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Özet; Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık 
sınıfında okuyan öğrencilerin birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmak ve her iki dildeki okuduğunu anlama 
başarısının öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri ve bulundukları kura göre farklılık gösterip 
göstermediğini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nda hazırlık eğitimi alan 90 B ve C kuru öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada 
biri öğrencilerin anadili olan Türkçe’de diğeri de yabancı dilleri olan İngilizce’de olmak üzere 
iki adet okuduğunu anlama sınavı uygulanmıştır. Araştırma verileri frekans, yüzde, ortalama 
ve korelasyon (ilgileşim) gibi istatistik teknikler kullanılarak veriler analiz edilmiştir. 
Bulgular öğrencilerin Türkçe okuduğunu anlama başarılarının (12,9) İngilizce’dekine (9,6) 
göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, Türkçe okuma 
becerileri İngilizce okuma becerilerini etkilemektedir ancak iki sınav sonucu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p=0,000<α = 0,05 güvenirlik düzeyinde 0,18)  
bulunmamaktadır. Anadil ve yabancı dilde okuduğunu anlama cinsiyet ve bölüm 
değişkenlerine göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Fakat, sayısal bölüm öğrencilerinin 
Türkçe okuduğunu anlamada sözel bölüm öğrencilerinden ve B kuru öğrencilerinin İngilizce 
okuduğunu anlama sınavında C kuru öğrencilerinden daha başarılı olduğu bulunmuştur. .  

 
Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama, ana dil, yabancı dil, aktarım  
 
Abstract: The purpose of this study is to find out whether there is a significant relationship 
between students’ reading comprehension in their native language and their reading 
comprehension in English and whether their success in reading comprehension in both 
languages changes according to their gender, departments and courses.    90 B and C course 
students learning English at Erciyes University School of Foreign Languages participated in 
the study. Data was collected through two reading comprehension tests; one in Turkish and 
one in English. Descriptive statistics (frequency, percentages and mean) and correlation 
analysis were used to analyze the data. The findings revealed that students were more 
successful in their native language (12,9) than in English (9,6). Moreover, it was found that 
L1 reading skills affect L2 reading skills; however, there s not a statistically significant 
difference between the results of the two reading comprehension tests (0,18). It was found out 
reading comprehension in both languages does not change according to gender and 
departments. Nevertheless, students of applied sciences were more successful than social 
sciences students in reading in L1. B course students were also found to be more successful 
than C course students in reading comprehension test in English.  

 
Key Words: Reading comprehension, native language, foreign language, transfer 

 
                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, mcelebi@erciyes.edu.tr   

2 Okt., Erciyes Üniversitesi,Yabancı Diller Yüksekokulu, asaricaoglu@erciyes.edu.tr  

mailto:mcelebi@erciyes.edu.tr
mailto:asaricaoglu@erciyes.edu.tr


GİRİŞ 
 

Çağımızdaki hızlı gelişme ve değişmeler, eğitim kavramının hem sistem hem içerik hem 
de öğretme ve öğrenme boyutunda bir takım değişmeleri zorunlu hale getirmiştir. Özellikle bu 
bağlamda yaşam boyu öğrenme süreci öne çıkan kavramlar arasındadır. Küreselleşme ile 
birlikte bilgi de sürekli artmakta, gelişme ve yenilikler takip edilemez hale gelmiştir. Bu 
bağlamda okuma ve bireysel eğitim kavramlarının önemi her geçen gün artmaktadır.  

Hayatın sıradan bir günü düşünüldüğünde, okumanın günlük yaşamın ne kadar önemli 
bir parçası olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Grellet (2003) okumanın günlük yaşamda ne 
kadar büyük bir rolü olduğunu bize neredeyse hayatta okuduğumuz her şeyi içeren uzun bir 
liste sunarak başarılı bir şekilde hatırlatmaktadır. Roman ve hava durumlarından yemek 
tariflerine ve bir oyunun kurallarına kadar farklı birçok metin türlerini bu listede görmekteyiz. 
Yabancı bir dil o dilde iletişim kurma amacı ile öğrenildiği ve okuma da bu iletişimin 
kurulması için önemli bir beceri olduğu için, bu becerinin öğretilmesine yönelik yapılan 
araştırmaların sayısı her geçen gün daha fazla artmaktadır.   

