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Ö⁄RETMEN ADAYLARININ YABANCI D‹L
DERSLER‹NDEK‹ FARKLILIKLARI VE

BAfiARI DÜZEYLER‹N‹N SAPTANMASI: 
BURDUR E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ ÖRNE⁄‹

Mustafa fiEV‹K*

ÖÖzzeett

Türkiye’deki e¤itim fakültelerinde ‹ngilizce dersi zorunlu ders olarak
iki dönem boyunca ö¤retilmektedir. Bu çal›flma e¤itim fakültelerinde ö¤renim
gören ö¤retmen adaylar›n›n mezun olduklar› lise tiplerini, mevcut ‹ngilizce se-
viyelerini ve dönem sonunda bu dersteki baflar› düzeylerini saptamak amac›yla
yap›lm›flt›r. Çal›flmaya toplam 345 ö¤retmen aday› dahil edilmifl olup, bu ö¤ren-
ciler 5 farkl› bölümde ö¤renim görmektedir. Çal›flma 2004-2005 ö¤retim y›l›n›n
güz dönemi boyunca devam etmifltir. Çal›flmadan elde edilen veriler ö¤retmen
adaylar›n›n dönem sonunda ‹ngilizce bilgi düzeylerini artt›rd›klar›n›  göster-
mektedir. Ancak s›n›flar›n seviye grubu uygulamas› yap›lmad›¤› için heterojen
yap›da oldu¤u ve bunun dersin etkilili¤i anlam›nda olumsuz etkileri olabilece-
¤ine de¤inilmifl ve çözüm önerileri ileri sürülmüfltür. Son olarak ise yan-dal uy-
gulamalar›na de¤inilerek yönetmeliklerin gözden geçirilmesinin yerinde olaca-
¤› görüflü benimsenmifltir. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: E¤itim fakültesi, ö¤retmen aday›, ‹ngilizce dersi,
baflar› seviyesi

GGiirriiflfl

Uluslararas› alanlarda üniversite mezunlar›n›n rekabet edebilmelerini ve h›zl›
bir de¤iflim geçirerek küreselleflen günümüz dünyas›nda yaflayabilmelerini sa¤lamak
her devletin öncelikli sorumluluklar›ndan biridir. Ülkemiz vatandafllar›n›n uluslar
aras› alanlarda baflar›l› olabilmeleri için ileri düzeyde iletiflim becerilerine ve geniflle-
tilmifl kültürel bak›fl aç›lar›na ihtiyaçlar› oldu¤u bir gerçektir. Bu durumla bafla ç›ka-
bilmek için mant›kl› bir bafllama noktas› da okullar›m›zda yabanc› dil ö¤retiminin et-
kili ve verimli k›l›nmas›d›r. Bu ba¤lamda de¤erlendirildi¤inde yabanc› dil ö¤renme-
nin ekonomik, kültürel ve akademik nedenleri bulunmaktad›r. Günümüzde yabanc›
dil bilmek eskiye oranla çok daha büyük bir önem tafl›maktad›r. Evrensel ifl olanakla-
r› ulusal ifl olanaklar›ndan kat kat fazlad›r ve bu nedenle uluslararas› e¤itim, dene-
yim, beceri ve yabanc› dil bilgisine sahip olanlar için ifl imkanlar› daha fazlad›r. Örne-
¤in, ‹ngilizce ve ‹spanyolca bilen kiflilerin ifl bulabilece¤i çok say›da ülke vard›r. Bu
nedenle etkili bir biçimde gelifltirilen dil becerileri ve farkl› kültürel bak›fl aç›lar› ba-
flar›n›n anahtar›d›r. ‹kisi birlikte, iyi bir e¤itim, toplumlar aras› iyi iliflkiler ve iyi bir ti-
caret anlay›fl›n›n temelini oluflturur. 
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Ö¤renciler yabanc› dil ö¤renerek çok önemli akademik avantajlar elde etmifl
olurlar. Elde edilecek olan avantajlardan baz›lar›n› flu flekilde s›ralamak mümkündür:
iletiflim becerileri, kültürel bilgi, kendi konular› ile ilgili uluslar aras› literatürü takip
etme olana¤›, di¤er alanlar› daha iyi anlama yetene¤i, kendi dil ve kültürleri ile di¤er-
lerinin karfl›laflt›r›lmas› ve gerek ulusal gerekse uluslararas› toplumlarla kaynaflma.
Yabanc› dil ö¤renenlerin kelime hazinelerini genifllettikleri ve böylece alg›lama biçim-
lerini de genifllettikleri bilinmektedir. Ayr›ca yabanc› dil ö¤renmenin yarat›c›l›¤›, öz-
güveni, elefltirel düflünme becerilerini ve dinleme becerilerini gelifltirdi¤i de bilin-
mektedir. Bu nedenlerden dolay› okul müfredat›n›n bir k›sm›n› yabanc› dile ay›rma-
n›n ö¤rencilerin di¤er konular› daha iyi anlamalar› için do¤rudan veya dolayl› etkile-
ri vard›r (Frantz, 1996). Bu, yaz›l› anlat›m veya düflünce becerilerinin gelifltirilmesi
olarak do¤rudan, veya öz-güvenin gelifltirilmesi olarak dolayl› yollardan olabilir. Ya-
banc› dil e¤itimi Türkçe, fen, matematik, sosyal bilgiler, beden e¤itimi ve resim e¤iti-
mi alanlar› ile birlikte sa¤lanmas› gereken e¤itimsel bir gerekliliktir. Bu nedenle ya-
banc› dil e¤itimini her türden e¤itim programlar›n›n bir parças› olarak alg›lamak zo-
runday›z. 

Ülkemizin de üyesi oldu¤u, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1998 y›l›n›n
Mart ay›nda 623. toplant›s›n› yabanc› dil e¤itimine yönelik olarak gerçeklefltirmifltir.
Bu toplant›da al›nan kararlar›n bafl›nda, üye ülkelerin takip edecekleri e¤itim politi-
kalar›n›n bafll›ca flu üç temel prensibi içermesi gerekti¤ine de¤inilmifltir: 

• Bütün Avrupa vatandafllar›n›n di¤er Avrupa anadillerini konuflanlarla ileti-
flim kurmalar›n› sa¤lamak ve böylece aç›k fikirlili¤i, insanlar›n ve bilginin
serbest dolafl›m›n› temin etmek, ve uluslararas› iflbirli¤ini artt›rmak;

• Farkl› yaflam biçimlerine gösterilecek olan sayg›y› temin etmek ve vatandafl-
lar› ortak kültürlü bir dünyaya haz›rlamak;

• Yabanc› dillerin daha fazla ö¤retilebilmesi için gerekli olan kaynaklar›n –ge-
rek maddi gerekse insani- e¤itim sisteminin tüm evrelerinde elveriflli hale
getirilmesi ve böylece uluslar aras› iletiflim ve anlay›fl›n giderek artan talep-
lerinin karfl›lanmas› (Committee of Ministers on 17 March 1998, at the 623rd
meeting of the Ministers’ Deputies).  

Al›nan bu kararlar›n›n bir sonucu olarak tüm Avrupa devletleri yabanc› dil
e¤itimine daha da fazla önem vermeye ve daha fazla kaynak ay›rmaya bafllam›fllar-
d›r. Bunun da neticesinde uluslararas› burslar, fonlar ve ö¤renci de¤iflim programlar›
bafllat›lm›flt›r. Hatta Demirel’in (2003) de belirtti¤i gibi Avrupa Konseyi tüm düzeyler-
de dil ö¤renimine ve kültürler aras› deneyimlere fark›ndal›k getirmek ve desteklemek
için Avrupa Dil Geliflim Dosyas›n›n tan›t›m›n› üstlenmifltir. 

