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ÖNSÖZ 

Artık mesafeler kısaldı. Dünya eskiye nazaran daha küçük. Farklı kıtalar, farklı 

ülkeler, farklı kültürler birbirleriyle arkadaĢ oldu. Bilimde, eğitimde, iĢ dünyasında, 

teknolojide, turizmde, tıpta, sanatta, siyasette ve diğer birçok alanda ülkeler iç içe 

geçti. Öğrenciler internet teknolojisinin de katkısıyla uluslararası iletiĢimin önemini 

daha iyi anlar oldular. Eskiden ne iĢimize yarayacak Ġngilizce öğrenmek diyorlardı, 

Ģimdi iyi Ġngilizce bilmemenin sıkıntısını yaĢıyorlar günlük yaĢamda ve eğitim 

yaĢamlarında. Farklı ülkelerden arkadaĢlar evlerine geliyor sanal ortamda ya da 

yaygınlaĢan yurtdıĢı değiĢim programları onları farklı ülkelere, farklı arkadaĢlara 

götürüyor. ġimdilerde derslerde yabancı dil bilmenin önemini anlatmıyoruz biz 

öğretmenler, çünkü bu farkındalık çoktan oluĢtu.  Onlardan duyuyoruz mutlaka 

yabancı dil öğrenilmesi gerektiğini. Eskiden oluĢturmakta güçlük çektiğimiz hedef 

çoktan belirlendi hepsinde. ġimdi yapmamız gereken tek Ģey onların bu arzularına 

cevap vermek. Yalnızca ders kitabı, yazı tahtası, kalem, defterle Ġngilizce ya da 

baĢka herhangi bir dili öğretmeye çalıĢmaktan ivedilikle vazgeçmeliyiz. Çünkü bu 

yöntem tutmadı. Geleneksel yöntemlerle yıllardır okullarda öğrenciler sıkıldı, 

anlamlandıramadı, motive olamadı, derse aktif katılamadı, dili yaĢatamadı, zorlandı 

ve sonunda vazgeçti öğrenmekten. ġimdi bu iĢi, bilimsel çalıĢmalarla da etkililiği 

saptanmıĢ çağdaĢ öğretim yöntemleriyle yapmanın zamanı geldi. Bunu en iyi Ģekilde 

yapmaksa biz yabancı dil öğretmenlerinin görevi. Sistem, eğitim ortamları, sınıf 

mevcutları, kaynak eksikliği, yetersiz ücret ve daha birçok soruna rağmen 

geleceğimiz olan evlatlarımızın en iyi Ģekilde yetiĢtirilmesinde tüm öğretmen 

arkadaĢlarımın hassasiyet göstereceğini ümit ediyorum ve bu konuda özveriyle 

çalıĢan herkese teĢekkür ediyorum.  
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danıĢmanım Prof. Dr. Halil EkĢi‘ye teĢekkürlerimi sunuyorum. 
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YABANCI DĠL DERSĠNDE LĠSE 10.SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE "THE 

PRESENT PERFECT TENSE" KONUSUNUN AKILLI TAHTA VE GÖRSEL 

MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠNĠN DERS BAġARISINA 

ETKĠSĠ 

ÖZET 

Bu araĢtırmada Yabancı Dil dersi "The Present Perfect Tense" konusunda akıllı tahta 

ve görsel materyaller kullanılmasının lise öğrencilerinin ders baĢarısına etkisi 

incelenmiĢtir. AraĢtırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon Testi 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya Üsküdar ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıfta öğrenim 

gören yaĢları 15 ile 17 arasında değiĢen toplam 59 kız öğrenci katılmıĢtır. Tesadüfi 

yöntemle atanan kontrol ve deney sınıflarında öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve 

becerileri Akademik BaĢarı Testi ile ölçülmüĢtür. Konu, kontrol sınıfında düz 

anlatım tekniğiyle sadece ders kitabı kullanılarak gramer ağırlıklı iĢlenirken, deney 

sınıfında akıllı tahta ve görsel materyal etkinlikleriyle desteklenerek öğretilmiĢtir. 

Uygulama sonunda sınıfların öğrenme seviyeleri aynı testle ölçülmüĢtür. Öğrenilen 

bilgilerin hatırlanma düzeyinin anlaĢılması için öğrenciler uygulamadan 6 hafta sonra 

yeniden test edilmiĢ ve bulgular yorumlanmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubuna ait analizlerin bulguları 

karĢılaĢtırıldığında, akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılarak yapılan eğitim 

programının geleneksel yöntemle yapılan eğitim programına göre daha baĢarılı 

sonuçlar verdiği tespit edilmiĢtir. Deney grubunun baĢarı testi ön test ve baĢarı testi 

son test puanları arasında son testler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunması araĢtırmanın önemli bulgularındandır.  

Bu bulgular ıĢığında yabancı dil derslerinde görsel materyaller ve akıllı tahta 

kullanımının öğrencileri için faydalı olacağı ve öğrenme sürecine anlamlı katkılar 

sağlayacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Dersi, Akıllı Tahta, Görsel Materyal 
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THE IMPACT OF THE USE OF THE SMART BOARD AND THE VISUAL 

MATERIALS ON TEACHING"THE PRESENT PERFECT TENSE"  

SUBJECT ON THE 10TH GRADE HIGH SCHOOL FOREIGN LANGUAGE 

CLASS STUDENT ACHIEVEMENT 

ABSTRACT 

In this study, foreign language courses in high school 10th grade students were 

experimented on the subject of ―The Present Perfect Tense" by using visual materials 

and smart boards on the effect of the success of the course. In the research, 

preliminary test – final test method is used. Additionally, Mann Whitney-U Test and 

Wilcoxon Test are used in the analysis of the data. 

Among the 10th grade Üsküdar ĠMKB Girl‘s Vocational and Technical High School 

students, 59 students between the age ranging 15 and 17 participated in the study. An 

academic achievement test has been applied as a pre-test to the control and 

experiment classes which are determined randomly to measure students‘ knowledge 

and skills on ―The Present Perfect Tense‖ and their academic success level was 

evaluated. While the topic has been giving in the control class by using grammar 

mainly traditional method of processing with only the student‘s course book, the 

experimental class lectures were supported by the visual material efficiency and 

smart boards. Then students learning levels were measured again by the same test. 

Finally in order to find out the level of recall of learned information 6 weeks later 

they were tested once more and findings are interpreted. 

When the experiment and control groups  compared, it was determined that the 

training program using visual materials and smart boards  has been found to give 

better results  than the traditional  grammar weighted courses with  textbooks. At the 

end of the research, there are significantly important findings of the research that 

there is statistically significant difference between academic test primary test scores 

and final test scores of experimental group. Due to these results it can be resumed 

that using visual materials and smart boards in the language classroom is highly 

beneficial for students and enhanced the learning process 

Keywords: Foreign Language Course, Smart Board, Visual Material   
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1.GĠRĠġ

1.1. Problem 

GeliĢen dünyaya ayak uydurmak, değiĢimleri yakından takip edebilmek ve 

ilerleyebilmek için gereken tedbirleri almak, içinde bulunduğumuz yüzyılda 

devletlerin birincil hedefi olmuĢtur. Bu anlamda gerekeni yapmak adına ülkemizde 

birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında reformlar, düzenlemeler ve yenilikler 

yapılmakta, eğitim politikaları gözden geçirilmektedir. Toplumsal değiĢime ayak 

uydurabilen ve uluslararası platformda yeterli bireyler yetiĢtirmek eğitim 

politikalarının gerekçesini ihtiva etmektedir. Yabancı Dil eğitimi öncelikli önem arz 

etmekte ve üzerinde ciddi çalıĢmalar yapılmaktadır. Çünkü Yabancı Dil bilgisi, 

diplomatik, bilimsel, ekonomik vs. alanlarda uluslararası iĢbirliği için ön koĢuldur ve 

bu yolları açmak için adeta bir anahtardır (Genç, 1999). Çağın aydın, uygar ve 

donanımlı bireylerinin iyi yetiĢmiĢ olması için en az bir yabancı dili edineceği her 

hangi bir mesleğin gereği olarak bilmesi gerekir. 

Yabancı dil öğretimi, yabancı bir ülkenin dil bilgisini ve kurallarını öğretmekle 

sınırlandırılamaz. Öğrencinin yabancı bir dünyaya kapı aralaması, bu kapı 

aracılığıyla yabancıları, yabancı kültürleri tanıyabilmesi, anlayabilmesi, öz kültürün, 

öz olanın ayırdına varması ve olaylara, insanlara bakıĢ açısını geniĢletmesi 

sağlanmalıdır. Bu nedenle, okul yasamı sürecinde ve küçük yaslarda bu amaçlar 

doğrultusunda öğretilen yabancı dil bilgi ve becerisi, bu olanakların gerçekleĢmesine 

katkıda bulunabilir (Genç, 1999). Ülkelerin çağdaĢlaĢma çabalarının baĢarısı 

uluslararası boyutta iletiĢimle mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığının Yabancı Dil 

Eğitim ve Öğretim Komisyonu raporunda ―DeğiĢen dünya Ģartları, ülkelerin 

birbirlerine giderek daha fazla açılmaları, hızlanan uluslararası siyasi, ticari ve 

kültürel iliĢkiler, artan bilimsel ve teknolojik buluĢlar ve bunların ülkelerarası 

etkileri; insanların ulusal sınırları aĢan boyutlarda iletiĢim kurmalarını zorunlu hale 



13 

 

getirmiĢtir. Yabancı dil bunun için çok önemlidir ve gelecekte daha da önemli 

olacaktır. Hiçbir ülkenin geliĢmelerin arkasında kalmaya hakkı yoktur, çünkü 

çağdaĢlığın boyutları çok yakın bir gelecekte evrenselliğe eriĢebilme gücü ile 

ölçülecektir. Evrenselliğe eriĢebilmenin bir yönü zengin bir kültürel ve bilimsel 

birikimden, diğer yönü de iletiĢim, dolayısıyla yabancı dilden geçmektedir‖ 

denilmektedir (MEB, Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyon Raporu, 1991).  

Çağı yakalamanın birincil Ģartı olarak kabul edilen ve bu denli önem arz eden 

yabancı dil eğitiminin bugün bulunduğu nokta araĢtırmacılar ve eğitimcileri oldukça 

meĢgul etmektedir. Yabancı dil eğitiminde yaĢanan sorunlar incelenmekte, 

baĢarısızlığın nedenleri tartıĢılmakta ve çözümler önerilmektedir. Yabancı dil 

öğretiminde kullanılan eski yöntemler yerini daha etkili çağdaĢ yöntem ve metotlara 

bırakmaktadır. Yenilikçi eğitim öğretim çalıĢmalarının tartıĢmasız en etkili 

materyalleri olan teknolojik ürünler, görsel materyaller, bilgisayar ve akıllı tahtalar 

gün geçtikçe yaygınlaĢmakta ve derslere daha fazla dahil edilmektedir. Ancak bu 

istenilen düzeyde değildir. Halen okullarda birçok öğretmen kalem, defter,  yazı 

tahtası ve ders kitabından ibaret dersler sürdürmektedir. Her ne kadar devlet, 

eğitimciler ve vatandaĢlar tarafından yabancı dil öğreniminin çok önemli olduğu 

kabul görse de bu konuda etkili ve köklü bir değiĢim mevcut değildir. Bu sebeple 

eğitimin kalitesini, verimliliğini artırabilecek ve öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu 

maksimum düzeye çıkararak öğrenmeyi kolaylaĢtıracak görsel materyaller ile akıllı 

tahtaların kullanımının yararlı bulgular sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi 

yabancı dil eğitiminin verimliliğinin değerlendirilmesi açısından önemli olacaktır.       

1.2. Hipotez  

ÇalıĢmanın hipotezleri Ģu Ģekildedir: 

H1: Deney ve kontrol gruplarının baĢarı testi ön test puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

H2: Deney ve kontrol gruplarının baĢarı testi son test puanları arasında deney grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.   
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H3: Deney ve kontrol gruplarının izleme baĢarı tekrar testi puanları arasında deney 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.   

H4: Deney grubunun baĢarı testi ön test puanları ile baĢarı testi son test puanları 

arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır 

H5: Deney grubunun baĢarı testi son test puanları ile izleme baĢarı tekrar test 

puanları arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

H6: Kontrol grubunun baĢarı testi ön test puanları ile baĢarı testi son test puanları 

arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır 

H7: Kontrol grubunun baĢarı testi son test puanları ile izleme baĢarı tekrar test 

puanları arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

1.3. Önem 

Yabancı dil öğretiminin verimli olması için verilen eğitimin etkin olması önemlidir. 

Yenilikçi ve çağdaĢ öğretim tekniklerinin uygulanması yabancı dil öğreniminin 

etkinliğini arttırabilir.  

Bu çalıĢma "The Present Perfect Tense" konusunun akıllı tahta ve görsel materyal 

kullanılarak öğretiminin ders baĢarısına olan etkisinin tespiti açısından önemlidir. Bu 

konu baĢlığı Türkçe dil bilgisinde tam olarak karĢılığı olmaması sebebiyle 

öğrencilerin anlama ve kullanma konusunda güçlük yaĢadıkları konulardan biri 

olduğu için ele alınmıĢtır. ÇalıĢma "The Present Perfect Tense" konusunun akıllı 

tahta ve görsel materyal kullanılarak öğretiminin ders baĢarısına olan etkisinin 

tespiti, hatırlanması ve kullanabilmesi açısından önemlidir. Bu çalıĢma yabancı dil 

öğretiminde öğrenci ve öğretmenlerin yaĢadığı sorunların giderilmesinde örnek teĢkil 

etmesi açısından önemlidir. 
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1.4. Varsayımlar 

AraĢtırmanın varsayımları Ģu Ģekildedir: 

 Deney ve kontrol grubunu için seçilen sınıfların birbirleriyle benzer özellikler 

taĢıdığı varsayılmıĢtır. 

 ÇalıĢmada öğrencilerin testlerde sorulan sorulara içtenlikle cevap verdikleri 

varsayılmıĢtır. 

 AraĢtırma için seçilen okullun 10.sınıf öğrencilerinden 59 kiĢinin evreni 

temsil ettiği varsayılmıĢtır. 

 AraĢtırmada kullanılan baĢarı testi ön test, son test ve izleme baĢarı tekrar 

testlerin ölçme için yeterliği olduğu varsayılmıĢtır. 

 Muhtemel değiĢkenlerin her iki grubu aynı ölçüde etkilediği varsayılmıĢtır. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

AraĢtırmanın sınırlılıkları Ģu Ģekildedir: 

 AraĢtırma kontrol ve deney grubuyla sınırlıdır. 

 AraĢtırma uygulanan akıllı tahta ile görsel materyal destekli etkinliklerle ve 

klasik eğitimle sınırlıdır. 

 AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Üsküdar 

ĠMKB Kız ve Anadolu Teknik Lisesinde öğrenim gören 10.sınıf 

öğrencilerinden 59 kiĢi ile sınırlıdır. 

 AraĢtırma deney ve kontrol gruplarından elde edilen Ġstatistik bilgilerle 

sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

Ders BaĢarısı: Eğitimde istenilen hedefe ulaĢma ve sonuca varma Ģeklinde ifade 

edilmektedir (BaĢaran, 1982). 
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Görsel Materyal: Bilgilerin aktarımı ve iletiĢimin sağlanması adına bilgilerin 

görselleĢtirilerek sunulduğu materyallerdir (Seferoğlu, 2006). 

Akıllı Tahta: Projeksiyon cihazı ve bilgisayara bağlanan ve farklı faaliyetler için 

kullanılan interaktif tahtalardır (Gerard ve Widener, 1999). 
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2.ĠLGĠLĠ ALANYAZIN

2.1. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi  

Devletlerin ilerleme ve bireylerini ulusal refaha ulaĢtırma çabaları uluslararası 

iliĢkileri zorunlu kılmaktadır. Bilgiye ulaĢmak teknolojinin de yardımıyla 

kolaylaĢmakta ve uluslararası geliĢmeleri takip edebilenler baĢarılı olmaktadır. 

Uluslar topluluğunun bir üyesi olarak yaĢayabilmenin ön koĢulu yabancı dillerde 

iletiĢim kurmak olarak belirmektedir. Özellikle Ġngilizcenin bilinmesi ve kullanılması 

iĢi kolaylaĢtırmaktadır. Fakat bu süreç ülkemizde iyi yönetilmemektedir. 

Ana dilin dıĢında farklı bir dilin öğrenilmesi bazı kiĢiler açısından zor bazı kiĢiler 

tarafında kolay devam eden bir süreçtir. Aslında kiĢinin geçmiĢ yaĢamında sahip 

olduğu kültür ve yaĢam tarzı bu süreci Ģekillendiren unsurlardandır. Ayrıca bireyin 

ikinci bir dili öğrenmesinde ana dilini ne kadar iyi kullanabildiğinin etkisi mevcuttur 

(Apeltauer, 1997: 77). Ana dilinin dıĢında bireyin farklı dil öğrenmek istemesi 

durumunda, o dile ait kültürün özelliklerini yakıdan takip etmesi, yabancı dilin 

getirdiği bir takım unsurlara anlamlar katması ve dilin getirdiği unsuları bazı 

olgularla iliĢkilendirmesi gerekmektedir. Bu durum aslında bireyin ana diline ne 

kadar hakim olmasıyla ilgili bir durumdur (Apeltauer, 1997: 43). Ana dilde edinilen 

bilgilerin öğrenilen ile karĢılaĢtırılması veya transfer edilmesi dil öğreniminde etkili 

yöntemlerden bazılarıdır. 

Türkiye‘de yabancı dil eğitimi geçmiĢten günümüze kadar olan süreç içerisinde hep 

varlığını sürdürmüĢtür. Zaman zaman ders saatlerinde ve daha erken yaĢa indirilmesi 

konusunda düzenlemeler yapılmıĢtır. Ülkemizde yabancı dil eğitimiyle ilgili olarak 

kast edilen durum Fransızca, Almanca ve Ġngilizce gibi yabancı dillerden birinin 

eğitim kurumlarında zorunlu olarak öğretilmesidir. Bunun dıĢında öğrenciler 

isterlerse ikinci bir yabancı dil dersini seçmeli olarak görme hakkına sahiptirler 

(Demircan, 1998: 92). Ülkemizde yabancı dil eğitiminin yaygınlaĢması Anadolu 
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Liseleriyle baĢlamıĢtır. Bu liseler öğrencileri hem okul dersleri hem de yabancı dil 

eğitimiyle birlikte hayata hazırlamayı hedeflemiĢ eğitim kurumlarıdır. Bu amaçla 

Anadolu liseleri gramer eğitimiyle beraber, okuma, yazma ve konuĢmayla ilgili 

yetileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır (Demircan, 1998: 92). Anadolu 

liseleriyle ilgili zaman zaman yapısal değiĢiklikler yapılmıĢtır. ġuan ise tüm liseler 

Anadolu lisesi yapısına dönüĢtürülmüĢtür. 

Ülkemizde önemli değiĢikliklerden biri zorunlu eğitimin ilk önce zorunlu eğitimin 5 

yıldan 8 yıla ve sonra da 12 yıla artırılmasıyla olmuĢtur. Özellikle bu durum öğrenci 

sayısında büyük yığılmalara sebebiyet vermiĢtir. Dolayısıyla bu durum sebebiyle 

yabancı dil dersi almak zorunda olan öğrenci sayısı da artmıĢtır. Ancak bu durumu 

karĢılayacak öğretmen sayıda mevcut olmamıĢtır. Devlet bu sebeple baĢka branĢtan 

öğretmenleri yabancı dil konusunda eğitip oluĢan boĢluğu kapatmaya çalıĢmıĢ ancak 

bu yol pek bir iĢe yaramamıĢtır (ÇetintaĢ, 2010). Eğitim sistemi bünyesinde çeĢitli 

okullara çeĢitli sınavlarla giriliyor olması öğrencilerin yabancı dil derslerine ilgi 

göstermelerini engelleyen bir durum olmuĢtur. Öğrencilerin yabancı dil derslerine 

olan ilgisizliği yabancı dil öğretmenlerinin ilgisini azaltmıĢ ve bu durum yabancı dil 

derslerinin verimsiz geçmesine neden olmuĢtur.  

Yabancı dil eğitimiyle ilgili olarak yapılan bir diğer önemli değiĢikliklerden biri 

Anadolu liselerinde mevcut hazırlık sınıfı olanlarda eğitimin önce beĢ yıla 

çıkarılması sonra da birkaç pilot okul dıĢında açılan hazırlık sınıflarının yeniden 

kapatılması olmuĢtur. Yabancı dil eğitimin yıllara yayılması öngörülmüĢtür. Bunun 

dıĢında Ortaöğretime GeçiĢ Sınavlarında Ġngilizce sorular sorulmaya baĢlanmıĢtır 

(MEB, 2005). Ancak bu sınavın test olması öğrencilerin sadece kağıt üzerinde  

yabancı dil yeteneklerini geliĢtirirken yabancı dille ilgili diğer vasıfları 

kazanmamalarına neden olmuĢtur. 