 
Okuma, dil kurallarına uyularak oluşturulmuş yazılı iletileri duyu organları yoluyla 

algılayıp kavrama, anlamlandırma, yorumlama, düşünce yürütme ve yargıya varma 
evrelerinden oluşan bütün bir süreçtir (Odabaş, Odabaş & Polat, 2008;433).  Bu tanıma 
benzer olarak, Göçer (2007:23) okumayı “Okuma dil kurallarına uyularak yazılmış metinleri, 
duyu organları yoluyla algılayıp kavramak, anlamlandırmak, yorumlamak düşünce yürütmek 
ve yargıya varmaktır.” şeklinde tanımlamaktadır.   
 

 Dört temel dil becerilerinden okuma, anlamanın ön koşullarından bir tanesidir ve 
yazma ve konuşma becerilerini de kapsadığından daha çok öne çıkmaktadır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, okuma bazen gözle takip etme, bazen beyinle algılama bazen de karışık 
süreçleri içeren etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ancak sonuç itibariyle okuma 
yaşam boyu öğrenmede en önemli öğrenme araçlarından birisidir. Türkiye’nin de bulunduğu 
birçok ülkede okuma becerilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada Türk öğrencilerinin 
okuma becerilerinin araştırma kapsamındaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, standartların 
altında olduğu ortaya çıkmıştır (http://www.ntvmsnbc.com/news/228277).  

 
Bir beceri olduğu için, okumayı öğretmek kelime ya da dilbilgisi öğretmekten 

farklıdır. Eskey (1983: 3) bu farkı şu şekilde özetlemektedir: 
 

Öğretme normal olarak bilginin öğretmenden öğrenciye sade geçişini ifade etmektedir, bir 
tarih dersinde isimleri ya da tarihleri ya da matematik dersinde formülleri öğretmede olduğu 
gibi. Fakat bu yürümek ya da konuşmak gibi doğal bir beceri olan okumanın öğretiminde 
doğru olamaz.  

 
Eskey’in (1983) açıklamalarından da anlaşıldığı gibi, okumanın öğretilmesi kolay bir 

süreç değildir. Bu nedenle, bu süreci olumlu ve olumsuz yönde etkiyen faktörler öğretmenler 
tarafından dikkatli bir şekilde araştırılmalı ve incelenmelidir. Lucas (1990) ana dilde okumayı 
etkileyen dört faktörün (amaç, tutum, metin ve taktikler) ikinci dilde okuma üzerinde de aynı 
etkiye sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Düşüncesini “İnsanlara yabancı bir dilde etkili bir 
şekilde okumayı öğretmeye yönelik gerçek bir yaklaşıma sahip olacaksak, aynı faktörleri 
dikkate almak zorundayız,” (Lucas, 1990: 26) şeklinde açıklayan araştırmacı her bir faktörü 
kendi içerisinde farklı şekillerde kategorilere ayırmaktadır. Amaç birincil (initial) ve mevcut 
(immediate), tutum uysal (submissive) ve iddialı (assertive), metin alan, ve amaç, ve taktikler 

http://www.ntvmsnbc.com/news/228277


gözden geçirme, tarama, sıralı ve odaklı olarak gruplandırılmaktadır. Birincil amaç bir metin 
ararken ve seçerkenki amacımız iken mevcut amaç seçmiş olduğumuz metni okumak üzere 
olduğumuz zaman edindiğimiz amaçtır. Uysal tutum yazarın planını okuma metninin düzenini 
benimsemeyi ifade ederken, okuyucunun iddialı tutumu planı ve metnin düzenini 
önemsemeden metinden sadece gerekli noktaları edinmeyi içerir. Bu tutum tanımlarına 
bakıldığında,  gözden geçirme taktiğinin uysal tutum, tarama taktiğinin de iddialı tutum ile 
ilişki olduğu görülmektedir. Bir öğrenci bir metni başından sonuna kadar okur ise bu sıralı 
okuma, fakat metni ilk olarak tarar ve sadece öğrenmek istediği noktaları okur ise bu da 
odaklı okuma olarak tanımlanmaktadır.  Burada da sıralı okumanın uysal okuma tutumu ve 
odaklı okumanın iddialı okuma tutumu ile ilişkili olduğu dikkat çekmektedir.  
 