Ülkemiz üniversite ö¤rencilerinin de gerek kiflisel geliflimleri gerekse uluslara-
ras› ifl dünyas›nda rekabet edebilmeleri için en az bir yabanc› dil bilmeleri gerekti¤i
bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Bu çal›flman›n konusu olmas›ndan dolay›, e¤itim
fakültelerinde ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n rekabet güçlerini artt›rmak ve
uluslararas› burslardan ve de¤iflim programlar›ndan faydalanmalar›n› sa¤lamak bir
anlamda e¤itim fakültelerinin görev ve sorumluluklar› içerisine girmektedir. Bu ne-
denle genellikle birinci s›n›f müfredat› içerisinde yer alan 3 kredilik zorunlu yabanc›
dil dersleri büyük önem arz etmektedir. 

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nn››nn YYaabbaanncc››  DDiill DDeerrsslleerriinnddeekkii  FFaarrkkll››ll››kkllaarr››  vvee  BBaaflflaarr››  DDüüzzeeyylleerriinniinn  ...... u
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AAmmaaçç  

Bu çal›flma Türkiye’deki e¤itim fakültelerinde zorunlu yabanc› dil derslerin-
deki ö¤retmen aday› farkl›l›klar› ve baflar› düzeylerini saptamay›, dersin etkilili¤ini
ve verimlili¤ini ölçmeyi hedeflemektedir. Bunun yan› s›ra ö¤renci motivasyonu ve
zorunlu yabanc› dil derslerinin etkilili¤inin artt›r›lmas›n›n mümkün olup olmad›¤›
yönünde öneriler sunmakt›r. Bu amaçlar do¤rultusunda araflt›rmaya yön veren arafl-
t›rma sorular› afla¤›daki gibidir:

• Ö¤retmen adaylar› hangi tip liselerden mezun olarak e¤itim fakültelerine
gelmektedir ve bu durumun zorunlu yabanc› dil derslerindeki ö¤renci bafla-
r›s›na etkileri var m›d›r?

• Zorunlu yabanc› dil dersleri aç›s›ndan incelendi¤inde, s›n›flar homojen ya-
p›ya m› yoksa  heterojen yap›ya m› sahiptir? Bu durumun etkileri nelerdir?
Örne¤in dersin ifllenifline ve ö¤renci motivasyonuna etkileri var m›d›r? 

• Dönem bafllang›c› ve bitimi aras›nda, ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce bilgi
düzeylerinde geliflme olmufl mudur? Bu durum dersin etkilili¤ini ne ölçüde
göstermektedir? 

• Mevcut sorunlar›n çözümüne yönelik ne gibi öneriler getirilebilir? 

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Süleyman Demirel Üniversitesi (S.D.Ü.) Burdur E¤itim Fakültesi (BEF) çal›fl-
man›n evreni olarak belirlenmifltir. Bu çal›flmaya dahil edilen örneklem grubu ise
araflt›rmac›n›n zorunlu ‹ngilizce derslerini yürüttü¤ü bölümler aras›ndan seçilmifltir.
Toplam olarak incelendi¤inde çal›flmaya birinci ö¤retimden 5; ikinci ö¤retimden ise 2
bölüm dahil edilmifltir. Genel toplamda, çal›flmaya dahil edilen bölümlerin 6’s›ndaki
ö¤renciler birinci s›n›f ö¤rencileridir. Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i Bölümünde ise ö¤ren-
ciler ikinci s›n›f ö¤rencileridir, çünkü bu bölümde ‹ngilizce dersi ikinci s›n›f müfreda-
t› içerisinde yer almaktad›r. Çal›flmaya dahil edilen örneklem grubu Tablo 1’de özet-
lenmektedir. 

TTaabblloo  11::  ÖÖrrnneekklleemm  GGrruubbuu

u MMuussttaaffaa  fifieevviikk
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BBööllüümm  AAdd››:: SS››nn››ff››::  ÖÖ¤¤rreettiimm::  ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss››::  

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i 1 1 76

S›n›f Ö¤retmenli¤i  1 1 63

Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i 1 1 41

Türkçe Ö¤retmenli¤i 1 1 26

Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i 2 1 31

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i 1 2 66

Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i 1 2 42

TTooppllaamm  334455



YYöönntteemm

Ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce dersindeki mevcut yeterliliklerini belirlemek
ve dönem sonundaki baflar› düzeylerini saptamak amac›yla haz›rlanan 40 soruluk
test (bkz. Ek), dönem bafl›nda ön-test ve dönem sonunda ise son-test olarak BEF’nin
5 farkl› bölümünde ö¤renim gören birinci ve ikinci s›n›f ö¤rencilerine uygulanm›flt›r.
Bu say›, birinci ve ikinci ö¤retim baz›nda ele al›nd›¤›nda ise 7 bölüm olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. Çünkü, Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i ile Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i bö-
lümlerinin ikinci ö¤retim programlar› mevcuttur ve uygulama burada da yap›lm›flt›r.
Toplam olarak ele al›nd›¤›nda çal›flmaya 345 ö¤renci kat›lm›flt›r. Çal›flma, 2004-2005
ö¤retim y›l›n›n Güz döneminde BEF’de uygulanm›flt›r.  Sorulan sorular ö¤retilen ko-
nulara göre eflit flekilde haz›rlanm›flt›r. Güz dönemi boyunca haftada 3 saat olarak ve-
rilen ‹ngilizce I dersinde müfredata dahil edilen konular ana hatlar›yla flunlard›r:

• Verb “to be”

• Simple Present Continuous Tense

• Simple Present Tense

• Future Tense

• Simple Past Tense

• Present Perfect Tense

• Relative Clauses

• Modal Vebs: can, must, have to, would, ve may

• ‹zin, rica, istek ve emir belirten cümleler

• Be¤enilerin belirtilmesi

• Selamlama, telefon görüflmeleri ve saatin söylenmesi

• Yer-yön tarifleri ve edatlar›

• S›fatlar ve karfl›laflt›rma cümleleri

• Tekil ve ço¤ul isimler ve ismin iyelik halleri

Haz›rlanan müfredatta a¤›rl›k “structural” (yap›salc›) felsefededir, ancak müf-
redata dahil edilen konulardan da anlafl›laca¤› gibi “functional” (ifllevsel) felsefeye de
yer verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmada ise ö¤rencilerin yap›salc› mant›k anlam›nda-
ki bilgi ve becerileri ölçülmeye çal›fl›lm›fl, ifllevsel mant›k boyutu incelenmemifltir.
Güz dönemi boyunca dersler bu müfredat çerçevesince ifllenmifltir. 

VVeerrii  TTooppllaammaa  YYöönntteemmii  vvee  AAnnaalliizz  

Dönemin ilk dersinde ö¤retmen adaylar›na, takip edilecek olan müfredat do¤-
rultusunda önceden haz›rlanm›fl olan 40 soruluk test, ön-test ad› alt›nda uygulanm›fl-
t›r. Dönem sonunda ise, müfredat bitirildikten sonra, ayn› test son-test ad›yla tekrar
uygulanm›flt›r. Bölümler baz›nda elde edilen ortalama do¤ru say›lar› ve ortalama ba-
flar› yüzdeleri çal›flmaya dahil edilen ö¤retmen adaylar›n›n dönem bafl›ndaki ‹ngiliz-
ce bilgi düzeylerini vermekte olup, son-test’te  elde edilen sonuçlar ise dönem sonu
baflar› seviyelerini göstermektedir. 