Yabancı dil eğitimi ve öğrenimi ülkemizde uzun yıllar boyunca en çok konuĢulan ve 

çok tartıĢılan alanlardan biridir. Buna karĢın tartıĢılan sorunları çözmeye yönelik çok 

az bilimsel çalıĢma mevcuttur. Çağı yakalamak ve geliĢen değiĢen dünyaya ayak 

uydurabilmenin yolu eğitim alanında yapılacak reform ve iyileĢtirmelerden 

geçmektedir. Bu doğrultuda Türkiye'de ―Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi‘ 
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(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment) modeli Milli Eğitim Bakanhğı, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığınca 

01.10.2001 tarihinde alınan onay ile baĢlatılan çalıĢma 2006 yılında pilot okullarda 

uygulanmaya konulmuĢ ve 2012 itibariyle yaygınlaĢtırılarak zorunlu eğitime yerini 

almıĢtır. Avrupa Konseyinin farklı dil ve kültürlere sahip Avrupa vatandaĢlarının 

serbest dolaĢım sürecinde ve günlük iĢ, ticaret, sosyal ve eğitim yaĢamında 

birbirleriyle kolayca iĢbirliği kurabilmek ve kültürlerarası hoĢgörüyü, saygıyı ve 

iletiĢimi etkinleĢtirmek ve önyargıları gidermek amacıyla geliĢtirilen bu modelinin 

getirmiĢ olduğu iletiĢimsel yöntem yenilikleri, seviye tanım ve göstergeleri (en alt 

düzeyden baĢlayarak A1, A2, B1, B2, C1, C2), nesnel sınav ölçekleri (bkz. 

Association of Language Testers in Europe, www.alte.org),uygulamadaki ortak 

kalite kriterleri (bkz. European Association of Quality Language Services, 

www.eaquals.org), yabancı dil öğretmeni yetiĢtirmedeki uygulamaları Avrupa‘ya 

uyumun da önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, bu konuda Avrupa‘nın 

hedeflerini göz önünde bulundurmak gerekir. Yabancı dil eğitimi ülkemiz için sadece 

bir iç sorun olmaktan öte Avrupa Birliği uyum süreci için önemlidir. (Bayraktaroğlu, 

2012). Tüm okulların Anadolu lisesi formatına dönüĢtürülmesi de bu gerekçeye 

dayandırılmıĢtır. 

Üniversitelerde dil eğitiminde ise iki çeĢit sıkıntı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; iyi 

bir Ġngilizce eğitimi alamamıĢ düz lise ve meslek lisesi öğrencilerin üniversite 

bünyesinde Ġngilizce eğitimine tabii tutulması öğrencileri bu derslerden korkmasına 

yol açmıĢtır. Bunlardan ikincisi ise, geçmiĢte yabancı dil eğitimi veren liselerden 

mezun olmuĢ öğrencilere yabancı dil dersleri verilmesiyle birlikte bu öğrenciler 

derslerden sıkılmıĢ ve derslerden uzaklaĢmıĢtır. Ayrıca sınıf mevcutlarının çok 

yüksek olması yabancı dil eğitiminin verimliliğini düĢüren baĢka bir etken olmuĢtur 

(Gömleksiz, 2002). Öğrencilerin yabancı dil ilgili sıkıntıları üniversitelerde eğitim ve 

öğretimi etkileyen önemli problemlerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Kimi bazı özel okullarda yabancı dil eğitimi yıllara yayılarak verilmektedir. Bu 

okullardaki öğrenciler kademe kademe yabancı dili öğrenmekte ve her dönem belli 

bir seviye ilerlemektedir. Böylelikle yabancı dil eğitimi araya sıkıĢtırılmamıĢ 

olmakta ve öğrenciler için bu süreç uzamaktadır (ĠĢeri, 1996).  
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2.2. Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılan Yöntemler  

Yabancı dil eğitiminin çok eski dönemlerde bile gerçekleĢtirilen bir olgu olduğu 

düĢüncesi genel hakim görüĢtür. Hatta bu olgunun insanlığın baĢlangıcı kadar eski 

bir olgu olduğu düĢüncesi hakimdir (Tapan, 1995: 149).Yapılan araĢtırmalar yabancı 

dil eğitiminin eski çağlara kadar dayandığını göstermektedir. Fakat eski dönemlerde 

yapılan yabancı dil eğitimin günümüz Ģartlarındaki gibi geliĢmiĢ özellikler 

göstermediği söylememiz mümkündür. Ayrıca eski dönemlerde eğitim üzerinde 

yapılan baskılar insanların dil yönünden de kendilerini geliĢtirmelerini engellemiĢtir 

(Polat, 1986: 37). ĠletiĢimin kısıtlı ve zor olduğu eski zamanlarda baĢka bir dili 

öğrenmenin ne denli güç olduğu düĢünülmektedir. 

Romalılar döneminde Yunancayla birlikte Latince kullanılmıĢtır. Bu açıdan bu iki 

birlikte öğretilmiĢtir. Ancak ortaçağa gelindiğinde kilisenin etkisiyle birlikte 

Latincenin daha fazla kullanılmaya baĢlandığı bilinmektedir. Ayrıca yine ortaçağda 

edebi akımlarda Latincenin ağırlığı olduğu bilinen bir durumdur (Öztürk, 2011: 120). 

Unutulmaması gereken bir nokta ise ortaçağ döneminde eğitimin nerdeyse sadece 

kilise bünyesinde devam eden bir süreç olmasıdır. Dolayısıyla yabancı dil eğitimi 

ancak kiliseler bünyesinde öğrenebilen bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Duden, 2002: 172). Rönesans ve Reform akımlarıyla birlikte eğitim giderek 

kilisenin tekelinden çıkmaya baĢlamıĢtır. Ancak yine eğitim burjuvalar ve 

aristokratlar kesiminde yaygın olarak görülmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla bu kesim 

eğitimi Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır (ÇetiĢli, 2008: 57). Bu durum yabancı dil 

eğitimini yine bir kesimde toplanmasına neden olmuĢtur.  

Zaman geçtikçe ticaretin ve teknolojilerin geliĢmesiyle birlikte toplulukların 

birbirleriyle olan iletiĢimi artmıĢtır. Bu durum toplulukların birbirlerini tanımak 

adına yabancı dil öğrenme ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Özellikle Avrupa‘da 

kullanılan Latince yerine Ġngilizce ile Fransızca yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlamıĢtır. Avrupa‘da yabancı dil eğitime önem verilmesi özellikle edebiyat 

alanındaki çalıĢmaların kolayca takip edilmesi içindi (Neuner ve Hunfeld, 1993: 19). 

Edebiyat alanıyla baĢlayan takip diğer sanat dalları ve bilimsel çalıĢmaların takip 

edilme gerekliliği ile devam etmiĢtir. 
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Dünyada zamanla teknolojinin geliĢmesiyle birlikte çeĢitli bilimsel olgular oluĢmuĢ 

ve bu durum doğal olarak yabancı dil eğitimi üzerinde bazı farklılıklara yol açmıĢtır. 

Her dönem getirdiği bilimsel ve toplumsal değiĢiklikle beraber yabancı dil 

eğitiminde farklı yöntemleri getirmiĢtir. Özellikle yabancı dil eğitiminin farklı 

biçimlere dayanmasını sağlayan bilim dalları Ģunlar olmuĢtur (Tapan, 1993:192): 

a) Pedagoji- eğitim bilimi 

b) Sosyoloji- toplum bilimi 

c) Lengüistik- dil bilimi 

d) Psikoloji- ruh bilimi 

e) Pragmatizm 

Bu çalıĢma kapsamında aĢağıdaki yöntemler açıklanacaktır: 

1. Dilbilgisi- Çeviri Yöntemi (Grammar Translation Method) 

2. Dolaysız Yöntem (The Direct Method) 

3. ĠĢitsel – Dilsel Yöntem (Audio-Lingualism) 

4. Topluca Dil Öğrenme Yöntemi (Community Language Learning) 

5. Sessiz Yol (The Silent Way) 

6. Öneri Yöntemi (Suggestopedia) 

7. ĠletiĢimci YaklaĢım (The Communicative Language Teaching) 

8. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response) 

9. Doğal YaklaĢım Yöntemi (The Natural Approach) 

10. Konu Temelli, Görev Temelli ve Katılımcı YaklaĢımlar (Content 

Based, Task Based And Participatory Approaches)  

11. Öğrenci Stratejisi Eğitimi, ĠĢbirlikli Öğrenme (Learner Strategy 

Training, Cooperative Learning) 

2.2.1. Dilbilgisi - Çeviri yöntemi  

Bu dilbilgisi çeviri yöntemi Ġngilizce ve Fransızca gibi yeni dillerin 19. Yüzyıldan 

kullanılmaya baĢlayıp 20. Yüzyılın ortalarına kadar aktif olarak kullanılan 

yöntemlerden biri olmuĢtur. Bu yöntemin kullanıldığı dönemler içerisinde ülkeler 

arası fazla iletiĢim mevcut değildir. Bu sebeple sadece yazılı metinlerin okuyup 

anlaĢılması amacıyla oluĢmuĢ bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dilbilgisi 

çeviri yönteminin temeli yabancı dilin gramer yapısının tamamen öğrenilmesi ve 
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buna göre çeviri yapılmasına dayanmaktaydı. Bu açından bir yabancı dilin 

gramerinin tamamen bilinmesi o yabancı dilin tamamen bilindiği Ģeklinde 

yorumlanmaktaydı (Neuner ve Hunfeld, 1993: 19). Dilbilgisi çeviri yönteminin 

temelde iki negatif yönü bulunmaktadır. Bunlardan ilki bütün gramer kurallarının 

eksiksiz Ģekilde bilinmesidir. Bu durum uzun bir süreç gerektiren bir olgudur. 

Ġkincisi ise uzun sürecin ardından dil öğrenimin sadece kağıt üstünde kalmasıdır. 

Yani yabancı dili öğrenen kiĢi sadece grameri öğrenmesinden dolayı 

konuĢamamaktadır. Bunun dıĢında dilbilgisi çeviri yönteminin ana fonksiyonları 

Ģunlardır (Lin ve Chang, 2010): 

a) Öğrenen kiĢi yabancı dili çok az kullanır 

b) Öğrenilen kelime sayısı çok fazladır. 

c) Gramerle olgular tüm detaylarıyla öğrenilir. 

d) Gramer sadece belli kurallar doğrultusunda doğru kelimelerle 

cümlenin oluĢturulmasını amaçlar. 

e) AnlaĢılması güç olan cümleler üzerinde çalıĢılmaya en kısa zamanda 

baĢlanır. 

f) Cümlelerin anlamlarından çok cümlelerin gramerine odaklanılır ve 

çeviri gramer odaklı yapılır. 

g) Yabancı dili öğrenirken yapılan alıĢtırmalar anlamsal iliĢkiden çok 

gramer odaklıdır. 

h) Yabancı dildeki kelimelerin ne biçimde telaffuz edildiğine pek dikkat 

edilmez. 

Bir baĢka çalıĢma kapsamında dilbilgisi- çeviri yönteminin özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır (Hengirmen, 2002): 

 Bu yöntem kapsamında yabancı dil ile öz bil beraber kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda yabancı dilden bir takım unsurlar ana dile çevrilmektedir. 

 Sözün anlamsal olarak ne olduğuna pek odaklanılmamaktadır. Kelimeler 

çevrilen metin içindeki anlamıyla dikkate alınmaktadır. 

 Bu yöntem kapsamında her Ģey cümlelere göre Ģekillenir. 

 Gramer uygulamaları tümevarım kapsamında öğretilmektedir. 
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 Yabancı dilden ana dile çevrilerde hatasızlığa odaklanılmaktadır. Bu açıdan 

çevrinin gramer olarak hata bulundurmaması gereklidir. 

 Ders esnasında kullanılan dil öğrencilerin ana dili olmaktadır. Bu açıdan ders 

ana dille açıklanmakta ve öğretilmesi gereken öğeler ana dilde 

öğretilmektedir. Yani her Ģey yabancı dilin ana dile çevrilmesine odaklıdır. 

Bu yöntem özellikle sadece kağıt üstünde kalan yabancı diller için kullanılması ideal 

bir yöntemdir. Ancak günümüz Ģartları yabancı dilleri kağıt üzerinde olmaktan 

çıkarıp, dilsel kullanıma yöneltmektedir. Bu açıdan bu yöntem kapsamında konuĢma 

becerilerinin geliĢtirilmesi oldukça zordur. Ancak bu metot ülkemizde hala bazı 

kesimler tarafından kullanılmaktadır (Can, 2010). ĠletiĢimin yalnızca kitaplar ya da 

metinler üzerinde kalmayacağının anlaĢılmasıyla birlikte, farklı yabancı dil öğrenme 

metotlarını giderek geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 

2.2.2. Dolaysız yöntem  

Bu yöntem kapsamında dili öğreten biri ya da bir öğretmen söz konusu olmaktadır. 

Öğretmen yabancı dili belirli yöntemleri izleyerek aktarmaya çalıĢmaktadır. Ayrıca 

öğretmen öğrencilerin yabancı daha kolay kavrayabilmesi için çeĢitli unsurlardan 

yararlanmaktadır (Freeman,1986). Dolaysız yöntem kapsamında yabancı dil direkt 

olarak konuĢarak kullanılmaktadır. Bu açıdan ana dilin kullanımı oldukça az 

olmaktadır. Ana dil kullanımının nerdeyse hiç olmaması öğrenenleri iletiĢim 

kurabilmek adına bazı unsurları öğrenmelerini zorunlu hale getirir (Senemoğlu, 

2007). Bu yöntem kapsamında öğrencinin konuĢmaya teĢvik edilmesi söz konusudur. 

Öğrenin mevcut durumu ve olayları yabancı dil kapsamında tanımlaması beklenir. 

Bu açıdan düĢüncelerin bile eğitimi alınan yabancı dil kapsamında oluĢturulması 

hedeflenmektedir. Yabancı dilin konuĢulması sırasında herhangi bir kural veya kısıt 

bulunmaz. Sınıf bünyesinde öğretmenler öğrencilere kılavuzluk ederler ve 

öğretmenler öğrencilerle olabildiğince fazla konuĢmaya çalıĢırlar (Brown, 1994). 

Öğrencilerin kelimeleri konuĢarak öğrenmeleri amaçlanır. 
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Bu yöntemin dayandığı ilkeleri Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür (Hengirmen, 

2002): 

a) Yabancı dilin ders esnasında öğrenciler tarafından kullanılması 

gerekmektedir. 

b) Yabancı dil kitapları güncel olmalı ve bünyesinde son değiĢikleri 

bulundurmalıdır. 

c) Yabancı dilin kültürünü içeren içeriklere yer verilmelidir. 

d) Gramerin öğretilmesinde tümevarım yöntemi kullanılmalıdır. 

e) Öğrenilen yabancı dille yazılmıĢ en güncel edebi kitaplar öğrencilere 

okutulmalıdır. 

f) Öğrencilerin dili yazmayı öğrenebilmeleri açısından yazılı alıĢtırmalara 

ağırlık verilmeli ve öğrencilere buna yönelik ödevler verilmelidir. 

AnlaĢılacağı gibi bu yöntem öğrencilerin hiçbir kurala bağlı kalmadan yalnızca dili 

aktif olarak kullanarak öğrenmelerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin konuĢarak dili 

konuĢarak dili kendilerinin birer parçası haline getirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu 

durumda öğrenciler baĢta zorlansalar da aĢama aĢama yabancı dili daha kolay 

konuĢabilir hale gelecekledir. Ayrıca öğrenciler öğretmenleriyle konuĢurken 

öğretmenlerinin dediklerin dinleyerek bazı geliĢimler kaydedeceklerdir. Bu yöntem 

kapsamında öğrencilerin hem konuĢma hem de dinleme yetenekleri artacaktır.  

2.2.3. ĠĢitsel – Dilsel yöntem  

ĠĢitsel- dilsel yöntem Amerikalar tarafından 2. Dünya SavaĢı sırasında geliĢtirilmiĢtir. 

Bu yöntem okuma, yazma ve dinleme öğelerine odaklanmaktadır. Bu açıdan yabancı 

dilin öğrenilebilmesi için iĢitsel öğelerden oldukça yararlanılmaktadır. Ayrıca görsel 

materyallerin kullanımı da oldukça yaygındır. KonuĢmanın geliĢtirilmesi açısından 

sadece yabancı dille konuĢma söz konusudur.  

Bu yöntemin sahip olduğu nitelikler ise Ģu Ģekildedir (Lin ve Chang, 2010): 

a) KarĢılıklı konuĢmaya önem verir. 

b) Öğrenme stili konuların tekrar edilmesi, öğretmenin taklit edilmesi ve 

kelimelerin ezberlenmesi Ģeklindedir.  
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c) Dilsel kalıplar ve çeĢitli öğeler belirli bir sistem dahilinde öğrencilere 

aktarılır. 

d) Dilsel kalıplar alıĢkanlık haline getirilebilmesi için alıĢtırmalara önem verilir. 

e) Gramer eğitiminde çok detaya girilmez ve gramer metot olarak tümevarım 

yöntemiyle öğretilir. 

f) Kelimelerin ezberletilmesi oldukça nadirdir. Genelde kelimeler olgular 

içerinde gösterilir. 

g) Görsel ve iĢitsel materyallerin kullanımı oldukça fazladır. 

h) Kelimeleri ve cümlelerin nasıl telaffuz edildiğine çok dikkat edilir. 

i) Ana dil kullanımına nerdeyse hiç izin verilmez 

j) Doğru cevaplar öğrenilmesi açısından pekiĢtirilir. 

k) YanlıĢların olabildiğince azaltılmasına uğraĢılır. 

l) Dili farklı biçime dönüĢtürme ve konuyu görmezden gelme eğilimi söz 

konusudur. 

Tüm yabancı dillerde o dile ait bazı unsurlar bulunmaktadır. bu açıdan yabancı dilin 

öğrenilebilmesi için bu unsurların öğrenilmesi gerekmektedir. Bu unsurların 

öğrenilmesinin ardından ise bu unsurlarla benzeĢen yapılar oluĢturulmalıdır. Bu 

açıdan iĢitsel-dilsel yöntemi Ģekillendiren olgular Ģu Ģekilde sıralanabilir 

(Hengirmen, 2002): 

 Bu yöntem konuĢmayı yazmadan önce planlamaktadır. Bu açıdan bu yöntem 

kapsamında yabancı dil eğitimi anlama, sonra konuĢma, konuĢmanın 

ardından okunan cümlelerin anlaĢılması ve en son olarak yazma Ģeklinde 

verilmelidir.  

 Dil öğrenimi alıĢkanlıklarla ilgili bir olgudur. Bu açıdan dilin öğrenilmesinde 

dili konuĢabilenlerin taklit edilmesi ve var olan yapıların ezberlenmesi ön 

plandadır. Ezberlenen ve taklit edilen öğelerin sürekli olarak tekrar edilmesi 

dil öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Tekrarlar ezberlerin ve taklitlerin 

alıĢkanlık haline dönüĢmesine neden olacaktır. 

 Dille ilgili olarak bilgi vermek yerine dilin genel bir Ģekilde öğretilmesi 

amaçlanmalıdır. Ġnsanların büyük çoğunluğu öz dillerinin gramer yapısını 

farkında bile değillerdir. Ama buna rağmen insanlar dillerini rahatlıkla 
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konuĢmaktadırlar. Bu açıdan bu yöntem kapsamında öğrencilere gramer 

yapısı hakkında bilgi verilmez. Gramer yerine belli kalıplar ve yapılar 

ezberletilir. 

 Öğretilen yabancı dil en son Ģekline uygun biçimde öğrencilere 

aktarılmalıdır. 

 Bireyler kendi dillerine benzer dilleri daha kolay öğrenebilmektedir. Ancak 

bireyler öz dillerine hiçbir benzerliği olmayan dilleri daha zor öğrenmektedir. 

Bu açıdan öğrenilmek istenen yabancı dilin öz dille benzer yanları 

bulunmaktaysa, bunlar ön plana çıkartılarak yabancı dilin öğrenilmesi 

kolaylaĢtırılmalıdır. Bu durum eğitim süresini kısaltacaktır. 

 KonuĢma evrelerinde bazı kalıpların anlaĢılması zor olabilmektedir. Böyle 

durumlar altında konunun ana hatlarıyla çevrilmesi gerekmektedir. Böylece 

konuĢmanın içeriğinin anlaĢılmaması durumunda koĢmadan kopulması 

engellenecektir. 