Lucas’tan (1990) farlı olarak, Cameron (2005: 136) ikinci dilde okumayı etkileyen 
faktörler arsında birinci dil okuma deneyiminin üzerinde durmaktadır; “Yeni bir dil ile 
tanıştığımızda beynimiz otomatik olarak benzer ipuçları arayarak birinci dil deneyimimizi 
uygulamaya çalışır.” Aynı şekilde, Aebersold ve Field’e gore (1997;25) bir kişi birinci dilinde 
ne kadar esnek, uyarlayıcı, sorgulayıcı, kavradığını denetleyen bir okuyucu ise, ikinci dilinde 
o kadar de esnek, uyarlayıcı, sorgulayıcı ve kavradığını denetleyen bir okuyucu olması 
ihtimali yüksektir.  Bir okuyucunun anadilindeki okuma becerisi ikinci ya da yabancı dildeki 
okuma becerisinin gelişimi için bir etkendir.  
 

Çocuklar okula başlayıp ana dillerinde okumayı öğrendiklerinde, temel okuma ve dil 
becerilerini sistematik bir şekilde edinirler. Buna karşın, ikinci dil edinimi bu şekilde 
sistematik olmaz çünkü İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenen öğrenciler bu sürece ana 
dillerinden farklı okuma ve bilişsel becerileri ile gelirler. Bu nedenle, ikinci dilde okumayı 
öğrenmek ana dilde okumayı öğrenmekten farklıdır (August, 2006:257).   
 

Birinci ve İkinci Dilde Okuma-Yazma İlişkileri adlı çalışmalarında Carson, Carrell, 
Silberstein, Kroll ve Kuehn (1990) birinci ve ikinci dil okuma becerileri arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda, diller arası aktarımın gerçekleşebileceği, fakat bu 
aktarımın gücünün ana dil zeminine ve diğer eğitim ve deneyim durumlarına göre değişeceği 
sonucuna varılmıştır. Her iki grup için de birinci ve ikinci dil arasındaki anlamlı korelasyon 
birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri arasında bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Bu iki dil arasındaki korelasyonun anlamlı olmasına rağmen iki dildeki 
okuma becerileri arasında mükemmel bir ilişki bulunmamaktadır. Başka etkenler de önemli 
olsa da, bu ilişki ikinci dil okuma pedagojisi ile açıklanabilir ve açıklanmalıdır. Birinci dil 
okuma becerileri ikinci dilde okumada kullanılmalıdır, fakat öğretmen birinci dil okuma 
becerilerinin ikinci dile otomatik olarak aktarılmasına güvenmemelidir.  
 

Benzer bir şekilde, Lee ve Schallert (1997) birinci dil okuma becerilerinin ikinci dilde 
okuduğunu anlamaya katkılarını araştıran bir çalışma yürütmüştür. İkinci dil yeterliliği daha 
düşük olan grupların birinci ve ikinci dil okumaları arasında daha düşük bir korelasyon 
bulunmuştur. Lee ve Schallert (1997) bu öğrenciler için birinci dil okuma stratejilerinin ikinci 
dile aktarımının ihtimalinin düşük olduğu sonucuna varmıştır. Bu durum öğrencilerin ikinci 
dil yeterliliklerinin bu aktarıma izin vermemesinden ya da birinci dildeki okuma becerilerinin 
yeteri kadar gelişmediğinden kaynaklanabilir. Buna karşın, ikinci dil yeterliliği yüksek olan 
grupta bulunan bir öğrencinin birinci dil be ikinci dil okuduğunu anlama testlerinden benzer 
puanlar alma ihtimali daha yüksektir.  
 