ÖÖ¤¤rreettmmeenn AAddaayyllaarr››nn››nn YYaabbaanncc››  DDiill DDeerrsslleerriinnddeekkii  FFaarrkkll››ll››kkllaarr››  vvee  BBaaflflaarr››  DDüüzzeeyylleerriinniinn  ...... u
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Bu tip testlere ö¤retmen yap›m› baflar› testleri ad› verilmektedir. Baflar› testle-
ri bir ö¤rencinin ya da ö¤renci toplulu¤unun belli bir konuda genellikle belirli bir ö¤-
retim sonunda elde etti¤i bilgi, beceri ve anlay›fl› ölçen testlerdir. Bu testler ile baflar›
düzeyi ölçülmekte ve genellikle programlar›n düzenlenmesi, s›n›flar›n baflar› düzey-
lerinin karfl›laflt›r›lmas›, ö¤rencilerin gruplara ayr›lmas›, ö¤retmen ve okulun de¤er-
lendirilmesi hedef al›nmaktad›r. Yap›lan puanlamalar kesinlik göstermektedir. Ö¤ret-
men yap›m› baflar› testleri, bir ö¤retmenin uygulamakta oldu¤u ö¤retim program›na
ve dersin içeri¤ine tamamen ba¤l› olan testlerdir (Bak›rc›o¤lu, 2003). 

Ders y›l›n›n bafl›nda ö¤rencilerin bilgi düzeylerini test yoluyla belirlemek bir-
çok anlaml› önlem almaya, çal›flmalar yapmaya temel olabilir. Ayr›ca bu testler ö¤ren-
cilerin baflar›s›zl›k nedenlerinin araflt›r›lmas›, akademik ders programlar›n›n haz›r-
lanmas› ve de¤erlendirilmesi ile yetenek baflar› düzeylerinin karfl›laflt›r›lmas› amac›
ile kullan›labilirler (Kutlu&Kaya, 2004). Baflar› testleri’nin temel kullan›m alanlar›n›
flu flekilde özetlemek mümkündür (Gibson&Mitchell, 1990): 

• Ö¤renme miktarlar›n› ve oranlar›n› belirlemek

• Ö¤renci baflar›lar›n›n s›n›f ortam›ndaki di¤er ö¤rencilerle karfl›laflt›r›lmas›

• Ders konusu veya ünitedeki ö¤renme eksikliklerinin saptanmas›

• Gelecek ile ilgili plan yapma ve materyal haz›rlama olana¤›

Çal›flmada SPSS 11 paket program›ndan yararlan›lm›flt›r. Her ö¤retmen aday›-
na bir kat›l›mc› numaras› verilerek, ön-test ve son-test sonuçlar› paralel olarak bilgi-
sayara ifllenmifltir. Elde edilen bu veriler, betimsel istatistik (descriptive analysis) yön-
temi kullan›larak ön-test ve son-test sonuçlar› aras›nda ba¤›ml› T-testi yöntemi uygu-
lanm›fl ve genel sonuçlar elde edilmifltir. 

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

Ek’de verilen test incelendi¤inde, testin iki ana bölümden olufltu¤u göze çarp-
maktad›r. ‹lk bölüm, ö¤rencilerin mezun olduklar› lise tipiyle ilgilidir. ‹kinci bölüm
ise 40 soruluk testi içermekte ve ö¤retmen adaylar›n›n mevcut baflar› düzeylerini ve
dönem sonundaki baflar› düzeylerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle bulgular
ve yorumlar iki ana bafll›k alt›nda ele al›nacakt›r. 

ÇÇaall››flflmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  AAddaayyllaarr››nn››nn  MMeezzuunn  OOlldduukkllaarr››  LLiissee  TTiipplleerrii  

Burada hedef ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f› olan liselerden mi
yoksa di¤er liselerden mi geldiklerinin saptanmas›d›r. Bu amaçla “Anadolu Lisesi ve
Dengi Liseler” ifadesi haz›rl›k s›n›f› bulunan liseler için, “Normal Liseler” ifadesi ise
haz›rl›k s›n›f› bulunmayan di¤er tüm liseler için kullan›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi ya-
banc› dil derslerinde s›n›flar›n homojen yap›ya, yani eflit seviyede bilgi ve beceriye sa-
hip ö¤rencilerden oluflmas›n›n büyük yararlar› bulunmaktad›r. 

Bu bölümden elde edilecek olan veriler, bize s›n›flar›n genel yap›s› hakk›nda
bilgi verecek ve homojen yap›ya m›, yoksa heterojen yap›ya m› sahip olduklar›n› gös-
terecektir. Tablo 2’de çal›flmaya dahil edilen ö¤retmen adaylar›n›n bölümler baz›nda-
ki mezuniyet da¤›l›mlar› özetlenmektedir.  

u MMuussttaaffaa  fifieevviikk
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TTaabblloo  22::  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  AAddaayyllaarr››nn››nn  MMeezzuunniiyyeett  DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

Tablo 2’de aç›kça görüldü¤ü gibi, genel toplam olarak bak›ld›¤›nda çal›flmaya
dahil edilen ö¤retmen adaylar›n›n %46.1’i Anadolu ve dengi liselerden, %53.9’u ise
normal liselerden mezun olarak BEF’ne gelmifllerdir. Bu rakamlar, genel toplamda ne-
redeyse birbirine eflit say›labilir. Ancak mezuniyet da¤›l›mlar›n› bölümler baz›nda ele
ald›¤›m›zda karfl›m›za farkl› bir görünüm ç›kmakta ve bu eflitli¤in biraz daha bozul-
du¤u gözlenmektedir. Örne¤in, Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) bölümünün
%65.9’u Anadolu ve dengi lise mezunu iken Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) bö-
lümünün sadece %43.4’ü Anadolu lisesi mezunudur. 

Bu sonuç, öncelikle bölümler aras›nda ‹ngilizce seviyesi bak›m›ndan olduk-
ça ciddi farkl›l›klar oldu¤unu göstermektedir. Bu iki bölümde ‹ngilizce derslerine
girecek olan ö¤retim eleman› aç›s›ndan bu sonucun oldukça büyük anlam› vard›r.
O da müfredat seçimidir. fiayet her iki bölümde de ayn› müfredat takip edilecek
olursa, ki ço¤u kez durum budur, bölümlerden birinin baflar›s› yüksek birinin bafla-
r›s› düflük ç›kacakt›r, veya daha basit bir müfredat seçildi¤ini düflünecek olursak
düflük seviyeli grup yeni bilgiler ö¤renerek ‹ngilizce seviyelerini gelifltirecek yük-
sek seviyeli grup ise önceden ö¤rendi¤i ve bildi¤i konular› tekrar etmekten öteye
geçemeyecektir. Tüm bunlar›n do¤al bir sonucu da e¤itim fakültelerindeki zorunlu
‹ngilizce derslerinin etkilili¤inin ve verimlili¤inin düflmesi anlam›na gelmesi ola-
cakt›r. Bu konuda yap›labilecek iyilefltirmeler çal›flman›n sonuç ve öneriler k›sm›n-
da tart›fl›lacakt›r. 

