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ÖNSÖZ 
 

Küreselleşen dünyamızda, kültürel paylaşımların ve karşılıklı 

hoşgörünün artırılması ile yaşam boyu öğrenmenin hayata geçirilmesi temel 

anlayışlardan biri olmuştur. Çok kültürlülüğün ve karşılıklı anlayışın artırılması 

için çok dilliliğin teşvik edilmesi esas alınmıştır. Bu sebeple dil öğrenimi ve 

öğretiminin önemi giderek artmış ve dil öğrenimi ve öğretiminde standartların 

oluşturulması gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda Avrupa Konseyi 

kapsamında dil eğitim politikaları geliştirilmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu, 

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin geliştirdiği en yaygın dil eğitim politikası 

projesidir. Avrupa Dil Portfolyosu ile dil öğreniminde öğrenen merkezli 

uygulamalarla beraber hem süreç hem ürün odaklı ölçme değerlendirme 

yöntemlerinin kullanımı önem kazanmıştır. Öğrenenin kendini 

değerlendirmesi, öğretim sürecine aktif katılması ve öğrenen özerkliğinin ön 

plana çıkması Avrupa Dil Portfolyosu’nun temel özellikleridir. Portfolyo, 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayalı bir değerlendirme 

sistemidir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, Avrupa’da ortak 

bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, 

ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği tarafından gerekli 

görülen Dil Portfolyosu’nun içerdiği ilkelerin, Avrupa Birliği üyeliği yolunda 

adım atan Türkiye’de de tanınması ve Türkiye’nin eğitim sistemine 

uyarlanması önem taşımaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, bu araştırma ile 

Avrupa Dil Portfolyosu’nu tanıtmak ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun teknik 

özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. 

 

Bu araştırmanın gerçekleşmesine katkıda bulunanlar içinde öncelikle 

tez çalışması danışmanım ve değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Nizamettin Koç’a 
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ÖZET 
AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI ÖZ 

DEĞERLENDİRME FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 
 

 

Küçükali, Olga Ekin 

Yüksek Lisans, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nizamettin Koç 

Haziran 2009, X-108 sayfa 

 

 

Bu çalışmada Avrupa Dil Portfolyosu’nun bir bölümü olan Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme 

Formu’nun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin veriler elde etmek amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Test of English As a Foreign Language (TOEFL) testini almış 

bireylere uygulanan Öz Değerlendirme Formu puanları ile aynı bireylerin 

TOEFL testinden aldıkları puanlar karşılaştırılarak Öz Değerlendirme 

Formu’nun bireylerin İngilizce okuduğunu ve dinlediğini anlama dil becerilerini 

yansıtma derecesi incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli niteliğinde olan 

araştırmanın araştırma grubu TOEFL testini almış 152 bireyden oluşmaktadır. 

Bireylerin, TOEFL okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama alt testlerinden 

aldıkları puanlarla Öz Değerlendirme Formu’ndan elde edilen veriler Cramer’s 

V testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda bireylerin 

öz değerlendirme sonuçları ile ilgili TOEFL alt testlerinden edindikleri puanlar 

arası ilişkinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. İlişki derecelerinin 0,51 ile 0,38 

olarak belirlenmiş olması Öz Değerlendirme Formu’nun geçerliğine ilişkin 

önemli bir göstergedir. Araştırmada ayrıca test - tekrar test yöntemi 

kullanılarak Öz Değerlendirme Formu’nun güvenirliğine ilişkin veriler elde 

edilmiştir. Öz Değerlendirme Formu bir ay arayla 91 bireye uygulanmış ve bu 

uygulamalardan elde edilen veriler arasındaki ilişkiler Cramer’s V testi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında 

çözümlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Öz Değerlendirme 

Formu’nun iki farklı zamanda uygulanması sonucunda; okuduğunu anlama, 

dinlediğini anlama, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazılı anlatım olmak 
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üzere her bir alt boyutta bireylerin öz değerlendirme verileri arasındaki ilişki 

değerleri 0,14 ile 0,94 arasında değişmektedir. Bu değerlerin α 0,05 

düzeyinde okuduğunu anlama alt boyutu dışında tüm alt boyutlar için 

istatistiksek bakımdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı, Öz Değerlendirme Formu, Test of English As a Foreign 

Language (TOEFL) 



 

vi 
 

ABSTRACT 
A RESEARCH ABOUT THE TECHNICAL PROPERTIES OF COMMON 

EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES SELF 
ASSESSMENT GRID 

 
 

Küçükali, Olga Ekin 

Graduate, Department of Educational Measurement and Evaluation 

Supervisor: Prof. Dr. Nizamettin Koç 

June 2009, X-108 pages 

 

 

The aim of this study is to find out psychometric properties of the ‘Self 

Assessment Grid’ which is based on Common European Framework of 

Reference for Languages (CEF) and is also a part of The European Language 

Portfolio. The Self Assessment Grid was given to 152 students who have 

taken the Test of English As a Foreign Language (TOEFL). TOEFL Reading 

and TOEFL Listening scores of these students are compared with the data 

obtained from the same language skills of the Self Assessment Grid by 

computing Cramer’s V test. The study investigated that between the 

compared data sets there is a significant association. In addition, the Self 

Assessment Grid was given to 91 students twice within a month and the data 

gained from these two applications are analyzed. The analyzes are computed 

by using the SPSS programme. The result of the analyses has shown that for 

each language skill except reading; listening, spoken interaction, spoken 

production, writing; the association between the first and second data set vary 

in a range of 0,14 and 0,94 where these values are found significant at the α 

level 0,05.  

 

Key words: Common European Framework (CEF), European Language 

Portfolio (ELP), Self Assessment Grid, Test of English As a Foreign Language 

(TOEFL) 
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BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 
 
 

Bu bölümde araştırmanın problem durumuna, amacına ve önemine, 

araştırmayla ilgili varsayımlara, sınırlılıklara ve tanımlara yer verilmiştir. 

 

 

Problem 
 

Avrupa Birliği normlarına göre genç kuşak Avrupalıların en az üç dil 

bilerek yetişmeleri beklenmektedir. Bu amaçla, Avrupa Eğitim Komisyonu 

1995 yılında Avrupa Birliği vatandaşlarının anadillerinin dışında en az iki 

Avrupa dilini yeter düzeyde bilmelerini ilke olarak benimsemiş ve bu konuda 

bireylere yardım edilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Avrupa'da çok dilliliği yayma ve bunun üye ülkelerin eğitim politikalarına 

yansımasını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi’ne üye toplam 48 ülkede 

yürütülen en yaygın dil eğitim politikası projesi “Avrupa Dil Portfolyosu“ 

projesidir. Avrupa Birliği’nin maddi destek sağladığı bu projenin 2004-2005 

öğretim yılından itibaren tüm Avrupa Konseyi üye ülkelerinde uygulanmasının 

yaygınlaştırılması planlanmıştır (Council of Europe, 2009).  

 

Bu proje ile Avrupa yurttaşları arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, 

değişik kültürlere saygı gösterilmesi, kültür ve dil farklılıklarının korunması, 

farklı ülkelerdeki dil öğretim programlarının birbirine uyumunun sağlanması ve 

dil öğretimine standartların getirilmesi amaçlanmaktadır.  
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Avrupa Dil Portfolyosu öğrenenin şahsına ait bir dosyadır ve bireylerin 

okul içinde ya da dışında yabancı dil öğrenimi süreci boyunca kendilerinin 

hangi düzeyde ve hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini kavrayabilmelerini 

ve planlamadan değerlendirmeye kadar tüm yabancı dil öğretimi sürecine 

katılımlarını sağlayan bir araçtır. Avrupa Dil Portfolyosu (ADP), Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayalı bir değerlendirme sistemidir. Bu 

değerlendirme sistemi, dinleme, okuma, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma ve 

yazma becerilerine dayalı, A1 - A2 (Başlangıç Düzeyi), B1 - B2 (Orta Düzey) 

ve C1 - C2 (İleri Düzey) düzeylerinden oluşmaktadır (Demirel, 2004). 

 

Avrupa Dil Portfolyosu; Dil Pasaportu, Dil Öğrenim Geçmişi ve Dil 

Dosyası olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Dil Pasaportu bireyin dil 

yeterliliklerinin, kültürler arası deneyimlerinin bir kaydıdır. Dil Pasaportu’nun 

içeriğini, Dil Becerileri Profili, Dil Öğrenimi ve Kültürlerarası Deneyimlerin 

Özeti, Sertifika ve Diplomaların Kaydı, Öz Değerlendirme Formu 

oluşturmaktadır. Dil Öğrenim Geçmişi dil öğrenme sürecinin ayrıntılı bir 

biçimde kişisel olarak kaydedilmesidir. Dil öğrenim öyküsü, dil öğrenim 

sürecini değerlendirme, dil ve kültürlerarası deneyimlerin ve kişisel dil 

başarılarının yer aldığı bölümdür. Dil Dosyası bireyin öğrendiği yabancı 

dillerde aldığı tüm belgelerin yer aldığı bölümdür (Demirel, 2005). 

  

 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (Common European 
Framework of References for Languages, CEF)  
 

Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı oluşturmayı ve 

yabancı dil öğretiminde standart, ortak ölçütleri temel alan bir değerlendirme 

aracı geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa 

Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa 

ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, 

yabancı dil öğretimi ve öğrenme düzeyleri için geçerliği onaylanmış dil 

yeterliliği ölçütlerini içeren Öz Değerlendirme Formu EK 1’de verilmiştir. 
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Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nın yabancı dil 

öğreniminde temel olarak ele aldığı kavramlar; öğrenen özerkliği (learner 

autonomy), öz değerlendirme (self-assessment), öğrenmeyi öğrenme 

(learning to learn) ve kültürlerarası deneyim (cross-cultural experience) 

olmuştur (Little, 1999). 

 

 

Avrupa Dil Projesi’nin Türkiye'de Uygulanması 
 

Mayıs 2003’te Türkiye’de Ankara Üniversitesi, TÖMER Türkçe ve 

Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yetişkinler için 

hazırlanan Dil Portfolyosu Avrupa Konseyi, Modern Diller Bölümü tarafından 

incelenmiş, Avrupa Konseyi dil öğrenme standartlarına uygun bulmuş ve 

56.2004 onay numarası ile bu projeyi tescil (akredite) etmiştir. Akredite edilen 

Avrupa Dil Portfolyosu’nun CD biçiminde elektronik kopyası da hazırlanmış, 

yabancı dil öğretmenlerinin ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 

Yetişkinler için hazırlanan Portfolyo’nun yanı sıra 15-18 yaş grubu için de bir 

model oluşturulmuş ve bu model 47.2003 onay numarası verilerek akredite 

edilmiştir (Demirel, 2005). 

 

Türkiye’de, 10-14 yaş grubu çocuklar için Avrupa Konseyi Dil 

Politikaları Bölümü’nce 79.2006 ve 80.2006 onay numarası ile onaylı iki adet 

Avrupa Dil Portfolyosu geliştirilmiştir. Bunlardan birincisi, özel okullarda 

okuyan öğrencilere yönelik A1, A2, B1, B2 düzeylerinde İngilizce ve Almanca 

dillerinde hazırlanan Bilfen Modeli; ikincisi ise devlet okullarında okuyan 

çocuklar için A1ve A2 düzeylerinde ve İngilizce hazırlanmış olan Millî Eğitim 

Modelidir. Ayrıca 5-9 yaş grubu çocuklar için 85.2007 onay numaralı Avrupa 

Dil Portfolyosu Bilfen Modeli bulunmaktadır (Mirici, 2006). 

 

 Türkiye’de Avrupa Dil Portfolyosu’nun bir bölümü olan ve Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme 

Formu’nun tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması, yabancı dil 

eğitimindeki gelişmelere ayak uydurabilmek açısından önemlidir. Bu 

araştırmanın problemi dildeki beceriler ve yeterlilik düzeylerinin tanımlandığı 
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Öz Değerlendirme Formu’nun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin veriler ortaya 

koymaktır. 

 

Öz Değerlendirme Formu’nun geliştirilmesinde temel alınan Avrupa 

Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na ilişkin Türkiye’de bazı çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu çalışmalar arasında, A2 düzeyi için yazma ve okuma 

becerisine yönelik eğitim programı önerileri, C1 düzeyi için okuma ve 

konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik izlence önerileri, yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde Ortak Ölçütler Çerçevesi’nin kullanımı sorunsalı 

bulunmaktadır. Öz Değerlendirme Formu’nun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin 

Türkiye’de yapılmış herhangi bir istatistiksel çalışmaya rastlanmamıştır. 

Formun Avrupa Dil Portfolyosu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 

Türkçe’ye çevirisinin ötesinde literatürde başka bir çalışma bulunamamıştır. 

  
Avrupa Dil Portfolyosu’nun önemi ve kullanımı giderek artmaktadır. 

Hem iş olanakları ve istihdam süreçlerinde hem de yabancı dil eğitimine ilişkin 

program geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulmasında Avrupa Dil 

Portfolyosu ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında 

geliştirilen Öz Değerlendirme Formu yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa 

Dil Portfolyosu’nun Türkiye’de kullanımı yaygınlaşmaya ve bu konudaki 

farkındalık artmaya başlamıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programı’nın ve bu kapsamda geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun da 

Türkiye’de tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Yabancı dil düzeyi tespitine 

uluslar arası bir standart getiren Öz Değerlendirme Formu’nun geçerliğine ve 

güvenirliğine ilişkin kanıtlar elde etmek bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. Öz Değerlendirme Formu ile ilgili program geliştirme 

uzmanları ve dilbilimciler tarafından çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla 

beraber Formun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin yapılan bir çalışmaya 

rastlanmadığından bu alanda araştırma yapma gerekliliği bulunmaktadır. 
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Amaç 
 

Bu araştırmanın amacı Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı 

kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun geçerlik ve güvenirliğine 

ilişkin veriler elde etmektir. Bu amaçla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

katılımıyla test - tekrar test yöntemi ile Öz Değerlendirme Formu’nun 

güvenirlik kapsamında kararlılığına ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Aynı 

araştırma grubuna Aralık 2008’de TOEFL’ı almış bireylere uygulanan Öz 

Değerlendirme Formu puanları ile aynı bireylerin TOEFL’dan aldıkları puanlar 

karşılaştırılarak Öz Değerlendirme Formu’nun bireylerin İngilizce okuduğunu 

ve dinlediğini anlama dil becerilerini yansıtma derecesi incelenmiştir.  