 Bu yöntem kapsamında verilen tüm eğitim tümevarım metoduna dayalı 

olarak devam etmektedir. BaĢta çeĢitli kalıplar ve yapılar gösterilmekte, 

ardından ise bunların tekrarı yapılmaktadır. Bu metotla hızın artırılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu yöntem çeĢitli görsel ve iĢitsel materyallere çok bağlı olmasından dolayı çeĢitli 

olanaklara sahip olunmasını gerektirmektedir. Yani bu yöntemin kullanılması için 

maddi imkanların fazla olması lazımdır. Ayrıca genellikle belli kalıpların 

ezberlenmeye çalıĢılması ve bu bağlamda sürekli kalıpların tekrarlanması dilin 

kıvrak bir yapı olmaktan çıkarıp dilin tek düze hale gelmesine yol açmaktadır. Yani 

bu yöntemde dilin duygu özelliği ortadan kalkmaktadır.  

2.2.4. Topluca dil öğrenme yöntemi  

Bu yöntem Charles Curran tarafından geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Bu yöntemin ana 

düĢüncesi öğrencilerin bireysel olarak değil toplumsal alınması gerektiği olgusudur. 

Öğretmen öğrencilere bir destekçi ya da danıĢman gibi yaklaĢmalıdır. Bunun 

nedenini büyük bireylerin bilmedikleri bir olgu karĢısında kendilerini kolayca aptal 
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olarak değerlendirmelerine bağlamıĢtır (Freeman, 2003). Curran bu eğitim 

yönteminin büyük bireylerde kullanılmasını tavsiye etmiĢtir. 

Curran topluca dil öğrenme yöntemini beĢ farklı aĢama içerisinde toplamıĢtır. Bu 

aĢamalar Ģu Ģekildedir (Tosun, 2006: 83-84): 

1. DanıĢmana tam bağımlılık aĢaması: Bu dönem içerisinde üç yetiĢkin bireye 

ait bir danıĢman bulunmaktadır. 

2. Kendini gösterme aĢması: öğrenciler bu dönemde çeĢitli kelimeleri söyleme, 

yazma ve çeĢitli cümleleri okuma gibi eylemlerde danıĢmanlarından destek 

almaktadırlar.  

3. Ayrı edim aĢaması: burada öğrenci tek baĢına sade cümleler kurmaktadır. 

Kullanımlar hatalı olsa bile çalıĢma olduğu gibi sürdürülmektedir. DanıĢman 

gerekli durumlar için desteğe hazır haldedir. 

4. Rollerin değiĢme aĢaması: bu aĢama bünyesinde sade cümleler ileri boyuta 

taĢınarak, zor cümlelere dönüĢmektedir. Öğrenci yine tek baĢına süreci 

devam ettirmektedir. Ancak yine danıĢman desteğe hazır durumdadır. 

5. Tam bağımsızlık aĢaması: öğrenci yabancı dili artık yalnız baĢına 

kullanmaktadır. DanıĢmanın rolü çok azdır. Ancak öğrencinin bazı kalıpları 

ya da deyimleri karıĢtırabilmektedir. 

Bu yöntem öğrencilerin neler hissettiğini önemseyen bir model olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca öğrencilere dertsek veren birisinin olması bu modeli güçlendiren 

bir unsurdur. Ancak hislere ve duygulara önem verilmesi bazen baĢarısızlığa neden 

olabilmektedir. Çünkü bazen öğrenciler hislerine fazla kapılıp amaçlarından 

sapabilmektedirler. Bu yöntemde gerekli olan bir diğer unsur danıĢman öğretmenin 

hem yabancı dili hem de ana dili çok iyi bilmesi gerekliliğidir. Ayrıca danıĢmanın 

yarar sağlayabilmesi için sınıf mevcudunun oldukça az olması gerekmektedir 

(http://www.englishraven.com/?f#anchor_2932 eriĢim tarihi: 01.07.2015). 

2.2.5. Sessiz yol  

Bu sesiz yol yöntemi Caleb Gattegno‘nun geliĢtirmiĢ olduğu bir yöntemdir. Bu 

yöntemde dil eğitimi dilin öğretilmesi öğrenmenin gerçekleĢtirilebilmesi adına 

http://www.englishraven.com/?f#anchor_2932
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kullanılan bir araçtır (Tosun, 2006: 84). Öğrencilerden dilde kendilerini ifade 

etmeleri beklenir. Bu yöntemde amaç öğrencinin kendi idare edecek yetilerin 

kazandırılmasıdır (Richards ve Rodgers, 2001). Öğrenciler yabancı dili kendileri 

açıklayabilmek adına kullanmaktadırlar. Bunu baĢarabilmeleri için ise kendilerini 

ifade edebilecek kadar donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu yöntemde 

öğrencilerin öğretmenden bağımsız olarak hareket edebilmesi kendi özgüvenlerini 

kazanmalarına bağlıdır. Öğrencinin kendi özgüvenini sağlamak durumunda olması 

bu yöntemin sakıncalı yanıdır. Bazı durumlarda öğrenciler gerekli özgüveni kendileri 

temin edememekte ve bu yüzden dil eğitiminden kopabilmektedir.  

Yöntemde öğretmen öğrencileri Ģekillendiren en önemli unsur olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Öğretmenler vakıf oldukları bilgileri öğrencilere aktarabilmek adına 

bütün seçenekleri değerlendirmek durumundadırlar. Ancak burada önemli olan 

öğrencilere sadece ihtiyacı olan unsurların sunulmasıdır. Bu durumda öğretmen 

sadece bazı durumlarda öğrenciye yardımcı olmakta geri kalan iĢi öğrencinin 

kendisine bırakmaktadır (Richards ve Rodgers, 2001). Diğer durumlarda öğrenci 

kendi çabaları neticesinde dili öğrenmelidir. 

Öğrenciler ilk baĢta belli baĢlı sesleri öğrenirler. Ġlk öğrendikleri sesler kendi öz 

dillerinde bulunan seslerdir. Daha sonra ise renkler ile sesleri özleĢtiren özel 

çizelgeler vasıtasıyla diğer sesleri keĢfederler. Özelikle derslerde yabancı dilin belli 

kalıplarına yönelik kurgular oluĢturulur. Her kurguyla alakalı olarak öğrenci kendine 

göre bir mana oluĢturur. Bu kurgular literatürde Cuisenaire rods Ģeklinde 

anılmaktadır (Sari, 2005). Böylelikle her kurguyla birlikte belli bir kalıp öğrenilmiĢ 

olmaktadırlar. Öğrenci ön planda, öğretmen arka plandadır. Ancak öğretmen 

öğrencinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını telafi edici Ģekilde öğrencileri Ģekilde 

öğrencileri yakından takip etmektedir. Öğrencilerin kendi baĢlarına öğrenme 

durumunda olmaları onları biraz zorlasa da öğrencilerin daha verimli 

öğrenebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenin eğitim süreci içerisinde birebir 

olmasından dolayı öğrenciler kendi eksikliklerini kendiler fark etmek 

durumundadırlar. 
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2.2.6. Öneri yöntemi  

Öneri yöntemi Georgi Lozannov tarafından uygulamaya konulmuĢ bir yöntem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu yöntem sadece yabancı dil alanda değil baĢka alanlar için 

kullanılan bir yöntemdir. Lazannov kendi yöntemiyle daha hızlı yabancı dil 

öğrenileceğini savunmaktadır (Sari, 2005). Yöntem kapsamında öğrencilerin yabancı 

dile yönelik ön yargılarının kırılması söz konusudur. Böylelikle öğrencilerin mevcut 

potansiyelleri ortaya çıkmaktadır. Potansiyelinden yararlanmaya baĢlayan öğrenciler 

de daha hızlı öğrenmeye baĢlamaktadır. Yani bu yöntemin temelinde öğrencinin 

yabancı dile yönelik korkularının ortadan kaldırılması vardır. Öğrencilerin 

korkularının kırılabilmesi adına sınıflarda hoĢ ortamlar yaratılmaktadır. Böylece 

öğrenci kendini daha özgür hissedebilmektedir. Ayrıca sınıf bünyesinde müzikle 

öğrencilerin rahatlatılması söz konusu olmaktadır (Sari, 2005). 

Bu yöntem kapsamında sınıfta gramere odaklanmak yerine yabancı dile içeriksel 

olarak yaklaĢılır. Ancak süreç tıpkı bir oyun süreci gibi geliĢmektedir. Eğitim süreci 

sınıf bünyesinde çalan müziğe odaklı yürütülür. Yani dersin iĢleyiĢini müziğin akıĢı 

tayin eder. Öğretmen öğrencilere yardımcılık görevini üstlenir. Dilin konuĢulmasında 

herhangi bir kural söz konusu değildir. KonuĢma içerisinde hatalar bulunsa bile 

konuĢmaya ara verilmez, konuĢma kesilmeden devam ettirilir. 

(http://www.dilokulu.com/?s=Suggestopedia&searchsubmit eriĢim tarihi: 3.07.2015). 

AnlaĢılacağı gibi bu yöntemin temelinde öğretmenlerin öğrencileri rahat ettirmesi 

vardır. Bu açıdan öğrenciler ile öğretmen arasında sıkı iliĢkiler geliĢmektedir 

öğrencilerin yabancı dile vakıf olamadıklarından kaynaklan sıkıntıları öğretmenin 

yaptığı müdahaleler sonucunda azalmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. 

Böylece öğrenci dili öğrenebilmek adına daha çok çaba göstermeye baĢlamaktadır. 

Bu yöntemin temelinde öğrencilerin rahatlatılması bulunmasından dolayı farklı 

alanlarda kullanılabileceği savunulmaktadır. Zaten dikkat edildiğinde bu yöntemin 

kökeninde öğrencilerin derse psikolojik açıdan hazırlanması vardır. 

  

http://www.dilokulu.com/?s=Suggestopedia&searchsubmit


30 

 

2.2.7. ĠletiĢimci yaklaĢım  

Bu yöntemin geliĢimi 1970‘li yıllara dayanmaktadır. Bu yaklaĢıma göre yabancı dil 

öğrenmek isteyenlerin gramer yapılarını öğrenmelerinin dıĢında iletiĢimsel olgulara 

da yönelmeleri gerekmektedir. Bu açıdan bu öğrenme yöntemi kapsamında 

öğrencilerin sürece eĢlik etmeleri gerekmektedir. Yani öğrenciler interaktif bir 

biçimde dil kullanımı yapmalıdır. Bu açıdan sınıf bünyesinde gruplar arası konuĢma 

dersleri, rol dersleri ile çeĢitli sorunlara yönelik çözümler geliĢtirme gibi aktivitelere 

yer verilmektedir. Anlamsal bütünlüğü önem verilmektedir. Bu açıdan anlatım 

sırasında yapılan yanlıĢlar büyük anlam farklılıklarına yol açmıyorsa düzeltilmemesi 

mümkündür. 

Bu yöntem herkes tarafından benimsenmiĢ bir yöntem olmasına karĢın kolay 

uygulanabilen bir yöntem değildir.  

Bu durum Ģu sebeplerden kaynaklanmaktadır (Lin ve Chang, 2001): 

 Öğrencilerin faal biçimde derslere katılabilmeleri için dil becerilerinin 

geliĢmiĢ olması gerekmektedir. Bu durum sınıf içerisinde iki kutup 

oluĢturmaktadır. Kutupların birinde dil yetileri geliĢmiĢ kiĢiler varken, diğer 

kutupta dil yetileri tam olarak oluĢmamıĢ kiĢiler bulunmaktadır. Söz konusu 

koĢullar altında dili tam olarak geliĢmemiĢ kiĢiler derslerde aktif durumda 

olamamaktadır. 

 Ġnteraktif koĢulların oluĢabilmesi için maddi unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu maddi unsurların yani materyallerin sağlanabilmesi her zaman mümkün 

olmamaktadır. 

 Eğer öğretmenin ana dili öğretilmekte olan yabancı dil değilse bu yöntemin 

uygulanması oldukça zorlaĢmaktadır. 

ĠletiĢimci yaklaĢımın ana unsurları Ģu Ģekilde sıralandırılabilir (Lin ve Chang, 2001 ): 

a) Bu yöntem kapsamında anlam öne çıkmaktadır. 

b) KonuĢma yetenekleri ön plana çıkartılmaya çalıĢılmakta, bu sebepten dolayı 

ezber yapılmamaktadır. 
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c) Öğelere ve yapılara anlam katılmasına önem verilmektedir. 

d) Kelimelerin ve cümlelerin düzgün biçimde seslendirilmesine önem verilirken, 

öğrencilerden anadili konuĢanlar gibi olmaları beklenmez. 

e) Ġstendiği takdirde yazma ve okuma çalıĢmaları ilk dersle birlikte baĢlar. 

f) AnlaĢılmayan olguların olması ve öğrencinin gereksinim duyması halinde 

çeviriden yararlanılabilir. 

g) Sınıf bünyesinde öğrencilerin aktif biçimde iletiĢim içinde olmaları 

istenmektedir. Bu iletiĢim sözlü olabileceği gibi yazılı Ģekilde de yapılabilir. 

Bu yöntem kapsamında öğretmenler öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri sağlayacak 

koĢulları sağlamakla mükelleftirler. Ayrıca öğrencilerin sorumluluğu ise sadece 

öğretmeni dinlemek değil bizzat ders katılarak, diğer bireylerle iletiĢime girmektir.  

Yukarda anlatılanlardan anlaĢılacağı gibi dil yalnızca konuĢmak amacıyla 

kullanılmamakta dil kapsamında anlatılanların birer manasının olması istenmektedir. 

Böylelikle yabancı dilin getirdiği kültürel farklılıklar daha kolay anlaĢılabilir hale 

gelecektir (Neuner ve Hunfeld, 1993: 104). Öğrencilerin öğrendikleri dile mana 

katmaları öğrenmeye olan isteğin artmasını sağlayacaktır. Ayrıca öğrenci neyi niçin 

öğrendiğini kavramaya baĢlayacaktır. Böylelikle öğrencinin derse daha fazla 

katılması sağlanacaktır. 

Yeni dil öğrenimde en önemli unsurlardan biri olan dile anlam katılması bu yöntem 

kapsamında ön planda tutulmaktadır. ĠletiĢimde büyük sorunlara neden olabilen 

ezberci yaklaĢımın bu yöntem kapsamında kullandırılmaması dile anlam 

katılabilmesi açısından son derece önemlidir. Ezberin olduğu bir yerde bir olgunun 

anlamlandırılması oldukça zordur. Ayrıca ezber dil bilincinin oluĢmasını 

önlemektedir. Bu açıdan dilin hayatın parçası haline gelebilmesi için ezberlenmeyip 

anlamlandırılması gerekmektedir. ĠletiĢimci yaklaĢım yöntemi de dilin 

anlamlandırılmasına odaklanan bir yöntemdir. 

Bir dilin öğrenilebilmesi için dilin aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Dilin 

aktif olarak kullanılmasıyla birlikte dilin akıcılığı da artacaktır. Bu açıdan bir dilin 

öğrenilmesi açısından sadece kelime bilgisi yetersizdir. Öğrenilen kelimelerin 

iletiĢimde kullanılması gereklidir. Bu açıdan sınıf bünyesinde öğretmen öğrencilere 



32 

 

fırsatlar sunmalı ve görsel ve iĢitsel materyallerden yararlanmalıdır. Öğretmenlerin 

öğrencilerle kurduğu iletiĢim öğrenci öğretmen iliĢkisinden çok, arkadaĢ iliĢkisi gibi 

olmadır. Böylece öğretmen ile öğrenci arasındaki iletiĢim de artmıĢ olacaktır 

(Hengirmen, 2002). 

2.2.8. Tüm fiziksel tepki yöntemi  

Bu yöntem kapsamında davranıĢsal tutumlar ile fiziksel tepkiler gözlemlenmektedir. 

Öğrencilerin anlatılanları anlaması ön planda tutulur. Öğretmenler çeĢitli biçimlerde 

öğrencilerden bazı isteklerde bulunmakta ve bu isteklerin öğrenciler tarafından 

algılanıp algılanmadığı öğretmen tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrol evresi 

öğrencilerin verdiği fiziksel tepkilere göre yapılmaktadır (Freeman, 1986). Bu 

yöntem kapsamında öğrencilerin özgüvenli olmaları önemlidir. Öğrencilerde 

özgüven eksikliği öğrencilerin stres yaĢamalarına neden olmakta ve bu durum 

öğrencilerin yabancı dili daha zor öğrenmelerine neden olmaktadır. Bu açıdan 

öğretmen öğrencilerine özgüven aĢılamak adına çeĢitli unsurlardan yararlanmaktadır. 

Öğretmenler öğrencilere çeĢitli aktiviteler yaptırmakta ve öğrencileri daha istekli 

hale getirmektedirler. Bu yöntem kapsamında öğrenciler öğretmenin dediklerine 

bağlı olmaktadırlar. Yani bu yöntemde öğretmen yönetici konumda olmaktadır 

(Brown, 1994).  

Tüm fiziksel tepki yönteminde öğrenciler ilk önce konuĢmayla ilgili unsurlara vakıf 

olurlar. Ġlerleyen süreçlerde okuma ve yazmayla ilgili unsurları tanımaya baĢlarlar. 

Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin sakin ve kaygısız olmaları çok önemlidir. Bu 

sebeple çalıĢmalar öğrencileri sıkmayacak Ģekilde düzenlenir. Öğrencilerin 

üzülmesini ve sıkılmasını önlemek maksadıyla öğrencilerin konuĢması öğrencilerin 

arzusuna bırakılır. Öğrenci eğer isterse konuĢur. Bu durumda öğrencinin özgüven 

kazanması beklenmektedir. Özgüven kazanan öğrenci konuĢma isteğinde olacaktır. 

Öğrencinin konuĢmaya baĢlamasıyla birlikte, baĢlarda yanlıĢları olacaktır. Ancak 

öğretmenin öğrenciye destek olması ve öğrenci kırmadan yanlıĢlarını düzeltmesi son 

derece önemli olacaktır. Öğrenciler konuĢtukça kendilerine olan güvenleri daha da 

artacak ve daha fazla konuĢma isteğinde olacaklardır (Freeman, 1986). 
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AnlaĢılacağı üzere bu yöntemde ana amaç öğrencilerin kaygılarının azaltılmasıdır. 

Kaygıları azalan öğrenciler dil eğitimine daha kolay adapte olacaklardır. Bunun 

dıĢında öğretmenin sağladığı yönlendirme sayesinde öğrenciler, neler yapmaları 

gerektiğini daha kolay kavrayabileceklerdir. 

2.2.9. Doğal yaklaĢım yöntemi 

Doğal yaklaĢım yönteminde, bireylerin yabancı dili tıpkı ana dillerini öğrendikleri 

biçimde öğrenmeleri üzerine odaklanılmıĢtır. Bu yöntem öğrenciler yabancı dille 

birlikte kendi dillerini de kullanabilmektedir. KonuĢma esnasında hata yapılmasına 

müsaade edilmektedir ve öğrencinin konuĢması hatasından dolayı hiçbir Ģekilde 

bölünmemektedir. Bu yöntemde istenilen öğrencilerin bir Ģekilde kendilerini 

açıklayabilmeleridir (Krashen ve Terrell, 1983). 

Bu yöntemin özelliği normal hayatta kullanılan dilin konuĢulmaya çalıĢılmasıdır. Bu 

açıdan konuĢmanın doğal geliĢebilmesine odaklanılmaktadır. Doğal yaklaĢım 

yönteminde gramerin bir önemi yoktur. Gramer ancak yazılı unsurların öğretilmesi 

esnasında geçerlidir. Bu yöntemde öğretmenin etkinliği daha fazladır. Çoğu yerde 

öğrenciler dinleyici konumunda kalabilmektedir. Ayrıca öğrenciler konuĢmalarında 

özgür olmakta ve hata yapsalar bile hataları görmezden gelinmektedir (Hengirmen, 

2002). 

2.2.10. Konu Temelli, Görev Temelli ve Katılımcı YaklaĢımlar  

Konu temelli, görev temelli ve katılımcı yaklaĢımlarda ana unsur yabancı dilin 

konuĢulmasıdır. KonuĢma eylemi bu yöntemlerde öğrencilere yeni unsurlar 

aĢılanması için kullanılmaktadır. Yani öğrenci hem konuĢmayı öğrenmekte hem de 

kendini biliĢsel olarak geliĢtirmektedir. Bu üç yöntemin ortak özelliği konuĢmayla 

öğrencilere yeni olguların kazandırılmasıdır (Freeman, 2003). 

Ġçerik odaklı yaklaĢımın konuĢma odaklı olması, bu yöntemin nüfusu fazla olan 

sınıflarda kullanılması engellemektedir. Çünkü nüfusu fazla olan sınıflarda tüm 

öğrencilere söz verilebilmesi mümkün değildir. Herkese söz verilememesi 

durumunda herkesin kendini geliĢtirebilmesi mümkün olmayacaktır. Bu üç yöntemde 
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konuĢmanın dıĢında yazma ve okuma gibi aktivitelere de yer verilir. Ama asıl olgu 

konuĢmanın üzerinedir (Freeman, 2003). 