Yukar›da bahsedilen, bölümler aras› ‹ngilizce düzeyi farkl›l›klar› I. ve II. Ö¤-
retim ö¤retmen adaylar› baz›nda ele al›nd›¤›nda ise görünüm çok daha farkl›d›r. Bu
anlamda bölümler aras›ndaki ‹ngilizce düzeyi farkl›l›klar›, fark olman›n ötesine ge-
çip uçurum haline dönüflmektedir. Bunun en somut örne¤i ise Tablo 2’de görüldü-
¤ü gibi Sosyal Bilgiler I. Ö¤retim bölümü ile yine Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i II.
Ö¤retim bölümü aras›nda saptanan farkl›l›kt›r. Elde edilen veriler I. Ö¤retim ö¤ret-
men adaylar›n›n %43.4’ünün Anadolu ve dengi liselerden mezun olduklar›n›, II.
Ö¤retim ö¤retmen adaylar›n›n ise sadece %10.6’s›n›n Anadolu ve dengi liselerden
mezun oldu¤unu göstermektedir. Bu da bölümlerin I. ve II. ö¤retimleri aras›nda bi-
le uçurum olarak nitelendirilebilecek farkl›l›klar oldu¤unun bir göstergesidir. Her
ne kadar bu çal›flma Türkiye’deki di¤er e¤itim fakültelerini kapsam›yor olsa da bu
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BBööllüümm MMeezzuunn  OOlluunnaann  LLiissee TTooppllaamm  ÖÖ¤¤rreennccii  SSaayy››ss››

AAnnaaddoolluu  vvee  DDeennggii  NNoorrmmaall
LLiisseelleerr Liseler

SSaayy››ss››  YYüüzzddeessii SSaayy››ss›› YYüüzzddeessii

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) 33 %43.4 43 %56.6 76

S›n›f Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) 36 %57.1 27 %42.9 63

Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) 27 %65.9 14 %34.1 41

Türkçe Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) 20 %64.5 11 %35.5 31

Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i (I. Ö¤rt.) 16 %61.5 10 %38.5 26

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i (II. Ö¤rt.) 7 %10.6 59 %89.4 66

Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i (II. Ö¤rt.) 20 %47.6 22 %52.4 42

Genel Da¤›l›m Toplam› 115599 %%4466..11 118866 %%5533..99 334455



ve benzeri durumlar›n di¤er e¤itim fakültelerinde de söz konusu olabilece¤i düflü-
nülmektedir. 

‹kinci bölüme geçmeden önce, de¤inilmesi gereken bir temel konu daha bu-
lunmaktad›r. O da mezuniyet da¤›l›mlar›n›n bölüm içi bazda ele al›nmas›d›r. Bura-
dan elde edilecek veriler ve sonuçlar bize s›n›flar›n yap›s› hakk›nda bilgi verecektir
(homojen veya heterojen). Tablo 2 dikkatle incelenecek olursa, durumun flimdiye ka-
dar bahsedilenden çok da farkl› olmad›¤› hatta zaman zaman s›n›f yap›lar›n›n daha
farkl› oldu¤u göze çarpacakt›r. Örne¤in, Sosyal Bilgiler II. ö¤retim s›n›f›nda da¤›l›m›n
%10.6’ya karfl›n %89.4 olarak ortaya ç›kt›¤› gözlenmifltir. Türkçe ö¤retmenli¤i s›n›f›n-
da ise da¤›l›m %64.5’e karfl›n %35.5 olarak görünmektedir. Fen Bilgisi ö¤retmenli¤i s›-
n›f›nda ise yine bunlara benzer bir da¤›l›m görülmektedir; %61.5’e karfl›n %38.5. Ge-
rek burada sunulan gerekse Tablo 2’de görülen di¤er örnekler, bu çal›flmaya dahil edi-
len s›n›flar›n heterojen yap›ya sahip olduklar›n› göstermektedir. Bu bulgular›n yaban-
c› dil ö¤retimi aç›s›ndan oldukça önemli sonuçlar› bulunmaktad›r. Çünkü heterojen
s›n›flarda birçok sorunla karfl›lafl›lmakta ve bu da dersin verimlili¤ini düflürebilmek-
tedir. 

Ur’un da (1996) öne sürdü¤ü gibi, heterojen s›n›flar›n içinde farkl› bilgi ve be-
ceriye sahip ö¤renciler yer al›r. Homojen s›n›flarda ise eflit olmasa bile benzer düzey-
de bilgi ve beceriye sahip ö¤renciler bulunur. Heterojen s›n›flar›n tan›mlanmas›nda
kullanabilece¤imiz bir baflka tan›mda “karma-becerili” (mixed ability) s›n›flard›r. Bu
tür s›n›flar›n temel özelli¤i, ayn› s›n›fta bulunan ö¤rencilerin ö¤retilen yabanc› dilde-
ki becerilerinin aras›nda gözle görülebilir, önemli bir fark olmas›d›r. Örne¤in, bu ça-
l›flmada ayn› s›n›fta bulunan farkl› liselerden mezun olan ö¤rencilerin bilgi ve beceri-
lerinde anormal farkl›l›klar görülmüfltür. Çal›flmaya konu olan üniversite 1. s›n›flar›n-
da ifllenen ‹ngilizce dersleri aç›s›ndan bu tespitin önemli etkileri bulunmaktad›r. He-
terojen yap›ya sahip olan s›n›flarda gözlemlenen ö¤renci farkl›l›klar›ndan baz›lar›n›
flu flekilde s›ralamak mümkündür (Ur, 1996,304):

• Dil ö¤renme becerisi

• Dil bilgi ve becerisi

• Ö¤renme sitili

• Yabanc› dile karfl› sergilenen tutum

• Güven

• Motivasyon

• Derse gösterilen ilgi, ve konuya duyulan merak ve istek 

Ö¤rencilerin aras›ndaki bu tür farkl›l›klar, birçok aç›dan bu s›n›flarda ö¤re-
tim sorunlar›na neden olmakta, ve bunun bir sonucu olarak da dersin etkilili¤i ve
verimlili¤i azalmaktad›r. Yabanc› dil ö¤retmenlerinin heterojen yap›ya sahip s›n›f-
larda karfl›laflt›klar› baz› ö¤retim problemlerini flu flekilde özetlemek mümkündür
(Ur, 1996):

• Disiplin Sorunlar›: Bu tür s›n›flarda s›kça disiplin sorunlar›yla karfl›lafl›l›r ve
s›n›f›n kontrol edilmesi oldukça zordur. 
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• Ö¤rencilerin Derse ‹lgisi: Ö¤renciler dersten çabuk s›k›l›r; s›n›f›n tümünün
ilgisini çekecek olan konu ve aktivite bulmak zor hatta neredeyse imkans›z-
d›r.

• Tüm Ö¤rencilerin Etkili Ö¤renmeleri: Ö¤rencilerin hepsinin konuyu ayn›
anda, etkili bir flekilde ö¤rendiklerinden emin olmak güçtür, s›n›f içerisinde
anlat›lan konular ve yap›lan etkinlikler, birçok ö¤renci aç›s›ndan ya çok zor-
dur, ya da çok kolayd›r. 

• Ders Materyali (Müfredat) Seçimi: Her seviyeye uygun materyallerin sap-
tanmas› ve uygun müfredat›n seçimi oldukça zordur; ders kitaplar› ya da
materyaller genel olarak incelendi¤inde homojen yap›daki s›n›flar için ha-
z›rlanm›fl olduklar› ve sadece benzer veya ayn› seviyelerdeki ö¤renciler için
haz›rlanm›fl olduklar› hemen göze çarpmaktad›r. Bu durum uygun materyal
ve müfredat seçimini güçlefltirmektedir.

• Bireysel Fark›ndal›k: S›n›fta bulunan her ö¤rencinin gösterdi¤i ilerlemeyi
tespit etmek ve her birini tan›mak hem çok zaman al›c› hem de çok zordur;
çünkü s›n›flar kalabal›k ve ö¤renci farkl›l›klar› uç seviyelerdedir.