 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

 

1. Öz Değerlendirme Formu’nun; 

 

a. dinlediğini anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin TOEFL 

puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

b. okuduğunu anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin TOEFL 

puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

2. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında 

geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun güvenirliği ne düzeydedir? 

 
 

Önem 
 

Avrupa Dil Portfolyosu, küreselleşen dünyamızda, kültürel 

paylaşımların ve karşılıklı hoşgörünün artırılması ile yaşam boyu öğrenmenin 

hayata geçirilmesi amacını taşımaktadır. Bu dosyanın, Avrupa Birliği üye 

ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkı, iş bulma olanakları vb. alanlarda 
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bireylere çeşitli avantajlar sunması öngörülmektedir. Avrupa Birliği tarafından 

gerekli görülen Dil Portfolyosu’nun içerdiği ilkelerin, Avrupa Birliği üyeliği 

yolunda adım atan Türkiye’de de tanınması büyük önem taşımaktadır.  

 

Eğitim ve öğretimdeki yenilikler doğrultusunda yabancı dil öğrenimi ve 

öğretiminde de değişiklikler meydana gelmiştir. Öğrenen merkezli 

uygulamalarla beraber hem süreç hem ürün odaklı ölçme değerlendirme 

yöntem ve tekniklerinin kullanımı önem kazanmıştır. Öz değerlendirme ile 

bireylerin farkındalık düzeyleri artar ve kendilerini nesnel bir gözle ele alırlar. 

Bireyler kendi performanslarındaki güçlü ve gelişime açık yönleri fark ederek 

değerlendirme sürecine doğrudan katılmış olurlar, bu durum da bireylerin 

öğrenmeye karşı güdülenmişlik düzeylerini artırır. Öz değerlendirme; karar 

verme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerin 

ve sorumluluk alma, öz denetim, öz planlama gibi becerilerin kazanılmasına 

katkı sağlar. Kişisel gelişime katkı sağladığı gibi, öz değerlendirme geribildirim 

sisteminin çok boyutlu olmasını da sağlamaktadır. Öğrenenin kendini 

değerlendirmesi, öğretim sürecine aktif katılması ve öğrenen özerkliğinin ön 

plana çıkması Avrupa Dil Portfolyosu’nun ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı’nın temel özellikleridir. Bu değerlendirme sisteminin ve bu 

sistemde kullanılan araçların incelenerek tanıtılması ve Türkiye’nin eğitim 

sistemi ile ilişkilendirilmesi yararlı olacaktır. 

 

 

Sınırlılıklar 
 

1. Bu araştırmada karşılaştırılan Öz Değerlendirme Formu puanları ile 

TOEFL puanları sadece okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerileri 

ile sınırlandırılmıştır. Öz Değerlendirme Formu’nun geçerlik ve güvenirliğine 

ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla Formun tüm alt boyutlarının (okuduğunu 

anlama, dinlediğini anlama, konuşma, yazılı anlatım) ele alınarak bir araştırma 

yapılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak Form’dan elde edilen verilerle 

TOEFL iBT (TOEFL İnternet Based Test) testinden elde edilen puanların 

karşılaştırılmasıyla mümkündür. Ancak TOEFL iBT sonuçları bireylerin şahsi 
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posta adreslerine gönderilmektedir. Bu bireylere tek tek ulaşılması çok zaman 

alacağı için bu ideal gerçekleştirilememiştir.  

 

2. Araştırma 2008 Aralık ayında TOBB ETÜ’de TOEFL’ı alan bireyler 

ile sınırlıdır. Bu sınırlılığın nedeni Ankara’da TOEFL’ı kurumsal olarak 

uygulayan ve test sonuçlarına toplu olarak ulaşılabilen tek kurumun TOBB 

ETÜ olmasıdır.  

 

3. Öz Değerlendirme Formu’ndan elde edilen veriler, ulusal bir yabancı 

dil testinden elde edilecek puanlarla karşılaştırılmak istenmişse de Form’dan, 

okuduğunu anlama, dinlediğini anlama gibi becerilere yönelik ayrı ayrı veri 

elde ediliyor olması, ulusal yabancı dil testlerinden ise yabancı dil yeterliğine 

ilişkin genel bir puan elde edilmesinden kaynaklanan yapı farklılığı nedeniyle 

bu ideal gerçekleştirilememiştir. 

 

 

Tanımlar 
 

 Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen 

Öz değerlendirme Formu ile ilgili yapılan literatür taramasında, Öa 

Değerlendirme Formu için ölçek (the scale), tablo, çizelge gibi ifadelerin 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada işevuruk tanım olarak yabancı dil 

yeterlik ölçütleri çerçevesinde geliştirilen ‘Öz Değerlendirme Formu’ ifadesi 

kullanılmıştır. 

 

Araştırma kapsamında kullanılan durum belirleme, öğrenen özerkliği, 

öz yansıtma, kendini değerlendirme (öz değerlendirme), beceri ve portfolyo 

(gelişim dosyası) gibi bazı tanımlar aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

 

Durum Belirleme: Durum belirlemede ölçme sonuçlarının ölçülen 

özellik ile ilgili bilgi vermesi ve bu sonuçların yargıya varmaktan çok var olan 

durumu betimleyerek yönlendirme amaçlı kullanılması söz konusudur (Kutlu, 

Doğan ve Karakaya 2008). 
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Bu araştırmada bireylerin yabancı dil düzeylerinin ortaya konulmasında 

Avrupa Dil Portfolyosu ve Portfolyo’yu oluşturan tüm bölümler ve Öz 

Değerlendirme Formu durum belirleme aracı olarak tanımlanmaktadır. 

Bireylerin yabancı dil seviyeleri ile ilgili veriler bireyler hakkında bir karar 

almaktan çok kendi düzeyleri hakkında betimlemelere ulaşma amacını 

gütmektedir. 

 

Öğrenen Özerkliği: Öğrenen özerkliği ve öz yansıtma kavramları 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nın temel aldığı görüşlerdir. 

Avrupa Dil Portfolyosu ve içerisindeki değerlendirme araçlarının 

geliştirilmesinde bu kavramlar esas alınmıştır. Öğrenen özerkliği dil öğrenimi 

açısından ele alındığında dil öğrenmeyi aktif ve bağımsız olarak 

uygulayabilmeyi, öğrenenin hangi dili öğreneceğine kendisinin karar vermesi 

ve yeni bir dili öğrenmeyi aktif ve bağımsız olarak gerçekleştirebilmesini ifade 

eder (Council of Europe, 2004). Öğrenen özerkliği öğrenmede sorumluluk 

alma, öğrenmede kendini yönlendirme yeteneği ve öz yansıtma gibi 

kavramları içermektedir. Öğrenmede sorumluluk alma öğrenenin kendisine ait 

bireysel çalışma planı ve programını dışarıdan yardım alarak ya da almadan 

geliştirip uygulayabilmesini içerir. Öğrenmede kendini yönlendirme öğrenenin 

yeni bir dili hangi yolla öğrenebileceğini kendisinin belirleyebilmesi ve çeşitli 

öğrenme durumlarında kendi bireysel stilini geliştirebilmesidir (Council of 

Europe, 1998). Şekil 1’de Holec’in şemasıyla “Öğrenen Özerkliği” kavramı 

şematik olarak özeti gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Holec’in Öğrenen Özerkliği Şeması (Holec, 1994) 

 

 
 

 

Avrupa Konseyinin “Modern Dillerde Öğrenen Özerkliği” olarak 

adlandırdığı kavram yukarıdaki şema üzerinden aşağıdaki tanımlarla 

açıklanmaktadır: 

 

Öğrenen Özerkliği: Holec’e (1994) göre dil öğrenmeyi aktif ve bağımsız 

olarak uygulayabilmeyi, öğrenenin hangi dili öğreneceğine kendisinin karar 

vermesi ve yeni bir dili öğrenmeyi aktif ve bağımsız olarak 

gerçekleştirebilmesini ifade eder. 

 

Öğrenmede Sorumluluk Alma: Öğrenenin kendisine ait bireysel 

çalışma plan ve programını dışarıdan yardım alarak ya da almadan geliştirip 

uygulayabilmesini içerir. 

 

Öğrenmede Kendini Yönlendirme Yeteneği: Öğrenenlerin bu yolla 

nasıl öğrenebileceğini bildiğine ikna edilmesi amaçlanmıştır. Öğrenenin yeni 

bir dili hangi yolla öğrenebileceğini kendisinin belirleyebilmesi ve çeşitli 

öğrenme durumlarında kendi bireysel stilini geliştirebilmesini ifa eder (Holec, 

1994). 
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Öğrenen Özerkliğini hedefleyen yaklaşımların amacı, öğrenmeyi 

gerçekleştiren bireylerin öğrenme sorumluluklarını kendilerinin almalarını 

sağlayarak etkin öğrenme süreçlerinin sağlanabilmesi için şartları yaratmaktır. 

Kısaca bu yaklaşımla, öğrenenler kendi öğrenme sorumluluklarını alma 

yeteneği edinmeli, öğrenenler kendi kendilerine öğrenmelerine olanak 

sağlayan kaynaklar edinmeli, öğretenler de bu doğrultuda yeni rollerine uygun 

biçimde eğitilmelidir (Mirici, 2006). 

 

Öz Yansıtma: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nın 

temel aldığı diğer bir görüş olan öz yansıtma bireylerin kendi çalışmaları 

hakkında öz analizlerini yapma ve kendi öğrenme süreçlerini planlama 

durumlarıdır. Bireyler kendi gelişimlerini görmek için yansıtma yazıları yazarak 

öğrenim planlarını yapmaktadırlar. Bu sayede öğrenme sorumluluğunu 

üzerlerine alarak öğrenme sürecine doğrudan katılmış olmaktadırlar. 

Haladyna (1997) öz yansıtmanın not vermek amaçlı değil güdüleme aracı 

olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir. 

 
Bu araştırmada ise öğrenen özerkliği ve öz yansıtma bireylerin yabancı 

dil öğrenme, değerlendirme süreçlerine aktif katılımını ve öğrenme 

sorumluluğunu almalarını ifade etmektedir.  

 
Öz Değerlendirme: Dil Portfolyosu uygulaması ile öz değerlendirme 

(self-assessment) kavramı da gündeme gelmektedir. Bu değerlendirme 

yaklaşımı ile birey kendini ve dil gelişim sürecini sürekli değerlendirme imkanı 

bulabilmektedir. Bunun yanı sıra bireyden öğrenmeyi öğrenmesi de 

beklenmektedir. 

 
Öz değerlendirme ile ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Bir tanıma 

göre öz değerlendirme, bireyin belli bir konuda güçlü ve zayıf yönlerini 

kendisinin tanımlanması, performansının değerini belirlemesidir. Bireylerin 

gelecekte daha iyi performans sergileyebilmeleri için kendi performanslarının 

kalitesini yargılamalarıdır (Ross, 2006). Bir başka tanıma göre öz 

değerlendirme, bireyin kendi performansını değerlendirme becerisi, bireyin 

kendi yeteneklerinin düzeyi hakkında karar vermesidir. Birey öz 



 
 

11

değerlendirme ile kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almakta ve ilgili konuda 

kendi gelişimini izlemektedir (Noonan ve Duncan, 2005). Hibbard’a (2000) 

göre ise öz değerlendirme bireyin kendi performansını analitik veya holistik 

(bütünsel) puanlama aracı ile puanlaması işlemidir. Karakaya (2007) öz 

değerlendirmeyi bireylerin kendi çalışma ya da performanslarını belirli ölçütler 

doğrultusunda değerlendirmesi olarak tanımlamıştır.  

 

Bu araştırmada öz değerlendirme ile Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı kapsamında hazırlanan Öz Değerlendirme Formu’nu 

kullanarak bireylerin yabancı dil düzeylerini kendilerinin belirlemesi 

kastedilmektedir. 

 

Öz değerlendirme yaparken bireyler bazı süreçlerden geçmektedir. Öz 

değerlendirme ile öğrenenler öncelikle öz gözlem yapıyorlar, performans 

betimleyicileri (ölçütler) çerçevesinde bireyler kendi performanslarının belirli 

yönleri üzerine odaklanıyorlar, daha sonra genel ve özel ölçütlere ulaşıp 

ulaşmadıkları konusunda öz yargılarda bulunuyorlar, son olarak hedefe 

ulaşma becerileri ile ilgili yorumlarda bulunuyorlar. Bu da öz yeterlik (self-

efficacy) inançları üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Kendisini başarılı olarak 

değerlendiren bireyin benzer konuda ileride de başarılı olacağına inancı daha 

fazla oluyor (Bandura, 1997). Başka bir deyişle öz değerlendirme öğrenen 

başarısı ve gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir (Ross, 2006). Bireylerin 

yabancı dil seviyeleri ile ilgili durumlarını belirlemede de olduğu gibi öz 

değerlendirmenin yararları şöyle sıralanabilir: 

 

• Bireylerin farkındalık düzeyleri artar ve kendilerini nesnel bir gözle ele 

alırlar. 

• Kendi performanslarındaki güçlü ve gelişime açık yönleri fark ederler. 

• Değerlendirme sürecine doğrudan katıldıkları için öğrenmeye karşı 

güdülenmişlik düzeyleri artar. 

• Karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey zihinsel 

becerilerin ve sorumluluk alma, öz denetim, öz planlama gibi 

becerilerin kazanılmasına katkı sağlar. 
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• Performans ve öğrenme düzeyleri hakkında ayrıntılı geribildirim sağlar. 

• Yaşam boyu öğrenme anlayışının edinilmesine yardımcı olur 

(Karakaya, 2007; Kutlu, Karakaya, Doğan, 2008). 

 

En iyi ve başarılı öz değerlendirme, bireyin bütün olumlu ve olumsuz 

yönlerini olabildiğince nesnel bir yaklaşımla belirleyebilmesidir. Öz 

değerlendirmenin olumsuz özellikleri arasında yeteri kadar objektif 

değerlendirme yapamama bulunmaktadır (Alderson, Banerjee, 2001). 

 

Öz Değerlendirmenin güvenirliği ve geçerliğine ilişkin yapılan 

çalışmalarda öz değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda tecrübeli veya 

eğitimli bireylerin katıldığı çalışmalarda elde edilen öz değerlendirme 

sonuçlarının daha güvenilir ve geçerli olduğu tespit edilmiştir (Karakaya 

2007). Ross’a (2006) göre öz değerlendirmede geçerlik, öz-öğretmen, öz-

akran değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar arasındaki benzerliktir. 