August (2006) İspanyolca okuma becerisinin ikinci dil olarak İngilizce okuma becerisi 
ile ilişkisini araştırdığı çalışmasında 55 İspanyol öğrenciye ana dillerinde ve İngilizce olmak 



üzere iki okuduğunu anlama testi uygulamıştır. İngilizce okuduğunu anlama testi üç ya da 
dört paragraftan ve altı adet çoktan seçmeli sorudan oluşan dokuz okuma metninden 
oluşmaktadır. Öğrencilere testi tamamlamaları için 50 dakikalık bir süre verilmiştir. Tüm 
testler için puanlar her test için toplam doğru cevap sayısına göre hesaplanmıştır. Doğru 
cevapların toplam sayısı, ortalama, her test için doğru cevapların yüzdesi, ve standart 
sapmaları hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon ve basit 
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları birinci dilden ikinci dil 
okuma becerisine aktarım yapıldığını desteklemektedir.  
 

Pichette, Segalowitz ve Connors (2003) birinci dil okuma becerisi ile ikinci dil okuma 
becerisi arasında pozitif bir ilişki olup olmadığını araştırmış ve aynı zamanda birinci dil 
okuma pratiğinin yokluğunun okuma becerilerinin birinci dilden ikinci dile aktarımını 
etkileyip etkilemediği sorusunu cevaplandırmaya çalışmıştır. Çalışma yakın bir zamanda 
Fransızca konuşan bir muhite taşınan Bosnalılar ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların okuma 
becerileri bu çalışma için geliştirilen cloze testler ile ölçülmüştür. Her iki dilde iki cloze test 
uygulanmıştır. Testlerin zorluk derecelerinin benzer olup olmadığını görmek için iki dildeki 
testlerin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Katılımcıların birinci dil 
ortalaması 40.53 % ve ikinci dil okuma ortalamaları 38.62 % bulunmuştur. Bu rakamlar her 
iki dildeki testlerin zorluk derecelerinin yakın olduğunu göstermektedir. Birinci ve ikinci dil 
okuma puanları arasındaki Pearson korelasyon katsayıları (r =. 511, p < .647) hesaplanmıştır. 
Bu sonuç birinci ve ikinci dil okuma becerilerinin önemli ölçüde ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, anadilinde aktif okuyucu olmayan katılımcılar için de anadillerinde 
okuma yapmamalarına rağmen okuma becerilerinin aktarımının gerçekleştiği bulunmuştur.   

 

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık 

sınıfında okuyan B ve C kuru öğrencilerinin birinci dil okuma becerilerinin ikinci dil 
okumaya etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1) İngilizce öğrencilerinin birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
 

2) Birinci dil ve ikinci dilde okuduğunu anlama başarısı öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri 
ve bulundukları kura göre farklılık gösteriyor mu? 

 
 

YÖNTEM 
 
Araştırmanın Modeli 
 

Bu araştırma, öğrencilere anadillerinde (Türkçe) ve öğrendikleri dilde (İngilizce) okuduğunu 
anlama testlerinin verilerek onların okuma becerilerinin test edilmeye çalışıldığı betimsel bir 
çalışmadır.  

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreninin Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık 
sınıflarına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Bu okulda öğrenciler akademik 
başarılarına göre üç farklı kurda okumaktadır; B, C ve B kurları. Her sınıfta 20 ile 25 arasında 



öğrenci bulunmaktadır. Örneklem olarak B ve C kurlarından öğrenciler araştırmaya dâhil 
edilmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Deneklerin Dağılımı 

Cinsiyet Yaş Bölüm Hazırlık Kur 
E K 18 19 20 21 22 EA S 1 Y. 2 Y. B C 
49 41 10 28 34 8 7 24 63 83 7 41 49 

90 87 87 90 90 
   E: Erkek – K: Kız  EA: Eşit ağırlık – S: Sayısal  1 Y: 1 Yıl – 2 Y: 2 Yıl 

 

Tabloda görüldüğü gibi, araştırmaya toplam 90 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler cinsiyet olarak 
sayıları birbirine yakın tutulmasına özen gösterilmiştir. Araştırmaya katılan üç öğrenci 
kendilerine ait “Yaş” ve “Bölüm” ile ilgili sorulara cevap vermemiştir. Yine tabloda 
öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin 19-20 yaşlarında olduğu ve sayısal bölümlerde okumaya 
hak kazanan öğrenciler olduğu görülmektedir. Hazırlığı 2. yılında okuyan öğrencilerin 
sayılarının azlığının nedeni, birinci yılda başarılı olamayan öğrencilerin ikinci yılda devam 
zorunluluğunun olmamasından kaynaklanabilir. Tablodaki 7 öğrencinin birinci yıldan 
devamsız öğrenciler olduğu söylenebilir.  

