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ÖZ 

Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma sürecinde aldıkları geribildirim ile ilgili görüşlerini belirlemektir. 

Araştırma Türkiye’nin güneyinde eğitim veren bir devlet okulunun ortaokulunda öğrenim gören 250 öğrenci arasına 

gerçekleştirilmiştir. Veriler Yazma Becerisine Yönelik Geri Bildirimlerle İlgili Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. 

Verilerin analizi IBM SPSS 21 programında, bağımsız örneklem için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin Türkçe formunun üç faktörden oluştuğu ve toplam 

varyansın %41,5’ini açıkladığı gözlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin geri bildirimlerin bir sonraki yazılarını daha iyi 

yazmalarında kendilerine yardımcı olduğunu ve geri bildirim almanın kendilerini daha iyi bir yazar yapacağı görüşüne 

katıldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin geri bildirimlere yönelik beklentilerinin ora düzeyde olduğu,  geri  bildirimlere  

yönelik  olarak orta düzeyde olumlu tutum gösterdikleri ve geri bildirimleri  yazma  becerilerine  orta düzeyde olumlu 

katkıda bulunduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geri Bildirim, Ortaokul Öğrencileri, Yazma Becerileri 

ABSTRACT  

The aim of the study is to determine the opinions of secondary school students about the feedback they received 

during the writing process.. The research was conducted among 250 students studying in secondary schools. The data 

were collected by the Attitude Scale related to Feedback on Writing Skills. Data analysis was performed in IBM SPSS 

21 program using ındependent samples t-test and One-Way ANOVA. As a result of the analyzes; the Turkish form of 

scale had three factors and explained 41.5% of the total variance. It was determined that the secondary school students 

helped them to write their next writings better and they agreed that getting feedback would make them a better writer. 

It was found that the students' expectations for feedback were moderate, they showed moderate positive attitude 

towards feedback and they contributed moderately positive to their writing skills. 

Keywords: Feedback, Secondary School Students, Writing Skills 

 

 

                                                           
1 Bu araştırma ikinci yazar danışmanlığında birinci yazarın yazdığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

mailto:sssjournal.info@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3388-5154


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019 Vol:5 Issue:36 pp:2998-3010 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

2999 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu, diğer canlılara göre kıyaslanamayacak kadar sosyal bir varlıktır. Sosyal olmak, insanoğlunun 

birbirleri ile güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmaları, kendi ihtiyaçlarını karşılamaları, toplumda birlik 

ve beraberlik içinde yaşamaları anlamına gelir. Sosyalleşme; yaşanılan toplum içinde o toplumun değer 

yargıları ve toplumun bireysel beklentilerine uygun bir şekilde davranmayı ve toplumun diğer fertleri ile 

uyumlu bir şekilde yaşamayı gerektirmektedir (Erdem, 1998, s. 78). Bu süreç içerisinde bireylere 

sosyalleşme olgusunu yerleştirmek için dil kurumuna büyük görevler düşer. Zaten dil de özelliği gereği bu 

görevi kendiliğinden yerine getirir. Dilin kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için bireylerin 

planlı, disiplinli bir eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Sosyalleşmenin nihai hedefi bireylerin toplumla 

uyum içinde yaşamasını sağlamaktır. Her devlet kendi geleceğini teminat altına almak için mahiyetinde 

bulundurduğu toplumu kaynaştırmak ve bireyleri sosyalleştirerek uyumlu ve faydalı bireyler haline 

getirmeye araştırmaktadır. Ayrıca; devletin yegane görevlerinden biri ise her bireyin doğru ve sağlam bir 

şekilde düşünmesini sağlayarak kendilerini ifade edebilen kişilik ve milli kimlik kazanan bireylerin 

yetişmesini sağlayarak bu doğrultuda doğru ve sağlam düşünen, düşündüklerini güzel ve etkili bir şekilde 

anlatan bireyler yetiştirmektir (Karakuş, 2005, s. 5). Bu süreç içerisinde ana dili eğitimi önem arz 

etmektedir. Bireylerin anadili gelişiminde sorunlar varsa, o toplumun geleceğe güvenle bakması söz konusu 

olamaz. Ana dili, bireyin başlangıçta annesinden, ailesinden ve yakın çevresinden edindiği dil izlenimiyle 

başlar, okul kurumuyla birlikte gelişir. Okul kurumuyla, bireyin anadili gelişimine uzak çevre etkeni girer. 