Shameem 1998’de yaptığı çalışmada, kendilerinin belirlediği ölçütleri kullanan 

Hint ögrenciler ile yapılan öz değerlendirme çalışmalarında, bu konuda 

deneyimsiz olanlara oranla daha güvenilir sonuçlar elde edildiğini belirtmiştir. 

Ayrıca farklı kültürlerin öz değerlendirmeye bakış açıları da öz değerlendirme 

çalışmalarının geçerlik ve güvenirlikleri üzerinde etkili olmaktadır (Alderson, 

Banerjee, 2001) 

.  

 Beceri: Avrupa Dil Portfolyosu ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı’nda sıkça kullanılan bir tanım olan beceri, kişinin yatkınlık 

ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak 

sonuçlandırmasıdır (Türk Dil Kurumu, 2008). Haladyna (1997) beceriyi 

tanımlarken erişi (achievement), beceri (skill) ve yetenek (ability) 

kavramlarının birbiriyle ilişkili fakat aynı zamanda farklı kavramlar olduğunu 

belirtmiştir. Erişiyi bilgi ve beceri oluşturmaktadır. Bilgi belli bir içeriğin zihne 

kaydedilmesi veya hatırlanmasını içermektedir. Beceri, bilgilerin kullanılarak 

uygulamaya dökülmesini ifade etmektedir. Yetenek ise erişi ve becerinin 

birarada kullanımının gerekli olduğu daha karmaşık, öğrenilmesi daha zor ve 

uzun süren bir süreci belirtmektedir. Örneğin, noktalama ve yazım kurallarının 
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ezberlenmesi bilgiyi, yazım ve noktalama kurallarına uygun bir metin yazma 

beceriyi, ikna edici bir makale yazma ise yeteneği temsil etmektedir. 

 

 Bu araştırmada beceri, İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen ya da 

öğrenmiş araştırma grubu dahilindeki bireylerin İngilizce okuduğunu anlama, 

dinlediğini anlama boyutlarında gerekli bilgilerin uygulamaya yönelik 

kullanılmasını ifade etmektedir.  

 

 Portfolyo (Gelişim Dosyası): Dil Portfolyosu ve öğelerinin anlaşılması 

için portfolyo (gelişim dosyası) ile ilgili çeşitli tanımlar verilmiştir. Berberoğlu’na 

(2006) göre gelişim dosyaları (portfolyolar) öğrencilerin belli bir alandaki 

gelişimini yansıtan çalışmalardan seçilmiş dokümanların (belgelerin, ürünlerin) 

toplandığı dosyalardır. Başka bir tanıma göre portfolyo öğrencilerin belli bir 

alandaki bilgi, beceri ve yeteneklerini yansıtan öğrenci çalışmalarının sürekli 

ve sistemli bir şekilde toplanarak öğretmen, öğrenci ve öğrenci arkadaşları 

tarafından değerlendirilmesini içerir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). 

Kubiszyn ve Borich’e (2003) göre portfolyolar, amacı, içeriği ve değerlendirme 

ölçütleri belirlenmiş gelişim aşamalarını gösteren öğrenci ürünlerinin planlı 

koleksiyonudur. Portfolyolarda öğrencilerin en iyi ve anlamlı çalışma örnekleri, 

proje sonuçları, raporları, öz yansıtma yazıları, puanlama ölçütleri, öğretmen 

ve akran değerlendirmeleri gibi belgeler bulunmaktadır (Haladyna, 1997). 

 

Bu araştırmada adı geçen Avrupa Dil Portfolyosu, bireylerin okul içinde 

ya da dışında yabancı dil öğrenimi süreci boyunca kendilerinin hangi düzeyde 

hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini kavrayabilmelerini ve planlamadan 

değerlendirmeye kadar tüm yabancı dil öğretimi sürecine katılımlarını 

sağlayan bir araçtır. Bu Portfolyo, dil öğrenim öyküsünü, dil öğrenim sürecini 

değerlendirmeyi, dil ve kültürler arası deneyimler, yabancı dille ilgili sertifika 

ve belgeleri, varsa kişisel dil başarılarını içermektedir. 
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BÖLÜM II 
 

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU’NUN GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE 
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 
 
Avrupa'da çok dilliliği, çok kültürlülüğü yayma, kültürler arası anlayışı 

geliştirme amacıyla geliştirilen Dil Gelişim Dosyası, Avrupa Konseyi’nin 

bünyesinde yer alan ‘Dil Politikası Birimi’ tarafından yürütülen Avrupa Dil 

Gelişim Projesi’nin bir parçasıdır.  

 
Avrupa Konseyi kavramı ilk olarak Winston Churchill tarafından 1946 

yılında Zürih'te “Avrupa Birleşik Devletleri” konulu bir konuşmada ortaya 

atılmıştır. 5 Mayıs 1949 yılında 10 Avrupa ülkesinin (Belçika, Danimarka, 

Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, ve Norveç) kurucu üye 

olarak katıldığı Avrupa Konseyi örgütü kurulmuş ve örgütün merkezi 

Fransa'nın Strasbourg kenti olmuştur. 

 

Konseyin amacı, demokrasi ve insan haklarını korumak, Avrupa 

toplumunun karşılaştığı, ırkçılık, etnik ayrımcılık, çevrenin korunması ve 

organize suçlar gibi temel sorunlar için çözüm yolları bularak Avrupalı 

vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, farklı kültürlere sahip Avrupa 

vatandaşları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek ve tüm bireylere 

Avrupalılık kimliğini kazandırmaktır. 

 

Konseyin Strasburg'daki toplantı yeri ‘Palais de l'Europe'dur. Konseyin 

resmî dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. Ancak konseye üye 48 ülkede çok farklı 

diller konuşulmakta ve farklı kültürler yer almaktadır (Council of Europe, 

1997). 
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Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinde çalışma dilleri olarak İngilizce ve 

Fransızca’nın kabul edilmiş olmasının yanı sıra Birliğe tam üye ülkelerin tüm 

dillerinin kullanılması benimsenmiştir.  

 

Konsey, Avrupa’nın geleceği için “çok kültürlü, çok dilli“ bir toplum 

yaratma anlayışını vazgeçilmez bir eğitim hedefi olarak belirlemiş ve bu 

hedefe ulaşma konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye başlamıştır. Bu 

yönlendirmeyi ve çok dillilik bilincini yaymak için Avrupa Konseyi, 2001 yılını 

‘Avrupa Diller Yılı' olarak ilan etmiştir (Sheils, 2001).  

 

Diller yılını ilan etmedeki temel amaç, Avrupa Konseyine üye ülkelerin 

dil ve kültür miraslarına sahip çıkmaları ve bunu diğer Avrupa ülkeleriyle 

birlikte paylaşmalarıdır; bunun yanı sıra çok kültürlü, çok dilli Avrupalı olma 

bilincini yayarak birden çok dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Bu yolla çok dil 

öğrenmenin farklı dil ve kültürel geçmişleri olan insanlar arasında hoşgörüyü 

arttıracağı ve bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacağı 

beklenmektedir. 

 

 

Türkiye – Avrupa Konseyi İlişkileri 
 
Türkiye, Avrupa Konseyine 1949 yılında katılan ilk ülkelerden biri olmuş 

ve kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına kesintisiz katılmıştır. 

Avrupa Konseyi ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yabancı dil öğretimi 

bağlamında yapılan en somut çalışmalar 1968 yılında başlamıştır. Yabancı dil 

öğretiminin daha etkili yapılabilmesi için bir komisyon kurulmuş ve Avrupa 

Konseyinin katkıları ile eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve ders 

kitaplarının hazırlanması çalışmaları 1972'ye kadar devam etmiştir. 

 

1972'den itibaren okullarımızda ders kitabı olarak “An English Course 

for Turks” dizisi İngilizce dersleri için, “Wir Lernen Deutsch” Almanca dersleri 

için ve “Je Parle Français” Fransızca dersleri için hazırlanmıştır. Bu ders 

kitapları ile Avrupa Konseyi standartlarında dil öğretiminde yeni yaklaşımlar 

uygulanmaya başlanmıştır. 
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1972 yılında MEB Talim ve Terbiye Kuruluna bağlı kurulan “Yabancı 

Diller Öğretimini Geliştirme Merkezi” ile Avrupa Konseyi arasında geliştirilen iş 

birliği çerçevesinde yabancı dil öğretim programları ve ders kitapları 

hazırlanmıştır. Hazırlanan program 1973 yılında 1747 sayılı Tebliğler 

Dergisinde yayımlanmıştır. 1974-75 öğretim yılından itibaren kademeli olarak 

önceki program ve ders kitapları kaldırılmış yerine yeni program ve ders 

kitaplarının devreye girmesi ve bu işlemin 1977 yılına kadar tamamlanması 

karar altına alınmıştır.  

 

1980'li yılların başında yabancı dil öğretim programlarıyla ilgili olarak 

Anadolu liseleri programının hazırlanması için bir komisyon kurulmuştur. 

Hazırlanan program 1984 yılında 2170 sayılı Tebliğler Dergisinde 

yayımlanmıştır. Bu çalışmayı Anadolu Teknik ve Meslek liseleri için hazırlanan 

programlar izlemiştir (Demirel, 2005).  

 

1988-90 yıllarında yabancı dil öğretiminde basamaklı kur sistemi 

uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır. Yabancı dil öğretmenlerinin hizmet 

içinde yetiştirilmesi ve öğretim materyallerinin hazırlanması amacıyla MEB 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı “Yabancı Dil Eğitimini Geliştirme 

Merkezi” (YADEM) kurulmuş ancak, uygulamadan kaynaklanan sorunların 

çözümlenememesi nedeniyle bu uygulamaya 1989-90 öğretim yılı başında 

son verilmiştir.  

 

1990'lı yılların başında ise yabancı dil ağırlıklı program uygulamasına 

geçilmesi kararlaştırılmıştır. Bu uygulama ile lisenin önüne yoğun bir yıl 

yabancı dil hazırlık sınıfının konulmuş ve liselerde öğretim Türkçe devam 

etmiştir. 1992-93 öğretim yılında 28 okulda başlayan bu uygulama, 1997-

98'de 662 okula ulaşmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009).  

 

1997 yılında 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmiş, Anadolu 

liselerinde devam eden altıncı sınıf öncesi yabancı dil hazırlık sınıfı 

uygulaması kaldırılmış ve yabancı dil açısından oluşan bu boşluğu doldurmak 
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amacıyla tüm ilköğretim okullarında yabancı dil öğretimine 4. sınıftan 

başlanmasına karar verilmiştir.  

 

2000’li yılların başında yabancı dil öğretimine ilişkin olarak Avrupa 

Konseyi ile ortak yürütülen son uygulamalardan biri 2001 - Avrupa Diller Yılı 

kutlamaları olmuştur (Council of Europe, 2009).  

 

Avrupa'da çok dilliliği yayma amacıyla Konseyin bünyesinde yer alan 

‘Yaşayan Diller Bölümü', ‘Dil Politikası Birimi'ne dönüştürülmüştür. Birimin 

temel görüşüne göre demokratik vatandaşlık hakları bağlamında herkesin dil 

öğrenme hakkı vardır. Bu hak o ülkenin resmî dilinin dışında yer alan tüm 

dilleri de içermektedir. Diller zenginliğine sahip Avrupa kıtasında yaşayan 

insanlar için çok dil öğrenmek kültürel mirası yeni kuşaklara devretmek için ve 

mevcut dilleri yaşatabilmek için bir zenginliğin doğurgusudur. Bu dil 

zenginliğine sahip çıkılmalıdır. Bu bağlamda dil politikası birimi Avrupa 

kıtasında çok dilliliği yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmakta seminerler 

düzenlemekte ve projeler üretmektedir. Avrupa Konseyine üye toplam 48 

ülkede yürütülen en yaygın dil eğitim politikası projesi “Avrupa Dil Portfolyosu“ 

projesidir. Aşağıda bu proje açıklanmıştır (Council of Europe, 2004). 

 
 

Avrupa Dil Portfolyosu Projesi 
 

Avrupa Diller Yılını kutlama etkinlikleri nedeniyle Avrupa Konseyi, Dil 

Politikaları Birimi tarafından geliştirilen Avrupa Dil Portfolyosu projesi, 15-17 

Ekim 2000 tarihleri arasında Polonya'nın Cracow kentinde düzenlenen Eğitim 

Bakanları Daimi Konferansı sonunda imzalanan sonuç bildirgesiyle Konseye 

üye tüm ülkelerde uygulanması karar altına alınmıştır. Bu bağlamda, 2004-

2005 öğretim yılına kadar önce pilot okullarda uygulamaların yapılması, 2004-

2005 öğretim yılından sonra da, tüm Avrupa Konseyi üye ülkelerinde bu 

uygulamanın yaygınlaştırılması planlanmıştır. Avrupa Birliği bu projeye 

parasal destek sağlamaktadır.  
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Bu proje ile Avrupa yurttaşları arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, 

değişik kültürlere saygı gösterilmesi, kültür ve dil farklılıklarının korunması, 

farklı ülkelerdeki dil öğretim programlarının birbirine uyumunun sağlanması ve 

dil öğretimine standartlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2009).  

 

Bu projenin temel amacı, her Avrupa vatandaşının bir dil pasaportuna 

sahip olmasıdır. Bu pasaportu taşımaktaki temel amaç, Avrupa 

vatandaşlarının çok dilli yetiştirmelerini sağlamak ve onları çok dil öğrenmeye 

teşvik etmektir. Başka bir anlatımla, çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamı 

içerisinde her Avrupa vatandaşı, ilköğretimde birinci yabancı dili, orta 

öğretimde ikinci yabancı dili ve üniversitede de üçüncü yabancı dili öğrenmesi 

gerektiğini vurgulamak ve onları dil öğrenmeye teşvik etmektir. Avrupa Dil 

Portfoyosu’nun da dahil olduğu belgeler bütünü ola Europass hakkında 

aşağıda açıklamalar verilmiştir. 

 

 

Europass 
 
Avrupa Dil Portfolyosu, Euoropass şeffaflık belgelerinden bir tanesidir. 

