a) lirıle b) a little c) few d) a fe w 

öO Every student ımı st ınake up ___ study list of the classes _ __ is gning tn 

take at the beginning nfthe quaı1er . 

a) their O\\n 1 he b) hiın mvn 1 he c) his own 1 he d) their own 1 hi::; 

Cı 1 :'-Jothing ______ alKıut the situation . 

a) are known b) isn·t kncmn c) is known d) has k no mı 

Cı:?. You h<ıd better in bed \vith yo ur cnld -------

a) sta\İng b) to stav c) stay d) stavs 
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63 ln the ear, just above the cochlea, there are three small semi-circular 

canals _ ___ as an organ of balance. 

a). that function together b) function together 

c) are functioning together d) they function together 

64. lt looked dark and heavy _____ it was going to rain 

a) although b) unless c) as if d) whereas 

65. The teaeber has Ali ______ the blackboard every day 

a) cleaned b) cl ean s c) cl ean d) to clean 

66 he had read the instructions several times, he knew to do . - ---- - ----

a) Whereas 1 why b) After 1 w hat c) Un til 1 when d) While 1 what 

67 There were ______ easy boys to teach in my class 

a) much b) to c) such d) too 

68. lt's not worth after all . - -----

a) worrying b) to wo rry c) worried d) to be worried 

69 The teaeber reminded the students _ _____ their assignments 

a) doing 

70 This is not 

b) do c) to have done d) to do 

------------
a) a bİQ enou~h van - - b) big an enough van 

c) an enough big van d) a va n enough big 

71. You ne,·er sa\v him. ________ . you'7 

b ) didn"t c) do d) did 

72 Unless he· s onered mo re m on ey elsewhe-re. o ur ofter -------

a) he \\On·t accept b) he would accept c) he ,,jl] accept d) he \Vouldn·ı accepı 

73 -\uııt Eli zabeth got the roof _____ ___ _ 

a) mends b) men d c) to mend d) mended 

74 . Aman'' ho is very health~' ----- to see a doctor frequentl y 

a) should go b) doesn· t have c) ought d) ımı stn·t 
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75. Farıners look forward to - - ---- every year. 

a) participating in the county fairs b) participate in the county fairs 

c) be parti ci pating in the county fairs d) have participated in the cou nty fairs 

76 . Let ' s go ______ _ ,shall we'J 

a) to hike b) hiking c) hike d) to hiking 

77. I didn ' t take the test last week. I wish 

a) I took it b) I had tak en it c) I would have taken it d) I have taken it 

78 . When to you'J 

a) does that Jetter sent b) eli d that Jetter sent 

c) was that Jetter sent d) was that Jetter sen d 

79. A What was happening at the TV studio when you visited it 'J 

B • Prograıns ______ and recordings _______ _ _ 

b) w ere produced 1 m ade a) were being produced 1 ınade 

c) produced 1 were being m ade d) were being produced 1 were being made 

80 We are _ _______ dressed quickly. 

a) used to get b) used to getting c) use getting d) use to Qettin~ 
~ ~ 

8 ı . The situation resoıved itself ----- than I had expected 

a) ımıch more eas il y b) the most easily c) a lot easier d) much easier 

82. The the problem, it is to fınd a solution ------ - -- --- --

a) more complicated/hardly 

c) ıııore complicated/the harder 

b) most coınplicated/the hardest 

d) more complicated/the hardest 

8~ . I told him cl o se the d oor. - - ------

a) do not b) do c) don · ı to d) nut tu 

84 Would Bruce his car if he had driven slowly') ---- ----

a) da ıııage b ) damaged c) had damaged d) ha ve daına~ed 

8'\ l\1aıTY wondered what that ı waııted . - - --- --

<l) it \\' <lS b) \ \ClS it c) it is d) is it 
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86 . A Must I always pay my rent by cheque? 