Anadilini yeterince kazanamamış bireylerle toplum arasında çatışmalar başlar. Türkçe öğretiminde 

meydana gelecek bir eksiklik, bireyin anadili gelişimini de olumsuz yönde etkileyeceğinden bireylerin, 

toplumla bütünleşmesini ömür boyu engelleyebilir. Bu da toplumun sağlıklı gelişim amacından sapması 

demektir. Türkçe öğretiminde, temel dört dil yetisinin etkili bir şekilde kazandırılması gerekmektedir. Bu 

zorunluluk aynı zamanda bir bütünlük de oluşturmalıdır. Dil becerileri bir bütün içerisinde bireylere 

verilmelidir ancak temel dil becerileri istenen şekilde bireylere kazandırılmamaktadır. Bu beceriler içinde 

yazılı anlatım diğer beceri alanlarına göre daha fazla ihmal edilmiştir. Araştırma, genel olarak dört 

bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde araştırmanın problemi, amacı, alt problemleri, 

önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve alanyazın taraması bulunmaktadır. İkinci bölümde araştırmanın modeli, 

evren ve örneklemi, araştırmanın veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiği, veri toplama aracı ve veri 

analizi konularıyla ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmayla ilgili bulgular ve 

yorumlardan bahsedilmiştir. Dördüncü bölümünde ise bulgulardan hareketle sonuç ve öneriler üzerinde 

durulmuştur. Araştırma sonuna da kaynakça ve veri toplama aracı eklenmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde veri toplama araçları ve toplanan verilerin analizi açıklanmıştır. 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın modeli ortaokul oğrencilerinin yazma becerilerine yonelik olarak aldıkları geri bildirimlere 

yonelik tutumlarını belirlemek amacıyla tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Onceden belirlenmiş olan bir 

grubun herhangi bir niteliğini belirleyebilmek amacı ile ilgili verilerin toplanmasını amaclayan 

araştırmalara tarama araştırması adı verilir. İstatistiksel olarak belirlenmiş orneklem grubuna posta, telefon 

yoluyla ya da bizzat kendisine sorulması şeklinde anket uygulanmasını icerir. Tarama araştırmasının en 

onemli avantajı, cok sayıdaki bireyin oluşturduğu orneklem gurubundan elde edilen sonucları bilimsel 

olarak sunmasıdır (Buyukozturk, Cakmak, Akgun, Karadeniz, ve Demirel, 2017). 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet okulunun ortaokulunda oğrenim goren 

oğrenciler oluşturmaktadır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004) tarafından hazırlanan orneklem buyukluğu 

standartlarına gore p=0.5 ve q=0.5 olasılıklarında, 0.10 ornekleme hatasıyla α=0.05 guven aralığında 100 

milyonun uzerinde kişiden oluşan bir evrende en az 245 kişilik bir grup ile calışılması gerekmektedir 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, s. 49-50). Araştırmanın orneklemi tipik durum orneklemesi yolu ile 

secilmiştir. Araştırma evrenini meydana getiren topluluk icinde tipik olan bir durumun secilerek araştırma 

uzerine kurgulanması Tipik durum ornekleme yontemini meydana getirir. Bu yontem uzerinden bilgi 

toplanması gercekleştirilir. Tipik durum orneklemenin asıl ozelliği sıradışı olmayan tipik bir orneğin 

secilmesidir (Buyukozturk vd., 2017).  

Bu araştırmanın orneklemini Hatay ilinde Reyhanlı ilcesinde faaliyet gostermekte olan ortaokullarda 

oğrenim gören görmekte olan 250 ortaokul oğrencisi oluşturmaktadır. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kız 134 53.6 

Erkek 116 46.4 

Toplam 250 100.0 

Tablo 1’e göre araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin %53.6'sı kız ve %46.4'ü erkektir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıfları 

Sınıf f % 

5. Sınıf 66 26.4 

6. Sınıf 70 28.0 

7. Sınıf 65 26.0 

8. Sınıf 49 19.6 

Toplam 250 100.0 

Tablo 2 ’ye göre araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %26.4'ü 5. sınıf, %28'i 6. sınıf, %26’sı 7. sınıf ve 

%19.6'sı 8. sınıf öğrencisidir. 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sürekli Yazma Durumu 

Sürekli Yazı Yazma Durumu f % 

Evet 195 78.0 

Hayır 55 22.0 

Toplam 250 100.0 

Tablo 3’e göre araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin %78'i devamlı yazı yazdığını ve %22'si devamlı yazı 

yazmadığını belirtmiştir. 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Günlük Tutma Alışkanlığı 

Günlük Tutma Alışkanlığı f % 

Evet 91 36.4 

Hayır 159 63.6 

Toplam 250 100.0 

Tablo 4’e göre araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin %36.4'ü günlük tuttuğunu ve %63.6'sı tutmadığını 

belirtmiştir. Öğrenciler bir önceki tabloda sürekli yazo yazdıklarını ifade ederken, bu tabloda günlük tutma 

alışkanlıklarının  olmadığı görülmektedir.  