• Derse Kat›l›m: Ö¤rencilerin hepsinin derse kat›l›mlar›n› sa¤lamak oldukça
güçtür. Sorulan sorulara sadece konuyu iyi bilenler ve kendine güvenen bir-
kaç ö¤renci cevap vermektedir.

Yukar›da bahsedilen sorunlardan özellikle üç tanesi bu çal›flma yap›ld›¤› s›ra-
da, dersler devam ederken araflt›rmac›n›n dikkatini çekmifltir. Bunlardan birincisi ö¤-
rencilerin derse olan ilgisi konusudur. Tüm s›n›f›n ilgisini derse çekmek oldukça güç
ve zaman al›c› olmufltur. ‹kinci sorun ise, yine ilkiyle paralellik gösteren ders-içi akti-
vitelere kat›l›m›n sa¤lanmas› konusudur. Alt-seviyeli ö¤rencilerin ders-içi aktivitele-
re kat›l›mlar›n› sa¤lamak çok güç olmufltur. Bu ö¤renciler s›k s›k kendilerini di¤erle-
riyle karfl›laflt›rm›fl, ‹ngilizce bilmediklerini ve bu yüzden derse kat›lmaya çekindik-
lerini ve ‹ngilizce dersinden çok korktuklar›n› ifade etmifllerdir. Her ne kadar dönem
sonuna do¤ru bu endifle ve korkular›n› yenmifl olsalar ve belli oranlarda derse kat›l-
maya bafllam›fl olsalar da, bu kat›l›m istenilen düzeyde gerçekleflmemifltir. Üçüncü
sorun ise ders materyali seçimi konusudur. S›n›flar›n heterojen yap›da olmas›ndan
dolay›, izlenecek olan ders kitab› seçimi oldukça zor olmufltur. Ve e¤er önümüzdeki
y›llarda da s›n›flar bu yap›dan kurtar›lmazsa ayn› veya benzeri sorunlarla karfl›lafl›la-
ca¤› bir gerçektir. Bu sorunlar›n çözümüne yönelik öneriler çal›flman›n sonuç ve öne-
riler k›sm›nda tart›fl›lacakt›r. 
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ÇÇaall››flflmmaayyaa  KKaatt››llaann  ÖÖ¤¤rreettmmeenn  AAddaayyllaarr››nn››nn  BBaaflflaarr››  DDüüzzeeyylleerrii  

TTaabblloo  33::  BBaaflflaarr››  DDüüzzeeyyii::  öönn--tteesstt  ssoonn--tteesstt  oorrttaallaammaa  ppuuaannllaarr››nn  tt--tteessttii  ssoonnuuççllaarr››  

Genel olarak bak›ld›¤›nda, araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin ön- ve son-test so-
nuçlar› aras›nda anlaml› bir art›fl oldu¤u Tablo 3’te sunulan verilerden aç›kça görül-
mektedir [ t(344)= 35,845, p<05]. Ö¤rencilerin dönem bafl›nda yap›lan ön-test puanla-
r›n›n aritmetik ortalamas› X= 18,68 iken, dönem sonunda yap›lan son-test puanlar›-
n›n aritmetik ortalamas›n›n X= 29,76’ya yükseldi¤i gözlenmifltir. Elde edilen bu bul-
gu, genel olarak de¤erlendirildi¤inde dönem boyunca izlenen müfredat›n ve kullan›-
lan ders yöntemlerinin ö¤rencilerin müfredat çerçevesinde ‹ngilizce bilgi düzeylerini
artt›rmada etkili oldu¤unu göstermektedir. Ayn› sonuçlar baflar› yüzdesi olarak ince-
lendi¤inde, ö¤rencilerin ön-test ‹ngilizce bilgi düzeylerinin %46,69 oldu¤u, son-test
baflar› ve bilgi düzeylerinin ise %74,38’e yükseldi¤i gözlenmifltir. Bu da yaklafl›k
%28’lik bir baflar› ve bilgi düzeyi art›fl› kaydedildi¤ini göstermektedir. S›n›flar›n hete-
rojen yap›da oldu¤u bir ortamda %74,38’lik bir baflar› ve bilgi düzeyi hiç de az›msa-
nacak bir düzey de¤ildir. Ancak bir önceki bölümde de de¤inildi¤i gibi, baflar› düzey-
lerini ciddi anlamda yükselten ö¤rencilerin ço¤u “normal liselerden” mezun olmufl
olan ö¤rencilerdir. Di¤er ö¤renciler ise daha çok bilgilerini pekifltirme ve pratik yap-
ma olana¤›na sahip olmufllard›r. Bu noktada flöyle bir öneri getirmek istiyorum: flayet
s›n›flar homojen yap›ya sahip olmufl olsalard› baflar› yüzdeleri çok daha yüksek ç›ka-
cak ve hem alt seviyeli grup hem de üst seviyeli grup bu dersten daha fazla verim el-
de edecekti. Bu genel yorumun ard›ndan biraz daha özele inerek bölümler baz›nda
baflar› oranlar› hakk›nda yorum yapmak bu noktada uygun olacakt›r. 

Bu ba¤lamda ise Tablo 3’teki veriler dikkatle incelendi¤inde I. Ö¤retim bölüm-
leri aras›nda Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i (SBÖ) ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce düze-
yi bak›m›ndan ön-test sonuçlar›na göre en geride olan bölüm oldu¤u hemen göze
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Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i 
(I. Ö¤retim) 

S›n›f Ö¤retmenli¤i 
(I. Ö¤retim) 

Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i 
(I. Ö¤retim) 

Türkçe Ö¤retmenli¤i 
(I. Ö¤retim) 

Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i 
(I. Ö¤retim) 

Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i 
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Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i 
(II. Ö¤retim) 

ÖÖllççüümm

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

Ön-test
Son-test

NN

345
345

76
76

63
63

41
41

31
31

26
26

66
66

42
42

XX

18,6783
29,7536

17,2105
28,3026

21,5714
31,9265

21,7561
32,5854

21,0323
32,3871

21,3846
32,2303

14,1364
25,4091

17,7143
29,6905

SS

7,27318
6,81782

7,22092
7,12371

7,15883
5,83337

7,33410
5,25345

6,13451
5,23245

6,90552
5,28627

4,97033
7,36515

7,30615
6,07870

ssdd

344

75

62

40

30

25

65

41

tt

-35,845

-14,882

-15,774

-13,152

-12,913

-10,578

-14,859

-13,193

pp

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000



çarpmaktad›r. Bu bölümün ön-test puanlar›n›n aritmetik ortalamas› X= 17,21 (%43,02)
olarak saptanm›flt›r. Bu ortalaman›n genel ön-test aritmetik ortalamas›n›n (X= 18,68,
%46,69) da alt›nda olmas› yine göze çarpan önemli bir bulgudur. Asl›nda Tablo 2 in-
celendi¤inde bu bulgunun hiç de tesadüfi olmad›¤› görülmekte, bu bölüm ö¤rencile-
rinin sadece %43,4’ünün Anadolu ve dengi liselerden mezun oldu¤u görülmektedir.
Bu sonuç da mezun olunan lise tipiyle ‹ngilizce baflar› düzeyi aras›nda do¤ru orant›
oldu¤unu göstermektedir. Bu sonucun daha somut bir örne¤i biraz sonra incelenecek
olan Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i ö¤retmen adaylar›n›n verileri tart›fl›l›rken ortaya ç›-
kacakt›r. SBÖ ö¤retmen adaylar›n›n son-test sonuçlar›na göre ise aritmetik ortalama-
s› X= 28,30 (%70,75) olarak saptanm›flt›r. Her ne kadar bu sonuç da genel baflar› orta-
lamas›n›n (X= 29,75, %74,38) gerisinde ise de, SBÖ ö¤retmen adaylar›n›n kat ettikleri
baflar› düzeyindeki art›fl yüzdesi yaklafl›k %27,8 d›r. Ön-test sonuçlar›na göre en geri-
de olan bu bölümün baflar› yüzdesi art›fl› I. Ö¤retim Bölümleri aras›nda ikinci s›rada-
d›r. Bu sonuç da az önce de¤inilen, normal lise mezunlar›n›n bu dersten daha çok ve-
rim ald›klar› yönündeki görüflü daha da pekifltirmektedir. Ancak salt baflar› baz›nda
bak›ld›¤›nda SBÖ ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce bilgi düzeyi yine di¤er bölümlerden
daha düflük ç›kmaktad›r. Bu da mezun olunan lise tipinin ‹ngilizce bilgi düzeyini
do¤rudan etkiledi¤i görüflünü iyice pekifltirmektedir. 