Ġçerik temelli yaklaĢım ile görev temelli yaklaĢım birbirine benzer özelliklere 

sahiptir. Her iki yaklaĢım da yabancı dili, öğrencilere bilgi kazandırma maksadıyla 

kullanmaktadır. Görev temelli yaklaĢımda ise ayrıca bir görev olgusu bulunmaktadır. 

Bu yöntemde öğrencilere bir takım görevler verilmekte ve öğrenciler bu görevleri 

yerine getirmektedir. Görevlerin yerine getirilmesi esnasında öğrenciler yabancı dili 

bolca kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Görev temelli yaklaĢımın nüfusu fazla 

sınıflarda kullanılması zordur. Ayrıca bu yaklaĢımın kullanılması için maddi 

olanaklar gerekmektedir (Freeman, 2003). 

Katılımcı yaklaĢımda yine konuĢma ön plandadır. Ancak bu yaklaĢım bünyesinde 

öğrencilerin hoĢuna gidebilecek unsurlar konu olarak alınmaktadır. Böylelikle 

öğrenciler konuĢmaya daha çok teĢvik edilmektedir. Özellikle seçilen konular 

arasında öğrencilerin hayatlarında yaĢadıkları olgular bulunmaktadır. Böylelikle 

öğrenciler hem yabancı dili kullanmakta hem de yaĢamlarıyla ilgili konuları 

yorumlamaktadır. Bu yaklaĢımında fazla nüfuslu sınıflarda kullanılması pek 

mümkün değildir (Freeman, 2003). 

2.2.11. Öğrenci stratejisi eğitimi, iĢbirlikli öğrenme  

Öğrenci stratejisi eğitimi 1985 yılında Wedsen tarafından ortaya konulmuĢtur. Bu 

yönteme göre birey eğer öğrendiği dilden hoĢlanıyorsa, dili daha iyi öğrenecek ve 

dille ilgili olarak daha hevesli davranıĢlarda bulunacaktır. Birey hata yapsa bile 

hevesli davranmayı sürdürecektir. Bir yabancı dili öğrenmek isteyen kiĢi sürekli 

olarak yabancı dilin kullanıldığı yerlere odaklanmaktadır. Ayrıca yabancı dili 

kullanmaya çalıĢmaktadır. Ancak kiĢinin tüm bunlara rağmen ek bir eğitim alması 

gerekmektedir. Bu açıdan bu yöntem kapsamında yabancı dili öğrenmek isteğinde 

olan kiĢilere ne gibi uygulamalardan yararlanmaları gerektiğinin anlatılması 

öğretmenlerin sorumluluğundadır (Freeman, 2003). 



35 

 

ĠĢbirlikçi yöntemde öğrencilerin belli gruplara ayrılarak kendi aralarında 

çalıĢtırılması söz konusudur. Burada öğrenciler birbirlerine destek olarak dillerini 

geliĢtirmektedirler. Bu yöntem kapsamında öğrencilerin sosyal iliĢkileri de 

geliĢmektedir. Ayrıca iĢbirlikçi yöntemde grupların içinde düĢük ve yüksek seviyeli 

öğrenciler bir arada bulunmaktadır. Yüksek seviyeli öğrenciler düĢük seviyeli 

öğrencilerin geliĢmesini sağlamaktadır (Çakmak ve Erol, 2001). 

2.3. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretiminde Yapılması Gerekenler 

Yabancı dilin öğrenilmesi aĢamasında, öğrenen kiĢi kendi özelliklerine göre bazı 

yargılara varmaktadır. Bu yargıları etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu 

unsurlardan bazıları öğrencinin öğrendiği dili sevip sevmediği, dilin ait olduğu 

kültüre yönelik düĢünceleri, öğrencinin öğrenme stili, öğrencinin yaĢı, öğrencinin dil 

kabiliyeti, öğrencinin anadiline ne kadar hakim olduğudur. Tüm bu olgular birleĢerek 

dilin ne biçimde öğrenileceğine Ģekil vermektedir (Ekmekçi, 2006). 

Bilindiği üzere dil eğitimin baĢlıca dört ayağı bulunmaktadır. Bunlar; okuma, yazma, 

konuĢma ve anlamadır. Öğrenciler bu dört ayakta aynı performansı sergileyemezler. 

Kimi konuĢmada daha iyi olurken kimi okumada daha iyi olabilmektedir. Bu açıdan 

öğrencilerin dil geliĢimi farklılıklar göstermektedir. 

Yabancı dilin öğrenilmesi etkileyen önemli unsurlardan biri yabancı dilin nerede ve 

nasıl öğrenildiğidir. Yani yabancı dil eğitimi hem konuĢmayı içermeli hem de 

okuma, yazma ve dinlemeyi içermelidir. Ayrıca yabancı dil eğitiminde kullanılan 

olguların ve teçhizatların dil öğrenimi gerektiren unsurlara sahip olabilmesi son 

derece önemlidir. Bu açıdan kullanılan malzemelerin ne kadar pahalı olduğu değil ne 

kadar iĢe yaradıkları ön plana çıkmaktadır (Özdemir, 2006). 

Yabancı dilin öğretilebilmesi için yapılması gerekilen unsurları Ģu Ģekilde 

sıralamamamız mümkündür (Çelebi, 2006): 

a) Yabancı dilin öğrenilmesi için yabancı dilin hayatın bir parçası haline 

getirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan verilecek yabancı dil eğitimin bu unsuru 

gözetmesi gereklidir. 
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b) Ders bünyesinde öğrencilere aktarılacak olayların günlük yaĢama uyması 

gerekmektedir. Böylece ders daha inandırıcı olacak ve yabancı dilin 

kullanımı daha kolay hale gelecektir. 

c) Öğrencinin yabancı dili daha çok kullanmasını sağlamak için sınıf dıĢı 

aktivitelerin düzenlenmesi son derece önemlidir.  

d) Öğrencilerin derse daha fazla katılabilmesi için öğrencinin ilgisini çeken 

unsurların derse daha çok dahil edilmesi gerekmektedir. 

e) Öğretmenler dersi nasıl yürüteceklerini önceden planlamalıdırlar. 

 

2.4. Görsel Materyal Kullanımı ve Yabancı Dil Öğretimi 

2.4.1. GörselleĢtirme ve görsel materyal 

Herhangi bir metni ya da olguyu çeĢitli biçimlerde görselleĢtirmemizi sağlayacak bir 

takım yöntemler mevcuttur. Olguların veya olayların görsel olarak bireylere 

öğretilmesi öğrenme sürecini hızlandıran en önemli olgulardan biridir. Bu açında 

video ile resim gibi öğeler görsel malzemeler olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan 

olayları ve olguları bir takım öğelerle görselleĢtiren resimler önemli görsel unsurlar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ballsaedt, 2005: 3). 

Resim bazen bireylerin açıklayamayacağı unsurları kendinde barındıran öğelere 

olarak karĢımıza çıkar. Bu açıdan bizim sözcüklerle ya da kelimelerle anlatmamız 

uzun sürecek öğelerin bir resim karesiyle açıklanması daha kolay olacaktır 

(Küçükahmet, 1998: 120). 

Bireyler bir gazeteyi ya da bir kitabı eline aldıklarında ilk önce ilgilerini çeken 

unsurlar fotoğraflar ya da resimler olmaktadır. Bu açıdan insanların görsel öğelere 

bir eğiliminin olduğu açıktır. Ġnsanların görselliğe olan bu eğilimi öğrenme sürecini 

de etkilemektedir. 

Resimler bireylerin ilgilerini sunulan unsura odaklarlar ve böylelikle bireylerin baĢka 

bir uğraĢla ilgilenmeleri önlenmiĢ olur. bu olgunun temelinde resimlerin bireyleri 

meraklandırması vardır. Bunun dıĢında oluĢan merakla beraber bireyler resmi ve 

sunduğu olayı değerlendirmeye baĢlarlar. Böylelikle bireylerin ilgisi sunulan unsurlar 

üzerinde kalır (Frank ve Stary, 2006: 13). 
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Olayların ya da olguların algılanması, ancak bireylerin sahip oldukları bilgilerin 

karĢılaĢtıkları olguyla iliĢkilendirilmesi sonucunda oluĢan bir durumdur. Bu açıdan 

görsel öğeler önceden sahip olunan bilgilerle eĢleĢtirilmekte ve böylelikle öğrenme 

süreci oluĢmaktadır. Yani eski öğelerle yeni öğeler birleĢtirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1. Gösteren-Gösterilen ĠliĢkisi 

Kaynak: Akerson, 2005: 95 

                    

 

KAVRAM- DÜġÜNCE 

(ANLAM- YORUM) 

 

 

 

SÖZCÜK- GÖSTERGE        NESNE-GÖNDERGE 

(SĠMGE-BĠÇĠM)                (VARLIK-OLGU) 

ġekil 2.2. Kavram-Nesne-Sözcük ĠliĢkisi 

Kaynak: Akerson, 1991: 37 

Gösterilen 
  (içerik/zihindeki olgu) 

                (soyut) 

Gösteren 
 (biçim/ses yazılı-sözlü) 

Yıldız(Somut) 
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ġekil 2.1 ve ġekil 2.2 dikkatle incelendiğinde bir resmin ya da gösterge-sözcüğün ne 

olduğunun algılanması için o olguların birey tarafından kavramsal olarak bilinmesi 

lazımdır. 

Bunu Ģu Ģekilde açıklamamız mümkündür; yabancı uyruklu ve Türkçe bilmeyen 

birisine yıldız kelimesini göstermemiz halinde yıldız kelimesi o birey için hiç bir Ģey 

ifade etmeyecektir. Ancak yıldız kelimesini yıldız resmiyle birlikte gösterdiğimizde 

artık yıldız kelimesi o bireyde bir anlam ifade etmeye baĢlayacaktır. Yani birey 

görsel ve sözel öğeyi birleĢtirerek öğrenmektedir. 

2.4.2. Yöntem, araç ve materyallerin seçimi 

Öğrencilerin eğitilmesi için çeĢitli materyaller gerektirmektedir. Bu açıdan hangi 

materyallin ne biçimde kullanılacağın önceden tespit edilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak bu ön tespitte öğrencinin en etkili bir Ģekilde eğitilmesini sağlayacak 

materyalin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer 

unsurda materyalin kullanımın kolay olabilmesidir. Eğer uzun uğraĢlar gerektiren 

materyaller kullanılırsa eğitim süreci uzayacak ve verimlilik düĢecektir. Yani burada 

önemli olan eğitimde kullanılacak malzemelerin eğitimi daha verimli hale 

getirebilmesidir (Fidan, 1986). 

Bu açından eğitimde kullanılacak materyallerin oluĢturulmasında bir takım olgular 

oluĢmaktadır. Bu olgular Ģu Ģekildedir (Seferoğlu, 2006): 

 ÇalıĢmanın ilk baĢında amacın belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü verilecek 

eğitimin duygusal, zihinsel ya da psikomotor alanlarının hangisine yönelik 

olacağı kullanılacak materyalin biçimini belirleyecektir. 

 Daha sonra öğretilecek konuların tespit edilmesi gerekmektedir. Öğretilecek 

konunun önceden tespit edilmesi plan yapılabilmesini sağlayacaktır. 

 Öğrencilerin seviyeleri ile öğrencilerin kiĢisel özellikleri doğrultusunda ne tip 

bir materyal kullanılması gerektiğine karar verilir. 

 Yukarıdaki Ģartların hepsini sağlayacak Ģekilde materyaller oluĢturulur. 

Materyal kullanımının amacı öğrencilerin daha verimli eğitilmeleridir. Bu açında 

kullanılacak materyallerin eğitimi daha kolay bir hale getirmesi gerekmektedir. Eğer 
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materyaller iyi bir Ģekilde oluĢturulmuĢsa öğretmenin sağladığı tüm unsurları 

sağlayabilecektir (Yanpar ve Yıldırım, 1999). 

2.4.3. Materyal seçiminde uygulanacak ölçütler 

Eğitimde kullanılacak materyaller eğitim sürecini baĢtan sona etkileyecektir. Bu 

açından materyal seçiminde çeĢitli unsurların kullanılması yararlı olacaktır. 

Materyale karar verilmeden önce aĢağıdaki sorulara cevaplandırılması daha etkin bir 

materyal seçimini sağlayacaktır (Seferoğlu, 2006): 

a) Kullanılmak istenen materyal verilen eğitime uygun mu? 

b) Kullanılan materyal içerik olarak açıdan doğru bilgiler içeriyor mu? 

c) Materyal kolayca anlaĢılabilir mi? 

d) Materyal fonksiyonel nitelikleri bakımından uygun mu? 

e) Materyalin öğrencilerin ilgisi çekecek ve öğrencileri meraklandırıcı nitelikleri 

bulunmakta mı? 

f) Materyal öğrenciyi derse teĢvik edici özelliklere sahip mi? 

g) Materyalin iĢe yaradığını gösteren kanıtlar mevcut mu? 

h) Materyal ön yargılar içeriyor mu? 

i) Materyalin nasıl kullanıldığı açıklayan unsurlar ile kullanım talimatı 

bulunmakta mı? 

Eğitimde kullanılacak materyalle ilgili olarak iyi bir incelemenin yapılması ve 

incelemelerin belli ölçülere göre değerlendirilmesi eğitimin kalitesinin artırılması 

açısından son derece önemli olacaktır. 

2.4.4. Görsel tasarım unsurları 

Görsel tasarım unsurları üç ana baĢlık ve bu üç ana baĢlığın alt kalemleri Ģeklinde ele 

alınmaktadır. Bu üç ana baĢlık ve üç ana baĢlığın alt kalemleri Ģu Ģekildedir 

(Seferoğlu, 2006):  

1. Görsel Unsurlar 

 Gerçekçi unsurlar 

 BenzeĢik unsurlar 
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 ġematik unsurlar 

2. Sözel unsurlar 

 Yazı tipi unsurları 

 Stil sayısı unsurları 

 Büyük harf unsurları 

 Renk unsurları 

 BoĢluksal unsurlar 

3. Çekicilik katan unsurlar 

 Dikkat çekicilik 

 Hissedilebilirlik 

 EtkileĢim  

Hatırlanacağı üzere görsel unsurlar üç alt kalem altında ele alınmaktaydı. Bu 

kalemlerden biri olan gerçekçi unsurlar açıklanmak isteyen objeyi anlatan unsurlar 

olmaktadır. Yani bir ev anlatılmak isteniyorsa gerçek bir ev resmi gösterilmesi 

gerçekçi unsuru açıklayacaktır. 

BenzeĢik unsurlarda, bir objenin veya bir öğenin anlatılmasında o objeye veya 

olguya benzeyen baĢka bir unsurdan yararlanılmasıdır.  

ġematik unsurlar ise grafikler, Ģekiller, Ģematik unsurlar, akıĢ Ģemaları benzeri 

yapılardan meydana gelmektedir. ġematik unsurlar konuların temel unsurlarını çeĢitli 

olgularla iliĢkilendirmek maksadıyla kullanılırlar. ġematik unsurlar vasıtasıyla 

konuların açıklanması daha kolay olacaktır (Seferoğlu, 2006). 

Sözel unsurların bir önemli alt unsurlarından biri yazı tipidir. Yazı tipi yazılı 

olguların Ģekillenmesini oluĢturan ana öğelerden bir tanesidir. Bu açıdan yazı tipinin 

etkili kullanılması çok önemlidir. Yazı tipinin sade biçimde oluĢturulması yazının 

uyum içinde ve ahenkli biçimde devam edebilmesi açısından çok önemlidir. Bunun 

dıĢında harflerin rengi ve zemin rengi uyumlu olabilmelidir. Harflerin rengi ile zemin 

rengi arasında bir uyumsuzluk söz konusu olursa kontrast bozukluğu oluĢacaktır. 
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Stil sayısı unsurları, kullanılacak yazı tipleriyle alakalı bir durumdur. Bir stile karar 

verildiğinde tüm yazılı unsur aynı stille sürmelidir. Bunun dıĢında tüm yazılı unsur 

içerinde tek bir stil kullanılmalıdır.  

Yazının dil bilgisi öğelerine uygun biçimde Ģekillendirilebilmesi açısından büyük 

harf unsuruna dikkat edilmelidir. Bu açından metin içerisinde uygun noktalarda 

büyük harfin kullanılması lazımdır (Seferoğlu, 2006). 

Metni Ģekillendiren bir diğer olgu renk unsurlarıdır. Yazı oluĢtan unsurların rengi 

metnin kolay ya da zor biçimde algılanmasına neden olmaktadır. Ayrıca renk 

öğesiyle ilginin bir noktada toplanması da mümkün olabilmektedir. Bu açıdan 

seçilecek renkte Ģu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır (Avcı, 2003): 

a) Bireyler zeminde kullanılan renge göre harflerin rengi algılayacaktır. Bu 

açıdan zeminin rengi ile harfin rengi algıyı sağlayacak biçimde seçilmelidir. 

b) Renklerin iyi değerlendirilmesiyle birlikte, unsurların farklı boyutlarda 

algılanabilmesi mümkün olmaktadır. 

c) Zıtlık öğesiyle birlikte kontrast öğesi metinlerde genellik ön planda 

olmaktadır. Bu açıdan harflerin rengi zemin ya da arka plan rengiyle kontrast 

içerisinde olabilmesi gerekmektedir. 

d) Metin içerisindeki öğelerde en çok üç çeĢit rengin olmasına dikkat 

edilmelidir. Fazla renk kullanımı olguların anlaĢılması zorlaĢtırarak algının 

azalmasına neden olmaktadır.  

Harflerle ilgili önemli olan bir diğer kısım harflerin büyüklüğü ya da boyutudur. 

Harflerin kolay anlaĢılabilmesi için harflerin ideal büyüklükte olması gerekmektedir. 

Bunun dıĢında satırlar arası boĢluklar kelimelerin ve cümlelerin okunabilmesi 

açısından son derece önemlidir. Satırlar arasındaki boĢluğun ne çok yakın olması ne 

de çok uzak olması gerekmektedir. Bu açından satırlar arası boĢlukta küçük harflerin 

boyutuna yakın bir boyutun seçilmesi algının bozulmasını engelleyecektir 

(Seferoğlu, 2006). 

Dikkat çekicilik unsuru, kiĢilerin bir takım etkenlerle ilgilerinin bir yerde 

toplanmasının sağlanması maksadıyla yapılan iĢlemleri oluĢturmaktadır. Metinin 
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bazı bölümlerine dikkat çekici öğelerin yerleĢtirilmesi izleyicinin ilgisinin kopmasını 

engeller.  

Hissedilebilirlik öğesi bireylere anlatılan konuyla alakalı daha fazla detayın 

aktarılmasını sağlar. Böylece bireyler konuyu daha iyi kavramıĢ olacaklardır. Bu da 

bireylerin daha fazla bilgilendirilmesini sağlar. 

EtkileĢim unsuru, anlatılan öğelerin bireylerle etkileĢim halinde devam ettirilmesinin 

sağlanması maksadıyla uygulanır. EtkileĢim unsuru öğrenenlerin ilgisinin 

kaybolmasının engellenmesi amacıyla uygulanır. EtkileĢim unsuruyla birlikte 

öğrenenler iĢleyiĢte aktif görev almıĢ olurlar (Seferoğlu, 2006). 

Görsel materyallerin istenilen sonuçları verebilmesi için bir takım değiĢikliklerin 

yapılması gerekmektedir. Bu açıdan yapılması gerekenleri Ģu Ģekilde incelememiz 

mümkün olmaktadır (Seferoğlu, 2006): 

a) Olgularla ilgili kararlar: Olası öğelere karar verilirken hangi görsel ve sözel 

kaynaklardan yararlanılacağına karar verilmesi ve bu unsurların bir araya 

toplanarak öğelerin oluĢturulması. 

b) ġekilsel yapıyla alakalı kararlar: Kullanılacak öğelerin Ģekilsel niteliklerinin 

nasıl olması gerektiğine karar verilmesi. 

c) Düzenlemeyle alakalı kararlar: kullanılması kararlaĢtıran öğelerle ilgili olarak 

sözel ve görsel unsurların ne biçimde düzenleneceğinin tayin edilmesidir. 

2.4.5. Yabancı dil eğitim ve öğretiminde görsel materyal kullanımı 

Eğitimin ve öğretimin etkili olabilmesi için çeĢitli unsurlardan yararlanılması 

gerekilmektedir. Özellikle eğitimin verildiği mekanın Ģartları eğitim verimliliğini 

etkileyen önemli etkenler arasındadır. Bu açıdan her eğitimde olduğu gibi yabancı dil 

eğitiminde de eğitim verildiği ortamın Ģartları yabancı dil eğitiminin verimliliğini 

etkileyecektir. Ortam Ģartlarının eğitim verimliliği üzerinde bu kadar etkili olmasının 

sebebi; mekan Ģartlarının direkt olarak öğrencilerinin ilgisini toplayıcı ya da dağıtıcı 

özellikler barındırmasıdır. 
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Eğitimin yapıldığı ortamı etkileyen en önemli unsurlardan birini görsel öğeler 

oluĢturmaktadır. Görsel öğelerin sözel ve iĢitsel öğelere nazaran daha dikkat çekici, 

daha fazla ilgi uyandırıcı, bireyleri daha fazla meraklandıran niteliklere sahip 

oldukları bilinmektedir. Derslerin sadece yazılı materyallere dayandırılması 

öğrencilerin derslerden kopmasına yol açmaktadır. Bu nedenden dolayı görsel 

unsurlar öğrencilerin ruhuna hitap ederek onların derse odaklanmalarını 

sağlayacaktır (Ballstaedt, 2005: 40). 