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okudukları Kitap Sayısı 

Okunan Kitap Sayısı f % 

1-5 Arası 22 8.8 

6-10 Arası 81 32.4 

11-15 Arası 61 24.4 

15 ve Üzeri 86 34.4 

Toplam 250 100.0 

Tablo 5’e göre araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %8.8'i 1-5 arası, %32.4'ü 6-10 arası, %24.4'ü 11-15 

arası, %34.4'ü 15 ve üzeri sayıda kitap okuduğunu belirtmiştir. 

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kendilerini Hissettikleri Okuyucu Grubu 

Tablo 6’ya göre araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %20.8'i kendini az okuyan, %48'i orta düzeyde 

okuyan ve %31.2'si çok okuyan biri olarak hissettiğini belirtmiştir. Okumakla yazma arasında pozitif bir 

ilişki vardır. Az okuyan öğrenciden çok yazı yazması beklenemez. Öğrenciler, kendilerini genel olarak orta 

düzeyde okuyan olarak belirtmişlerdir.  

 

Hissedilen Okuyucu Grubu f % 

Az Okuyan 52 20.8 

Orta Düzeyde Okuyan 120 48.0 

Çok Okuyan 78 31.2 

Toplam 250 100.0 
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Tablo 7: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yazmaya Yönelik Tutumları 

Yazmaya Yönelik Tutum f % 

Yazmayı Seven 159 63.6 

Yazmayı Sevmeyen 91 36.4 

Toplam 250 100.0 

Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan öğrencilerin %63.6'sı yazmayı sevdiğini ve %36.4'ü yazmayı 

sevmediğini belirtmiştir. Yazmayı sevmediğini belirten öğrencilerin oranının yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin En Sevdikleri Yazma Türü 

En Sevilen Yazma Türü f % 

Elektronik Ortamda Yazma 129 51.6 

Kalem Kullanarak Yazma 121 48.4 

Toplam 250 100.0 

Tablo 8’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %51.6'sı elektronik ortamda yazmayı ve %48,4'ü kalem 

kullanarak yazmayı daha çok sevdiğini belirtmiştir. Öğrenciler, 21. yüzyılın şartlarına uygun olarak 

elektronik ortamda yazmayı çok sevdiklerini belirtmelerine rağmen, öğrencilerin %48.4’ü kalem kullanarak 

yazmayı sevdiklerini belirtmektedirler.   

2.3. Veri Toplama Araçları 

Yazma Becerisine Yönelik Geri Bildirimlerle İlgili Tutum Ölçeği, Mars (2016) tarafından 31 madde olarak 

hazırlanan bir pilot soru havuzundan geliştirilmiştir. Ölçeğin pilot araştırmaları ve ana araştırmaları Mars 

(2016) tarafından yapılmıştır. 7’li likert tipinde tasarlanan ölçeğin planlanmış alt boyutlarının sırasıyla Geri 

bildirimlerle ilgili görüşler, beklentiler (Views/Expectations of Feedback), Deneyimlere dayalı geri 

dönütler (Experiences with Feedback), Geri bildirimlerin değeri-kullanışlılığı (Usefulness/Value of 

Feedback) ve Geri Bildirim ile İlişkili Duygu / Duygular (Affect/Emotions Associated with Feedback) 

olarak adlandırılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda Mars (2016) ölçeğin bazı maddelerinin faktör 

yüklenmelerinin çok düşük olduğunu görüp faktör yükleri incelendiğinde 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21 

ve 24 maddelerini araştırma dışında bırakmıştır. Ölçeğin planlanandan farklı adlandırılan dört alt boyuta 

dağıldığı gözlenmiştir. Yen alt boyutların iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 8 maddeden oluşan Writing 

Improvement için .90, 4 maddeden oluşan Positive Affect için .94, Negative Affect için .84 ve Feedback 

Message için .63 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam varyansın %55’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeği 

Türkçe uyarlaması bu araştırmada yapılmıştır. Dil farklılığı ve birçok değişken düşünüldüğünde Mars 

(2016) tarafından yapılan araştırmada faktör analizinin tek bir özellikteki grup üzerinde yapılmasından 

ötürü ölçeğin evrenselliğinin henüz tam anlamıyla ispatlanmış olmamasından ötürü bu araştırmada 31 

soruluk madde havuzu kullanılmış ve faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin asıl araştırma 

ile aynı nitelikleri belirleyip belirlemediğini ve maddeler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla keşfedici 

faktör analizi yapılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda elde edilen faktör yükleri Tablo 9’da ifade 

edilmiştir. 