 
Veri Toplama Araçları 
 
Araştırmanın verilerini toplamak için biri öğrencilere kendi anadilleri olan Türkçe’de, diğeri 
de öğrendikleri yabancı dil olan İngilizce’de olmak üzere iki adet okuduğunu anlama testi 
uygulanmıştır. İngilizce okuduğunu anlama sınavı için dörder çoktan seçmeli beş soru içeren 
toplam dört adet okuduğunu anlama sınavı hazırlanmıştır. Okuma parçaları hazırlanırken 
kullanılan yapıların ve kelimelerin orta düzeyde olmasına, öğrencilerin İngilizce düzeylerinin 
üzerinde olmamasına özen gösterilmiştir. Hazırlanan okuma parçaları Yabancı Diller 
Yüksekokulu Ölçme ve Değerlendirme komisyonuna verilmiş, komisyonda görevli olan 
yabancı dil okutmanlarından okuma metinlerini öğrencilerin düzeyine uygunluğu, metin ile 
ilgili soruların ve çeldiricilerin metne uygunluğu açısından değerlendirmeleri istenmiştir. 
Ölçme ve değerlendirme biriminin eleştirileri doğrultusunda okuma metinlerinin bir tanesi 
elenmiş, öğrencilere beşer sorudan oluşan toplam 3 adet okuma parçasının uygulanmasına ve 
bu sınav için toplam bir ders saati (50 dakika) verilmesine karar verilmiştir. Ölçme ve 
değerlendirme birimi okuma parçalarının D kuru öğrencileri tarafından zor bulanacağını 
belirttiği için, çalışmanın B ve C kurları ile yürütülmesine karar verilmiştir.  
 

Türkçe okuduğunu anlama sınavı için geçmiş yıllarda yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Sınavında (ÖSS) çıkmış olan Türkçe soruları gözden geçirilmiş, öğrencilerin üniversitede ilk 
yılları olduğu için yakın zamanda olan sınavları çözmüş olma ihtimali düşünülerek bundan 
yaklaşık on yıl önce sorulan sorular arasından on beş tanesi seçilmiştir. Okuma metinlerinin 
seçilmesinde hepsinin birbirinden farklı konularda ve bağlamlarda olmasına dikkat edilmiştir. 
Kısacası, iki dildeki okuduğunu anlama sınavları öğrencilerin her iki dilde okuduğunu anlama 
becerisinin öğretildiği ve ölçüldüğü şekilde hazırlanmıştır.  

Verilerin Analiz Edilmesi 
Araştırma verilerinin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırma soruları 
doğrultusunda frekans, yüzde, ortalama ve korelasyon (ilgileşim) gibi istatistik teknikleri 
kullanılarak veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. 



BULGULAR VE YORUM 
Araştırmada genel olarak iki soruya cevap aranmıştır:  

1) İngilizce öğrencilerinin birinci dil okuma becerileri ile ikinci dil okuma becerileri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
 

3) Birinci dil ve ikinci dilde okuduğunu anlama başarısı öğrencilerin cinsiyetleri, bölümleri 
ve bulundukları kura göre farklılık gösteriyor mu? 

 

1. Anadilde Okuma Becerisi ile İkinci Dilde Okuma Becerisi Arasındaki İlişki 
Öğrencilerin anadili okuma becerilerin ölçen sınavdan aldığı notlar ile hedef dildeki 
(İngilizce) sınavdan aldığı notlar karşılaştırılarak yapılan analizde, öğrencilerin genel olarak 
başarılı oldukları, ancak anadili okuma becerilerindeki başarılarının (12,9) hedef dildeki 
başarılarına (9,6) göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Söz konusu başarı farkı 
istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000<α = 0,05 güvenirlik düzeyinde 0,00) bulunmuştur. 
Ancak doğal olarak anadildeki başarının hedef dilden daha yüksek olması beklenebilecek bir 
durumdur.  