Öğrenmeyle ilgili olarak yapılan yorumlarda, öğrenme sırasında kullanılan duyu 

organın sayısının artırılmasıyla birlikte öğrenme verimliliğinin arttığı 

söylenmektedir. Ayrıca birçok duyu organının katıldığı öğrenme aktivitelerinde 

öğrenilen öğelerin daha zor unutulduğu belirtilmektedir. Bu açıdan görsel öğelerin 

eğitim sürecine katılması öğrenilen unsurların artmasını sağlayacaktır  

(ġahin, 2003: 5). 

Yazının bulunuĢundan önce insanlar bildikleri ve öğrendiklerini görsel öğelerle 

mağara duvarlarına resmetmekteydiler. Bu durum görsel unsurların öğrenme 

üzerinde etkili süreçler olduğu bize göstermektedir. Dikkat edilirse bizler çevreden 

aldığımız bilgilerin çoğunu görsel öğelerden yararlanarak almaktayız. Bu açıdan 

insanlar bilgilerinin çoğunu görsel öğelere dayandırarak elde etmektedir. 

Günlük edindiğimiz bilgilerin çoğunluğunun görsel algılamalardan gelmesi öğrenme 

sürecinin görsel öğelere bağlı olarak yürütülmesini sağlar. Yani görsel materyallerle 

sunulan bilgiler, genel olarak dıĢ verileri görsel unsurlarla algılamamızdan dolayı 

bize daha ilgi çekici gelmektedir. Bu durum bize görsel materyallerin öğrenme 

sürecinde ne kadar etkili olduğunu gösterir (ġahin, 2003: 5). 

Öğrenmeyle ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda bireylerin gördükleri unsurların 

yaklaĢık olarak %30‘unu hafızalarında tutabildikleri gösterilmiĢtir. Bu durum 

bireylerin okudukları unsurlar açısından ele alındığında ise bireyler okuduklarının 

sadece %10‘u kadarını hatırlayabilmiĢlerdir. ĠĢitsel öğelerde ise %20 civarında 

olabilmektedir. Bu durum görsel öğelerin öğrenme üzerindeki etkilerini 

göstermektedir. Günümüzde eğitim alanlarındaki ders kitaplarında görsel öğelere 
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önem verilmesinin nedeni de budur. Resimler ve fotoğraflar bir çok ders kitabı 

içerisine dahil edilerek öğrencilerin ilgisi çekilmeye çalıĢılmakta ve bilgiler görsel 

öğelerle birlikte aktarılarak bilgilerin öğrencilerde kalıcılığı artırılmaya 

çalıĢılmaktadır. Bunun dıĢında görsel öğelerin öğrencilerin görsel hafızalarına nüfus 

etmesi sağlanarak öğrencilerin hayal güçlerinin geliĢtirilmesi ve böylelikle 

öğrencilerin yorum yapma yeteneklerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır (Polat, 

1986: 42). 

Yabacı dil eğitiminde görsel materyallerden yararlanılması günümüzde tercih edilen 

olgulardan biridir. Özellikle yabancı kelimelerin ve olguların görsel öğelerle birlikte 

sunulması bu öğelerin öğrenciler tarafından daha kolay bir Ģekilde anlaĢılmasını 

sağlamaktadır. Görsel materyaller yabancı dildeki kelime ve cümlelere mana 

katılması açısından son derece önemli bir öğe durumunda olmaktadır. Ayrıca görsel 

materyaller yabancı dile daha ilgi çekici özellikler katmakta ve öğrencilerin yabancı 

dili öğrenme isteğini artırmaktadır. Bunun dıĢında yabancı dilin getirdiği sözel 

ifadeler görsel materyallerle desteklenmesinden dolayı kalıcılığı artacaktır (Polat, 

1986: 138). 

2.5. Akıllı Tahta Kullanımı ve Yabancı Dil Öğretimi 

Akıllı tahta eğitim kurumlarında ve okullarda yaygın olarak kullanılmaya baĢlayan 

görsel araçlardan biridir. Akıllı tahta; bilgisayarın gücünü, hızını ve esnekliğini 

elektronik bir kaleme ihtiyaç duymadan dokunmatik olarak tahta üzerinde 

kullanmanızı sağlayan bir teknolojidir. Bilgisayar ekranımızın akıllı tahta üzerine bir 

projeksiyon ile yansıtılması sayesinde dokunmatik olarak iĢlem yapmamıza imkan 

sağlayan elektronik bir cihazdır. Derslerin çoğunda kullanılan akıllı tahtalar 

günümüzde yabancı dil eğitiminde de kullanılmaya baĢlamıĢtır.  

Görsel materyaller, kiĢilerin yönlendirilmesinde, dikkatini toplamasında, analiz ve 

sentez yapabilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu tür materyaller kullanılarak 

yapılan sunumlar ve eğitimlerde sözcüklerin tek baĢına yaratamayacağı bir kavrayıĢ 

sağlayabilir ve hatırlamayı kolaylaĢtırabilir. Akıllı tahtalar, ses ve animasyonlarla 
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desteklenmiĢ görsel materyaller sunmanızı sağlayarak, daha kalıcı bir öğrenme ve 

hatırlama sağlamaktadırlar. 

Kara tahtadan Akıllı tahtaya uzanan serüvende, bildiğimiz tahta bilgisayarlanmıĢ ve 

akıllanmıĢtır. Kullanıcılar gerek eğitim gerekse sunumda hem göze hem kulağa 

sadece dokunarak hitap edebilmektedir. Bunun da ötesinde bu teknoloji sayesinde 

sınıf tahtaları artık dokunmatik dev bir bilgisayar ekranıdır ve yapabilecekler 

bilgisayar teknolojisinin sınırsız sınırlarındadır. 

2.5.1. Akıllı tahta hakkında 

Akıllı tahta günümüzde farklı isimler altında anılmaktadır. Bunlardan bazıları 

Ģunlardır (Smart Technologies, 2010). 

 Elektronik tahta 

 Ġnteraktif tahta 

 EtkileĢimli tahta gibidir. 

Bu tür tahtaların ilk kez üretimi Smart Teknolojileri ġirketi tarafından yapılmıĢtır. Bu 

neden dolayı ―Smartboard‖ yani akıllı tahta ismi genel olarak kullanılan isimdir 

(Smart Technologies, 2010). 

Akıllı tahta bilgisayarla bağlı projektörle ekrana görüntü yansıtan ve dokunmayla 

çalıĢan bir aygıttır. Bilgisayarda ayarlanan görüntü projeksiyon aracıyla tahtada 

gösterilir. Dokunma veya özel kalem vasıtasıyla bilgisayar yönlendirilmektedir 

(BECTA, 2003: 1). 

BaĢka bir tanımda akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve bilgisayara bağlanan ve farklı 

faaliyetler için kullanılan interaktif tahtalardır. Bu tahtalar elektronik özelliklere 

sahiptirler (Gerard ve Widener, 1999). 

Akıllı tahtalar Plazma ve LCD tahtalara göre daha çok tercih edilirler. Bu durum 

akıllı tahtaların daha maliyetsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü akıllı 

tahtalarda geniĢ görüntü alınabilmesi için projeksiyon cihazı kullanılmaktadır 

(Summet ve diğerleri, 2005). 
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Akıllı tahtaların çalıĢma Ģekli bir projeksiyon cihazı ve bilgisayar üzerinden 

yürütülmektedir. Akıllı tahta sisteminde bilgiler üzerinde değiĢikliklerin yapılması 

mümkündür. Bu cihazlar çalıĢma prensibi açısından dokunmayla farklı iĢlemler 

yapabilmektedirler. Akıllı tahtalar sınıf bünyesinde öğretmenlere ve öğrencilere 

farklı nitelikte çalıĢmalar yapabilmeleri için olanaklar sağlamaktadır. özellikle 

bilgilerin görsel olarak sunulması ve istenmesi durumunda sunulan öğeler üzerinde 

değiĢikliklerin yapılabilmesi öğrencilerin derse interaktif olarak dahil olmasını 

sağlamaktadır. Bunun dıĢında akıllı tahtalar üzerindeki bilgiler istendiğinde 

silinebilmekte ve yeni bilgiler yazılabilmektedir. Tüm bu özellikler sayesinde akıllı 

tahtaların kullanımı giderek artmaktadır (Smart Technologies, 2010). 

Bilgisayarlarla kullanılabilen akıllı tahtalar aynı zamanda projeksiyon cihazlarıyla 

birlikte kullanılabilmektedirler. Projeksiyon cihazıyla kullanımlarda bilgisayar 

üzerinde yapılan değiĢiklikler projeksiyon cihazı vasıtasıyla görüntü olarak tahtaya 

aksettirilmektedir. 

Akıllı tahtaların en büyük özelliği gösterim yüzlerin geliĢmiĢ olmasıdır. Bunun 

dıĢında akıllı tahtalar üzerinde oluĢturulmuĢ veriler depolanarak saklanabilmekte ve 

istendiğinde bilgisayarlar aracılığıyla tekrar kullanılabilmektedir. Ayrıca akıllı 

tahtalara yazılmıĢ bilgiler yazılı çıktılara dönüĢtürülebilmektedir. Akıllı tahtayla 

kağıda ihtiyaç kalmamaktadır. Bilgiler ekranlarda sayfalar biçiminde rahatlıkla 

düzenlenebilmektedir. Dahası bu sınıf bünyesinde akıllı tahta üzerinde yapılan 

değiĢiklikler öğrencilerin önündeki özel ekranlara yansıtılabilmektedir. Yani akıllı 

tahtalar bünyesinde açıklanan öğeler öğrenenlerin bilgisayarlarında direkt olarak 

görüntülenmektedir (Kaya, 2005: 48). 

Akıllı tahtaların iki türü bulunmaktadır. Bu iki tür Ģu Ģekildedir (Summet ve 

diğerleri, 2005): 

a) Önden projeksiyonlu akıllı tahtalar: Bu tür tahtalarda en büyük problem 

kullanıcının gölgesinin görüntünün üzerine çıkmasıdır. Yani görüntüde 

kullanıcının gölgesi görünmektedir. 
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b) Arkadan projeksiyonlu akıllı tahtalar: projeksiyon arkada olmasından dolayı 

görüntüde kullanıcının gölgesi oluĢmamaktadır. Genel olarak tercih edilen 

projeksiyon türüdür. 

 

2.5.2. Akıllı tahta tarihçesi  

Akıl tahtanın geliĢtirilmesiyle ilgili çalıĢmalar Nancy Knowlton ile David Martin 

tarafından 1987 yılında baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar kapsamında ilk olarak belirli 

belgelerin bilgisayarlarda kayıt altına alınabilmesi söz konusu olmuĢtur. Daha sonra 

ise akıllı tahtalar bünyesindeki bilgilerin çıktı olarak alınabilmesi baĢarılmıĢtır. Ġlk 

kez akıllı tahtalar 1991 yılında piyasaya çıkmıĢtır. Bu ürün Smart Teknoloji 

bünyesinde satıĢa sürülmüĢtür. Akıllı tahtaların sağladığı önemli özelliklerden biri 

dokunma ile değiĢikliklerin yapılabilmesiydi (Taufik, 2010). 

Eğitim sistemleri dahilinde yüksek iĢlevselliği akıllı tahtalar ilk baĢları Ġngiltere 

bünyesin eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaya baĢlamıĢ ve daha sonra 

giderek yayılmaya baĢlamıĢtır. Özellikle akıllı tahta kullanımının sağladığı avantajlar 

eğitim sistemleri bünyesinde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıĢtır. 

Günümüzde dünyada akıllı tahta kullanımı oldukça artmıĢtır. Özellikle eğitim 

kurumlarında akıllı tahta kullanımıyla birlikte öğrencilerin derse katılımı artırılmıĢtır. 

Böylelikle dersler daha verimli hale getirilmiĢtir.  

Akıllı tahtalar günümüzde bilgisayar ekranından farksız bir hal almıĢtır. Ayrıca 

boyutsal olarak monitörlerden oldukça büyük olması bilgilerin daha detaylı olarak 

incelenmesine olanak sağlamaktadır. Akıllı tahtlar ayrıca bilgisayarlarla 

kullanılabilmektedir. Bunun dıĢında tahta üzerine bir takım unsurlar yazılabilmesi 

için özel kalemlere sahiptirler. Bu cihazlarda dokunmayla çalıĢma uygulaması da 

mevcuttur. Bu açıdan bilgisayarda mouse kullanımı zorunluluğu akıllı tahtalar 

bünyesinde ortadan kalkmaktadır. Akıllı tahtalarda mouse kullanıcının eli 

olmaktadır. Akıllı tahtalara elle ya da akıllı tahtanın kalemiyle yazılan metinler akıllı 

tahta tarafından algılanabilmekte ve gerektiğinde bilgisayar formatına uygun biçimde 
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tekrar yazılabilmektedir. Bu açıdan akıllı tahta üzerine yazılan metinlerin çıktı 

Ģeklinde alınabilmesi kolaylaĢmaktadır (Taufik, 2010). 

2.5.3. Akılı tahta iĢlevleri  

Akıllı tahtaların iĢlevlerini aĢağıdaki biçimde sıralamamız mümkündür: 

 Dokunma fonksiyonu: Akıllı tahtalarda mouse ile kullanım söz konusu 

olabilmektedir. Aynı zamanda kullanıcılar elleriyle çeĢitli objelerin yerini 

değiĢtirmek, objeleri açmak, kapamak, gibi iĢlemleri dokunarak 

gerçekleĢtirebilmektedirler. Böylelikle bireylerin elleri ve parmakları mouse 

görevinde kullanılabilmektedir. Akıllı tahtalar dokunma fonksiyonuyla çok 

seçenekli kullanım imkânı sunmuĢ olmaktadırlar. 

 Yazıların ya da objelerin yazılması veya silinmesi: Kullanıcılar akıllı tahta 

bünyesine özel kalemler vasıtasıyla yazılar yazabilmekte ya da Ģekiller 

yapabilmektedirler. Ġstenirse akıllı tahta bünyesine klavyeyle yazı eklenebilir. 

Bunun dıĢında akıllı tahta bünyesindeki öğeler el kullanılarak silinebildiği 

gibi manyetik silgilerle de silinebilmektedir. Bu fonksiyon sayesinde mevcut 

öğelere yeni unsurlar eklenebileceği gibi mevcut öğelerden gereksiz bilgilerin 

çıkarılabilmesi de mümkün olmaktadır. 

 Bilgilerin kaydedilmesi açılması ve çıktı olarak alınabilmesi: akıllı tahtalarda 

sunulan bilgiler ve veriler kaydedilebilmekte ve istenildiğinde tekrar açılıp 

kullanılabilmektedir. Ayrıca akıllı tahtalardaki bilgilerin kağıt çıktılar 

Ģeklinde alınabilmesi mümkündür. Bu fonksiyon sayesinde bilgiler tekrar 

tekrar rahatça kullanılabilmektedir. 

 El yazısının bilgisayar yazısı biçimine dönüĢtürülmesi: Akıllı tahta üzerine 

öğrenciler ve öğretmen yazılar yazabilmektedirler. Yazılan metinlerin 

bilgisayar tarafından algılanması ve bu yazıların bilgisayar yazısı formatına 

dönüĢtürülmesi mümkün olmaktadır.  

 Kaydetme ve daha sonra tekrar oynatma: akıllı tahta üzerindeki veriler ve 

metinler istenildiği zaman kaydedilebilmektedir. Kaydedilen unsurlar 

istenildiği takdirde bilgisayarlarda tekrar tekrar oynatılabilmektedir. Bunun 
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dıĢında iĢitsel öğelerle birlikte videolarında kaydedilmesi mümkün 

olmaktadır. 

 Sürükleme ve Ġndirebilme: bu fonksiyon özellikle teknik çizimin gerektiği 

alanlarda kullanılmaktadır. Çizimler akıllı tahtanın özel kalemiyle yapılır. 

 Verilerin saklanması ve daha tekrar kullanılması: akıllı tahta üzerindeki 

metinler ve Ģekiller çeĢitli Ģekillerde depolanarak saklanabilirler. Daha sonra 

ise saklanan veriler istenildiği takdirde tekrar kullanılabilir. 

 Renklendirme, gölgelendirme ile altını çizme: Akıllı tahtalar bünyesinde 

önemli görülen unsurların altının çizilmesi, renklendirilmesi ya da 

gölgelendirilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle önemli unsurlara dikkatin 

çekilmesi kolaylaĢmaktadır. 

 Olguların ya da maddelerin eĢleĢtirilmesi: Bu özellik bir takım sorularla 

cevapların eĢleĢtirilmesi için kullanılır. Bazen Ģekillerin metinlerle 

eĢleĢtirilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

 Animasyon ile hareketlendirme: bir takım objelerin ya da olguların 

hareketlendirilmesinde akıllı tahtalar kullanılabilmektedir. Animasyon ve 

hareketlendirme ile olgular bir nevi video özelliği kazanırlar. Bu özellikler 

sayesinde anlatılan olgular durağanlıktan kurtularak daha ilgi çekici bir hal 

alırlar. 

AnlaĢılacağı üzere akıllı tahtalar çok fonksiyonlu aygıtlardır. Bu açıdan bakıldığında 

bu materyallerin eğitim sistemine katkıları oldukça fazla olacaktır. Eğitim sisteminde 

kullanılan materyallerin genel sorunlarında biri materyallerin tek boyutlu olarak katkı 

sağlayabilmesidir. Örneğin görsel materyallerin üzerinde pek bir değiĢiklik yapılması 

imkanı yoktur ya da görsel materyallerin üzerine not düĢebilmesi çoğu zaman 

mümkün değildir. Akıllı tahtalar sundukları fonksiyonlarla bunun gibi sorunları 

ortadan kaldırmaktadır. Bunun dıĢında öğrenciler akıllı tahtalar vasıtasıyla 

kaydettikleri bilgileri istedikleri anda kendi bilgisayarlarında inceleme imkanına 

sahiptirler. 

Günümüz, teknolojik Ģartların hızla ilerlediği bir dönem olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu açıdan öğrencilerin çağa adapte olabilmesi teknolojik gereçleri 

öğrenciler tarafından ne kadar kullanıldığına bağlıdır. Bu durum altında eğitim 
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kurumları bünyesinde öğrencilere son teknolojiyle buluĢturmak son derece önemli 

olacaktır (Ekici, 2008). Bu bağlamda akıllı tahtalar öğrencilerin teknolojiyle bağını 

kuracak yeniliklerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadırlar. Tüm bu durum akıllı 

tahtaların öğrencilere ve eğitim sistemine bazı katkıları olabileceği gerçeğini açığa 

çıkarmaktadır. 

Akıllı tahtalar sınıf bünyesinde video gösterilerinde, öğrencilerin hazırladığı 

sunumlarda, internet üzerinden eğitimlerde, çeĢitli notların hazırlanması ve notların 

saklanmasında, el yazısı alıĢtırmaları gibi aktivitelerde kullanılabilecektir (BECTA, 

2003: 1). 

Akıllı tahtalar sınıf bünyesinde daha sık kullanılmasıyla birlikte öğrenciler ve 

öğretmenler arasındaki iletiĢim ve etkileĢim daha da artacaktır. Yani akıllı tahtalar 

sınıf iliĢkilerini geliĢtiren araçlardır (Erduran ve Tataroğlu, 2009). 

Akıllı tahtalar sınıf bünyesinde Ģu avantajları sağladıkları için kullanılmalıdırlar 

(Bell, 2002): 

 Akıllı tahtalar gösteriler için gayet kullanıĢlı araçlardır. Öğretmenler sınıf 

bünyesinde bir unsurun nasıl çalıĢtığını ve uygulandığını akıllı tahtalar 

sayesinde aĢama aĢama kolayca öğrencilere açıklayabilmektedir. Ayrıca 

öğretmen dokunarak ya da fareyle genel iĢleyiĢi kolayca gösterebilmesinden 

dolayı akıllı tahtayı kullanmak istemektedir. Bunun dıĢında anlatılanlar 

üzerinde çizimlerin yapılabilmesi ve notlar alınabilmesi akıllı tahtayı daha da 

cazip hale getirmektedir. 