Tablo 9: Ölçme Aracının Türkçe Dilinde Genel Yapı Geçerliliği 

Madde   

19 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak faydalıdır .768 

21 Yazdıklarımdan aldığım geri bildirimleri okurum .657 

1 Geri bildirim bana iyi bir yazar olduğumu hissettiriyor .585 

30 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni yazdıklarımda emin olmamı hissettirir. .575 

23 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak bana yardımcı olur .569 

8 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak önemlidir .565 

31 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni mutlu hissettirir .557 

22 Geri bildirimler bir dahaki seferde daha iyi yazmamda bana yardımcı olur .551 

15 Geri bildirim. yazdıklarımda yanlış yaptığım şeyi açıklar .532 

20 Geri bildirim beni daha iyi bir yazar yapar .527 

4 Yazdığım hakkında geri bildirimde bulunulmasını sabırsızlıkla beklerim .503 

24 Geri bildirim bana yazdıklarımı nasıl daha iyi hale getireceğimi anlatır .502 

6 Yazdıklarımla alakalı geri bildirim. daha sonra daha iyi yazmamı sağlar .494 

16 Geri bildirim. yazdıklarımda neyi iyi yaptığımı anlatır .488 

29 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni gururlandırır .487 
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18 Geri bildirim. bir dahaki sefere daha iyi yazmam için yardımcı olur .484 

13 Yazdıklarıma geri bildirim almak olumludur .458 

9 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak benim değerlendirme notumu açıklar .414 

5 Yazdıklarımdan edindiğim geri bildirim daha iyi bir yazar olmak istememi sağlar .409 

10 Yazdıklarımla alakalı geri bildirim alırım .406 

17 Yazma ödevini verdikten kısa bir süre sonra geri bildirim alırım .384 

28 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni hayal kırıklığına uğramış hissettirir.  

14 Yazdığıma geri bildirim almak kafa karıştırıcıdır  

27 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni gergin hissettirir  

7 Yazdıklarım üzerine aldığım geri bildirimler beni kötü bir yazar gibi hissettiriyor  

26 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni umutsuz hissettirir  

25 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak vazgeçmemi sağlar  

12 Geri bildirim çok özneldir  

2 Yazmak için çok çabalamasam da geri bildirim almam gerektiğini düşünüyorum  

3 İyi bir not aldıysam geri bildirim önemli değildir  

11 Yazdıklarımdan aldığım geri bildirimler çok eleştireldir  

Tablo 9’da verilen faktör yükleri incelendiğinde 2, 3, 7, 12, 14, 25, 26, 27 ve 28 maddelerinin, genel boyutu 

ile değerlendirilen ölçek yapısının dışında kaldığı gözlenmiştir. Ölçeğin kaynak araştırmasındaki faktör 

analizi sonuçları incelendiğinde ise 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 24 maddelerinin ölçek dışında kaldığı 

gözlenmiştir (Mars, 2016). Buradan hareketle soru havuzundaki her maddenin ölçek içerisindeki anlam 

bütünlüğüne uyum sağlamadığı görülmektedir. Yapı geçerliliğinin incelenmesinden sonra ölçeğin kaç 

faktöre ayrıldığını gözlemlemek üzere öz değerin 1’den yüksek olması kriterine bağlı olarak temel 

bileşenler yöntemi ile faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan faktörel dağılım 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 10: Ölçme Aracında Yer Alan Maddelerin Faktör Yükleri 