B No, . Pay it however you want to . 

a) you needn ' t b) you mustn ' t c) you shouldn ' t d) you oughtn ' t 

ı-n 

87. Ahmet his friends were expecting us ~ so they were very 

surprised when they saw us. 

a) B ot h/and b) Either/or c) Neither/nor d) Not only/but also 

88. They decided to stay at home the weather - - ------

a) because of b) because c) so d) although 

89. I' m afraid we connot agree - ---- each other _ _ _ __ anything 

a) at/at b) on/at c) with/on d) with/at 

90. He became addicted drugs and went _ ___ bad worse . 

a) to/toltJ·om b) in/to/to c) to/from/to d) from/from/than 

91 . S he expresses _______ very clearly, though sometimes sh e doesn ' t 

remember the right word. 

a) himself/--- b) herself/her c) her/---- d) herself/------

92 . My car was repaired . The mechanic 

a) had been repaired b) repaired 

___ __ it yesterday. 

c) was repaired d) has repa ired 

93 . His grades are better than -----

a)she b)toher c) hers d) her 

94. ___ __ Denmark teachers are the best -paid workers 

a) At /between b) !n/among c) ln/between d) In/in 

l) ) He is stud\ing hard _ _____ he can pass his e_;.;ams. 

a) so that b) such that c) despite d) in order to 

06 . ______ you leave now. or you will miss the bus 

a) Neit her b) Nor c) Either d) Otherwise 

97. _ _ ___ studY at the U nİ\ ersity of Soutlıern Califcırnia befcıre I transferred 

here 

a) used to b) am u sed to c) was used to d) use to 
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98 . He was the only American ___ ___ I saw at the conference. 

a) which b) who c) whose d) whom 

99 . lt was such that we went out - - ----

a) lovely day b) lovely a day c) a lovely day d) the lovely day 

100. Our math teacher us a lot of hornewark last week but he ------

----- us very much so far this week 

a) would give/didn ' t give 

c) gave/didn't give 

b) had given/didn't give 

d) gave/hasn't given 

END OF THE EXAM 

NOW YOU CAN GO BACK AND CHECK YOUR ANSWERS 
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First read the questions and choices within the given time (approx. I minute). 

Then while you are listening to the short extı·act choose the best answer. You will 

listen only ONCE. 

1. \\1here is the announcement being made? 

a) At an airport b) At abus station 

c) At a train station d) At a ferryboat platform 

2. What is approaching platform 5? 

a) The 13 .00 express b) The :ıo 00 express. 

c) The Bird express. d) The Turkey express. 

:ı . Where is the fiı·st class accommodation located? 

a) In the Thiı1eenth carriage b) In the First carriage. 

c) In the Thirtieth carriage d) In the fırst three carriages. 

PART B 

:-i 
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Fiı·st read the questions and choices within the given time (approx. ı minute). 

Then while you are listening to the short extract choose the best answer. You will 

Iisten only ONCE. 

4. According to this passage, the only advantage of woı·king in an office is that the 

environment is 

a) warın, refreshing and organized. 

c) cl ean, warm and pleasant. 

b) cl ean, appealing and exciting 

d) pleasant, comfortable and cozy 

5. Office work can be 

a) exciting b) tedious 

6. What is this passage about? 

c) tiring 

b) Regular working hours 

d) interesting 

a) Clean environment 

c) Clerks and typists 

PART C 

d) Working at home versus working in an office. 

Fiı·st read the questions and choices within the given time (appı·ox. ı minute). 

Then while you are listening to the short extract choose the best answer. You will 

listen only ONCE. 

7. \Vhere was Catherine bonı? 

a) Leeds 

c) Scarborough. 

b) Y orkshire 

d) London. 

S How Long did Catherine live with her grandmother? 

a) fcır ı ıııoııth . , b) for::'. months 

b) for ı::: ıııoııt h s. d) for 20 mo nt h s. 

9 What does she hope to do in the future? 

a) BuY a dryer 

b) Ha\ e lot s of power. 

PART D 

b) Be a desigııer 

d) Live in Zaire 

First read the questions and choices within the gıven time (approx. I minute). 

Then whilr you are listening to the short evtract choose the best ;mswer. You will 

listen only ONCE. 
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a) a shopping center 

b) a museum 
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b) a restaurant 

d) a bookstore 

ll . When did Harry Ramsden begin the business? 

a) ı 936 b) ı 938 c) 1928 d) ı 926 

ı 2. Why does Harry' s appear in the Guinness Book of recoı·ds? 

a) He served over one million customers a year. 

b) He decorated the place with unique cut-glass chandliers 

c) He opened new dining rooms. 

d) He served an amazİng ll, 964 platefuls in one day. 

PART E 

ı -n 

First ı·ead the questions and choices within the given time (appı·ox. 1 minute). 

Then while you are listening to the short extract choose the best answer. You will 

only ONCE. 