 Akıllı tahtalar bünyesinde renklerden oldukça yararlanılabilmektedir. Yapılan 

çalıĢmalar öğrencilerin renklerden oldukça etkilendiğini söylemektedir. Bu 

açıdan akıllı tahtalar bünyesinde farklı renkli öğelerin sunulabilmesi ya da 

farklı renkte çizimler yapılabilmesi öğrencilerin ilgisini çekilmesi açısından 

son derece önemlidir. 

 Akıllı tahta sayesinde farklı öğretim tekniklerinden yararlanılmaktadır. ĠĢitsel 

öğrenen öğrenciler sınıf bünyesinde akıllı tahtadaki öğelerin tartıĢılmasıyla 

öğrenirken, görsel öğrenenler akıllı tahtalar bünyesinde sunulan görsel 

öğelerle, dokunarak öğrenenler ise akıllı tahtaya çizim yaparak ya da akıllı 
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tahtaya dokunarak öğrenmektedirler. Yani akıllı tahtalar öğrencilerin farklı 

öğrenme yetilerine cevap vermektedir. 

 Ġlk önceleri sadece iĢ alanında kullanılan akıllı tahtalar eğitim alanında 

kullanılmasıyla birlikte oldukça rağbet görmüĢtür. Özellikle akıllı tahtalar her 

yaĢ grubundaki öğrencilere hitap edilmesi açısından oldukça tercih 

edilmektedir. 

 Akıllı tahtalar sayesinde uzaktan eğitim potansiyelinde eğitimler 

verilebilmektedir. Aynı zamanda akıllı tahtalar sayesinde birden fazla siteyle 

temasa girilerek öğrencilere çeĢitli sunumlar gönderilebilmektedir. 

 Bilgisayar alt yapısı az olan eğitim kurumlarında bir bilgisayar ve akıllı tahta 

sayesinde bilgisayar olanağı en yüksek seviyeye yükseltilebilmektedir. Sınıf 

bünyesinde akıllı tahta üzerindeki öğelerle ilgili olarak çeĢitli etkinliklerin 

düzenlenebilmesi mümkün olmaktadır. Bu açıdan çeĢitli bireysel ya da 

grupsal çalıĢmalar yapılabilmektedir. 

 Öğrencilerin eleĢtiri yeteneklerinin geliĢtirilmesi açısından akıllı tahtalar son 

derece etkili araçlardır. Akıllı tahtaların kullanımın kolay olması, aynı 

zamanda birçok öğrencinin akıllı tahtadan yarar sağlaması ve istenilen 

unsurların hazır halde bulunabilmesi akıllı tahtaların eğitimde kullanımını 

artırmaktadır. Akıllı tahtaların ne biçimde değerlendirileceği öğrenci ve 

öğretmenlerin potansiyellerine bağlıdır. 

 Akıllı tahtaların kullanımı temizdir. Bu açından diğer tahtalar gibi tebeĢir 

tozu ya da tahtanın kirli kalması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. 

 Akıllı tahta kullanımı motor yetileri geliĢmeyen öğrencilere hitap etmektedir. 

Öğrencilerin kalem kullanmak yerine dokunma ya da fare kullanımı 

yapmaları öğrenciler açısından daha kolay olabilmektedir. Yapılan çalıĢmalar 

özellikte küçük çocuklarda akıllı tahta kullananların tahta tahtaları kullanan 

çocuklara nazaran daha baĢarılı oldukları gözlenmiĢtir. 

 Akıllı tahtanın sunduğu özellikler sayesinde bilgisayar ekranında ve tahtada 

birlikte iĢlem yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede hem öğretmen 

hem de öğrenci birlikte hareket edebilmekte ve böylelikle ders daha etkili 

olabilmektedir. Bu durum öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletiĢimin 



52 

 

güçlenmesini sağlamakta ve yeni fikirlerin oluĢmasına zemin 

hazırlamaktadır. 

 Farklı unsurların bir arada akıllı tahta bünyesinde sunulabilmesi mümkündür. 

Bu açıdan akıllı tahta bünyesinde birçok resim, metin ve video gibi benzeri 

öğeler sergilenebilmektedir. Gösterilen öğeler üzerinde çizimler 

yapılabilmekte ve ya da notlar alınabilmektedir. Böylece öğrenciler gösterilen 

öğeleri daha kolay hatırlayabilmektedir. Ayrıca görsel öğeler üzerinde 

değiĢikliklerin yapılabilmesi dokunsal yetilere hitap etmektedir. Böylece 

öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi sağlanmaktadır. 

 Akıllı tahtalar sayesinde derste anlatılanların kaydedilmesi mümkündür. 

Böylelikle istenildiği taktirde bu kayıt altına alınan öğelerin daha sonra 

kullanılabilmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca saklanan unsurların 

çıktılarının alınabilmesi söz konusu olabilmektedir. Böylelikle öğrencilere 

ders notu da temin edilmiĢ olmaktadır. 

2.5.4. Akıllı tahta yazılımları ve programlar 

Akıllı tahtaların markasına göre ĢekillendirilmiĢ programları bulunmaktadır. 

Günümüzde en çok kullanılan marka Smart board‘dur. Bu markada kullanılan akıllı 

tahta programı ise E-beam‘dır (http://www.emkotech.com/ eriĢim tarihi: 

16.07.2015). 

E-Beam yazılımlı akıllı tahtalar ders CD‘leri, Powerpoint, internet gibi olgularla 

rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu tahtalar sayesinde ders içinden ya da ders dıĢından 

derse katılım rahatlıkla sağlanmaktadır. E-Beam akıllı tahtaların genel özelliklerini 

Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür (http://www.emkotech.com/Yuklemeler.aspx 

eriĢim tarihi: 16.07.2015): 

 Nerdeyse tüm dijital projede kullanılabilir. 

 Eğitim sırasında tüm uygulamalar üzerine notlar düĢülebilir veya çizimler 

yapılabilir. 

 100 farklı interaktif çalıĢma alanı oluĢturulma imkanına sahiptir. 

 Hazırlanan çalıĢmalar ya da yapılan eğitimler internet üzerinden istenilen 

zaman ve yerde paylaĢılabilmektedir. 

http://www.emkotech.com/
http://www.emkotech.com/Yuklemeler.aspx
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 Verilen eğitimler, dersler, hazırlanan notlar kayıt altına alınabilir ve 

istenildiği takdirde kolayca sunulabilir. 

 Saklanan ders notların değiĢtirilmesi, düzenlemesi ve tekrar kayıt edilmesi 

mümkündür. Ayrıca yeniden düzenlenen unsurlar üzerinde istenilen her 

zaman değiĢiklik yapılabilmektedir. 

 Öğrencilerin derse katılabilmesi ve öğrencilerin dersten zevk alabilmesi için 

E-Beam programı etkili özellikler taĢımaktadır. 

 Engelli öğrencilerin eğitilmesinde E-Beam büyük yarar sağlayacaktır.  

 Bilgisayarda farenin sol ve sağ tıklarıyla birlikte tüm akıllı tahtanın 

kullanılması mümkündür. 

 E-Beam sayesinde hiçbir yazı yazmadan sorular akıllı tahta bünyesinde 

görüntülenebilmektedir. 

 

2.5.5. Akıllı tahta kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri 

Akıllı tahta kullanımının sağladığı birçok olumlu yön bulunmaktadır. Bu olumlu 

yönlerden biri akıllı tahtalar öğrencilere motivasyon sağlamaktadır. Akıllı tahtalar 

motivasyonu barındırdıkları Ģu özellikler sayesinde sağlarlar (BECTA, 2003: 3): 

a) Görsel enstrümanların kolaylıkla kullanılabilmesi: Görsel öğelerin kolayca 

kullanılabilmesi videoların resimlerin ya da internet sitelerin öğrencilere 

sunulmasını sağlar. 

b) EtkileĢim sürecinin üst seviyede olması: Akıllı tahtanın sunduğu özelliklerle 

öğrenciler görsel öğelerle fiziksel temas kurabilmektedir. Bu durum 

öğrencilerin derse olan ilgisini artırmaktadır. 

c) Öğrencilerin ürettikleri unsurların tartıĢılması: Akıllı tahtayla öğrencilerin 

oluĢturdukları bir takım unsurlar sınıf içerisinde değerlendirilmekte ve bu 

durum öğrencinin kendine güven duymasını sağlamaktadır. 

Yani akıllı tahtaların motivasyon üzerindeki etkileri Ģu Ģekilde özetlenebilecektir 

(Passey ve diğerleri, 2004: 37): 

 Akıllı tahta kullanan öğrenci ve öğretmenler akıllı tahtanın sunduğu özellikler 

sayesinde motivasyonlarının arttığını söylemektedirler.  
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 Akıllı tahtada kullanılan uygun programla birlikte uygun kaynak kullanımı 

öğretmenlerde motivasyon kaynağı olmaktadır. 

 Akıllı tahtalar sayesinde derslerde internet kullanılması öğrencileri mutlu 

etmektedir. Öğrenciler internetten yararlanarak araĢtırma yapmaktan, çeĢitli 

verilere ulaĢmaktan, bazı konulara eriĢmekten hoĢlanmaktadırlar. Bu durum 

öğrencilerin motivasyonlarının artmasına neden olmaktadır. 

 Akıllı tahtalarla internete eriĢim olanağı söz konusu olmaktadır. Bu durum 

tüm sınıfın derse dahil olmasını sağlayan bir süreç olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 Yapılan araĢtırma bünyesinde öğrenciler Ġngilizce, Matematik, Tarih ve 

Edebiyat derslerinde akıllı tahta kullanımıyla birlikte bu derslere yönelik 

motivasyonlarının artığı belirtmiĢtir. 

Eğitimde akıllı tahtaların yer almasıyla birlikte öğrenciler daha hızlı öğrenmeye 

baĢlamıĢ, öğrencilerin derslere yönelik ilgisi artmıĢ ve öğrenciler derslerle alakalı 

önemli noktaları daha kolay öğrenmeye baĢlamıĢtır (Smith, 2000). 

Akıllı tahtaların eğitime getirdiği faydaları aĢağıdaki gibi sıralamamız mümkündür 

(BECTA, 2004: 10): 

a) Dersler öncesi grafikler, metinler ve diğer unsurlar hazırlanarak ders sırasında 

istenilen zaman görüntülenebilmektedir. Ayrıca akıllı tahtalar sayesinde ders 

sırasında baĢka kaynaklara eriĢebilmekte mümkün olmaktadır. 

b) Videolar, hareketli dosyalar, ses dosyaları gibi dosyaların akıllı tahtalar 

sayesinde ders sırasında kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu açından 

dersler soyut olgular olmaktan çıkıp somut öğeler haline gelmektedir. 

c) Akıllı tahtaların kullanımı oldukça rahattır. Bu nedenle öğrenciler akıllı 

tahtayı kullanmayı kolayca öğrenmekte ve akıllı tahtayı derslerinin bir parçası 

haline getirebilmektedirler. 

d) Akıllı tahtalar bünyesinde yapılanlar herkes tarafından görülebilmesinden 

dolayı, öğrencilerin hata yapma korkularının azalması mümkün olmaktadır. 

Öğrencilerin yaptığı hata sorun olmadan direkt olarak düzeltilmekte bu 
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durum öğrencilerin hata sıkıntısı çekmemelerine neden olmaktadır. 

Böylelikle öğrencilerin derslere yönelik istekleri artmaktadır. 

Akıllı tahtalar sahip oldukları özellikler açısından farklı tip öğrenme stillerinde 

öğrencilere bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan akıllı tahtaların farklı öğrenme 

stillerindeki öğrencilere sağladıkları yararlar Çizelge 2.1‘de görülmektedir. 

Çizelge 2.1. Farklı Öğrenme Stilleri Olan Öğrencilere Akıllı Tahtaların Yararları 

Öğrenme Stili Yararlar 

Görsel Öğrenen Öğrenciler Akıllı tahta bünyesinde sergilenen 

resimler, grafikler gibi unsurlarla 

öğrenme hızlandırılır. 

Dokunmayla Öğrenen Öğrenciler Akıllı tahta bünyesinde iĢlemlerin 

dokunarak yapılabilmesi öğrenmeyi 

hızlandırır. 

Duyarak Öğrenen Öğrenciler Seslendirilen öğeler ile öğrencilerin 

derse olan ilgisi artacaktır. 

Duyma Problemli Öğrenciler Akıllı tahtalarda sunulan görsel öğelere 

iĢaret dili eklenerek öğrencilerin eğitimi 

sağlanabilecektir. 

Görme Problemli Öğrenciler Akıllı tahtaların boyutsal avantajları 

sayesin olgular daha büyük ya da daha 

renkli gösterilebilecektir. 

Kaynak: Salyer, 2008: 3. 

Çizelge 2.1‘de görüldüğü gibi akıllı tahtalar farklı öğrenme tiplerinde öğrencilere 

hitap ederek öğrencilerin geliĢimine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bazı yönlerden 

dolayı kısıtlanmıĢ öğrenciler akıllı tahtalar sayesinde eğitim sürecine daha kolay 
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dahil olabilmektedir. Böylece bazı durumlardan kısıtlı öğrenciler eğitimden mahrum 

kalmamıĢ olacaklardır. 

Akıllı tahta kullanımının olumlu yönlerini genel hatlarıyla Ģu Ģekilde özetlemememiz 

mümkündür 

(http://www.karnas.com.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Ite

mid=30 eriĢim tarihi: 20.07.2015): 

 Sınıf bünyesinde öğrenciler akıllı tahtalar sayesinde not tutmak zorunda 

kalmayacaklardır. Böylelikle öğrenciler öğretmenlerini daha dikkatli 

dinleyecek ve konulara daha fazla hakim olacaklardır. Ayrıca not 

tutulmaması zaman avantajı sağlayacaktır. 

 ÇeĢitli zararlı maddelerden üretilebilen ispirtolu kalem ya da tebeĢir gibi yazı 

unsurlarının kullanımına gerek kalmayacaktır. Böylelikle akıllı tahtalar 

sayesinde sınıfta daha sağlıklı ortamlar yaratılmıĢ olacaktır. 

 ÇeĢitli nedenlerden dolayı derse girememiĢ öğrenciler için akıllı tahtaların 

kayıt özellikleriyle derste anlatılan bilgiler sunulabilecektir. 

 Akıllı tahtalar sayesinde öğrencilerin derse olan ilgileri artmaktadır. Ayrıca 

akıllı tahtalar sayesinde öğrenciler derste daha aktif olmaktadırlar. 

 Akıllı tahtalar sayesinde farklı okullarda veya sınıflarda internet bağlantısıyla 

aynı dersin anlatılabilmesi mümkün olmaktadır. 

 ÇeĢitli kalıpların ve Ģablonların oluĢturulması sayesinde her yeni çizimlere 

gerek kalmadan dersin iĢlenebilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle derste 

zaman kazanılmıĢ olmaktadır. 

Akıllı tahta kullanımının öğrencilere yansıyan olumlu yönlerinin dıĢında 

öğretmenlere de yansıyan olumlu yönleri bulunmaktadır. Bu açıdan akıllı tahtaların 

öğretmenlere yansıyan olum yönleri Ģu Ģekilde özetlememiz mümkündür (Beeland, 

2002): 

a) Öğretmenler çoğu görsel öğeyi derse katarak dersi öğrencilere daha kolay 

anlatabilirler. 

b) Öğretmenler bazı metinleri yazmak ya da Ģekilleri çizmek zorunda kalmazlar 

ve böylelikle zaman avantajı kazanırlar. 
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c) Öğretmenler akıllı tahtayı kullanarak kendileriyle daha fazla iletiĢim 

kurabilmelerini sağlarlar. 

d) Öğretmenler akıllı tahtalar sayesinde görsellikten büyük ölçüde yararlanırlar. 

e) Akıllı tahtalar dersi daha anlaĢılır hale getirecek iĢitsel, görsel enstrümanlarla 

öğretmene yardımcı olur. Böylece öğretmen daha fazla kendinden emin bir 

Ģekilde dersi öğrencilere anlatır. 

f) Akıllı tahta bünyesinde sunulan olgular sayesinde dersler öğrenciler 

tarafından daha çok sevilir. Bu durum öğretmen ve öğrenci iliĢkilerine de 

yansır. Öğretmenler öğrenciler tarafından daha fazla sevilen öğretmenler 

olurlar.  

Ancak öğretmenlerin akıllı tahtaların sağladığı olum etkilerden yararlanabilmeleri 

için bazı vasıflara sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin sahip olmaları gereken 

vasıfları Ģu Ģekilde sıralamamız mümkündür (Kennewell ve Morgan, 2003): 

1) Öğretmenlerin teknoloji kullanımıyla ilgili kendilerine güven duyması 

gerekmektedir. 

2) Öğretmenin akıllı tahtanın fonksiyonlarını bilmesi ve akıllı tahtadan ne 

biçiminde yararlanabileceğinin farkında olması gerekmektedir. 

3) Öğretmenin akıllı tahta kullanımı sırasında hangi eğitim tekniğini 

kullanacağından haberdar olması ve vereceği eğitimi önceden planlaması 

gereklidir. 

4) Öğretmenin öğrencilerini tanıması ve öğrencilerin özelliklerine göre akıllı 

tahtayı kullanması gerekmektedir. 

5) Öğretmenin interaktif öğrenmeyi algılaması ve interaktif öğrenmenin 

sunduğu Ģartlara göre hareket etmesi gerekmektedir. 

Öğretmenlerin akıllı tahtaların olumlu yanlarından etkilenebilmeleri için, 

öğretmenlerin teknolojiye yönelik olumlu bir görüĢ içerisinde olabilmeleri çok 

önemlidir. Ayrıca bu olumlu görüĢle birlikte akıllı tahta kullanımıyla alakalı olarak 

öğretmenlerin bir eğitim almıĢ olmaları gerekmektedir (Cavas ve diğerleri, 2009). 

ġimdiye kadar anlatılanlardan anlaĢılacağı gibi akıllı tahta kullanımının eğitim, 

öğrenciler ve öğretmenler üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu açıdan 
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akıllı tahtaların eğitim materyali olarak kullanılması eğitimi daha etkin hale 

getirmektedir.  

Eğitimin en mühim amacı öğrencilerin verimli bir Ģekilde eğitilmesidir. Bu açıdan 

akıllı tahtaların sahip olduğu etkileyici özellikler öğrencileri derslere daha fazla dahil 

etmekte ve böylelikle eğitimin daha verimli olmasını sağlamaktadır. Bunun dıĢında 

akıllı tahtaların cezp edici özellikleri öğretilen öğelerin unutulmasını 

zorlaĢtırmaktadır. Görsel öğelerle olayların ve bilgilerin somutlaĢtırılmasıyla birlikte 

öğrencilerde yaratıcılık özellikleri daha da tetiklenmektedir. Bu açıdan artan 

yaratıcılık özellikleriyle birlikte bilgilerin sadece öğrenilmesi değil aynı zamanda 

yeni bilgilerin oluĢturulabilmesi de mümkün olmaktadır. 

ġimdiye kadar olan bölümde akıllı tahtaların eğitime yönelik yanları açıklanmıĢtır. 

Akıllı tahtaların eğitim açısından olumsuz yanlarını ise Ģu Ģekilde sıralamamız 

mümkündür (Tekelioğlu ve diğerleri, 2009): 

1) Sınıfta ders esnasında öğrenciler öğretmeni ve akıllı tahtayı takip etmek 

zorundadırlar. Bu durum öğrencilerin dersi takip edebilmesini 

zorlaĢtırmaktadır. 

2) Akıllı tahtalar eğitim sistemini geliĢtirmek adına kullanılan araçlardan 

ibarettir. Bu açıdan eğitimin sadece akıllı tahta üzerine kurulması mümkün 

değildir. Akıllı tahtayla eğitim vermek mükellefiyetinde olan kiĢiler 

öğretmenlerdir. Bu nedenden dolayı öğretmenlerin hem akıllı tahtayı iyi 

Ģekilde kullanmayı bilmeleri gerekmekte hem de akıllı tahta vasıtasıyla 

sundukları dersin içeriğini açıklayabilecek ve dersin içeriğini öğretebilecek 

vasıflara sahip olmaları gerekmektedir. Yani öğretmen unsuru olmadan akıllı 

tahtaların tek baĢına bir fonksiyonu nerdeyse yoktur. 

3) Akıllı tahta kullanımı sırasında projeksiyon cihazının konumu son derece 

önemlidir. Projeksiyon cihazının iyi konumlanmamıĢ olması sunumun 

kalitesini oldukça düĢürecektir. Projeksiyon cihazının konumuyla ilgili olarak 

oluĢan problemlerin baĢında projeksiyon kullanıcısının gölgesinin akıllı tahta 

üzerine düĢmesidir. Bu problem yüzünde akıllı tahta üzerindeki veriler 

gözükemeyecek ve bu sebepten eğitim verimsizleĢecektir. 
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4) Sınıf bünyesinde akıllı tahtalar ortak kullanım Ģekillinde 

değerlendirilebilmektedir. Bu açıdan birden fazla öğrenci tek akıllı tahtayı 

kullanmak durumunda kalmaktadır. Ancak bir akıllı tahta üzerinde sorulara 

değiĢik biçimlerde cevaplar bulabilmek günümüz Ģartlarında henüz mümkün 

değildir. 