I. Ö¤retim bölümleri aras›nda Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i (OÖÖ) ö¤retmen
adaylar›n›n ise ‹ngilizce düzeyi bak›m›ndan ön-test sonuçlar›na göre en ileri seviye-
de olan bölüm oldu¤u hemen göze çarpmaktad›r. Bu bölümün ön-test puanlar›n›n
aritmetik ortalamas› X= 21,75 (%54,39) olarak saptanm›flt›r. Bu ortalaman›n genel ön-
test aritmetik ortalamas›n›n (X= 18,68) üstünde oldu¤u gözlemlenmifltir. Burada da
mezun olunan lise tipiyle ‹ngilizce baflar› düzeyi aras›ndaki do¤ru orant› hemen dik-
katimizi çekmektedir. Zira, OÖÖ ö¤retmen adaylar›n›n yaklafl›k %66’s› Anadolu ve
dengi liselerden mezun olmufllard›r. OÖÖ ö¤retmen adaylar›n›n son-test sonuçlar›na
göre ise aritmetik ortalamas› X= 32,58 (%81,46) olarak saptanm›flt›r. Bu sonuç da ge-
nel baflar› ortalamas›n›n (X= 29,75) üstündedir. Dolay›s›yla ön-test’e önde giren
OÖÖ’nin baflar›s›n›n son-test sonuçlar›na da yans›d›¤› görülmektedir. Ancak baflar›
düzeyindeki art›fl yüzdesine bak›ld›¤›nda OÖÖ’nin befl I. Ö¤retim bölümü aras›nda
4. s›rada oldu¤u görülmektedir. Her ne kadar bu bölüm ‹ngilizce düzeyi en yüksek
bölüm olsa da baflar› düzeyi art›fl› ba¤lam›nda di¤er 3 bölüm kadar baflar›l› olama-
m›flt›r. Asl›nda bu sonuç da daha önceden de¤inilen, Anadolu ve dengi lise mezunla-
r›n›n bu derste daha ziyade önceki bilgilerini pekifltirdikleri görüflünü desteklemek-
tedir. 

Genel olarak, I. ö¤retim bölümlerini ön-test puanlar›n›n aritmetik ortalamas›-
na göre baflar› anlam›nda s›ralayacak olursak flu durum görülmektedir: OÖÖ, S›n›f
Ö¤retmenli¤i (SÖ), Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i (FBÖ), Türkçe Ö¤retmenli¤i (TÖ), ve
SBÖ. Son-test puanlar›n›n aritmetik ortalamas›na göre bak›ld›¤›nda ise durum biraz
farkl›l›k göstermektedir: OÖÖ, TÖ, FBÖ, SÖ, ve SBÖ. Her iki durumda da en geride
olan SBÖ ö¤retmen adaylar›, bulgular baflar› düzeyindeki art›fl yüzdesi bak›m›ndan
ele al›nd›¤›nda 2. s›rada yer almaktad›r. Bu durum da bu ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngi-
lizce baflar› düzeyleri artt›rmada baflar›l› olduklar› anlam›na gelmektedir. Baflar› dü-
zeyindeki art›fl yüzdesi bak›m›ndan genel görünüm flu flekilde ortaya ç›kmaktad›r:
TÖ (%28,39), SBÖ (%27,8), FBÖ (%27,1), OÖÖ (%27), ve SÖ (%25,9). 

II. ö¤retim bölümlerinden ise SBÖ ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce düzeyi ba-
k›m›ndan ön-test sonuçlar›na göre OÖÖ’den daha geride oldu¤u görülmektedir. Bu
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bölümün ön-test puanlar›n›n aritmetik ortalamas› X= 14,13 (%35,34) olarak saptan-
m›flt›r. Bu ortalaman›n da genel ön-test aritmetik ortalamas›n›n (X= 18,68) alt›nda ol-
mas› yine göze çarpan önemli bir bulgudur. Burada yine bu bölüm ö¤rencilerinin me-
zuniyet da¤›l›mlar›na göz atmak gerekmektedir. Tablo 2 incelendi¤inde SBÖ ö¤renci-
lerinin sadece %10,6’s›n›n Anadolu ve dengi liselerden mezun oldu¤u görülmektedir.
Yine hemen göze çarpan bir bulgu da bu bölümün I. Ö¤retimiyle II. Ö¤retimi aras›n-
daki ‹ngilizce düzeyi baflar›s›n›n aras›ndaki farkl›l›kt›r. Bu farkl›l›¤› do¤rudan mezu-
niyet da¤›l›mlar›yla aç›klamak bu nedenle do¤ru bir tespit olacakt›r. SBÖ ö¤retmen
adaylar›n›n son-test sonuçlar›na göre ise aritmetik ortalamas› X= 25,41 (%63,52) ola-
rak saptanm›flt›r. Ön-test sonuçlar›n›n son-test sonuçlar›n› da etkiledi¤i görülmekte-
dir. Zira SBÖ 2. ö¤retimi 1. ö¤retime k›yasla hem ön-test hem de son-test sonuçlar› ba-
k›m›ndan geride kalm›flt›r. Ancak baflar› düzeyindeki art›fl anlam›nda incelendi¤inde
2. ö¤retim ö¤retmen adaylar›n›n %28,18 ile 1. ö¤retimden daha baflar›l› bir sonuç el-
de ettikleri görülmektedir. 

II. ö¤retim bölümlerinden OÖÖ ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce düzeyi bak›-
m›ndan ön-test puanlar›n›n aritmetik ortalamas› X= 17,71 (%44,28) olarak saptanm›fl-
t›r. Bu ortalama da genel ön-test aritmetik ortalamas›n›n (X= 18,68) alt›ndad›r. Bu bö-
lüm ö¤rencilerinin de sadece %47,6’s› Anadolu ve dengi lise mezunudur. Dolay›s›yla
ayn› bölümün 1. ve 2. ö¤retimi aras›nda ‹ngilizce baflar› düzeyi bak›m›ndan farkl›l›k
saptanm›flt›r. OÖÖ ö¤retmen adaylar›n›n son-test sonuçlar›na göre ise aritmetik orta-
lamas› X= 29,69 (%74,22) olarak saptanm›flt›r. OÖÖ 2. ö¤retimi 1. ö¤retime k›yasla
hem ön-test hem de son-test sonuçlar› bak›m›ndan geride kalm›flt›r. Ancak yine bafla-
r› düzeyindeki art›fl anlam›nda incelendi¤inde 2. ö¤retim ö¤retmen adaylar›n›n
%29,94 ile 1. ö¤retimden daha baflar›l› bir sonuç elde ettikleri görülmektedir. Bu du-
rumda, 2. ö¤retim bölümlerinin genel ‹ngilizce bilgisi anlam›nda 1. ö¤retimlerinden
daha geride olduklar›, ancak baflar› düzeylerindeki art›fl anlam›nda ise 1. ö¤retimle-
rinden daha baflar›l› olduklar› saptanm›flt›r. 