13 . What's special about the exhibition? 

a) It ' s all about ımısic and sound . 

b) You can touch the exhibits. 

c) People e:xplain science to you. 

d) You can watch a torııado. 

14. How many exhibits has it got? 

a) 40 b) 14 c) 140 d) ı 04 

I) What can NOT you do in Science Center· ı 

a) Make a bridge b) Tnuch a tornado 

c) Find out how a cnlor television works d) lce-skatint.; 

VOCA.Bl 1LARY SECTION 

Find the synonyms of the woı·ds ıınderlined . 

I 8. These chemicals ha\·e been found to be to:-;ic to lı uıııaıı life 

a) useful b) harmless c) essential d) poisonous 
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ı 7. No one will put up with Dan ' s behavior any more. 

a) praise b) eriticize c) tolerate 

ı 8. I' m going to inquire that matter as soon as possible. 

a) lo ok int o b) lo ok after c) lo ok fon:vard to 

1-IX 

d) encourage 

d) look up to 

ı 9. Robert started to get out of bed, but he was so weak from his illness that he fainted 

on the floor 

a) passed away b) passed out c) passed down d) passed over 

20. Eli en said she could accompany Dave if she had time. 

a) go with b) call up c) write to d) comefor 

21 . I s the Canadian do ll ar equivalent to the U .S dollar'7 

a) about the same value as 

c) woı1h a bit mo re than 

b) very ditferent in value from 

d) worth abit less than 

22. We stili must decide on beverages for this evening 

a) thin gs to eat b) thin gs to d ri nk c) things to wear d) things to do 

23 . The sun emits heat and light 

a) gives otf b) gives up , c) gives away d) gives back 

Find the word that best completes the sentence. 

24 The of moistuı·e by the soil is important. 

a) absoı·ption b) to absorb c) absorbing d) absorbent 

25 . \\1ere you a participant in the meeting or just an __________ ? 

a) observation b) obsenrer c) to observe d) obsen ant 

26 . She completed college in thı·ee years. 

a) success b) to succeed c) successful d) successtlı 1 Iy 

27 . The Hawaiian lslands are beautiful. 

a) to believe b) beli e,·ab le c) unbelie, ·able d) unbelievably 

28 . Traveling can certainly be ____________ _ 

a) educal inn b) educator c) ed ucatioııal d) to educate 
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29. The javelin used ın competition must be between 260-270 centimetcrs 

a) in length b) it is long c) its length d) lengthly 

30 . Despiteher problems, she looked to the future _______ _ 

a) hop e b) hopeful c) hopefully d) hopelessly 

31 . In most countr·ies, it is to upen a bank account ina false name. 

a) in! ega! b) i ll ega! c) unlegal d) underi ega! 

32. The of the computer has had an enomıous impact on people's lives . 

a) invention b) in verter c) invented d) invitation 

GRAMMAR SECTION 

Choose the best answer. 

33 . When sugar _______ to yeast, fermentation takes place. 

a) by adding b) adding c) it is added d) is added 

34. Neither Alaska _______ border on any other state. 

a) as well as Hawaii b) or Hawaii c) nor Hawaii d) and Hawaii 

35 . In the 1920's a new plastic called cellophane _____ _ as an alternative 

to wrapping paper. 

a) it developed b) was developed c) that was developed d) developed 

36 The Dark Ages in Euı·ope -------- a period which lasted foı· more than 500 years. 

a) that \·Vas b) it \vas c) was d) which was 

3 7 anti- tnıst laws d id not exist in the l l. S., there would not he as 

ıııuch conıpetition in crrt:ıin iııdustries. 

a) So b) If c) For d) Also 

38 An elrphant can lift a ton with its tusks. 

a) so nı u ch that h) it c) most d) as mu ch as 

30 Shakespeare wrote ıııany plays. but in my opinion Tlıc Jl,ferclumt (~( Vcnicc was 

a) the better b) thebest c) the goodest d) the most good 



1:'0 

Ek E- devam 

40. the nation's overall weather patterns, meteorologists must 

c.onstantly measure the c.hanging c.ondition shown by satellite photos. 

a) Predicted b) To predict c) Unpredictable d) Ofpredicting 

41 . The was of traveling _____ dramatic.ally _____ the Iate nineteenth 

c.entuı-y. 

a) \Vill have changed 1 since 

c) have changed 1 sin ce 

b) has changed 1 for 

d) will change 1 for 

42. The population of c.ities in the Eastenı and Northenı areas of the United States 

is declining, white Southern c.ities is growing. 