Öğrencilerin motivasyonlarının artırılması açısından yararlı olan akıllı tahtalar bir 

süre sonra öğrenciler açısından sıradan olgulara dönüĢebileceklerdir. Bu açıdan 

motivasyonu ve istekleri düĢen öğrencilerin akıllı tahtalardan yarar sağlayabilmesi 

oldukça güçsüzleĢecektir. Bu yönüyle akıllı tahtaların eğitimde sürekli 

kullanılmasının yarar sağlayacağının söylenebilmesi oldukça güçleĢecektir. Ancak 

yararlı tahtaların yararlı araçlar oldukları da ihmal edilmemelidir (Smith, 2000). 

Akıllı tahtaların olumsuz yönlerinden bir tanesini de akıllı tahtaların kullanımı 

sırasında oluĢan konum bozukluklarıdır. Öğretmen ders sırasında projeksiyon 

cihazına yanlıĢlıkla dokunabilmekte ya da çarpabilmektedir. Bu durum görüntünün 

bozulmasına neden olmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğretmen 

görüntüyü eski haline getirebilmek adına uğraĢmaktadır. Öğretmen bazen görüntü 

ayarını tam olarak yapamamakta ve bu sebepten görüntü kalitesi düĢmektedir. Aynı 

zamanda ayarın tam olarak yapılamamasından dolayı görüntü içerisine gölgelerin 

girmesi söz konusu olabilmektedir (Smith, 2000). 

Öğretmeler sınıf bünyesinde akıllı tahtayı kullanıcı konumda olmalarından dolayı 

akıllı tahtaya bağımlı hale gelmektedirler. Bu durumdan dolayı sınıf içerisinde 

istedikleri konumda bulunabilmeleri mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu durum 

öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyebilmesini kısıtlamaktadır. Öğretmenin 

öğrenciler gözleyememesi öğrencilerin verdikleri tepkilerin izlenmesi açısından 

oldukça olumsuz bir etki oluĢturacaktır (Smith, 2000). 

Görüldüğü gibi akıllı tahtaların olumlu yanlarının yanında olumsuz yanları da 

bulunmaktadır. Ancak dikkat edilirse akıllı tahtalarında sağladığı olumlu yanlar 

olumsuz yanlarına nazaran oldukça fazladır. Akıllı tahta kullanımında unutulmaması 

gereken nokta akıllı tahtaların birer materyal olduğudur. Yani materyaller etkin 

kullanılmadıkları sürece materyal olarak kalacaklardır. Bu açıdan kullanıcıların yani 
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öğretmenlerin ve öğrencilerin akıllı tahta kullanımıyla alakalı olarak 

bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi eğitim verimliliğinin artırılması açısından son derece 

önemli olacaktır. 

2.5.6. Yabancı dil eğitim ve öğretiminde akıllı tahta kullanımı 

Akıllı tahtaların yabancı dil eğitiminde kullanılması günümüzde giderek 

yaygınlaĢmaktadır. Yabancı dil öğreniminde akıllı tahtalar etkili ve teknolojik 

gereçler olarak algılanmaktadır. Yabancı dil eğitimi sırasında akıllı tahtalar birçok 

farklı özelliğiyle kullanılabilmektedir. Örneğin yabancı kelimeler farklı renklerle ele 

alınabilmekte ve böylelikle öğrencilerin kelimeler odaklanması sağlanabilmektedir. 

Kelimeler somut objelerle bir arada gösterilerek yabancı kelimelerin öğrenilmesi 

kolaylaĢtırılabilmektedir. Bunun dıĢında öğretmenlerin derslerden önce hazırladığı 

yabancı metinler akıllı tahtalar üzerinde rahatlıkla sunulabilmekte ve bu metinlerin 

üzerinde not tutulabilmekte ya da değiĢiklik kolaylıkla yapılabilmektedir (Al-Saleem, 

2012). 

Yabancı dil eğitiminde akıllı tahta kullanımının getirdiği faydalar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Al-Saleem, 2012): 

a) Akıllı tahta sayesinde iletiĢim artar ve böylece sınıf bünyesinde yabancı dilin 

konuĢulması giderek artmıĢ olur. 

b) Yabancı dilin kültürel öğeleri akıllı tahtalar bünyesinde sunularak, dilin daha 

etkili ve kolay öğrenilmesi sağlanır. 

c) Akıllı tahtalar bünyesinde sunulan video ve diğer iĢitsel öğelerle birlikte 

öğrencilerin konuĢma ve dinleme yetenekleri geliĢtirilir. 

Akıllı tahtaların sağladığı interaktif olgular dil geliĢimini desteklemektedir. Ayrıca 

sınıf bünyesinde ders akıllı tahtaların sağladığı zaman tasarrufu ve akıllı tahtaların 

sahip olduğu diğer fonksiyonlarla birlikte iletiĢime daha fazla vakit ayrılabilmekte ve 

böylelikle yabancı dil daha fazla geliĢtirilebilmektedir. Bir dilin en iyi biçimde 

öğrenebilmesi için öğelerin duyulması, dinlenmesi, konuĢulması ve görülmesi 

gerekmektedir. Akıllı tahtalar tüm bu olguları karĢılayabilecek kapasitede 

materyaller olmaları nedeniyle yabancı dil eğitiminde etkili araçlar olarak karĢımıza 

çıkmaktadırlar (Smart Technologies, 2010). 
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Akıllı tahtalar yabancı dil eğitiminde dili daha eğlenceli hale getirerek eğitim 

sürecini kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca akıllı tahtaların kolay kullanımıyla birlikte 

öğrenciler sınıf içerisinde hem birbirleriyle hem de öğretmenleriyle daha aktif 

iletiĢime geçerek dili daha kolay öğrenebilmektedirler. 
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3. YÖNTEM

3.1. AraĢtırma Modeli          

Bu araĢtırmada ön test son test deney-kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. 

Deneysel desen, değiĢkenler arasındaki neden-sonuç iliĢkilerini keĢfetmek amacıyla 

kullanılan araĢtırma desenleri olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2007). 

Böylece lise 10.sınıf öğrencileri için akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılarak 

iĢlenen yabancı dil dersinin etkililiği sınanmak istenmektedir. AraĢtırmanın 

örneklemini belirleme aĢamasında, AraĢtırmanın iç geçerliliğini kontrol altına 

alabilmek ve güvenilirliğini artırmak için öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeyini 

etkileyebilecek önemli faktörler olarak belirlenen, ―The Present Perfect Tense‖ 

Akademik BaĢarı Testi ön test puanları, araĢtırmanın gerçekleĢtirileceği ―Trourism‖ 

baĢlıklı üniteye yönelik önbilgileri ve 10.sınıf 1.dönem sonuna ait Yabancı Dil dersi 

dönem sonu ölçümlerine bakılarak örnekleme dahil edilecek öğrencilerin birbirine 

denk olması gözetilmiĢtir. AraĢtırma için kontrol ve deney grupları tesadüfi yöntemle 

10B sınıfı kontrol ve 10D sınıfı deney sınıfı olarak atanmıĢtır. AraĢtırmalarda 

değiĢkenliği araĢtırılan ve sonuç olan değiĢken bağımlı değiĢken ve değiĢkenliği 

sonucu etkileyecek olan ya da etkileyen değiĢken bağımsız değiĢkendir 

(Büyüköztürk, 2007). Bu araĢtırmanın bağımlı değiĢkeni Yabancı Dil BaĢarısı ve 

deney grupları üzerinde etkisi incelenen bağımsız değiĢken akıllı tahta ve görsel 

materyallerle hazırlanan ders etkinlikleri ile desteklenen Yabancı Dil dersidir. Deney 

grubuna 4 hafta süresince akıllı tahta ve görsel materyallerle zenginleĢtirilmiĢ ders 

uygulanmıĢtır. Dersler haftada 2 ders saati 80 dakika sürmüĢtür ve her derste 3 ya da 

4 etkinlik uygulanmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarında dersler araĢtırmacı tarafından 

yürütülmüĢtür. Her iki grupta da karĢılaĢtırma iç geçerliliğini sağlamak için aynı 

zaman dilimde aynı ölçme değerlendirme sorularıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan testin güvenilirliğini artırmak için uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur.4 hafta 
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süren uygulama sonunda her iki gruba söz edilen test bir kez daha 

uygulanmıĢtır.10.sınıf müfredatında yıllık planlarda Nisan ayı içinde iĢlenen ünitenin 

hatırlanma düzeyine bakmak için 6 hafta sonra tekrar testi uygulanmıĢtır. 

3.2. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmada 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ġstanbul ili Üsküdar ilçesi ĠMKB Kız 

Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde tüm 10.sınıfların evreni oluĢturduğu kabul 

edilmiĢ ve bu sınıflar arasında 10B ile 10D sınıfı ise örneklem olarak belirlenmiĢtir. 

Okulda 12 adet 10.sınfta 395 öğrenci bulunduğu tespit edilmiĢ ve tesadüfi yöntemle 

seçilen iki sınıfta bunlardan 59 öğrenci deneye dahil edilmiĢtir. Seçilen sınıfların 

seviye ve baĢarı düzeyinin birbirine benzer ve homojen olmasına dikkat edilmiĢtir.  

Testlerin uygulandığı okul, araĢtırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amacıyla kolay 

ulaĢılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilmiĢtir. Bu örnekleme yöntemi 

araĢtırmaya hız ve pratiklik kazandırır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006).  

3.3. Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, kuramsal boyut için konu ile ilgili yerli ve 

yabancı kaynaklar incelenmiĢtir. Bunun yanı sıra konu ile ilgili yurt içinde ve yurt 

dıĢında yapılan araĢtırmalar incelenerek konunun kuramsal boyut desteklenmiĢtir.  

Kuramsal boyut dıĢında verilerin toplanması için öğrencilerin baĢarı düzeylerini 

belirlemek için baĢarı testi hazırlanmıĢtır. Testin Kapsam geçerliğini belirlemek 

amacıyla test, uzmanların görüĢüne sunulmuĢ. Bu test araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği 

meslek lisesi 10.sınıf ders programında yer alan ―Tourism‖ ünitesinin kapsadığı 

konulara ait, bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenci baĢarısını ölçmek 

amacıyla, ön test ve son test olarak kullanılan bir testtir. Test çoktan seçmeli 

sorularla hazırlanmıĢtır ve toplam 25 sorudan oluĢmaktadır. Testin geliĢtirilmesi 

sürecinde öğrencilerin bilgi ve öğrendikleri bilgiyi kullanabildiklerini ölçebilecek 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A2-1 seviyesinde hazırlanan ders kitabında ve 

günlük planlarda belirlenen amaç, hedef ve kazanımlara hizmet eden kolaylık 

derecesi farklı sorular 5 seçenekli Ģekilde çoktan seçmeli olarak sunulmuĢtur. Yine 
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araĢtırmanın güvenilirliğini etkilememesi açısında öğrencilere uygulanan testten 

puan verilmeyeceği bunun sadece bilgi ölçme amaçlı kullanılacağı söylenmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında bulunan öğrencilerle ilgili gerekli uygulamalar ve ölçmeler 

yapıldıktan sonra elde edilen veriler çözümlenmiĢtir. 

3.4. Veri Analizi 

Verilerin analizi SPSS 21.0 programında yapılmıĢtır. ÇalıĢmada anlamlılık katsayısı 

0,05 olarak alınmıĢtır. Analiz sonucunda hesaplanan p değeri söz konusu anlamlılık 

katsayısı ile karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında bulunan deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde, ölçme 

araçlarının geliĢtirilmesinde ve araĢtırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde 

aritmetik ortalama, standart sapma, kümeleme analizi, Mann Whitney U, Wilcoxon 

iĢaretli sıralar testi, anlamlılık kat sayısı, yüzde ve frekans gibi istatistiksel 

iĢlemlerden yararlanılmıĢtır. 

Analizlerde deney ve kontrol grubunun baĢarı testi puanları açısından 

karĢılaĢtırılmasında non parametrik testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır. 

Bu test iki bağımsız grup için elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir Ģekilde 

farklılık gösterip göstermediğini test etmek için uygulanır. Mann Whitney U-Testi 

grupların ortanca(medyan) değerlerini karĢılaĢtırır. Sürekli değiĢkenlerin, iki grup 

içerisinde değerlerini sıralı hale dönüĢtürür. Böylece iki grup arasındaki sıralamanın 

farklı olup olmadığını değerlendirir. 

Ön test – son test puanlarının karĢılaĢtırılmasında ise Wilcoxon Z testi kullanılmıĢtır. 

Wilcoxon z eĢleĢtirilmiĢ gruplara iliĢkin farklılıkların boyutlarını da dikkate alarak 

iki değiĢkene ait dağılımın aynı olup olmadığını test etmek amacıyla geliĢtirilmiĢ bir 

analiz yöntemidir. "Paired" eĢleĢtirilmiĢ "t" testinin parametrik olmayan karĢılığıdır, 

n birimlik örnekten elde edilen iki gözlem grubu farkının ortancası sıfır olan 

toplumdan çekilmiĢ rasgele örnek olup olmadığını test eder (Yıldırım ve ġimĢek, 

2006). 
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4. BULGULAR VE YORUM

Çizelge 4.1  Deney ve Kontrol Grubunun Ön Test Puanı Açısından Mann Whitney U 

Testi Ġle KarĢılaĢtırılması 

H1: Deney ve kontrol gruplarının baĢarı testi ön test puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

  n 

Sıra 

Ortalaması U p 

ÖN TEST Puan Deney Grubu 30 29,60 

423,000 ,855 Kontrol Grubu 29 30,41 

Toplam 59   

Deney grubu ile kontrol grubunun baĢarı testi ön test puanı açısından Mann Whitney 

U testi ile karĢılaĢtırılması analizi sonuçları çizelgede verilmektedir. Deney 

grubundakilerin baĢarı testi ön test puanları sıra ortalaması 29,60; kontrol 

grubundakilerin 30,41‘dir. Analiz sonucuna göre deney grubu ile kontrol grubu 

arasında baĢarı testi ön test puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p>0,05). Bu durum araĢtırma öncesinde her iki grubun baĢarı 

düzeylerinin birbirine benzer olduğunu göstermektedir. 
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Çizelge 4.2  Deney ve Kontrol Grubunun Son Test Puanı Açısından Mann Whitney 

U Testi Ġle KarĢılaĢtırılması 

H2: Deney ve kontrol gruplarının baĢarı testi son test puanları arasında deney grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.   

  n 

Sıra 

Ortalaması U p 

SON TEST Puan Deney Grubu 30 41,48 

90,500 ,000* Kontrol Grubu 29 18,12 

Toplam 59   

*p<0,05 

Deney grubu ile kontrol grubunun baĢarı testi son test puanı açısından Mann 

Whitney U testi ile karĢılaĢtırılması analizi sonuçları çizelgede verilmektedir. Deney 

grubundakilerin baĢarı testi son test puanları sıra ortalaması 41,48; kontrol 

grubundakilerin 18,12‘dir. Analiz sonucuna göre deney grubu ile kontrol grubu 

arasında baĢarı testi son test puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubundakilerin baĢarı testi son test puanları kontrol 

grubuna göre daha yüksektir. 
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Çizelge 4.3 Deney ve Kontrol Grubunun Tekrar Test Puanı Açısından Mann 

Whitney U Testi Ġle KarĢılaĢtırılması 

H3: Deney ve kontrol gruplarının izleme baĢarı tekrar testi puanları arasında deney 

grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.   

  n Sıra ortalaması U p 

TEKRAR TEST 

Puan 

Deney Grubu 30 43,15 

40,500 ,000* Kontrol Grubu 29 16,40 

Toplam 59   

*p<0,05 

Deney grubu ile kontrol grubunun izleme baĢarı tekrar test puanı açısından Mann 

Whitney U testi ile karĢılaĢtırılması analizi sonuçları çizelgede verilmektedir. Deney 

grubundakilerin izleme baĢarı tekrar test puanları sıra ortalaması 43,15; kontrol 

grubundakilerin 16,40‘dır. Analiz sonucuna göre deney grubu ile kontrol grubu 

arasında izleme baĢarı tekrar test puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmaktadır (p<0,05). Deney grubundakilerin izleme baĢarı tekrar test puanları 

kontrol grubuna göre önemli düzeyde daha yüksektir.  
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Çizelge 4.4 Deney Grubunda Ön Test – Son Test Puanlarının Wilcoxon Z Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

H4: Deney grubunun baĢarı testi ön test puanları ile baĢarı testi son test puanları 

arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 

  n 

Sıra 

Ortalaması Z p 

SON TEST Puan - 

ÖN TEST Puan 

Negative Ranks 0
b
 0,00 

-4,791
c
 ,000* 

Positive Ranks 30
c
 15,50 

Ties 0
d
   

Toplam 30   

*p<0,05 

b. SON TEST Puan < ÖN TEST Puan  

c. SON TEST Puan > ÖN TEST Puan  

d. SON TEST Puan = ÖN TEST Puan  

 

Deney grubunda baĢarı testi ön test puanı ile baĢarı testi son test puanının Wilcoxon 

testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu çizelgede görülmektedir. ÇalıĢmaya katılan 

deney grubundaki 30 kiĢinin tamamının baĢarı testi son test puanı,  baĢarı testi ön test 

puanına göre daha yüksektir. Analiz sonucuna göre deney grubundakilerin baĢarı 

testi ön test puanı ile baĢarı testi son test puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmaktadır (p<0,05). Katılımcıların baĢarı testi son test puanları baĢarı testi 

ön test puanlarına göre önemli düzeyde daha yüksektir. 
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Çizelge 4. 5 Deney Grubunda Son Test – Tekrar Test Puanlarının Wilcoxon Z Testi 

Ġle KarĢılaĢtırılması 

H5: Deney grubunun baĢarı testi son test puanları ile izleme baĢarı tekrar test 

puanları arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

  n 

Sıra 

Ortalaması Z p 

TEKRAR TEST Puan-  

SON TEST Puan 

Negative 

Ranks 
11

e
 8,73 

-1,487
d
 ,137 

Positive 

Ranks 
5

f
 8,00 

Ties 14
g
   

Toplam 30   

e. TEKRAR TEST Puan < SON TEST Puan  

f. TEKRAR TEST Puan > SON TEST Puan  

g. TEKRAR TEST Puan = SON TEST Puan  

 

Deney grubunda baĢarı testi son test puanı ile izleme baĢarı tekrar test puanının 

Wilcoxon testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu çizelgede görülmektedir. ÇalıĢmaya 

katılan deney grubundaki 30 kiĢinin 11‘inin izleme baĢarı tekrar test puanı baĢarı 

testi son test puanına göre daha düĢük, 14‘ünün eĢittir. Analiz sonucuna göre deney 

grubundakilerin baĢarı testi son test puanı ile izleme baĢarı tekrar test puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Bu durum araĢtırmaya 

katılan deney grubu öğrencilerinde öğrenmenin kalıcı olduğunu, öğrenilen bilgilerin 

aradan geçen zamana rağmen unutulmadığını ortaya koymaktadır.  
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Çizelge 4.6 Kontrol Grubunda Ön Test – Son Test Puanlarının Wilcoxon Z Testi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

H6: Kontrol grubunun baĢarı testi ön test puanları ile baĢarı testi son test puanları 

arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 

  n 

Sıra 

Ortalaması Z p 

SON TEST Puan - 

ÖN TEST Puan 

Negative Ranks 0
b
 0,00 

-4,709
c
 ,000* 

Positive Ranks 29
c
 15,00 

Ties 0
d
   

Toplam 29   

*p<0,05 

b. SON TEST Puan < ÖN TEST Puan  

c. SON TEST Puan > ÖN TEST Puan  

d. SON TEST Puan = ÖN TEST Puan  

 

Kontrol grubunda baĢarı testi ön test puanı ile baĢarı testi son test puanının Wilcoxon 

testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu çizelgede görülmektedir. 

ÇalıĢmaya katılan kontrol grubundaki 29 kiĢinin tamamının baĢarı testi son test puanı 

baĢarı testi ön test puanına göre daha yüksektir. Analiz sonucuna göre kontrol 

grubundakilerin baĢarı testi ön test puanı ile baĢarı testi son test puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Katılımcıların baĢarı testi 

son test puanları baĢarı testi ön test puanlarına göre önemli düzeyde daha yüksektir. 
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Çizelge 4.7 Kontrol Grubunda Son Test – Tekrar Test Puanlarının Wilcoxon Z Testi 

Ġle KarĢılaĢtırılması 

H7: Kontrol grubunun baĢarı testi son test puanları ile izleme baĢarı tekrar test 

puanları arasında baĢarı testi son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. 