Europass, bireylerin beceri ve yeteneklerini Avrupa ülkelerinde daha iyi 

anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan “Beceri ve niteliklerin 

şeffaflığı” olarak açıklanabilir. Europass şeffaflık belgeleri; Europass CV 

(EK 2), Europass Diploma Eki, Europass Hareketlilik, Europass (Avrupa) Dil 

Portfolyosu, Europass Sertifikalar Eki olmak üzere beş belgeden oluşmaktadır 

(Scatoli, 2006). Bu belgeler aşağıda ana hatlarıyla tanımlanmıştır: 

 

Europass CV: Europass CV özgeçmiş hazırlama ve iş başvurularında 

kullanılmak üzere ortak bir biçim benimsenmesi amacıyla oluşturulmuş 

standart bir yapı sunmaktadır. Europass Diploma Eki: Diploma Eki yüksek 

öğretim derecelerinin şeffaflığını sağlamak için verilmektedir. Bu belge ilgili 

yüksek öğretim kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Europass Hareketlilik: Bu 

belge eğitim amacıyla yapılan hareketlilik deneyimini belli bir formatta sunmak 
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için geliştirilmiştir. “Yurtdışı iş deneyimi” ve “Erasmus akademik değişimleri” 

için formatlar bulunmaktadır (Demirel, 2005).  

 

Avrupa Dil Portfolyosu: Dil Pasaportu, Dil Öğrenim Geçmişi, Dil 

Dosyası olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Dil Pasaportu (EK 3), bireyin 

dil becerisinin, dil yeterliliklerini ve kültürler arası deneyimlerinin bir kaydıdır. 

Dil becerileri, Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesi belgesinde sunulan yeterlilik 

düzeyleriyle tanımlanmaktadır. Öz Değerlendirme Formu dil pasaportunun bir 

parçası olduğu gibi dil öğretim programlarının düzenlenmesi, dil becerileri 

düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla da kullanılan bir belgedir. Dil 

pasaportunun içeriği; dil becerileri profili, dil öğrenimi ve kültürler arası 

deneyimlerin özeti ve sertifika ve diplomaların kaydından (EK 4) oluşmaktadır.  

 

Dil Öğrenim Geçmişi, dil öğrenim öyküsünün bir kaydıdır. Kişinin dil 

öğrenim hedeflerini belirlemesine, kendini değerlendirme şemasında dil 

yetkinliklerini ve ilerlemesini kaydetmesine yardımcı olur. Dil geçmişinin dil 

pasaportundan farkı, öğrenme sürecinde kişisel bir günlük gibi düzenli olarak 

kullanılmasıdır. Dil Öğrenim Geçmişinin içeriği; dil öğrenim öyküsü, dil 

öğrenim sürecini değerlendirme, dil ve kültürler arası deneyimler ve kişisel dil 

başarılarım bölümlerinden oluşmaktadır. Dil geçmişi bölümü, dil öğrenim 

öyküsünü, dil öğrenim sürecini değerlendirmeyi, dil ve kültürler arası 

deneyimleri ve kişisel dil başarılarını açıklar. Dil öğrenim geçmişi âdeta bir öz 

geçmiş görünümündedir ve bu bölüme dil öğrenim geçmişi yazılmaktadır. Bu 

bölümde daha çok ilgili dili öğrenmek için harcanan süre, dili öğrenmedeki 

amaç, nerede ve nasıl öğrenildiği ve bu dilin kültürüyle olan etkileşim düzeyi 

açıklanmaktadır. Örneğin, özel bir ilköğretim kurumuna okula devam eden bir 

öğrencinin, yaz tatilinde İngiltere'de bir yaz okuluna gidiyor, kaç ay süreyle 

İngiltere'ye gittiğini, o kültürle etkileşiminin ne kadar olduğunu, ne tür 

etkinliklere katıldığını dil biyografisi bölümünde belirtmesi gerekiyor (Demirel, 

2004).  

 

Dil Dosyası, kişinin öğrendiği yabancı dilde aldığı tüm belgelerin yer 

aldığı bölümdür. Bu bölümde, gelişim dosyası sahibinin amaç dilde yazmış 

olduğu yazılar ya da yapmış olduğu her türlü çalışma, bildiri, kitap gibi 
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yayınlar, aldığı diploma ve sertifikalar yer almaktadır. Bu dokümanların tarih 

ve adlarıyla ya da örnekleri ile dosyada bulundurulması gerekmektedir 

(Demirel, 2005).  

 

Avrupa Dil Portfolyosu’nun hedefleri dil öğrenimlerini ve deneyimlerinin 

gelişimini güçlendirmek, çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek, eğitim ve iş 

alanları arasında hareketliliği sağlamak, Avrupa’da demokratik vatandaşlığı 

geliştirmek, bireysel öğrenmenin desteklenmesini ve kişilerin her yaşta 

öğrenme isteklerinin canlı tutulmasını sağlamak, dilsel değerlerin çeşitliliğini 

göstermek ve korumak, açık ve uluslararası düzeyde geçerli bir biçimde dil 

yeterliliklerini sunarak Avrupa’da serbest dolaşımı kolaylaştırmak, çok dillilik 

ve çok kültürlülüğün önemini vurgulamak ve Avrupa’da ortak anlayışın 

gelişmesine katkıda bulunmak, kendi kendine öğrenme ve kendi kendini 

değerlendirme yeteneğini geliştirmektir. 

  

Yabancı dil öğrenenler açısından Avrupa Dil Portfolyosu’nun amaçları 

arasında kendi dil yeterliliklerini değerlendirme ve betimleme, kendi dil 

yeterliliklerinin Avrupa Konseyi’nin uluslararası geçerliliği olan dil formundaki 

yerini saptama, okul içi ya da dışındaki dil öğrenimlerini ve kültürler arası 

deneyimlerini belgeleme ve yansıtma, okul değiştirirken, bir dil kursuna 

başlarken, bir değişim programına katılırken ya da bir işe başvururken, farklı 

dillerdeki dil yeterlilikleriyle ilgilenen kişileri bilgilendirme, kişisel dil hedeflerini 

saptamalarına ve sonraki öğrenimlerini planlamalarına yardımcı olma 

sayılabilir (Council of Europe, 1998). 

 

Öğretmenler, okullar ve diğer eğitim kurumları açısından Avrupa Dil 

Portfolyosu’nun amaçları arasında; dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını ve 

motivasyonunu belirleme ve öğrenim amaçlarını saptayıp programları bir 

araya getirme, dil öğrenenlerin okul içi veya dışında daha önceden edindikleri 

dil deneyimleri hakkında bilgi edinme gibi unsurlar bulunmaktadır. Bunlara ek 

olarak, dil becerilerini düzeylere ayrılmış bir forma göre değerlendirip 

belgeleme, sertifikaları ve nitelikleri Avrupa yabancı dil öğretimi ortak 

ölçütlerine göre düzenleme, kendi dil öğretim programlarını betimleme ve dil 
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öğrenim deneyimlerini gösteren belgeler oluşturmalarına yardımcı olma 

Avrupa Dil Portfolyosu’nun diğer amaçları arasında sayılabilir. 

  

Şirketler, ofisler ve işverenler açısından Avrupa Dil Portfolyosu 

çalışanların ya da iş başvurusunda bulunanların dil yeterlikleri hakkında bilgi 

edinmelerini, çalışanlarının nitelik ihtiyaçlarını belirleyip hizmet içi ve harici 

eğitim programları tasarlamalarına, işyerinde yabancı dil kullanımını 

değerlendirme çizelgeleri ve diğer dil alanlarında mesleki gelişim dönemleri 

hazırlamalarına yardımcı olmaktadır.  

 
Avrupa Dil Portfolyosu’nun iki işlevi mevcuttur. Birincisi, bilgilendirme 

işlevi yani kişinin dil öz geçmişi hakkında bütün bilgilerin bu dosyada yer 

almasıdır. Yabancı bir dili öğrenmek için ayrılan süreden, öğrenim yaptığı 

kuruma, öğrendiği dille ilgili aldığı sertifikalar, diplomalar hepsi bu işlevi yerine 

getirmektedir. İkinci işlev ise Dil Gelişim Dosyasının eğitsel işlevidir. Eğitsel 

işlev, bireyin dil öğrenme konusundaki kararları kendisinin vermesine yardımcı 

olması ve bir dil öğrenme konusunda öğrencinin özerk olması başka bir 

deyişle öğrenme otonomisine sahip olmasını sağlamasıdır. Bu anlayışla, dil 

öğrenen kişi kendisini öğrenme sürecinde bağımsız hissedecek ve kendi 

kendini değerlendirme şahsına sahip olacaktır. Bu eğitsel yararların yanı sıra 

Dil Gelişim Dosyası dil öğrenmenin saydam olması, dil düzeylerinin 

belirlenmesi, öğrenmiş olduğu bu bilgileri aktarabilmesi, transfer edebilmesi 

açısından da bireye önemli katkılar getirmektedir. Bu anlamda öğrenen 

özerkliği (learner autonomy) kavramı devreye girmekte ve dil öğrenme 

sürecinin bireye dönük olduğu ve bunun sınıf içinde değil yaşamın her 

aşamasında olduğu gerçeği ön plana çıkmaktadır (Ataç, 2006). 

 

 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Kapsamında 
Geliştirilen Öz Değerlendirme Formu Hakkında Genel Bilgi 

 

Avrupa Konseyi Öz Değerlendirme Formu ile dil öğrenimine yeni 

standartlar getirmeyi amaçlamış, her mesleğin standartları olduğu gibi dil 
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öğretiminde de bu standartların işe koşulması hedeflenmiştir (Aksun ve Mirici, 

2005).  

 
Öz Değerlendirme Formu A1, A2, B1, B2, C1, C3 olmak üzere 

aşamalılık içeren 6 düzeyden oluşmaktadır. Bu düzeyler, Association of 

Language Testers in Europe (ALTE), International Certificate Conference 

(ICC), International English Language Testing System (IELTS) ve DIALANG 

gibi Avrupa Birliği içinde yabancı dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde uzman 

kurumların çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur. Öz Değerlendirme 

Formu’ndaki altı düzey, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, karşılıklı 

konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım olmak üzere 5 farklı dil becerisi ile 

ilişkilendirilmiştir. Her bir dil becerisi ve her bir düzey için ‘yapabilirim, 

edebilirim’ gibi ifadelerden oluşan betimleyiciler oluşturulmuştur. Örneğin A1 

düzeyi dinlediğini anlama becerisi için oluşturulan betimleyici şöyledir: 

‘Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel 

kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Öz Değerlendirme 

Formu analitik ve genel (generic) durum belirleme aracıdır. Analitik olma 

özelliği yabancı dil becerileri okuduğunu ve dinlediğini anlama, konuşma ve 

yazılı anlatım olmak üzere boyutlara ayrılmış olması ile; genel (generic) olma 

özelliği ise Form’daki betimleyicilerin durumdan duruma veya bireyden bireye 

değişmiyor olması ile açıklanmaktadır (Council of Europe, 2004). 

 
Öz Değerlendirme Formu’nda belirlenen dil düzeyleri, başlangıç, orta 

ve ileri düzey olmak üzere üç ana düzey, toplamda altı düzeyde ele 

alınmaktadır. Bu düzeyler aşağıda gösterilmiştir:  

 

I. Başlangıç düzeyi (Temel Kullanıcı): A1, A2  

II. Orta düzey (Bağımsız Kullanıcı): B1, B2  

III. İleri düzey (Yetkin Kullanıcı): C1, C2  

 
Yeni düzeylerin belirlenmesi ve uygulanmaya başlanmasıyla her 

meslekte olduğu gibi yabancı dil öğretiminde standartların oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, her ülke, bireylerin dil yeterlik düzeylerinin 

belirlenmesi için Öz Değerlendirme Formu’ndaki düzeyleri dikkate alarak 
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ulusal dil sınavları ve sertifikaları üzerinde çalışmalar yürütmüşlerdir (Akan, 

2007). Bu çalışmalar sonunda Avrupa çapında geçerliliği olan sertifikaların Öz 

Değerlendirme Formu’ndaki düzeylere göre dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir:  
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Çizelge 1. Avrupa Çapında Geçerliği Olan Yabancı Dil Sınavlarının Öz Değerlendirme Formu’ndaki Düzeylere Göre Dağılımı 
 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Catala 

 
 

Certificat de nivell Bàsic de 

català 
Certificat de nivell Elemental de català 

Certificat de nivell Intermedi de 

català 
Certificat de nivell Suficiéncia de català Certificat de nivell superior de català 

Dansk 

 
 Prøve i Dansk 1 Prøve i Dansk 2 Prøve i Dansk 3 

Studieprøven, 

 
 

Deutsch Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 Zertifikat Deutsch (ZD)  Zentrale Mittelsürungprüfung (ZMP) 

Zentrale Obertufenprüfung (ZOP) 

Kleines Deutsches Sprachdiplom 

(KDS) 

English 

 
 Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) 

First Certificate in English 

(FCE) 
Certificate in Advanced English (CAE) 

Certificate of Profiency in English 

(CPE) 

 

Español 

 
  Diploma de Español (Nivel Inicial) 

Diploma Bàsico de Español 

(Nivel Intermedio) 

 

 
Diploma de Español (Nivel Superior) 

 

Euskara 

 
    

Euskararen Gaitasun 

Agiria (EGA) 
 

Français 

 
 

Certificat d’Etudes de Français 

Pratique 1 (CEFP 1) 

Certificat d’Etudes de Français Pratique 

2 (CEFP 2) 

 

Diplome de Langue Française 

(DL) 

Diploma Supérieur d’Etudes 

Françaises Modernes (DS) 

 

Diplôme de Hautes Etudes 

fransçaises (DHEF) 

Italiano 

 
 

Certificato di Conoscenza 

della Lingua Italiana, Livello 1 

(CELI 1) 

Certificato di Conoscenza della Lingua 

Italiana, Livello 2 (CELI 2) 

Certificato di Conoscenza della 

Lingua Italiana, Livello 1 (CELI 

3) 

Certificato di Conoscenza della Lingua 

Italiana, Livello 4 (CELI 4) 

 

Certificato di Conoscenza della 

Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) 

Norsk 

 
  

Spràkprøven i norsk for voksne 

innvandrere 
 

Test i norsk for fremmedspråklige 

Høyere nivå 
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Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Kapsamında Geliştirilen 
Öz Değerlendirme Formu’nun Teknik Özellikleri 

 
Bu bölümde Öz Değerlendirme Formu’nun yapısal özelliklerine ve 

Form geliştirilirken izlenen stratejilere yer verilmiştir. Öncelikle Formun genel 

yapısal özelliklerine; daha sonra betimleyicilerin oluşturulmasında temel 

alınan ilkelere, kriterlere; ardından da Formun geliştirilmesinde uygulanan 

yöntemlere değinilmiştir.  