a) that in b) that of c) those of d) those in 

43 . ____ _ _ the book about his travels in the twelfth centm-y, he would not 

have been so well known. 

a) If Marco Po lo has not written b) Marco Po lo is writing 

c) Had Marco Polo not written d) Should Marco Polo write 

44. I wish I play the guitar as well as you! 

a) could b) should c) may d) ought to 

45 . You the plumber repair the leak in the bathroom. ---- ---

a) had better have b) would rather have c) had better had d) would rather had 

46 . How did you get your Dad _____ __ vou this car? 

a) buy b) to be bought c) to get bought d) to buy 

47 . Our composition teacheı· had us five essays last month. 

a) \·Vr ite b) to wı,ite c) written d) to be \\Titten 

48 . My teacher ınade me down for hours in class. 

a)sat b)tosit c) sit d) to have sat 

-J.C) Our house last week. ----------

a) was painted b) is painted c) painted d) has been painted 

:"0 YOU ------ ----- will he ahle to go to the seaside. One of ııs 

nıust look afteı· the child. 

a) Either 1 or b) Neit her 1 nor c) Both 1 and d) Not only 1 but also 
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S ı. H elen types _______ than all the other secretaries in our office. 

a) more accurate b) more accurately c) the nıore accurately d) the most accurately 

S2. Theı·e are cheesc sandwiches on the table. ---- -

a) a little b) a few c) a few of d) a lot 

S3 He is ______ known asa painter. People kııow himasa singcr. 

a) little b) a few c) nı u ch d) many 

S4. lt is _ _ ____ hot for me to drink. 

a) enough b) ımıch c) very d)too 

SS rm strong _____ to can-y it. It is just a few kilos. 

a) enough b) too c) very d) so that 

S6. His health deteriorated to an exteııt that he had to retire. -----

a) so b) so nıany c) what d) such 

S7. l'm used to up early. 

a) get b) Q:Ot c) getting d) get for 

S8 I w:ı ııt y oıı t o !ı er. 

a) to write b) write c) writinn =o d) written 

59. Bill: "Let's go mıd have lunch." 

Ed: ''l'lljoiıı you later. I mustıı't stop ___ on this for aııother ten minııtes .. 

a) to be \\Orkiııg b) to have worked c) to work d) working 

()Ü \Ye had to wait for a long time to get ınır \'isas, _ ______ '' 

a) don ·t we 

c) didn·ı we 

b) couldn·ı we 

d) shouldn"t we 

C) 1. I wish I _______ the dothes yesterda~·. 

b) \..va s h ed c)\\ash 

ö2. I _______ get up early last year. bııt now I doıı't. 

a) amused tL) b) \vas used to c) use d to 

d) lıad '' aslıed 

d) use to 

()3 1-lelen is qııite good ____ __ _ physics. lt is her favorite subject. 

cı) about b) in c) for d) at 
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64 . A: Which gate number for flight LA 303 to London, please? 

B: Gate 20, but you'd betteı· hııı..-y, it _ _____ in five minutes. 

a) takes off b) tak es over c) takes up d) takes with 

65. Someone ______ into my apartment when 1 ________ home. 

a) broken 1 had got b) breaks 1 had got c) had broken 1 get d) had broken 1 got 

66 lt is _______ that we decided to stay indooı·s. 

a) so hot day b) such h ot a day c) so a hot day d) so hot a day 

67 ______ students aı·e going to the class picnic. 

a) The number of b) Number of c) Number d) A number of 

68 Your pencils are _______ mine. 

a) different than b) di ffering than c) different from d) differ from 

69 This book costs twice as as the other one. -------

a) many b) far c) soon d) much 

70 lt is a ___________ table. 

a) large beautinıl Yvooden 

c) beautifu l large wooden 

b) large wooden beautiful 

d) wooden large beautiful 

71. 1 don't think l'm going to _______ the exams this year. 

a) get away b)getup c) get on d) tr et throu u h 
::ı ::ı 

72 You need haı·der for that test. -------

a) to study b) studying c) to be studied d) study 

73 lt ______ have been Tom who left the lights on . He's always doing th:ıt. 

a) nı u st c) should d) nıigh t n·t 

74 This peıı isn'tworking. Please gin me _______ _ 

a) other b) the others c) another d) the an ot her 

7::.. _____ Statue of Liherty was ____ gift of fı·iendship fı·oın __ _ 

France to _____ ll .S. 

a) The 1 the / the 1 the 

c) The 1 a 1 the 1 the 

b) The 1 a 1 ,' the 

d) /a 1 the 1 the 
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76_ car does not go as fastas _____ _ 

a) My 1 your b) Yours 1 mine c) Your/mine d) Mine / you rs 

WRITING SECTION 

Answer the questions below. 