  

 n 

Sıra 

Ortalaması Z p 

TEKRAR TEST Puan-  

SON TEST Puan 

Negative 

Ranks 
19

e
 15,26 

-2,938
d
 ,003* 

Positive 

Ranks 
7

f
 8,71 

Ties 3
g
   

Toplam 29   

*p<0,05 

e. TEKRAR TEST Puan < SON TEST Puan  

f. TEKRAR TEST Puan > SON TEST Puan  

g. TEKRAR TEST Puan = SON TEST Puan  

Kontrol grubunda baĢarı testi son test puanı ile izleme baĢarı tekrar test puanının 

Wilcoxon testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu çizelgede görülmektedir. 

ÇalıĢmaya katılan kontrol grubundaki 29 kiĢinin 19‘unun izleme baĢarı tekrar test 

puanı baĢarı testi son test puanına göre daha düĢüktür. Analiz sonucuna göre kontrol 

grubundakilerin baĢarı testi son test puanı ile izleme baĢarı tekrar test puanına 

bakıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. (p<0,05)
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5. SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER

5.1. Sonuç ve TartıĢma  

Bu araĢtırma, görsel materyaller ve akıllı tahta ile desteklenerek yapılan yabancı dil 

öğretim programı ile geleneksel yöntemle düz anlatım tekniği ve sadece ders 

kitaplarıyla yapılan gramer ağırlıklı yapılan yabancı dil öğretim programı arasında 

öğrenci baĢarısı açısından farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada deney ve kontrol grubuna ait gruplar arası ve 

gruplar içi ön test ve son test puanları arasındaki farka bakılmıĢtır. Gruplar içi ön test 

ve son test puanları arasındaki farka bakarken parametrik olmayan testlerden 

Wilcoxon testi; gruplar arası ön test ve son test puanları arasındaki farka bakarken ise 

yine parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır.    

AraĢtırmanın hipotezlerinin analizlerine iliĢkin bulgulara göre, deney ve kontrol 

gruplarının gruplar arası baĢarı testi ön test puanlarının Mann Whitney U testi ile 

karĢılaĢtırılması sonucuna göre deney grubu ile kontrol grubu arasında baĢarı testi ön 

test puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

Grupların ön bilgileri birbirine çok yakındır. Gruplar birbirinin benzerdir.  

4 hafta süren uygulama sonucunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan baĢarı testi 

son test puanlarının, gruplar arası Mann Whitney U testi ile karĢılaĢtırılması 

sonucuna göre deney grubu ile kontrol grubu arasında baĢarı testi son test puanları 

açısından istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı fark oluĢmuĢtur (p< 0,05). 

Deney grubu, kontrol grubuna göre daha baĢarılıdır. Uygulama sonucunda her iki 

grubunda son test puanlarının aritmetik ortalamasında artıĢ gözlemlenmektedir. 

Ancak, görsel materyaller ve akıllı tahta ile desteklenen öğretim uygulaması yapılan 

deney grubunun baĢarı testi son test puanları geleneksel yöntemle öğretim 

uygulaması yapılan kontrol grubu baĢarı testi son test puanlarına göre daha yüksektir. 

Bu veriler görsel materyaller ve akıllı tahta ile desteklenen eğitim ve etkinliklerin 
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ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin ders baĢarısına etkisinin geleneksel yöntemle 

yapılan öğretim uygulamasına göre daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin hatırlanma düzeyinin ve edinilen bilgilerin 

etkililiğini belirlemek üzere uygulamadan 6 hafta sonra tekrarlanan izleme baĢarı 

testi her iki gruba uygulanmıĢ ve benzer sonuçlara rastlanmıĢtır. Deney ve kontrol 

gruplarına uygulanan izleme baĢarı testi tekrar test puanlarının Mann Whitney U testi 

ile karĢılaĢtırılması sonucunda deney grubu ile kontrol grubu arasında izleme baĢarı 

testi tekrar test puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0,05). Deney grubundakilerin izleme baĢarı testi tekrar test puanları kontrol grubu 

izleme baĢarı testi tekrar test puanlarına göre daha yüksektir. ―The Present Perfect 

Tense‖ konusunun görsel materyaller ve akıllı tahta kullanılarak desteklenen eğitim 

ve etkinliklerle yapılan öğretim uygulaması; geleneksel yöntemle yapılan öğretim 

uygulamasına göre bilgilerin kalıcılığı bakımından daha etkilidir. Görsel materyaller 

ve Akıllı Tahta gibi öğeler sayesinde öğrenilen bilgiler daha çok hatırlanmakta yani 

öğrenme daha kalıcı olmaktadır. 

Gruplar içi ön test - son test ve tekrar test puanları arasındaki farka bakarken 

parametrik olmayan testlerden Wilcoxon Z testi kullanılmıĢtır. Deney Grubunun 

baĢarı ön test – baĢarı son test puanlarının Wilcoxon Z testi ile karĢılaĢtırılması 

sonucu, baĢarı son test puanları ile baĢarı ön test puanları arasında istatistiksel olarak 

baĢarı son test puanları lehine anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Katılımcıların 

baĢarı son test puanları baĢarı ön test puanlarına göre önemli düzeyde daha yüksektir. 

Deney grubunda baĢarı son test puanları ile izleme baĢarı tekrar test puanlarının 

Wilcoxon Z testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu baĢarı son test puanları ile izleme 

baĢarı tekrar test puanları arasında istatistiksel olarak baĢarı son test puanları lehine 

anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Katılımcıların son test puanları tekrar test 

puanlarına göre önemli düzeyde daha yüksektir. 

Kontrol Grubunun baĢarı ön test – baĢarı son test puanlarının Wilcoxon Z testi ile 

karĢılaĢtırılması sonucu, baĢarı son test puanları ile baĢarı ön test puanları arasında 

istatistiksel olarak baĢarı son test puanları lehine anlamlı fark bulunmaktadır 

(p<0,05). Katılımcıların baĢarı son test puanları baĢarı ön test puanlarına göre önemli 
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düzeyde daha yüksektir. Kontrol grubunda baĢarı son test puanları ile izleme baĢarı 

tekrar test puanlarının Wilcoxon Z testi karĢılaĢtırılması analizi sonucu baĢarı son 

test puanları ile izleme baĢarı tekrar test puanları arasında istatistiksel olarak baĢarı 

son test puanları lehine anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Katılımcıların baĢarı 

son test puanları izleme baĢarı tekrar test puanlarına göre önemli düzeyde daha 

yüksektir.            

Bu araĢtırmada deney grubu öğrencilerinin akıllı tahta, görerek, duyarak ve görsel 

materyallerle etkileĢime geçmeleri sağlanarak, aktif bir öğrenme gerçekleĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢ ve analiz verilerine göre baĢarılı oldukları tespit edilmiĢtir. Ġstatistiksel 

kontrollerle birlikte yapılan uygulama ve değerlendirme çalıĢmaları sonucunda; 

Yabancı dil öğretiminde akıllı tahta ve görsel materyallerin öğrenci baĢarısını 

anlamlı ölçüde artırdığı Ģeklindeki nedensel iliĢki ortaya konulmuĢtur. Etkili bir dil 

eğitimi verebilmek amacıyla eğitim ortamlarında kullanılacak görsel materyaller ve 

akıl tahtalar ile bunların bir arada etkileĢimli bir Ģekilde, detaylı olarak planlanması, 

hazırlanması ve uygulanmasına olanak veren teknolojilerin kullanılmasının, 

geleneksel yöntemle düz anlatım ve ders kitaplarına bağlı kalınarak iĢlenen derslere 

göre öğrenme ve öğrencilerin baĢarı düzeyini anlamlı ölçüde arttırdığını 

göstermektedir. Bu yöntemle öğrencilerin ders baĢarısı artmakla beraber ilerleyen 

dönemlerde dersle ilgili bilgi düzeyi düĢmemiĢtir. Yani öğrenciler akıllı tahta ve 

görsel materyal kullanılarak öğrendikleri konuları unutmamıĢlardır. ÇalıĢmada 

öğrencinin ilgi, dikkat ve motivasyonunun artırılması amacıyla kullanılan akıllı tahta 

ve görsel materyalle yapılan eğitim programının onların akademik baĢarısını olumlu 

yönde geliĢtirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Öğrencilere yabancı dil öğretiminde bu ve benzeri yöntemlerin kullanılması, 

öğrenmeyi olumlu etkilemektedir ve geleneksel yöntemlerin kullanılmasından daha 

etkilidir. Yapılan birçok akademik araĢtırmada, görsel öğretim materyali düzenleme 

ilke ve tekniklerine göre geliĢtirilen araç ve gereçleri ve akıllı tahta kullanan 

grupların, araç ve gereçleri kullanmadan öğretim gören gruplara göre daha baĢarılı 

oldukları ortaya çıkarmıĢtır. AraĢtırma ile gözlenen bu durum, Altınçelik (2009) ve 

Jung Won Hur ve Suhyun Suh (2012) tarafından yapılan araĢtırmalar sonucunda elde 

edilen bulgularla desteklenmektedir. AraĢtırmacılar, akıllı tahta destekli öğretimin 
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öğrenci ve öğretmenlerin ilgilerini artırdığını ortaya koymuĢlardır. Altınçelik (2009) 

öğretimde akıllı tahta kullanımı incelemiĢtir. Yapılan araĢtırma kapsamında akıllı 

tahtaların öğrencilerin derslere daha çok ilgi göstermesini sağladığını ve öğrencilerin 

öğrendiklerini unutmayıp kalıcı öğrenme sağladığını tespit etmiĢtir. Ancak akıllı 

tahtaların teknik sorunlarının bazı durumlarda dersi yavaĢlattığı ve akıllı tahtada 

sadece bir öğrencinin iĢlem yapabilmesinin sınıf içi aktivite hızını düĢürdüğü ortaya 

konulmuĢtur. Jung Won Hur ve Suhyun Suh (2012) ise çalıĢmalarında interaktif 

akıllı tahtalar, internet yayınları ve dijital hikaye anlatım programlarının Ġngilizce 

öğrenen öğrencilerin dili kullanma becerilerini olumlu yönde etkilediğini ortaya 

koymuĢlardır. AraĢtırmacılar bu üç teknolojiyi sınıflarına entegre etmiĢ ve 

öğrencilerin yeni kelimeleri öğrenme, öğrendikleri bu kelimeleri dilde kullanabilme 

gibi becerilerinin ve baĢarının yapılan interaktif derslerle arttığını tespit etmiĢlerdir. 

AraĢtırma ile ulaĢılan sonuç, Erduran ve Tataroğlu‘nun 2009 yılında yaptıkları 

çalıĢma ile de desteklenmektedir. Erduran ve Tataroğlu (2009)  fen ile matematik 

dersleri kapsamında akıllı tahta kullanımıyla ilgili olarak öğretmen görüĢlerini 

almıĢlardır. Bu çalıĢma kapsamında öğretmenler akıllı tahtaların öğrencilerin ilgisini 

çektiğini belirtmiĢ ve bu nedenle öğrencilerin derslerle daha çok ilgilendiklerini 

söylemiĢlerdir. Ayrıca akıllı tahtaların sunduğu çoklu öğrenme ortamı sayesinde 

öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarının artığını belirtmiĢlerdir. Ayrıca teknik 

arızaların ve teknik konular hakkındaki öğretmenlerin yetersiz olmasını akıllı 

tahtaların olumsuz yönleri olarak belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢma kapsamında akıllı tahta 

kullanımın eğitimde yarar sağladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Akıllı tahta ve görsel materyal kullanılmasının akademik baĢarıyı olumlu yönde 

etkilemesinin nedenlerinden biri de öğrencilerin görerek, duyarak ve sorgulayarak 

gerçekleĢtirdikleri öğrenmeleri özümsemiĢ olmaları olabilir. Ayrıca, öğrencilerin 

akıllı tahta ve görsel materyallerden faydalanarak iĢlenen derslerde daha aktif 

oldukları daha çok çok soru sordukları için, konuya odaklanmakta güçlük 

çekmemiĢlerdir. Öğrencilerin derslerde akademik baĢarılarının artmasına sebep olan 

etmenin akıllı tahtalar olduğunu destekleyen bu araĢtırmada olduğu gibi farklı 

derslerde de benzer araĢtırmalar yapılmıĢ ve yine benzer bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Matematik dersinde yapılan bir diğer çalıĢmada bilgisayar tabanlı araçlarının 



76 

 

kullanıldığı öğretim ile geleneksel yöntem karĢılaĢtırılmıĢtır. Alakoç (2003) 

matematik eğitiminde modern cihazların kullanımıyla ilgili olarak öğrencilerin ve 

araĢtırma görevlilerin görüĢlerini almıĢtır. Bu araĢtırmanın sonucunda araĢtırma 

görevlilerinin %76,4‘ü bilgisayar tabanlı eğitim araçlarının yarar sağladığını 

belirtmiĢtir. Ayrıca bu araĢtırma görevlileri akıllı tahta kullanımının fayda 

sağlayacağı görüĢünü benimsemiĢtir. Bu açıdan eğitimde akıllı tahta kullanımın yarar 

sağlayacağı görüĢü benimsenmiĢtir. Al-Saleem (2012) makalesinde akıllı tahta 

sayesinde sınıf içinde iletiĢim yani yabancı dilin konuĢulması giderek artar ve 

yabancı dilin kültürel öğeleri akıllı tahtalar bünyesinde sunularak, dilin daha etkili ve 

kolay öğrenilmesi sağlanır Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Görsel materyaller, bilgisayar, akıllı tahta ve internet yayınları ile destekli öğretimin 

geleneksel yönteme göre öğrenci baĢarısında daha etkili ve yararlı olduğuna dair 

gerek yurt dıĢı gerekse yurt içi birçok çalıĢmanın sonuçları bu çalıĢmayla paralellik 

göstermektedir. Ayrıca konuyla ilgili öğretmen görüĢlerinin incelendiği araĢtırmalar 

da sözü geçen öğelerin önemini ve bu öğeleri kullanılması için öğretmenlerin eğitim 

almalarının gerekliliğini destekler niteliktedir. Yabancı dil derslerinin tüm 

konularında görsel materyallerin ve akıllı tahta kullanımının arttırılması, 

öğretmenlerin düz anlatım, gramer ağırlıklı anlatım gibi tutum ve davranıĢlardan 

vazgeçmesi önemlidir. Bu da kendini yenileyen, geliĢtirebilen ve verimliliği 

artırabilen iyi yetiĢmiĢ öğretmenlerle mümkündür. Sinipilä (2010)‘nın yaptığı 

çalıĢmada öğretmenlerin giderek yaygınlaĢan Bilgi ĠletiĢim Teknolojilerini 

sınıflarında kullanmalarının gerekliliği ve öğretmenlerin dizüstü bilgisayarının 

olmasının BĠT‘e yönelik etkileri incelemiĢtir. Bu araĢtırma kapsamında öğretmenlere 

dizüstü bilgisayar temin edilmiĢ ve öğretmenlere projeksiyon cihazıyla ilgili teknik 

bilgiler aktarılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında dizüstü bilgisayarın öğretmenlerin BĠT 

kullanımlarına katkı sağladığı görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlere verilecek teknik 

eğitimin BĠT kullanımında önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu araĢtırma 

sonucunda öğretmenlere bilgisayar ve akıllı tahtalar hakkında teknik bilginin 

sunulmasının gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Kyriakidou, Chrisostomou ve Banks 

(1999) yaptıkları çalıĢma kapsamında Kıbrıslı ve Ġngiliz öğretmen adaylarının BĠT 

kullanımları kıyaslamıĢlardır. Yaptıkları bu kıyaslamaya göre, akıllı tahtayı 
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kullanacak öğretmenin kendi bilgisayarı olması halinde ders öncesi bir çalıĢma 

yapabilecek ve ders sırasında akıllı tahtayı daha etkin bir Ģekilde kullanabilecektir. 

Bu açıdan öğretmenler ders öncesinde akıllı tahtayı daha iyi kullanmayı öğrenmiĢ 

olacak ve öğrencilerine daha faydalı olacaklardır. 

UlaĢılabilen araĢtırmaların sonuçları, mevcut araĢtırmanın sonuçları ile 

benzeĢmektedir. Elde edilen tüm bu bulgular çerçevesinde, görsel materyaller ve 

akıllı tahta kullanımının yabancı dil öğretiminin baĢarısının artırılmasında oldukça 

etkili  olduğu düĢünülmektedir. 

5.2. Öneriler 

Bu araĢtırmada  elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler Ģu Ģekildedir: 

Yabancı dil derslerinde öğrencilerin akademik baĢarılarını artırmada görsel 

materyaller ve akıllı tahtalardan faydalanılmalıdır. 

Öğretmenler dil öğreniminin çok yönlü olduğu unutmamalı ve bunlara hitap eden 

öğeler kullanmalıdır. Öğrencinin okuma, yazma. dinleme ve konuĢma becerilerini 

pekiĢtirecek görsel iĢitsel materyalleri derse dahil etmeli ve bunları  hassasiyetle 

planlamalıdır. 

Öğretmenler öğrencilerin fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal, zihinsel özelliklerini ve 

ihtiyaçlarını göz ardı etmemelidir. Materyal geliĢtirilirken öğrencinin ihtiyaçlarına 

dikkat edilmelidir. Yalnızca ders kitaplarıyla ve yazı tahtasıyla yapılan sıkıcı 

derslerden vazgeçmeli, bunlar sınıfta temel araç olmaktan çıkarılmalıdır. . 

Öğretmenlere materyal geliĢtirme, var olan materyallere ulaĢma ve kullanma 

konusunda rehberlik edilmelidir. Okullarda etkinlik, kaynak kitap, internet tabanlı 

uygulamalar ve görsel materyaller için kaynak ayrılmalı,  öğretmenler ders 

kitaplarını destekleyecek materyallere kolayca ulaĢabilmeli ve kullanabilmelidir. 

Öğretmenlerle ya da ilgili program geliĢtirme birimlerince iĢbirliği yapılarak tüm 
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konulara ait görsel materyaller ve akıllı tahta uygulamaları taranıp etkinlik kılavuzu 

oluĢturulmalıdır.   

Okullarda akıllı tahta yaygınlaĢtırılmalı ve öğretmenlerin sınıf içinde kullanacağı 

internet ağı tedarik edilmeli , internet tabanlı uygulamalar için ödenek ayrılmalıdır. 

ÇalıĢmanın yabancı dil öğretiminde karĢılaĢılan sorunların çözümüne ıĢık tutması 

beklenmektedir. Bu araĢtırmanın bulgu ve sonuçlarının, program geliĢtirme 

konusunda yardımcı olabileceği umularak; dikkate alınması önerilmektedir. Bu 

çalıĢmanın daha sonra yapılacak olan çalıĢmalara yol gösterici olacağı umulmaktadır. 
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EKLER

EK-1. Görsel 1 

PRESENT PERFECT TENSE  
FORM 

 You have seen that movie many times. 
 Have you seen that movie many times?   

 

 

 

USAGE: 

Unspecified Time Before Now 

We use the Present Perfect to say that an action happened at an unspecified 
time before now. The exact time is not important.  

 

 



85 

 

 

You CANNOT use the Present Perfect with specific time expressions 
such as: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I 
lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. 

 We CAN use the Present Perfect with unspecific expressions such as:  

ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, 
……..etc. 
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How Do You Actually Use the Present Perfect? 

TOPIC 1 Experience 

 I have been to France. 

 I have been to France three times. 
I have never been to France. 

 I think I have seen that movie before. 

 He has never traveled by train. 

 Joan has studied two foreign languages. 

 A: Have you ever met him? 
B: No, I have not met him. 

 

 

TOPIC 2 Change Over  

 You have grown since the last time I saw you. 
 The government has become more interested in arts education. 
 Japanese has become one of the most popular courses at the 

university since the Asian studies program was established. 
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 My English has really improved since I moved to Australia. 

 

TOPIC 3 Accomplishments 

 Man has walked on the Moon. 
 Our son has learned how to read. 
 Doctors have cured many deadly diseases. 
 Scientists have split the atom. 

 

 

TOPIC 4 An Uncompleted Action You Are Expecting 

 James has not finished his homework yet. 
 Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. 
 Bill has still not arrived. 

 

 

TOPIC 5 Multiple Actions at Different Times 

 The army has attacked that city five times. 
 I have had four quizzes and five tests so far this semester. 
 We have had many major problems while working on this project. 
 She has talked to several specialists about her problem, but nobody 

knows why she is sick 
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EK-2. Görsel 2 
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EK-3. Görsel 3 
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EK-4. Görsel 4 
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EK-5. Görsel 5 
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EK-6. Görsel 6 

WE ARE THE CHAMPIONS 
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EK-7. Görsel 7 

 

PERFORMANCE  TASK 

Target Performance Writing skills 

Duration 1 week 

Task Preparing a poster about the 
places you have been. 

Follow the steps • Brainstorm and write the 
interesting places you 

have been for holiday 

- When did you go? 

- Who did you go with? 

- What did you do? 

- How did you feel? 

- Why interesting? 

• Use your own photos you have 
taken during the holiday 

• Display your posters at school 
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