 
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı Kapsamında 

Geliştirilen Öz Değerlendirme Formu, hedef yabancı dildeki becerilerin 

düzeyini görmek ve dildeki yeterliklerin ulaştırılması hedeflenen düzeylerini 

göstermek amacıyla geliştirilmiş bir öz değerlendirme aracıdır. Öz 

Değerlendirme Formu genel (generic) amaçlı geliştirilmiş ve analitik yapıda 

hazırlanmış bir dereceli puanlama anahtarıdır. Dereceli puanlama 

anahtarlarına ilişkin tanımlamalar şöyle özetlenebilir: Gözlenen durumun ‘var’ 

ya da ‘yok’ şeklinde iki kategoride değerlendirilemeyeceği durumlarda 

ölçülmek istenen performansın (özelliğin) niteliklerine göre derecelendirilerek 

değerlendirilmesi (puanlandırılması) söz konusu olmaktadır (Kubiszyn ve 

Borich, 1996). Bu tür değerlendirmelerde (performans değerlendirmede) 

dereceli puanlama anahtarları (scoring rubric) kullanılan araçlar arasında yer 

almaktadır. Popham’a (2000) göre dereceli puanlama anahtarı 

değerlendirilecek niteliğin ne olduğunu ve bunun ölçütlerini gösteren araçtır. 

Başka bir deyişle dereceli puanlama anahtarı, ölçülen özelliğin boyutlarını, bu 

boyutların tanımlarını ve (başarı) düzeylerini içeren bir puanlama aracıdır 

(Kutlu, Karakaya, Doğan, 2008). Dereceli puanlama anahtarlarının temelini 

ölçülecek özelliğin boyutlarının tanımlanması ve tanımlanan boyutların hangi 

niteliklere göre değerlendirileceğinin belirlenmesi oluşturmaktadır (Berberoğlu, 

2006). Dereceli puanlama anahtarlarının farklı türleri bulunmaktadır. Haladyna 

(1997) dereceli puanlama anahtarlarını yapılarına göre analitik ve bütünsel 

(holistic); amaçlarına göre ise genel (generic) ve göreve özel (task specific) 

olarak sınıflamıştır. Bu sınıflama Çizelge 2’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 2. Dereceli Puanlama Anahtarı Sınıflaması 

 

 

Analitik dereceli puanlama anahtarında ölçülecek özelliğin parçalarına 

ayrılması ve her bir parçanın kendi ölçütleriyle puanlanmasını esas 

almaktadır. Bu tür dereceli puanlama anahtarı daha çok sürece odaklı olup 

daha detaylı veriler elde etmeyi sağlar (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). 

 

Bütünsel dereceli puanlama anahtarında ölçülecek özellik bir bütün 

olarak parçalara ayrılmadan ele alınmaktadır. Ölçülen özellik farklı düzeyler 

için tanımların ancak özelliğin boyutları ayrı ayrı değil bir bütün halinde 

puanlanır. Bu tür dereceli puanlama anahtarları daha çok sonuca odaklıdır. 

 

Genel puanlama anahtarı, ölçülen özellik her defasında aynı araç ile 

değerlendirilebiliyorsa kullanılmaktadır. Yabancı dil seviyesinin 

belirlenmesinde tekrar tekrar kullanılabilen dereceli puanlama anahtarı genel 

puanlama anahtarıdır.  

 

Göreve özel puanlama anahtarı, ölçülen özellikle ilgili olarak yalnızca 

belirli bir göreve yönelik ölçüt ve tanımlamaları içermekte ve yalnızca görevi 

ölçmek için kullanılmaktadır. Genel puanlama anahtarlarına göre daha 

ayrıntılı tanımlamalar içerdiğinden göreve özel puanlama anahtarları ile daha 

fazla bilgi elde etmek mümkündür (Haladyna, 1997).  

 
 

Öz Değerlendirme Formu Hazırlanırken Dikkate Alınan İlkeler 
 

Öz Değerlendirme Formu’nun betimleyicilerinin oluşturulmasında esas 

alına ilkeler olumluluk, kesinlik, açıklık, kısalık (özlük) ve bağımsızlıktır. 

Olumluluk ilkesi ile farklı düzeydeki betimleyicilerin bireylerin söz konusu 

 Dereceli Puanlama Anahtarı 

Yapı Analitik Bütünsel 

Amaç Genel Göreve Özel Genel Göreve Özel 
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dildeki durumlarını belirlemek için bir araç olarak kullanılmasından çok 

bireylerin söz konusu dildeki yeterliliklerinin ulaştırılması istenen hedef olarak 

görülmesi esas alınmıştır. Bu durumda, o düzeyin betimleyicisinin 

oluşturulmasında olumlu ifadelerin kullanılmasının daha uygun olduğu 

görülmüştür (Council of Europe, 2004). Aynı betimleyicinin hem olumlu hem 

olumsuz şekilde ifade edilişi Çizelge 3’te verilmiştir. 

 
 
Çizelge 3. Betimleyicilerin İfade Edilişi 

Olumlu İfade Olumsuz ifade 

Günlük yaşam durumlarıyla baş 

edebilmek için gerekli olan temel dil 

beceri ve stratejilerine sahiptir. 

Sözcük dağarcığı dar ve kendi 

sözcükleriyle ifade etme becerisi 

yetersizdir. 

Sözcük dağarcığı temel nesneler, 

varlıklar, yerler ve yaygın akraba 

adlarından oluşmaktadır. 

Sınırlı sözcük kullanımı, fikirlerin 

aktarılması ve iletişimi engelliyor. 

 

 

Kesinlik ilkesi doğrultusunda betimleyicilerin kesin ifadelerden 

oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bu ilke kapsamında iki önemli unsur 

üzerinde durulmuş olup, bunlar aşağıda ele alınmıştır: 

 

1. Betimleyicilerin belirsiz ifadelerden oluşturulmasından kaçınılmıştır. 

Örneğin: “Konuşmalarında birbirinden farklı uygun stratejileri kullanabilir.” 

ifadesinde strateji sözcüğü ile ne kastedildiği ve neye göre uygun olduğu açık 

değildir. Formda bu tür ifadelerden kaçınılmıştır. 

 

2. 1940’lardan itibaren formlardaki düzeyler arası farkların niteleyici 

sıfatların değiştirilmesiyle oluşturulmaması prensip olarak benimsenmiştir. Alt 

düzeylerde “biraz” bir üst düzeyde “orta düzeyde” üst düzeylere çıkıldıkça 

“oldukça fazla” gibi sözcüklerle tanımlama yapmak yerine düzeyler arası 

anlamlı ve gerçek ayrımlar, tanımlamalar yapılması esas alınmıştır (Council of 

Europe, 1998). 
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Açıklık ilkesi ile betimleyicilerin karışık, anlaşılmaz terminoloji ile değil 

anlaşılır açık bir dille oluşturulması hedeflenmiştir. Betimleyicileri oluşturan 

cümlelerin sözcük diziminin mantıklı, kolay anlaşılır bir yapıya sahip olması 

görüşü benimsenmiştir. 

 

Kısalık (Özlük) ilkesi doğrultusunda betimleyicilerin çok uzun 

paragraflar halinde oluşturulmamasına çalışılmıştır. Çok uzun betimleyicilerin 

dezavantajı olarak görülen unsurlardan biri her bireyin tipik olmaması ve bu 

uzun paragraftaki tüm özellikleri aynı anda üzerinde bulundurmaması 

sayılabilir. Ayrıca değerlendiricilerin değerlendirme sürecinde betimleyicilerde 

belirtilen tüm nitelikleri tam olarak aynı anda gözlemlemelerinin zorluğu da 

uzun betimleyici kullanımının olumsuz yönleri arasında yer almaktadır. 

 

Bağımsızlık ilkesi gereği betimleyiciler daha kısa, öz ve birbirlerinden 

bağımsız olma özelliğine sahiptir. Kısa betimleyicilerde ifade edilen davranışın 

bireyler tarafından gösterilip gösterilmediği kolayca tespit edilebilir. Başka bir 

deyişle bu betimleyicilerde “Evet bu kişi bu davranışa sahiptir” demek 

kolaylaşmaktadır (Council of Europe, 2004). 

 

 

Öz Değerlendirme Formu Geliştirilirken Kullanılan Yöntemler 
 

Öz Değerlendirme Formu’nda Dinlediğini Anlama, Okuduğunu Anlama, 

Karşılıklı Konuşma, Sözlü Anlatım ve Yazılı Anlatım olmak üzere 5 dil becerisi 

için A1 (en düşük)’den başlayarak C2 (en yüksek)’e kadar aşamalılık içeren 6 

farklı düzey belirlenmiştir. Düzeyler arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla 

her bir dil becerisi ve düzey için ayrı ayrı betimleyiciler oluşturulmuştur. Dil 

uzmanlığının belirlenmesinde farklı düzeylere ait betimleyicilerin oluşturulması 

için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemleri üç grupta toplamak 

mümkündür: Mantığa dayalı yöntemler, nitel (qualitative) yöntemler ve nicel 

(quantitative) yöntemler. Avrupa Konseyi Dil Politikaları Birimi tarafından en 

uygun yaklaşımın bu üç yönteminin bileşiminden oluşan yaklaşım olduğu 

benimsenmiştir. Nicel yöntemin uygulanması için hazırlık aşamasında 
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materyal seçiminde akılcı yolun kullanımı gerekmektedir. Nitel yöntemde ise 

sayısal veriler kullanılmalı ve elde edilme sonuçlar akılcı bir şekilde 

yorumlanmalıdır. 

 

Nitel ve nicel yöntemde betimleyiciler ve performans örnekleri üzerinde 

durulmaktadır. Betimleyiciler nitel aşamanın girdisidir. Betimleyicilerin 

oluşturulması, belirlenen özellikle ilgili unsurların yazılması, gerektiğinde 

düzeltilmesinden oluşur. Betimleyiciler müfredat destekli olmalarının yanısıra, 

tanımlanacak becerilerin yapısı da dikkate alınarak oluşturulmuştur (Council 

of Europe, 2004). Betimleyicilerin ve performans örneklerinin 

oluşturulmasında kullanılan farklı yöntemler aşağıda açıklanmaktadır: 

 

 

Mantığa Dayalı Yöntemler 
 

Bu yöntemler yapılandırılmış veri toplamayı gerektirmemektedir. 

İlkelere ve deneyimlere dayalı yorumlardan oluşmaktadır. Bu yöntemler 

aşağıda ele alınmıştır: 

 

Uzman Çalışması: Bir uzmandan, hedef grubun ihtiyaçlarını dikkate 

alarak ilgili dil seviyelerini ve bu seviyelere yönelik betimleyicileri içeren bir 

form hazırlamaları istenir. Böylesi bir formun geliştirilmesinde bu alanda 

önceden geliştirilmiş ve kullanılmış diğer ölçeklerden, öğretim 

programlarından ve ilgili diğer kaynaklardan yararlanılır. Daha sonra hedef 

grubun özelliklerine uygun bir grup üzerinde bu formun pilot uygulaması 

yapılır ve bu uygulamanın sonuçları doğrultusunda form üzerinde gerekli 

düzeltmeler yapılır.  

 

Komite Çalışması: Uzman çalışmasında yürütülen çalışmaya benzer 

bir çalışma bir uzmanlar komitesi tarafından gerçekleştirilir. Komite hazırlanan 

taslak formları inceler. Komite üyeleri kendi tecrübeleri ve dil öğrenimi 

ilkelerine göre dil öğrenimine örnek teşkil eden performans örnekleri üzerinde 

yorumlar yaparak hem dil öğretim programlarının zayıf ve güçlü yönlerini 
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tartışır hem de hazırlanan form taslakları ile ilgili mantıksal inceleme, 

değerlendirmeler yapılır (Council of Europe, 1998).  

 

Deneysel Çalışma: Uzmanlardan oluşan bir grup formlardaki düzeyler 

ve kriterler üzerinde fikir birliğine varır. Ortak bir anlayış temelinde performans 

örnekleri belirlenir ve performans örnekleri (betimleyicilerin oluşturulması) 

tanımlanır. Dil ve anlatım açısından incelemeler yapılır. Özellikle formlarda 

yetkinlik düzeylerinin oluşturulmasında izlenen yollardan biridir. 

 
 
Nitel Yöntemler 
 

Küçük çalışma grupları ile istatistiksel olmayan, yorumların ve 

incelemelerin yapıldığı yöntemlerdir. Bu yöntemler aşağıda kısaca 

açıklanmıştır: 

 

Anahtar sözcüklerin formüle edilmesi: Var olan taslak form 

parçalara ayrılır ve formu kullanacak bireylerin profiline uygun tipik bir gruba 

verilerek onlardan bu parçaları (formu oluşturan tanımlamaları) doğru 

olduklarını düşündükleri şekilde sıraya koymaları istenir. Daha sonra 

sıralamayı böyle yapmalarının gerekçeleri sorulur. Bu gerekçelerden yola 

çıkılarak sıralamada belirleyici ve kafa karıştırıcı (yanıltıcı) noktalar belirlenir. 

 

Anahtar sözcükler, betimleyicilerin performans örnekleriyle 

eşleştirilmesi: Betimleyiciler, bunlara örnek teşkil edecek tipik 

performanslarla eşleştirilir. Örneğin IELTS (International English Testing 

System) betimleyicileri de, bir grup uzmanın öncelikle performansı açıklayan 

anahtar unsurları belirlemesinin ardından bunları derecelendirerek farklı 

düzeylerin karakteristik yapılarını oluşturmasıyla meydana gelmiştir.   

 

 Performans örneklerinin sıralanması: Performans örnekleri hedef 

grubun özelliklerine benzer özelliklere sahip bireyler tarafından aşamalı olarak 

sıralanır. Her bireyin yaptığı sıralama tartışılarak bu sıralamada esas alınan 
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kriterler açıklanır ve ortak bir sıralama oluşturulur, başka bir deyişle dormdaki 

düzeyler belirlenir.  

 

İkili karar çalışması:  Temsili performans örnekleri kümeler halinde 

düzeylere ayrılır. Farklı düzeyler arasındaki sınırlar, belirleyici anahtar 

özellikler belirlenir. Belirlenen bu özellik “evet-hayır” şeklinde yanıtlanabilecek 

kısa ölçüt sorularına dönüştürülür. Böylece değerlendiriciler için iki yanıt 

seçeneği olan sorulardan oluşan bir algoritma oluşturulmuş olur (Council of 

Europe, 2004). 