 

Her iki dersin notları birbiriyle karşılaştırılıp, anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakıldığında 
elde edilen sonuç biraz şaşırtıcı çıkmıştır. Beklenilen durum, anadildeki okuma becerilerinin 
hedef dile etkisi olduğu yöndedir. Ancak araştırmada her iki sınav sonucu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p=0,000<α = 0,05 güvenirlik düzeyinde 0,18)  
bulunmamıştır. Bulunan % 18’lik ilişki, istatistiksel olarak bir anlam taşımamaktadır. 
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, öğrencilerin her iki dersten aldığı notlar arasında 
doğrusal bir ilişki ortaya çıkmamıştır. 

 

 
 
Şekil 1: Türkçe ve İngilizce Dersi Başarı Grafiği 
 

 



Alanyazında birinci dildeki dil becerilerinin ikinci dile etkisi olduğu bilinmektedir. Bu 
durumda, yukarıdaki sonuçlara bakarak bu tür araştırmaların örneklem kısmını genişleterek 
daha fazla yapılması gerektiği söylenebilir. Ayrıca temel dil becerileri olan okuma, yazma, 
konuşma ve dinleme etkinliklerine ilişkin ayrı ayrı ve bütün olarak birinci dilin ikinci dile 
etkisi araştırılması gerekir. 

 

2. Öğrencilerin Cinsiyetleri, Bölümleri ve Bulundukları Kura Göre Anadilde Okuma 
Becerisi ile İkinci Dilde Okuma Becerisi Arasındaki İlişki 

Birinci bölümde genel olarak anadildeki okuma becerilerinin ikinci dile (öğrenilen dile) etkisi 
üzerinde durulmuştu. Bu bölümde söz konusu ilişkinin bazı değişkenlere göre durumu 
irdelenmektedir. Aşağıdaki tabloda cinsiyet, bölüm ve bulunulan kurlar açısından her iki dilde 
alınan sonuçların anlamlı fark gösterip göstermediğine ilişkin veriler yer almaktadır: 

 

Tablo 2:  Cinsiyet, Bölüm ve Kur değişkenlerine Göre Türkçe ve İngilizce Notları 
Arasındaki İlişki 

 Değişken F t Sig (2 
tailed) 

İngilizce Notları 1,24 -0,92 0,36 
Türkçe Notları Cinsiyet 0,41 -1,60 0,12 
İngilizce Notları 0,04 -1,09 0,28 
Türkçe Notları Bölüm 2,57 -2,23 0,03 
İngilizce Notları 0,02 2,45 0,02 
Türkçe Notları Kur 0,40 1,21 0,23 

 

Tablodaki verilere göre, anadili ve ikinci dilden alınan notlar cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir fark göstermemektedir. Öğrenilen dilin cinsiyetle ilişkisi Türkçeden daha yüksek 
olsa da, bu sonuç istatistiksel olarak bir anlam ifade etmemektedir.  

 

İngilizce notları ya da bir başka ifadeyle, İngilizce dersinden öğrencilerin başarıları 
okudukları bölümlere (sayısal – sözel) göre anlamlı bir fark göstermezken, Türkçe dersindeki 
başarı bölümlere göre farklılık (p=0,000<α = 0,05 güvenirlik düzeyinde 0,03) göstermektedir. 
Sayısal bölümlerde okuyan öğrencilerin sözel bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha 
başarılı olduğu gözlenmektedir.  

 

Devam edilen kur açısından sonuçlar incelendiğinde, doğal olarak B kurunda okuyan 
öğrenciler İngilizce sınavından daha başarılı olmuşlardır. Bu yüzden de her iki kurdaki başarı 
farkından dolayı İngilizce notları ile bulunulan kur arasında anlamlı fark (p=0,000<α = 0,05 
güvenirlik düzeyinde 0,02) çıkmıştır. 
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