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rman›n sonuçlar› genel olarak ele al›nd›¤›nda, gerek birinci ö¤retimdeki
gerekse ikinci ö¤retimdeki bölümlerde s›n›f yap›lar›n›n ‹ngilizce bilgi düzeyi bak›-
m›ndan heterojen oldu¤u görülmektedir. Bu sonucun ileriki y›llar için planlama yap›-
l›rken çok önemli etkileri bulunmaktad›r. Yabanc› dil derslerinin daha etkili ve verim-
li geçmesi isteniyorsa öncelikle yap›lmas› gereken s›n›flar›n bu heterojen yap›dan
kurtar›l›p, daha homojen bir yap›ya kavuflturulmas› gerekti¤idir. ‹lk bak›flta çok kar-
mafl›k ve bafl edilemez gibi görünen bu sorunun çözümü asl›nda göründü¤ü kadar
zor de¤ildir. 

Bu sorunun çözümüne yönelik iki yöntem önerilmektedir. Her iki yöntemin
de temel felsefesi ö¤retmen adaylar›n›n yabanc› dil bilgi seviyelerine göre gruplara
ayr›larak BEF’de kurlu sisteme geçilmesidir. Pratik olmas› aç›s›ndan ilk etapta ö¤ren-
cilerin sadece iki gruba ayr›lmalar› yeterli olacakt›r; alt-seviyeli grup ve üst-seviyeli
grup. Böylece farkl› gruplarla farkl› müfredat takip edilerek yabanc› dil derslerinden
daha fazla verim almak mümkün olacak, s›n›flar homojen yap›ya kavuflturularak ö¤-
renci motivasyonunu artt›rmak mümkün olacakt›r. Önerilen birinci yöntem, her aka-
demik y›l bafllang›c›nda yap›lacak olan “yabanc› dil seviye tespit s›nav›”n›n sonuçla-
r›na göre ö¤retmen adaylar›n›n iki gruba ayr›lmas› yöntemidir. Önceden belirlenecek
olan  baraj›n alt›nda kalan ö¤renciler alt-seviyeli grup, baraj› aflan ö¤renciler ise üst-
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seviyeli grup olarak ayr›labilir. Bunun yan› s›ra üstün baflar› gösteren ö¤renciler de
yabanc› dil dersinden muaf tutulabilir. Örne¤in, S.D.Ü.’de her y›l sene bafl›nda “ya-
banc› dil muafiyet s›nav›” yap›lmaktad›r. Ancak bu s›nava sadece isteyen ö¤renciler
kat›lmakta ve baraj› geçenler yabanc› dil derslerinden muaf tutulmaktad›r. Oysa ki bu
s›nava kat›l›m› mecbur tutup s›nav› ayn› zamanda ö¤rencileri gruplara ay›rmak için
de kullanmak pratik bir çözüm olabilir. 

Önerilecek olan ikinci yöntem ise bundan daha pratik bir çözüm yolu olacak-
t›r. Örne¤in, bu araflt›rmadan elde edilen veriler mezun olunan lise tipi ile ‹ngilizce
bilgi düzeyi aras›nda do¤ru orant› oldu¤unu göstermifltir. Dolay›s› ile “seviye tespit
s›nav›na” hiç gerek kalmaks›z›n, ö¤rencileri gruplara ay›rmak mümkündür. Anadolu
liseleri ve dengi lise mezunlar›n› üst-seviyeli gruba, normal lise mezunlar›n› ise alt-
seviyeli gruba dahil ederek bir çözüm yoluna gidilebilir. Örne¤in bu çal›flmaya kat›-
lan 345 ö¤retmen aday›n›n %46.1’i Anadolu ve dengi lise, %53.9’u ise normal liseler-
den mezun olarak buraya gelmifltir. ‹kinci yöntem uygulanm›fl olsa idi çal›flmaya ka-
t›lan ö¤retmen adaylar›n›n yaklafl›k yar›s› üst-seviyeli grup ve di¤er yar›s› da alt-se-
viyeli grup olarak belirlenebilirdi. Ancak az önce önerilen “yabanc› dil seviye tespit
s›nav›” yöntemi bu yöntemden daha sa¤l›kl› bir yöntemdir, çünkü her Anadolu ve
dengi lise mezunu eflit derecede yabanc› dil bilgisine sahip de¤ildir. Bu nedenle müm-
kün oldu¤u ölçüde, birinci yöntemin kullan›lmas› önerilmektedir. 

Bu araflt›rma BEF’de ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce bilgi sevi-
yelerini ortaya koymufl ve dönem sonunda elde ettikleri geliflim düzeyini göstermifl-
tir. Elde edilen veriler çal›flmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n ‹ngilizce bilgi ve bece-
rilerini önemli ölçüde gelifltirdiklerini göstermifltir. Örne¤in, ilk baflta %35,34 ile en
geride olan SBÖ (II. Ö¤rt.) bölümü ö¤retmen adaylar› baflar› seviyelerini %65,52’ye ç›-
karm›fllard›r. Burada öne sürmek istedi¤im bir iddia bulunmaktad›r, flayet daha önce
önerildi¤i gibi s›n›flar seviye gruplar›na ayr›lacak olursa ‹ngilizce dersinin verimlili-
¤inin artaca¤›n› ve ö¤rencilerin baflar› seviyelerinin de buna paralel olarak yükselece-
¤ini düflünmekteyim. Son olarak ise bu konu ile ilgili yap›lan araflt›rmalar›n az oldu-
¤unu ve araflt›rmac›lar› bu konuya e¤ilerek bu ve benzeri araflt›rmalar yapmaya da-
vet ediyorum. Unutmamal›y›z ki yabanc› dil ö¤renmek ö¤rencileri içinde yaflad›klar›
karmafl›k dünyaya haz›rlar. Yabanc› dil ö¤renmenin de¤eri sadece ifl ile ilgili avantaj-
lar olarak görülmemeli, di¤er insanlar› ve kültürleri anlamada sa¤layaca¤› boyutlar
da unutulmamal›d›r. 
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EEkk::  SS..DD..ÜÜ..  BBuurrdduurr  EE¤¤iittiimm  FFaakküülltteessii  ‹‹nnggiilliizzccee  TTeessttii

Ad›, Soyad› :
Bölümü :
Mezun Oldu¤u Lise :

Afla¤›daki Sorularda Do¤ru Cevab› Daire ‹çine Al›n›z:

1. “……?” Yes, I’m. Cevab›n› gerektiren soru nedir?
a) Is that your brother?  b)Are they Tom and Bruce?  
c) Are you Mr. Smith?        d) Is that your brother?

e) Where is he? 

2. Telefonda karfl›n›zdaki kiflinin kim oldu¤unu nas›l sorars›n›z?
a) Is your name Mary?        b) What is her name? 
c) Is that your wife?            d) Who is that, please?

e) Are you Micheal?

3. Resmi bir toplant›da ilk kez tan›flt›¤›n›z birine ne dersiniz? 
a) How is Mrs. Brown?         b) How do you do? 
c) Who’s that?                       d) How much is that? 

e) How do you spell your name?