 

Karşılaştırmalı yargılar: Gruplar performans çiftlerini karşılaştırmalı 

olarak ele alarak hangisinin daha iyi olduğu konusunda fikir yürütürler. 

Dilbilimi kullanılarak öne çıkan özellikler yeniden tanımlanır. 

 

Betimleyici Havuzu: Var olan taslak betimleyiciler oluşturulduktan 

sonra uzmanlar tarafından bu betimleyiciler kategori ve düzeylerine göre 

sıralanır. Gerekli görülen durumlarda düzeltmeler, iptaller yapılır ve açık, 

konuyla ilgili ve kullanışlı olanlar belirlenir. Böylece yetkinlik seviyelerinin 

dayandırıldığı betimleyici havuzu oluşturulmuş olur. 

 

 

Nicel Yöntemler 
 
 Nicel yöntemler arasında 3 yöntem üzerinde durulmuştur. Kullanılan 

yöntemler aşağıda açıklanmıştır: 

 
Diskriminant analizi: Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından önceden 

oylanmış bir performans seti diskriminant analizine tabi tutulur. Bu analiz 

performans setinde kullanılan farklı özellikleri belirler ve ne sıklıkta tekrar 

edildiklerini sayar. Ardından düzeylerin belirlenmesinde hangi özelliklerin daha 

belirgin olarak kullanıldığının tespit edilmesi için çoklu regresyon kullanılır. 

Ortaya çıkan anahtar özellikleri betimleyicilerin biçimlendirilmesinde kullanılır. 
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Çok yönlü ölçekleme (multidimensional scaling): Bu yöntem ile 

anahtar özellikler ve bunların birbirleriyle olan ilişkisi incelenir. Performanslar 

birkaç kategoriden oluşan analitik formla değerlendirildikten sonra düzeyleri 

belirlemede kesin olarak etkili olan kategoriler belirlenir. Bununla beraber 

kategorilerin birbirine yakınlığı ve uzaklığını gösteren diagramlar oluşturulur. 

Bu, baskın, belirgin ve vazgeçilmez olan kriterlerin belirlenmesinde kullanılan 

bir araştırma yöntemidir (Council of Europe, 2009). 

 

Madde tepki kuramı (item response theory): Madde tepki kuramı 

(MTK) birkaç ölçme ve ölçekleme modelini içinde barındırmaktadır. Avrupa 

Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı çalışmaları kapsamında bu 

modellerden Danimarkalı matematikçi George Rasch’ın adı ile anılan Rasch 

Modeli kullanılmıştır. MTK olasılık kuramından geliştirilmiştir. Bu kuram bir 

soru (madde) bankasındaki her bir sorunun (maddenin) güçlüğünü belirlemek 

amacıyla kullanılır. O maddenin ölçtüğü özellikle ilgili gelişmiş düzeyde 

hakimiyeti olan bireyin temel düzeydeki maddeleri doğru yanıtlama olasılığının 

yüksek olduğu; o madde ile ölçülen özelliğe temel düzeyde sahip bireyin üst 

düzey soruları doğru yanıtlama olasılığının düşük olduğu anlayışını esas alır. 

Rasch Modeli test maddelerinde kullanıldığı gibi ölçekleme yöntemi olarak da 

kullanılmaktadır. Betimleyiciler “………yapabiliyor mu?” (“Can he/she do?”) 

şeklinde sorulara dönüştürülerek soru formları oluşturulur. Böylece 

betimleyicileri derecelere ayırarak aynen soru bankasındaki sorularda olduğu 

gibi sıralama ve düzey belirleme yapılabilmektedir (Council of Europe, 2004).  
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BÖLÜM III 
 

YÖNTEM 
 
 

Araştırmanın yöntem kısmında araştırmanın modeli, araştırma grubu, 

veriler ve toplanması, verilerin analizi ve yorumlanması ve çalışma planı yer 

almaktadır. 

 

 

Araştırmanın Modeli 
 

Avrupa Dil Portfolyosu’nun bir parçası olan Dil Pasaportunda bulunan 

ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen Öz 

Değerlendirme Formu’nun geçerlik ve güvenirliğini ortaya koyacak veriler elde 

etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Öz Değerlendirme Formu’nun 

güvenirliğine ilişkin veriler elde etmek için test – tekrar test yöntemi kullanılmış 

ve iki uygulama sonuçları arasındaki ilişki hesaplanmıştır. Öz Değerlendirme 

Formu uygulamasından elde edilen verilerle uluslararası düzeyde geçerliği ve 

güvenirliği kanıtlanmış bir yabancı dil testinden edinilen puanlar arasındaki 

ilişki incelenerek Formun geçerliğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bu inceleme 

için ilişkisel tarama modeli kullanılarak korelasyon türü ilişki ile elde edilen 

değerler ortaya konulmuştur.  

 

 

Araştırma Grubu 
 

Evren, örneklem tanımı yerine Öz Değerlendirme Formu’nu uygulayan 

ve yabancı dil düzeyini ölçen uluslararası uzman bir kuruluş olan ETS 

tarafından geliştirilen Test of English As a Foreign Language (TOEFL) testini 

alacak bireylerden oluşan araştırma grubu tanımı kullanılmıştır. Bu grup 29 
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Aralık 2008 tarihinde 2008-2009 öğretim yılı güz ve bahar dönemi Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 

hazırlık sınıfı öğrencilerinden TOEFL’ı almış 152 kişiden ve Öz Değerlendirme 

Formu’nun iki farklı zamanda uygulanmasına katılan 91 kişiden oluşmaktadır. 

 

 

Verilerin Toplanması 
 

Verilerin toplanmasında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu ile TOEFL 

dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama alt testleri kullanılmıştır. Tanımlanan 

araştırma grubuna 28 Kasım 2008’de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Bu 

Form bir sunuş yazısı ve yönerge ile birlikte katılımcılara verilmiştir (EK 5). 

Sunuş yazısında uygulamanın amacı, araştırmada edinilen bilgilerin sadece 

bilimsel amaçlar için kullanılacağı belirtilmiştir. 2008-2009 öğretim yılı hazırlık 

sınıfı öğrencilerinden oluşan 10 şubede bulunan toplam 180 öğrenciye Öz 

Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 

onayı ile ders saatinin ilk 25 dakikası uygulamaya ayrılmıştır. Öz 

Değerlendirme Formları sunum yazısıyla beraber 10 (şube sayısı kadar) ayrı 

zarfa her bir sınıf mevcudu kadar konulmuş ve zarfların üzerine ilgili şubelerin 

isimleri yazılmıştır. Uygulama saatinden 30 dakika önce sınıfların bulunduğu 

koridora gidilerek şube öğretmenlerine zarflar teslim edilmiştir. 

Öğretmenlerden, her bir öğrenciye bir adet form vermesini, öğrencilere 

formların üzerine isimlerini yazmalarını ve işaretleme yaparken tamamen 

kendi düşünceleri doğrultusunda hareket etmelerini belirtmeleri gerektiği 

belirtilmiştir. Öz Değerlendirme Formu’nun uygulaması için hazırlık sınıfı 

öğrencilerine 25 dakikalık süre verilmiştir. Uygulamaya toplam 180 kişi 

katılmıştır. 180 Öz Değerlendirme Formu’nun 11 tanesi kuralına uygun 

cevaplanmadığından araştırma dışında bırakılmıştır. Öz Değerlendirme 

Formu ile elde edilen puanlar arasındaki tutarlılığı tespit etmek amacıyla aynı 

çalışma grubuna Form, uygulamaya katılanların ölçülen özellikle ilgili 

değişmenin olmayacağı kadar kısa ve ilk uygulamada yaptıkları işaretlemeleri 

hatırlamayacakları kadar uzun bir süre sonra, 26 Aralık 2008’da ikinci kez 
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uygulanmıştır. Öz Değerlendirme Formu aynı çalışma grubuna iki farklı 

zamanda iki kere uygulanarak iki uygulamadan elde edilen puanlar arası 

ilişkiye bakılmıştır. 

 

Araştırma grubuna uygulanan Öz Değerlendirme Formu’ndan edinilen 

verilerle aynı grubun, uluslararası düzeyde geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış 

bir yabancı dil testi olan TOEFL PBT testinden aldıkları puanlar arasındaki 

ilişkinin incelenmesi için ilgili TOEFL PBT testi puanları ilgili kurumun izni ile 

sağlanmıştır. TOEFL PBT testini alan 167 kişi içerisinden Öz Değerlendirme 

Formu uygulamasına katılan 152 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. 

 

Bu araştırmada Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı 

kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu ve TOEFL PBT testinden 

elde edilen veriler kullanılmıştır. TOEFL hakkında genel bilgiler aşağıda 

verilmiştir: 

 

 

Bir Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi (Test of English as a Foreign 
Language - TOEFL) Hakkında Genel Bilgi  
 

TOEFL anadili İngilizce olmayan bireylerin İngilizce yeterlik seviyelerini 

ölçmek amacıyla Educational Testing Service (ETS) tarafından 

geliştirilmektedir. İngilizce eğitim veren kolej veya üniversitelerin birçoğu kayıt 

ve kabul önkoşulu olarak TOEFL’dan alınan sonuçları dikkate almaktadır. 

TOEFL 110 ülkede yaklaşık olarak 6 000 üniversite, özel okul (kolej) ve çeşitli 

resmi kurumlarında geçerli kabul edilmektedir (Educational Testing Service, 

2008). TOEFL 180’den fazla ülkede bulunan uygulama merkezleri ile 

dünyanın en yaygın test merkezlerine sahiptir. Tüm dünyada 4 000’i aşkın test 

merkezi bulunmaktadır (Educational Testing Service, 2006). 

 

TOEFL’ın hazırlanması için ilk olarak 1962’de Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) bir konsey kurulmuştur. Anadili İngilizce olmayan ve 

ABD’de kolej veya üniversitelerde eğitim görmek veya çalışmak isteyen 

bireylerin İngilizce yeterlik düzeylerini belirlemek isteyen bu konseyin üyeleri 
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arasında otuzu aşkın özel organizasyon ve resmi kurum bulunmakta idi. 1963 

- 1964 yıllarından itibaren bu konsey TOEFL’ın hazırlanması, geliştirilmesi ve 

uygulanması için maddi destekte bulunmuştur. Ford ve Danforth şirketi 

tarafından finanse edilen ilk TOEFL programı Modern Diller Kurumu (Modern 

Language Association) tarafından uygulanmıştır. 1965 yılında the College 

Board ve ETS, programın sorumluluğuna ortak olmuşlardır. 1973’te test 

katılımcılarının büyük bir çoğunluğunu mezun bireyler oluşturduğundan bu 

ortaklığa Lisansüstü Giriş Sınavı (The Graduate Record Examinations - GRE) 

Board da katılmıştır. Günümüzde TOEFL Kurulu 15 üyeden oluşmaktadır. Bu 

üyelerin bazıları uluslar arası eğitimle ilişkili yüksek öğretim kurumları, kolejler, 

kar amacı gütmeyen eğitim organizasyonları, resmi ve özel eğitim 

kuruluşlarıdır; diğer bir bölümü ise İngilizce dili öğretimi uzmanlarıdır 

(Educational Testing Service, 2008). 

 

İlk TOEFL 5 bölüm halinde hazırlanmış, 1976’da, yürütülen geniş 

araştırma ve çalışmalar sonucunda 3 bölümden oluşan iki test olarak 

geliştirilmiştir. 1990’lardan itibaren iletişimsel becerileri daha çok yansıtan, 

katılımcı olan uluslar arası öğrencilerin İngilizce’yi akademik ortamlarda 

kullanma becerisi hakkında daha çok bilgi verecek yapıda testlere ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu doğrultuda 1998’de TOEFL’ın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 

için 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni TOEFL olarak TOEFL CBT’i 

(Bilgisayar Temelli Test) geliştirmiştir. Eylül 2005’te ise TOEFL iBT (İnternet 

Temelli Test) geliştirilmiştir. TOEFL iBT ilk olarak ABD’de uygulanmış 2005 ve 

2006 yıllarında dünyada uygulama merkezleri yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 

TOEFL iBT, iletişimde önemli rol oynayan konuşma, dinleme, okuma ve 

yazma olmak üzere dört dil becerisini içermektedir. TOEFL iBT’e geçiş 

sürecinde sistem yerleşene kadar TOEFL CBT bir süre daha uygulanmaya 

devam edilmiş Eylül 2006’da uygulamadan kaldırılmıştır. TOEFL PBT (Kağıt – 

Kalem Testi), TOEFL iBT ağının gelişimi tam olarak sağlanana ve test 

merkezleri yaygınlaştırılıncaya kadar kullanılmaya devam edilecektir 

(Educational Testing Service, 2008). 

 

TOEFL iBT sonuçları uygulama tarihinden sonra 15 gün içerisinde 

internetten duyurulmaktadır. Sonuçlar ayrıca katılımcılara posta yolu ile 
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gönderilmektedir. TOEFL PBT sonuçları posta ile gönderilmekte olup aynı 

zamanda belirli bir ücret karşılığında telefon ile de öğrenilebilmektedir. Ayrıca 

fiziksel engelli katılımcılar için ETS’in uygun gördüğü koşullar çerçevesinde 

standart dışı özel uygulamalar sağlanmaktadır. TOEFL PBT’ye kayıt 

yaptırdıktan sonra katılımcıların adresine posta yolu ile örnek maddelerle 

cevap anahtarlarını içeren TOEFL alıştırma materyali gönderilmektedir. 

Bunun yanı sıra www.ets.org/toefl bağlantısında birçok madde örneğine 

ulaşılabilmektedir. TOEFL üç buçuk saat sürmektedir. Belirlenen bölgelerde 

yılda 6 kez uygulanmaktadır. Test merkezleri ve uygulama tarihlerini gösteren 

çizelgelere yukarıda belirtilen internet bağlantısından ulaşmak mümkündür 

(Educational Testing Service, 2006).  

 

TOEFL PBT, TOEFL iBT olmak üzere iki farklı uygulama biçimi 

bulunan testlerden bu araştırmanın konusu olan test TOEFL PBT testidir. 

TOEFL PBT dinlediğini anlama, dilbilgisi ve okuduğunu anlama olmak üzere 

üç ayrı bölüm ve her katılımcının alması zorunlu olan 30 dakikalık İngilizce 

kompozisyon yazma testinden (TWE: Test of Written English) oluşmaktadır. 