77_ Which of the following is NOTused in sequcnciıı~? 

a) First b) Fiııallv c) Next d) Tlıus 

78 Which of the following is NOTused cause-effect sentcııces? 

a) While b) Therefore c) Consequently d) For this reason 

79_ Which of the following is NOT used in showing contrast? 

a) On the other hand b) On the contrary c) However d) Similarly 

80_ Find the irrelevant sentence in the following paragraph. 

( J) The bones of the body fitted together in place make up the skeleton (2) Do you 

knovv· that \Ve have more than 200 bones in our body'1 (3) The largest is the bone in 

the upper part of the leg and the smallest is a tiny bone far inside the ear ( 4) When 

the body needs calcium_ it takcs some from the skcktcı ıı . 

;ı) 1 h) 2 c) 3 d) 4 

81 _ Find the sentence that best completes the paragraph. 

A well \Vritten essay should be unified _ The fırsı requirement 

for unity is that the ıııain idea should be clear. The second requ i renıent is that ılıere are 

no unrelated pans_ 

a) The selection of an interesting subject is therefcıre ,-iıal iıııpoı1ance 

h) E, ·en so. essa~·s may ,·ar\· considerahl\ in length 

c) Tlıat is. e\er\· ılıing in it should be related to the main idea 

d) In fact nwst essaYs are carefull: planned 

S2. Find the seııtence th:ıt best sıııııııı:ırizes the p:ıı·:ıgraph. 

\Lım people these dcı\s are O\er interesıed in dieting. 'ı'l1Ung \\Orııen and ıııen especialh 

teel that tlıe\ slwuld diet. Some ''ant to dit:t to lose ''eig:lıt. otlıers to g:a in. stili otlıers 

''ish to just be healtlıier. 



Ek E- devam 

a) Many people these days are dieting. 

b) Both young men and women wish to lo se weight 

c) The purposes that people are dieting these days vary 

d) Dieting is the best way ofbecoming healthy, these days 

READING SECTION 

Read the following passage carefully and answer the questions 83-85 accoı·ding to 

the passage. 

Really valuable items, such as jewelry, should be given special protection-preferably by 

leaving them with your bank. But a small security sak properly installed, should protect 

you against all but the most deterınined burglar. It is also most important to maintain a 

recent list of the valuables and their descriptions. ln the case of fıne aı1, painting, 

ceramics or jewelry, color photographs can sametimes be assistance to the police should 

you be fortunate to have them stolen . Enter the details on the back of the pictures . But 

don ' t keep such documents in your house, keep them at the bank or with your insurance 

company 

83. Who is the target in the above passage? 

a) Bank personnel in charge of valuables 

c) Ordinary people \\ho \\ant to in su re 

valuables 

b) Insurance coınpan~' to insure \'aluable 

d) Police authorities 

84. A smail home security safe will pro\ride _ _ _ _____ _____ _ 

a) full protection against burglary b) soıne protection against burglary 

c) no protectioıı against burglary d) protection depending on type ofthe safe 

8.:) In case you :u·e buı·glarized, what is iınplied to do? 

a) write dowıı the price and store the items were purchased tl-oın 

b) write dom1 the details ofthe \·aluables and l-;eep tlıeın in the safe 

c) write dowıı the details on the pictures 

d) it is sat'er to l-;eep vour \·a!uable iteıns at hoıne ina sınai! safe 
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Read the following passage caı·efully and answeı· the questions 86-90 accoı·ding to 

the passage. 

Culture is learned. At the moment of birth, the human being lacks a culture - a 

system of beliefs. knowledge, patterns of customary behavior. But from that moment 

until we die, each of us paı1icipates in a kind of universal schooling that teaches us our 

native culture. Laughing and smiling are genetic responses, but the infant soon learns 

when to sınile, when to laugh, and even how to laugh. Crying is an inborn behavior; but 

every infant soon learns the rules for crying a particular culture 

During the first few years of life, cultural learning proceeds at the intense and 

rapid rate . lnformally, without thinking about it, chi ldren in every society learn their 

native language. kinship terıns, family structure, how and when to eat, etiguette for 

everyday life. what goals are worth achieving, and hundreds of other things . Culture is a 

kind of social heredity; passed on from one generatian to the next, it is acquired through 

learning. 