4. Mr. Smith is Mary’s uncle. Alt› çizili sözcükler yerine hangi zamirler kullan›lma-
l›d›r? 
a) he/her    b) he/his    c) his/his    d) she/her     e) my/they 

5. “…….” Yes, of course. Cevab›n› gerektiren soru nedir?
a) Let’s go to the seaside?     b) Can I help you?
c) Can you help me?           d) Shall we watch T.V.? 

e) I can help you?

6. Let’s have dinner tonight. Cümlesine nas›l cevap verirsiniz?
a) No, you can’t         
b) Yes, please    
c) Shall we have dinner together? 
d) Can you help me?     
e) Yes, let’s

7. Size “Where is the bank?” diye soruldu¤unda, yerini bilmiyorsan›z ne dersiniz? 
a) It’s on the corner             b) It’s not here    
c) It’s opposite the hotel   d)I’m sorry, I don’t know

e) I think you can

8. “…….?” There is a hotel in East street. Cevab›n› gerektiren soru nedir? 
a) Is that a hotel?    b) Where is the hotel?
c) Where are you going?    d) Is the bank near the hotel?     

e) Which hotel is that? 
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9. They came from….USA on….3rd of June. Boflluklara ne gelmelidir?  
a) the/the    b) the/a    c) an/the    d) an/an    e) —/the 

10. Hasan isn’t…..his room, he’s…..the school. Boflluklara ne gelmelidir? 
a) in/in    b) at/at    c) from/at    d) at/in    e) in/at

11. “Saat 3 ü 20 geçiyor” cümlesinin ‹ngilizce karfl›l›¤› nedir?
a) It’s twenty to three           b) It’s twenty past three
c) It’s quarter past three       c) It’s three o’clock

e) It’s ten past three

12. The train arrives….Burdur….11 and leaves….‹zmir. boflluklara ne gelmelidir?
a) from/in/to      b) to/in/from      
c) in/at/on        d) in/at/for      

e) from/at/for 

13. Give me……glasses. Bofllu¤a ne gelmelidir?
a) this    b) that    c) those    d) a    e) one

14. What do you think of Burdur? Sorusuna kesinlikle hofllanmad›¤›n›z› nas›l söy-
kersiniz?
a) I don’t like it at all    b) I don’t like it very much
c) I don’t like it    d) Not very much    

e) No

15. “Which do you prefer?” I prefer cola….ayran” Bofllu¤a ne gelmelidir?
a) an    b) of    c) for    d) in    e) to 

16. Have you got….sugar? Yes, I have….packet. Boflluklara ne gelmelidir?
a) some/some       b) any/any       c) any/a        d) any/some         e) any/two

17. Have you got….friends in England? Yes, I’ve got….friend there. Boflluklara ne
gelmelidir? 
a) some/a         b) any/a         c) none/one         d) some/one       e) any/some 

18. She……goes shopping. Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) every day      b) sometimes      c) yesterday     d) at weekends       e) tomorrow

19. I’m waiting….the bus. Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) to    b) of    c) under    d) for    e) at 

20. “Can I speak to Mr. Smith?” Sorusunun cevab› ne olmal›d›r? 
a) I’m sorry he’s not in      b) No, you can’t
c) I think so           d) It doesn’t matter

e) Vey well, thank you
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21. Ahmet is 24 years old. Hasan is 20 years old. Bu durumda hangisi do¤rudur?
a) Hasan is older than Ahmet    b) Ahmet is younger than Hasan    
c) Ahmet is older than Hasan d) Ahmet is taller than Hasan    

e) Ahmet is heavier 

22. “What shall we do this evening?” Sorusunun cevab› hangisi olmal›d›r?
a) No, let’s not    b) Yes, let’s    
c) Let’s watch TV d) I don’t like TV    

e) OK, let’s

23. Which flor is room 103….? Bofllu¤a ne gelmelidir?
a) in    b) at    c) of    d) up    e) on

24. “…..?” I’ve been to London. Soru ne olmal›d›r?
a) Where have you been?    b) Where are you?  
c) Where did you go?        d) Where will you go?

e) What have you got? 

25. I will be in Antalya next month. Cümlesinin Türkçesi nedir?
a) Geçen ay Antalya’ya gittim    b) Gelecek ay Antalya’da olaca¤›m    
c) Gelecek ay Antalya’da olmal›y›m    d) Gelecek y›l Antalya’da olaca¤›m

e) Gelecek hafta Antalya’da olaca¤›m    

26. The train….the station fifteen minutes ago. Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) will leave      b) leaves      c) has left      d) left           e) is leaving 

27. Where were you last week? Sorusunun cevab› ne olmal›d›r?
a) I will be back                          b) I am in England    
c) I was back from holidays    d) I was on holiday          

e) I was very happy 

28. “…...?” Wool. Soru ne olmal›d›r?
a) What is it made of?    b) How much is it?
c) What colour is it?      d) What size is it?

e) Is it wool?

29. How much are the books? They cost 10 YTL….  Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) many    b) some    c) one    d) every    e) each 

30. “It’s very small” cümlesinin sorusu ne olmal›d›r?
a) What is it?           b) What is the matter with you?
c) What are you doing?      d) How much is it?

e) How big is Burdur?

31. “……?” Yes, please. Soru ne olmal›d›r?
a) What do you want?    b) Do you want some tea? 
c) What does it look like?  d) What would you like? 

e) Do you want tea or milk?
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32. He….goes fishing on weekdays, but he….goes on Sundays. Boflluklara ne gelme-
lidir?
a) usually/usually      b) never/never    
c) always/never d) always/often     

e) often/often  

33. Hasan….a lot of books. He….one now. Boflluklara ne gelmelidir? 
a) buys/reads    b) buy/read    
c) buys/is reading         d) is reading/buys    

e) is buying/reading 

34. Which town do you live….? Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) on    b) at    c) in    d) from    e) of

35. What’s the matter with you? Cevap ne olmal›d›r? 
a) You took a pill    b) I’ve a headache     
c) You look ill         d) I’m very happy    

e) I can help you 

36. I….dance, but I….sing. Boflluklara ne gelmelidir? 
a) can/can’t    b) can/must    c) can’t/mustn’t    d) —/can’t    e) have to/have to 

37. You can go…..foot. Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) by    b) at    c) over    d) on    e) of 

38. This is….book, that’s…. . Boflluklara ne gelmelidir? 
a) us/our       b) your/her       c) mine/our        d) my/his       e) my/your

39. I’ve read the book….2 o’clock. Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) now    b) yet    c) ago    d) for    e) since

40. I haven’t been to Paris…. . Bofllu¤a ne gelmelidir? 
a) just    b) since    c) yet    d) for    e) never
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THE DIFFERENCES BETWEEN TEACHER CANDIDATES
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AND

IDENTIFYING THEIR LEVELS OF SUCCESS: 
THE EXAMPLE OF BURDUR FACULTY OF EDUCATION

Mustafa fiEV‹K*

AAbbssttrraacctt

The English course is taught for two terms as a compulsory course at the
faculties of education in Turkey. This study has been carried out in order to
determine the current levels of English of the teacher candidates and their levels
of success at the end of the term, taking the schools they graduated from into
consideration. A total of 345 teacher candidates, who are currently studying at
five different departments at the Burdur Faculty of Education  have participated
in this study. The study continued during the fall term of the 2004-2005 acade-
mic year. The data obtained from the study show that the teacher candidates
improved their levels of English at the end of the term. However, it is mentio-
ned that the classes are heteregenous as no level of classification has been made
and that this might have negative effects over the efficacy of English courses.
Some recommandations towards the solution of this problem are also offered.
Finally, minor subject applications are discussed and it is suggested that the
minor-subject regulations are to be reconsidered. 
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