Ayrıca başvurulan ve katılımcının talebi üzerine TSE (Test of Spoken English) 

testi ile İngilizce konuşma becerisinin düzeyi ölçülmektedir. TOEFL PBT’deki 

tüm maddeler 4 seçeneklidir. Testin içinde TOEFL puanına etki etmeyen bazı 

maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler ETS’in belli koşullar altında testin nasıl 

işlediğini görmek için teste eklediği maddelerdir (Educational Testing Service, 

2008).  

 

TOEFL PBT uygulamasında katılımcılara bir test kitapçığı ve boş 

cevap kağıdı verilmektedir. Testin her bölümü için ayrılan belli bir süre 

bulunmaktadır. Test gözetmenleri uygulama sırasında ne kadar süre 

olduğunu veya kaldığını belirtmektedir. Bir bölüm için ayrılan sürenin 

bitiminden önce diğer bölüme geçmek veya ek süre talep etmek mümkün 

değildir. Aksi durumda test puanlarının iptal edilmesi söz konusu 

olabilmektedir (Educational Testing Service, 2008). Çizelge 4’te TOEFL 

PBT’nin alt bölümlere göre uygulama süreleri ve madde sayıları 

gösterilmektedir. 
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Çizelge 4. TOEFL PBT alt testlerinin madde sayıları ve uygulama süreleri 

Testin Bölümleri Madde Sayısı Süre 

Dinlediğini Anlama 50 30-40 dakika 

Dilbilgisi 40 25 dakika 

Okuduğunu Anlama 50 55 dakika 

Yazma-Kompozisyon 

(Test of Written English) 

1 konu 30 dakika 

 

 

Dinlediğini anlama bölümü kısa ve uzun diyalogları, teknik olmayan 

söyleşileri anlama becerisini ölçmeye yöneliktir. Bu bölümde Kuzey Amerika 

aksanının hakim olduğu günlük konuşmaları içeren kayıtlar kullanılmaktadır. 

Bu bölüm üç alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde iki kişi arasında 

yapılan kısa konuşma kayıtları yer almaktadır. Kayıtlar dinlenirken katılımcılar 

not alabilmektedir. Her bir ses kaydı yalnızca bir kere dinlenebilmektedir, 

dinlenen materyalleri ikinci kere dinleme şansı yoktur. Kayıtlar dinlendikten 

sonra konuşma ile ilgili sorular sorulmaktadır ve test katılımcılarının 4 seçenek 

arasından doğru olduğunu düşündükleri yanıtı işaretlemeleri gerekmektedir. 

İkinci alt bölümde daha uzun konuşma kayıtları dinlenerek ilgili sorular 

yanıtlanmaktadır. Üçüncü alt bölümde ise karşılıklı konuşmalar yerine bir 

olayın bir kişi tarafından anlatıldığı, sunulduğu konuşma kayıtları dinlenmekte 

ve ilgili sorular yanıtlanmaktadır (Educational Testing Service, 2008). 

 

Dilbilgisi bölümü önemli yapısal elemanların ölçüldüğü tamamlamalı, 

metindeki yanlış sözcüğü bulma gibi maddelerden oluşmaktadır. Kullanılan 

cümleler farklı konulardan oluşmaktadır. Bunlar herhangi bir alanda uzman ya 

da birikimli kişilere avantaj sağlamayacak konulardır.  

 

Okuduğunu anlama bölümü okuma parçaları ve bunlarla ilgili 

maddelerden oluşmaktadır. Seçilen konular tarih, kültür, sanat ile ilgili olup 

maddeleri yanıtlamak için içerikle ilgili altyapı ya da ön bilgiye sahip olmak 

gerekmemektedir (Educational Testing Service, 2006). 
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TWE (Test of Written English) 30 dakika süren ve tüm TOEFL PBT 

katılımcılarının almak zorunda olduğu bir testtir. İngilizce yazma becerisinin 

ölçülmesini amaçlamaktadır ve bunun için katılımcılardan teknik olmayan bir 

konu hakkında kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Belirtilen konu ile ilgili 

kompozisyonun TOEFL yanıt anahtarına eklenmiş çift taraflı boş bir kağıt 

üzerine yazılması gerekmektedir. Başka bir konu hakkında yazılan 

kompozisyonlar puanlanmamaktadır. Katılımcılara kompozisyonla ilgili not 

alma hakkı tanınmaktadır, test gözetmenleri nereye not alınabileceği 

konusunda katılımcıları yönlendirmektedir (Educational Testing Service, 

2008). 

 

TSE (Test of Spoken English) testine ayrıca başvurulmaktadır ve bu 

test için uygulama merkez ve tarih çizelgeleri bulunmaktadır. Bu testin amacı 

İngilizceyi sözlü olarak kullanabilme becerisini ölçmektir. Test 20 dakika 

sürmektedir ve katılımcıların İngilizce konuşma yapmasını gerektiren 9 

maddeden oluşmaktadır. Maddeler düz anlatım, tavsiyede bulunma, ikna 

etme, bir fikri savunma, örneklerle veya kanıtlarla geliştirme gibi örneklerden 

oluşmaktadır. Uygulama sırasında katılımcının dinlediği ses kayıtlarına, test 

kitapçığındaki yönergeler doğrultusunda verdiği yanıtlar kaydedilmektedir. Her 

bir madde için 30 ile 90 saniye arasında bir süre verilmektedir. İlgili yönergeler 

ve süre sınırlamaları test kitapçığında belirtilmektedir (. TSE-A ve TSE-P 

olmak üzere iki farklı yapıda TSE bulunmaktadır. TSE-A, öğretmenler ve 

araştırma görevlileri, akademik görevlilerin katıldığı testtir. TSE-P ise 

akademik alan dışında isteyen tüm bireylerin alabileceği testtir (Educational 

Testing Service, 2006). 

 

 

TOEFL PBT Puanlarının Hesaplanması 
 

TOEFL PBT’den puan alabilmek için her üç (dinlediğini anlama, 

okuduğunu anlama, dilbilgisi) bölümden en az bir maddenin yanıtlanmış 

olması gerekmektedir. Her bir bölüm için ayrı ayrı puan hesaplanmaktadır. 

Yanlış yanıtlanan maddeler, doğru yanıtlanan maddeler üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahip değildir. Toplam doğru yanıt sayısı ham puan olarak 
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adlandırılmaktadır. Her bir ham puan, istatistiksel ortalamalar kullanılarak 

TOEFL test ölçeğine dönüştürülmektedir. Toplam TOEFL PBT puanı 310 ile 

677 arasında raporlaştırılmaktadır. Geçme ve kalma gibi bir baraj puan söz 

konusu değildir. Başvurulan ya da TOEFL PBT sonuçlarının gönderileceği 

kurumların beklentileri farklılık göstermektedir. TOEFL PBT puanları 2 yıl 

süreyle geçerlidir (Educational Testing Service, 2006). 

 

Çizelge 5’te detaylı bir şekilde gösterildiği gibi TOEFL PBT puanları her 

bir alt bölüm için 31 ile 68 puan arasında değişmektedir. 

 

 

Çizelge 5. TOEFL PBT Alt Testlerinin Puan Aralıkları 

Testin bölümleri Puan Aralığı 
Dinlediğini Anlama 31 - 68 

Dilbilgisi 31 - 68 
Okuduğunu Anlama 31 - 67 

Toplam Puan 310 - 677 
 

 

TWE ise 6 düzeyden oluşan bir ölçek kullanılarak puanlanmaktadır. 

Ölçekte iki puan tam puanların yanısıra 5.5, 3.5 gibi kesirli puanlar da 

verilmektedir. Bu puan TOEFL sonuç belgesinde ayrı bir kısımda 

gösterilmektedir.  

 

Educational Testing Service tarafından 2007 yılında yürütülen 

çalışmalar sonucunda TOEFL dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama alt 

testlerinin her biri için güvenirlik 0.85 düzeyinde; TOEFL’ın tüm alt testleriyle 

bir bütün olarak hesaplanan güvenirlik düzeyi 0.94 olarak bulunmuştur.  

 

 

Verilerin Analizi 
 

Araştırmanın amaçlarından biri Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun kararlılık 

düzeyine ilişkin veriler elde etmektir. Bu doğrultuda Öz Değerlendirme Formu 
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araştırma grubuna iki farklı zamanda uygulanmış ve elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. 

 
Öz Değerlendirme Formu’nun araştırma grubuna, iki farklı zamanda 

uygulanması ile elde edilen veriler arasındaki ilişkiyi hesaplamak için 

Cramer’s V katsayısı kullanılmıştır. Öz Değerlendirme Formu ile birey, hedef 

dildeki becerilerine (okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, karşılıklı 

konuşma, sözlü anlatım,yazılı anlatım) ilişkin toplam 6 düzeyden (A1, A2, B1, 

B2, C1, C2) bir tanesini işaretleyerek kendi algısı doğrultusunda yine kendi dil 

yeterlik düzeyi için işaretleme yapmıştır. Öz Değerlendirme Formu’nda her bir 

dil becerisi (alt boyut), her bir düzey için tanımlanmış ve betimleyiciler 

bulunmaktadır. Başka bir deyişle Form’da 5 dil becerisine ilişkin 6 düzey 

betimlenerek bir sınıflama formu oluşturulmuştur. Birey bu betimleyiciler 

arasından kendi dil yeterliğine en uygun olduğunu düşündüğü betimleyiciyi ve 

düzeyi (kategoriyi) seçmiştir. Araştırma kapsamında yapılan uygulamalardan 

elde edilen bu sınıflama verileri arasındaki ilişkiyi hesaplamak için parametrik 

olmayan testlerde kullanılan Cramer’s V katsayısı kullanılmıştır.  

 

Cramer’s V katsayısı, ki-kare (χ2) testi gibi kategorik verilerle analiz 

yapmak için kullanılan bir testtir. Bu katsayı phi (π) katsayısının bir türevidir. 

Phi katsayısından farkı ise 2 X 2’den daha büyük çapraz tablo gerektiren 

analizlerde kullanılmasıdır. Ki-kare testi iki sınıflamalı değişken arasında ilişki 

bulunup bulunmadığını incelemek için kullanılır. Başka bir anlatımla 

değişkenler arasında bağımsızlık olup olmadığı araştırılır. Bu analizde gözlem 

sonuçları satır ve sütunlardan oluşan çapraz tabloda sınıflandırılmış şekilde 

gösterilir. Herhangi bir sıradaki elemanla sütun arasındaki eleman ilişki 

incelenir. Bunun için her sıra ve sütundaki elemanlara ait beklenen (expected) 

frekanslar (Eij) ve gözlenen (observed) frekanslarla (Oij) karşılaştırılır. Ki-kare 

değerleri aşağıdaki formülle bulunur: 
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Ki-kare testinde tablodaki her bir gözenek için ki-kare değeri hesaplanır 

ve toplam ki-kare değeri bulunur. Ki-kare testinde belirlenen α düzeyi ile 

serbestlik derecesi kullanılarak EK 7’de verilen kritik tablo değeri ile 

hesaplana χ2 değeri karşılaştırılır. Hesaplanan χ2 değerinin tablo değerinden 

büyük olması Ho hipotezini reddedebileceğimiz anlamına gelmektedir 

(Büyüköztürk, Bökeoğlu ve Köklü, 2008). Aynı yorum SPSS sonuçlarından da 

yapılabilir. SPSS’ten elde ettiğimiz ‘Asymp. Sig (2-sided)’ değerinin, belirlenen 

α düzeyinden düşük olması durumunda Ho hipotezi reddedilebilir.  

 

Ki-kare testinin kullanılabilmesi için bazı şartların sağlanmış olması 

gerekir. Ki-kare testinin varsayımları aşağıda sunulmuştur: 

 

1. Analiz yapılan değişkenlere ilişkin oluşturulan çapraz tabloda yer 

alan gözeneklerin her birindeki frekans sayısı en az beş olmalıdır. 

2. Araştırmaya katılan bir deneğin bir kategoride seçim yapmış olması 

diğer bir deneğin yapacağı seçimden bağımsızdır. 

3. Araştırmada bir kategorideki denekler ele alındığında diğer 

kategoriyi seçen diğer denekler de ayrı bir kategori olarak değerlendirilir. 

4. Her bir denek için bir kez ölçüm yapılır (Büyüköztürk, Bökeoğlu ve 

Köklü, 2008). 

 

Ki-kare testi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 

ortaya koymaktadır. Cramer’s V değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi 

hakkında ek bilgi vermektedir. Bu analiz çapraz tablosunun 2 satır 2 sütundan 

(2 X 2) daha fazla gözenekten oluşan kategorik analizlerde kullanılır. 

Cramer’s V aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 

 
 

Yukarıdaki formüldeki k satır veya sütun sayısını göstermektedir. 

Cramer’S V değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bu değer 1’e yaklaşması 



 
 

43

değişkenler arasındaki ilişkinin daha kuvvetli olduğu anlamına gelir (Cramer, 

1999). 

 

İstatistiksel analizlerin yapılabilmesi için Öz Değerlendirme Formu’nun 

iki uygulamasından elde edilen veriler bilgisayar ortamında MsOffice Excel 

programında düzenlenmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerin isimleri ve 

Form’da yaptıkları işaretlemeleri tek tek Excel dosyasına girilmiştir. Yapılan 

işaretlemelerde A1-C2 olan düzeyler 1’den 6’ya kadar rakamlarla 

gösterilmiştir. Bu dönüşüm Çizelge 6’da gösterilmiştir. 

 

 

Çizelge 6. Veri Girişi İçin Dönüşüm Tablosu 

Düzeylerin Harflerle 
Gösterilişi 

Düzeylerin Rakamlarla 
Gösterilişi 

A1 1 

A2 2 

B1 3 

B2 4 

C1 5 

C2 6 

 

 

Veriler düzenlenirken A1 için 1, A2 için 2, B1 için 3, B2 için 4, C1 için 5, 

C2 için 6 rakamları kullanılmıştır. Bu düzenlemenin ardından veriler SPSS 15 

programına aktarılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. 

 

Araştırma sürecinde toplanan veriler araştırmanın çerçevesinde analiz 

edilmiştir. Araştırmanın amaçlarından olan, Öz Değerlendirme Formu 

okuduğunu anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin TOEFL puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ve Öz Değerlendirme Formu 

dinlediğini anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin TOEFL puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Öz 

Değerlendirme Formu’ndan elde edilen sonuçlarla katılımcıların TOEFL PBT 
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alt testlerinden aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Cramer’s 

V katsayısı hesaplanmıştır. Öz Değerlendirme Formu’nun düzeylerinin 

sınıflama yapıyor olması, başka bir deyişle Formun A1, A2, B1, B2, C1, C2 

olmak üzere parametrik olmayan bir araç olması nedeniyle Cramer’s V 

katsayısı kullanılmıştır.  