The customs we acguire as members of a society have a curıous effect on us 

Though we find them hard to learn, with practice we canform and eventually we come to 

feel that these custoıns are right and natural. In time. the explicit rules for customarv 

belıavior fade from awareness. Most people are not conscious of the culture that guides 

their behavior. Conformity is etloı1less; it feels comfcırtable and secure. For exanıple . 

each of us speaks a native language fluently . yet we are usually unable to state the nıle s 

of its grammar Similarly. people abide by the rest of tlıeir cu lture with confideııce. vet 

the\ lack a k mm ledge of its structure W e say then that culture has a tacit. taken-for

grant ed qualit y 

86 \\'"hat does the passage maiııly discuss'? 

a) Rules for a partiCLılar culture 

b) Culture and it s stn ı cture 

c) Why vve learn culture so slowly 

d) Hmv \ve acquire culture 
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87 Which of the following is NOT ınentioned as a part of culture? 

a) Geography b) Manners c) Personal goals d) Lan(Juaoe :::; :::; 

88. According to the passage, why do we accept ouı· cultuı·e so effor·tlessly? 

a) Because it isa genetic response 

b) Because we learn it informally from society 

c) Because it is unique 

d) Because we are curious 

89. According to the passage, when do we begin to Iearn culture? 

a) After the fırst fe w years of life 

b) From the moment ofbirth 

c) As soo n as w e become aware of culture itself 

d) When we start school 

ı _'i(, 

90 How long does a person particapate ın the learning of his native culture, 

according to the passage? 

a) Throughout infancy 

c) All his 1 her life 

b) Until middle age 

d) During childhood 

Read the following passage carefully and answer the questions 91 -9:; accor·ding to 

the passage. 

When the president of the United States wants to get away from his stressful 

schedule in Washington D C , Canıp David is the place to go. Camp David. in a wooded 

area about 70 miles tl-om Washington D C , is the oftlcial shelter of the president of the 

United States . lt consi sts of li ving space for the president, his family. and the presidential 

statr as well as spnn ing and recreational facilities 

Ca nıp Da,·i~ \vas established by President Franklin Delano Ronsevelt in 1942 . He 

fnund the site particulariY appealing in that its mountain air prnvided relief the su ııım er 

lıeat nf \\' as lıinutnn and it s isnlated lncation ottered a ııınre rela\:İng em ir n nmeııt tlıaıı 

cuuld he aclıie' ed iıı ılıe capital ci tı 

Wlıeıı Roosevelt tlrst establi shed this ~ helter. he ca lled it Shaııgri - La. \vhich 

evnked the jmfulmountaiıı kingel om in James Hilton ·s novel /,os/ Hnri::rm La ter. 
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President Dwight David Eisenhower renamed the location Caınp David after his 

grandson David Eisenhower. 

Camp David has been used for a number of signifıcant meetings. In ı 943 during 

World War_ II. President Roosevelt met there with Great Britain ' s Priıne Minister 

Winston Churchill. In 1959 at the height of the Cold War, President Eisenhower met 

there with Soviet Premier Nikita Khrushcvhev ~ In 1978 President J imıny Caı1er 

sponsored peace talks between Israel's Prime Minister Menacheın Begin at Egypt ' s 

President Em.var ei-Sadat at Camp David. 

9 1. Which of the following is NOT discussed about Camp David? 

a) 1ts location b) lts cost c) Its facilities d) lts uses 

92. According to the passage, who founded Camp David? 

a) George Washington b) The fırst family 

c) Franklin Delano Roosevelt d) Dwight David Eisenhover 

93. The pronoun "he" in line 8 refers to ----------------

a) Camp David b) James Hilton 

c) Roosevelt d) President Dwight David Eisenhower 

94 Which of the following is NOT tnıe ahout President Eisenhower? 

a) He had a grandson nanıed David b) He attended a conference with Khnı sh chev 

c) Henamed the presidential shelter d) He visited Camp David 

S hangri-La 

95 h.:hnıshcheY was at Caınp David in 

a) ı 942 b) ı 943 c) ı 9 5 9 d) ı 978 

Read the following passage carefully and answer the qııestions 96- I 00 according to 

the passage. 