 

Toplanan veriler öncelikle MsOffice Excel programında düzenlenmiştir. 

Uygulamaya katılan öğrencilerin isimleri ve Form’da yaptıkları işaretlemeler 

tek tek Excel dosyasına girilmiştir. Yapılan işaretlemelerde A1-C2 arasında 

olan düzeyler Çizelge 6’da gösterilen şekilde 1’den 6’ya kadar rakamlarla 

gösterilmiştir. Daha sonra öğrencileri TOEFL alt testleri olan okuduğunu 

anlama ve dinlediğini anlama alt testlerinden aldıkları puanlar Excel 

programına girilmiştir. TOEFL’ı geliştiren ETS tarafından, TOEFL’ın tüm alt 

testlerinden edinilen puanların, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programı’nda denk düştükleri düzeyleri gösteren bir çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunda oluşturulan tablo (EK 6) kullanılarak araştırma 

kapsamında edinilen TOEFL puanları önce A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 

düzeyleri olarak gösterilmiş daha sonra Çizelge 6’da gösterildiği gibi bu 

düzeyler 1’den 6’a kadar rakamlarla kodlanmıştır. Düzenlemelerin ardından 

SPSS 15 programı kullanılarak Cramer’s V katsayısı hesaplanarak analizler 

yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
 

Bu bölümde araştırmanın bulguları sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Bulguların sunuluşunda araştırmada cevaplandırılmak üzere ele alınan 

soruların sırası izlenmiş; her soru hatırlatılmış ve sorulara ilişkin bulgular 

sunulmuştur.  

 
 Araştırmada cevap aranmaya çalışılan ilk soru ile Öz Değerlendirme 

Formu’nun geçerliğine ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıda verilmiştir.  

 
1. Öz Değerlendirme Formu’nun; 
 

a. dinlediğini anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin 
TOEFL puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 
b. okuduğunu anlama becerisi puanları ile aynı beceriye ilişkin 

TOEFL puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
 
 Bu araştırmada Öz Değerlendirme Formu’nun geçerliğine ilişkin 

kanıtlar elde etmek amacıyla TOEFL’dan elde edilen puanlar ölçüt olarak 

alınmıştır. Diğer bir deyişle ‘halihazır geçerliği’ (concurrent validity) çalışması 

yapılmış ve bu çerçevede araştırma grubunu oluşturan 152 öğrenciden 

edinilen Öz Değerlendirme Formu verileri ile TOEFL’dan edinilen puanlar 

arasındaki ilişkiler Cramer’s V katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. TOEFL 

puanları ile yapılan karşılaştırmalarda, araştırma grubunu oluşturan 

öğrencilerin Öz Değerlendirme Formu’nun; 
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 a. dinlediğini anlama ve TOEFL’ın aynı beceriyi ölçen verileri 

arasındaki ilişki, 

 

 b. okuduğunu anlama ve TOEFL’ın aynı beceriyi ölçen verileri 

arasındaki ilişki, 

 

ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çizelge 7 Öz Değerlendirme Formu ve TOEFL’ın 

belirtilen boyutlarından elde edilen verileri arasındaki ilişkileri göstermektedir. 

 

 

Çizelge 7. Öz Değerlendirme Formu ile TOEFL’ın Dinlediğini Anlama ve 

Okuduğunu Anlama Boyutlarından Elde Edilen Veriler Arasındaki İlişkiler 

 
 
 
 
 
 
 
 Çizelge 7 incelendiğinde Öz Değerlendirme Formu’nun dinlediğini 

anlama alt boyutu ile TOEFL’ın aynı beceriye yönelik alt testinden elde edilen 

veriler arasındaki ilişki 0,51 düzeyinde bulunmuş olup bu ilişki istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır (V= 0,51; p=0,00<0,05). Okuduğunu anlama alt 

boyutuna yönelik olarak Öz Değerlendirme Formu ve TOEFL’dan edinilen 

veriler arasındaki ilişki 0.38 bulunmuş olupbu ilişki de istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır (V= 0,38; p=0,00<0,05). 

  
Öz Değerlendirme Formu’nun iki alt boyutu ile TOEFL’ın benzer 

boyutları arasında hesaplanan ilişkiler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 

Öz Değerlendirme Formu’nun kabul edilebilir düzeylerde bir geçerliğe sahip 

olduğuna ilişkin bir yorum yapılabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi 

karşılaştırması yapılan iki ölçeğin tüm alt boyutları değil, sadece benzer ikişer 

boyutunun ele alındığı düşünülecek olursa bu araştırmada teknik özelliklerine 

Boyutlar V p 

Dinlediğini Anlama 0.51 0.00 

Okuduğunu Anlama 0.38 0.00 
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ilişkin kanıt sağlanmaya çalışılan Öz Değerlendirme Formu’nun kabul edilebilir 

düzeylerde bir geçerliğe sahip olduğu savunulabilir. 

 

Araştırmada cevap aranmaya çalışılan diğer soru ile Öz Değerlendirme 

Formu’nun güvenirliğine ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıda verilmiştir. 
 

2. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında 
geliştirilen Öz Değerlendirme Formu’nun test- tekrar test yöntemiyle 
edinilen güvenirliği ne düzeydedir? 
 

Öz Değerlendirme Formu’nun her bir alt boyutunun güvenirliğe ilişkin 

kanıtlar elde etmek amacıyla araştırma grubunu oluşturan öğrencilere test-

tekrar test yöntemi kullanılarak bir ay arayla Öz Değerlendirme Formu 

uygulanmıştır. İki uygulamadan elde edilen veriler arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak için yapılan Cramer’s V analizlerinin sonuçları Çizelge 8’de 

sunulmuştur. 

 
 
Çizelge 8. Öz Değerlendirme Formu’nun Alt Boyutlarının Güvenirliğine İlişkin 

Cramer’s V Analizi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 8 incelendiğinde Öz Değerlendirme Formu’nun alt boyutlarına 

ilişkin ilişkilerin 0,14 ile 0,94 arasında değiştiği görülmektedir. Okuduğunu 

Boyutlar V p 

Dinlediğini Anlama 0,94 0,00 

Okuduğunu Anlama 0,14 0,12 

Yazılı Anlatım  0,34 0,00 

Karşılıklı Konuşma  0,71 0,00 

Sözlü Anlatım 0,56 0,00 
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anlama alt boyutu dışında tüm alt boyutlar için edinilen ilişkiler istatistiksel 

bakımdan anlamlıdır. En yüksek dereceli ilişki Öz Değerlendirme Formu’nun 

dinlediğini anlama alt boyutu için 0,94 olarak hesaplanmıştır (V = 0,94; 

p=0,00<0,05). En düşük dereceli ilişki ise yazılı anlatım alt boyutu için 0,34 

olarak bulunmuştur (V = 0,34; p=0,00<0,05).  
 
 Öz Değerlendirme Formu’nun okuduğunu anlama alt boyutuna ilişkin 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmaması ve yazılı anlatım, karşılıklı 

konuşma, sözlü anlatım alt boyutları için çok yüksek derecede ilişki 

çıkmaması, araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin Formda yanlı 

işaretlemeler yapmış olma ihtimaliyle açıklanabilir. Öğrencilerin öz 

değerlendirme yaparken sosyal beğenirlik unsuru nedeniyle Öa 

Değerlendirme Formu’nda yanlı davranmış olabilecekleri, bu durumun da 

hesaplanan ilişkiler üzerinde etkili olduğu savunulabilir. 

 

 Öz Değerlendirme Formu’nun alt boyutlarının güvenirlik katsayılarını 

olumsuz yönde etkileyen diğer bir faktörün Formun uzunluğu olduğu ifade 

edilebilir. Form dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazılı anlatım, karşılıklı 

konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere 5 farklı dil becerisine yönelik 6 düzey 

için detaylı betimleyiciler içermektedir. Uygulama için verilen sürenin sınırlı 

olması her bir betimleyicinin okunarak, öz değerlendirmenin yapılması, 

araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olmuş 

olabilir.  

 

Öz Değerlendirme Formu bireyin dil gelişim sürecini kendi algısına 

göre değerlendirmesini sağlayan bir araçtır. Bu doğrultuda araştırma 

bulgularını etkileyen bir diğer unsur olarak araştırma grubunu oluşturan 

öğrencilerin öz değerlendirme tekniği hakkında yeterli bilgi ve deneyimlerinin 

olmayışı gösterilebilir.  

 

Araştırma bulgularını etkileyen bir diğer faktör ise araştırma grubunun 

büyüklüğü ve homojenliğidir. Bu araştırma, sınırlılıklarda da belirtildiği gibi 

sınırlı sayıda ve homojen yapıda bir grup üzerinde yürütülmüştür. Grubun 

TOEFL dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama puanlarının 6 düzeyden 3. 
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(B1) ve 4. (B2) düzeylerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu homojen yapının 

Öz Değerlendirme Formu’nun alt boyutlarının güvenirliği üzerinde etkisi 

olduğu savunulabilir. 

  

 Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin, kendi dil becerilerine yönelik 

öz değerlendirmelerinde oluşan değişimin de analiz sonuçları üzerinde etkili 

olduğu savunulabilir. Birinci ve ikinci uygulama arasında geçen süre 

içerisindeki yaşantıları sonucunda öğrenciler ilgili yabancı dildeki yeterlikleri 

hakkında farklı görüşler edinmiş olabilirler. Bu durumun da elde edilen verileri 

ve dolayısıyla Öz Değerlendirme Formu’nun güvenirlik katsayılarını etkilediği 

ifade edilebilir. 

  



 
 

50

 
 
 

BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 

Bu bölümde araştırma bulguları doğrultusunda çıkarılan sonuçlara yer 

verilmiştir ve bu sonuçlara ilişkin önerilerse bulunulmuştur. 

  

 

Sonuçlar 
 

1. Öz Değerlendirme Formu’nun geçerliğine ilişkin kanıtlar elde etme 

çerçevesinde Form ve TOEFL dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama alt 

boyutları arasındaki ilişkinin ortaya konulması için Aralık 2008’de TOEFL’ı 

alan 152 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; 

 

• dinlediğini anlama alt boyutu için 0,51 derecesinde  

• okuduğunu anlama alt boyut için 0,38 derecesinde 

 

istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu değerler aracın geçerliğine 

ilişkin önemli birer göstergedir. 

 

2. Öz Değerlendirme Formu’nun güvenirliğine ilişkin kanıt elde etmek için 

Form araştırmaya katılan 91 öğrenciye uygulanmış ve test - tekrar test 

yöntemi kullanılarak elde edilen veriler arasındaki ilişkiler; 

 

• dinlediğini anlama  

• yazılı anlatım  

• karşılıklı konuşma  

• sözlü anlatım  
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alt boyutları için 0,34 ile 0,94 düzeyleri arasında bulunmuştur. Okuduğunu 

anlama alt boyutu dışında tüm alt boyutlar için edinilen ilişki değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 

 

Öneriler 
 

Öz Değerlendirme Formu’nun teknik özelliklerine ilişkin daha kapsamlı 

sonuçlar elde etmek amacıyla, daha geniş ve heterojen bir araştırma grubu 

üzerinde benzer bir çalışmanın yapılması önerilebilir. 

 

Öz Değerlendirme Formu’nun tüm alt boyutlarını kapsayan bir 

araştırmanın yapılması daha tatmin edici sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. 

TOEFL’ın tüm alt testlerine ve Formun tüm alt boyutlarına ilişkin verilerin 

analiz edilerek araştırmanın genişletilmesi önerilebilir. 

 

Öz Değerlendirme Formu’nun uygulamaları için verilen sürenin daha 

geniş tutularak araştırmanın yinelenmesi önerilebilir. Her bir betimleyicinin tam 

olarak okunup her betimleyici arasındaki farkın açıkça anlaşılabilmesi için 

araştırma grubunu oluşturan bireylere daha uzun süre verilmesi daha sağlıklı 

öz değerlendirme yapılmasını sağlayacağı savunulabilir. 

 

 Öz Değerlendirme Formu her kültürden ve her yaş grubunda bireylere 

üzerinde değişiklik yapılmadan uygulanmaktadır. Öz Değerlendirme Formu 

uzman bir ekip tarafından Türkçe’ye çevrilerek aynı şekilde her yaş grubuna 

değişikliğe uğratılmadan uygulanmaktadır. Form’daki ifadeleri anlayabilecek 

düzeyde İngilizce yeterliğe sahip bireylere hem Türkçe hem İngilizce Form 

uygulanarak, bireylerin bu iki uygulamada benzer işaretlemeyi yapıp 

yapmadıklarını inceleyen bir araştırma yapılabilir. 

 

 Öz değerlendirme bireylerin kendi algılarına dayandığından öz 

değerlendirme çalışmalarında yanlılık etkili bir unsur olabilir. Bireyler sosyal 

beğenirlik için öz değerlendirme çalışmalarında yanlı davranabilirler. Öz 
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değerlendirme formu uygulanan bir gruba sosyal beğenirlik ölçeğinin de 

uygulanarak yanlılık kaynakları ve bunların öz değerlendirmeye etkileri ile ilgili 

bir araştırma yapılması önerilebilir. 

 

Yabancı dil öğretiminde standart oluşturmayı hedefleyen Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında geliştirilen Öz Değerlendirme 

Formu’nun tanıtılması yabancı dil öğretimindeki gelişmelerin izlenebilmesi ve 

uygulanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu Formun tanınması 

bireylerin dil becerilerindeki yeterlikleri hakkında fikir sahibi olmaları açısından 

hem de dil becerilerini geliştirmede hedef belirlemeleri açısından faydalı 

olacaktır. Formun detaylı olarak tanınması ve Form’daki betimleyicilere aşina 

olunması ileride bu konuda yapılacak araştırmalarda daha sağlıklı sonuçlara 

ulaşılmasında sağlayacak önemli bir adım olabilir. 

 

 

Öz değerlendirme becerisinin eğitim süreçlerinde yaygınlaştırılması, 

eğiticilerin bu konuda öğrencilere rehberlik etmesi ve öz değerlendirmeye 

yönelik kılavuzların hazırlanması ve öz değerlendirme çalışmalarının 

artırılması, bu çalışmaların desteklenmesi, öğrencilerin bu konuda 

güdülenmesi bu alanda yapılacak araştırmaların güvenirliğini artırabilir. 
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