Man fırst began to use cloud-seeding in the Iate ı 940s For scientific rainmaking, super

cool ed clouds are necessa ry These large, \\hi te clouds tl·equently fcırm in the skv aboH' 

drv areas. but uııforıuııateıv. thev do not release their moisture . This is because of tlı e ir 

special propeıh although the temperature of these clouds is below tl-eezing. the 

moisture in them is in the form of liquid drops instead of ice paı1icle s In cloud-seeding. 

a sıııall plane tl i es over these clouds and seeds them witlı panicles of a cheıııical. sil ver 
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iodide (Agl) That is, the plane spreads silver iodide particles onto the clouds. The 

crystalline structure of silver iodide is siınilar to ice. For this reason, these cheınical 

par1icles attract the ınoisture in the clouds As the ınoisture gathers on the silver iodide 

particles, they increase in size and fınally start to fa l! from the clouds as rain. Despite the 

success of the method, soıne areas lack suffıcient rain. The reason for this is . fırstly the 

clouds ınust exist naturally since ınan cannot ınake clouds. Secondly ınan cannot contro l 

the aınount of rain~ too ınuch rain can be ınore harınful than too little rain. Thirdly, 

siveer iodide can pollute the environınent In recent studies, it has been shown that 

solutions of silver had ınany harınful effects on water and soil. 

96 . According to the passage, what kin d of clouds are necessar-y? 

a) huge, ınassive clouds 

c) clouds below freezİng 

b) normal gray clouds 

d) dark clouds 

97. Which of the following, according to the passage, is NOT tnıe? 

a) Silver iodide is the cheınical used in cloud-seeding. 

b) The crystalline stnıcture of ice and silver iodide is al ike. 

c) Silver iodide paıticles are causing ınoisture to be collected on them. 

d) Silver iodide causes ternperature drop in clouds. 

98 . What does the aııthor think aboııt cloııd -seeding? 

a) The method is very successful and it should always be used . 

b) The method has disad\·antages besides it s advantages 

c) The method is not \erv successful. ' 

d) The method should be barmed because it is lıarmful to so il. 

l)9 Whirh of thr followiııg roııld hrst he the title of thr p:ıss:ıgr? 

a) Scientitic Rainmakirıg b) History of Scientific Rairımaking 

c) A useful chemical. siher iodide d) Rairı formatiurı 

I 00 Thr word ·'ıı:ıtıınılly·' in liıır I O ınr:ıııs ________ _ 

a) normal b) by itself c) real d) largelv 

THE END OF THE E:XAI\1 
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194 
...,..., 74 87 41 _)_) 

195 38 60 2 22 

196 31 70 77 39 

197 32 80 90 48 

198 34 79 87 45 

199 34 70 76 36 

200 34 64 80 30 

201 39 78 87 39 

202 47 50 78 -. 
_) 

203 46 59 62 13 

204 58 77 82 19 

205 57 77 88 20 

206 56 75 87 19 

207 55 72 83 17 

208 55 68 81 13 

209 55 73 8-. _ı 18 

210 54 6-. _ı 81 9 

211 53 74 88 21 

212 52 75 89 '1-. _ _ ı 
::-' 

213 52 69 75 17 

21-+ 51 70 83 19 

215 51 68 84 17 

216 48 60 ~o 12 

217 _14 55 78 2 1 

218 45 65 86 20 

210 44 67 84 '1' 
_;_ _ ı 



Ek F-devam 

Denek Sıra No Ön test Sontest Fina! Basa rı 

220 42 66 85 24 

221 41 49 75 R 

222 40 66 78 26 

223 ..,,., 
58 80 25 .).) 

224 66 70 85 4 

225 63 81 95 18 

226 60 72 84 12 

227 59 75 86 16 

228 59 80 86 21 

229 58 83 90 ;~ _ ) 

230 55 78 82 ?" _ _ ı 

231 55 81 89 26 

232 53 60 86 7 

?" " _ _ ı_ı 52 71 91 19 

234 49 84 85 35 
,.., ~ 

_ _ ı) 49 73 83 24 

236 49 69 80 20 

237 47 70 83 
,,., __ ) 

238 45 70 89 / -_) 

239 57 73 79 16 

240 56 Cı5 78 C) 

241 55 70 '8.7 15 

2--12 --, 
)_:_ r _) '8.9 21 

2--13 Cı2 sı 92 19 
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