Madde No Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

16 .603   

8 .588   

6 .559   

10 .538   

18 .465   

4 .448   

31 .434   

29 .382   

1  .663  

19  .645  

9  .630  

5  .605  

23  .568  

21  .553  

13  .420  

24   .670 

17   .638 

20   .615 

22   .492 

15   .462 

30   .424 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  .860  

Bartlett's Test of Sphericity (Sig.)  .000  

Öz Değer 3.172 3.136 2.410 

% Varyans 15.104 14.933 11.477 

Birikimli % of Varyans 15.104 30.036 41.513 

Cronbach's Alpha .721 .775 .710 

Tablo 10 incelendiğinde yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçekte bulunan maddelerin üç faktör altında 
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toplandığı gözlenmiştir. KMO istatistiğinin 0.50’den yüksek olması yeterli düzeydedir. Bu araştırmada ise 

KMO istatistiği 0.86 olarak belirlenmiştir. Toplam varyans ise %41.51 olup, sosyal bilimlerde alt sınır 

olarak kabul edilen %40’ın üstünde olduğu belirlenmiştir (Karagöz, 2016). Elde edilen sonuçlara göre iç 

tutarlılık katsayısı (α) 0.72 olan Faktör 1 alt faktöründe 8 maddenin yer aldığı ve söz konusu maddelerin 

faktör yüklerinin 0.38 ile 0.60 arasında olduğu; iç tutarlılık katsayısı (α) 0.77 olan Faktör 2 alt faktöründe 

7 maddenin yer aldığı ve söz konusu maddelerin faktör yüklerinin 

0.42 ile 0.66 arasında olduğu; iç tutarlılık katsayısı (α) 0.71 olan Faktör 3 alt faktöründe 6 maddenin yer 

aldığı ve söz konusu maddelerin faktör yüklerinin 0.42 ile 0.67  arasında olduğu; Buna göre ölçek alt 

boyutlarının oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Faktör 1 “Geri Bildirimlere Yönelik Beklenti”, 

Faktör 2 “Geri Bildirimlere Yönelik Tutum” ve Faktör 3 “Geri Bildirimlerin Yazma Becerisine Katkısına 

Yönelik Algı” olarak isimlendirilmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada verileri analizi aşamasından önce araştırmasında elde edilen gözlemler ile ölçeklerin iç 

tutarlılıkları ve yapı uyumları Cronbach Alfa katsayısı ve Faktör Analizi uygulanarak test edilmiştir. Daha 

sonra ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik araştırması sonucunda belirlenen standartlara bağlı olarak 

toplama yöntemi ile ölçek ve alt boyutlarına ait 

puanlar hesaplanmıştır. Hesaplanan puanların normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov Testi ile 

basıklık-çarpıklık istatistiklerine dayanarak incelenmiştir. Normal dağılıma uygunluk söz konusu olduğu 

için parametrik olan testlerden değişkenlerin demografik bilgilere göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

incelenmesinde Bağımsız Örnekler T-Testi ve Tek Yönlü Varyans analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin ölçme aracında yer alan maddelere ne derecede katıldıklarını ortaya koymak 

amacıyla maddeler "kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, "orta düzeyde katılıyorum”, "katılmıyorum” ve 

"kesinlikle katılmıyorum” biçiminde derecelendirilmiştir. Veri toplama aracında kullanılan beşli 

derecelendirme dört aralıktan oluşmasından dolayı 4/5 katsayısı dikkate alınarak ölçek puanlarının gerçek 

aralıkları bulunmuştur. Bu gerçek aralıklar şu şekildedir: 1-1.79 kesinlikle katılmıyorum; 1.80-2.59 

katılmıyorum; 2.60-3.39 orta düzeyde katılıyorum; 3.40-4.19 katılıyorum; 4.20-5.00 kesinlikle katılıyorum. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümde, ortaokul öğrencilerine uygulanan anket sonuçları alt problemlere de dikkat 

edilerek incelenmiştir. Bu amaçla anketten elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve tablolarda 

gösterilmiştir. 

3.1. Yazma Becerilerine Yönelik Geri Bildirimler İle İlgili Öğrenci Görüşleri 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin yazma becerilerine yönelik aldıkları geri bildirimler ilgili 

görüşleri veri toplama aracından elde edilen ortalama puanlar doğrultusunda her bir alt faktör için en düşük 

ortalamadan en yüksek ortalamaya doğru verilmiştir. 

Tablo 11: Yazma Becerilerine Yönelik Geri Bildirimlerle İlgili Öğrenci Görüşleri ve Ölçek Maddelerinin Alt 

Faktörlere Göre Dağılımı 

Madde No Yazma Becerisine Yönelik Geri Bildirimlerle İlgili Öğrenci Görüşleri x̄ ss 

Faktör 1 Geri Bildirimlere Yönelik Beklenti 3.2 1.4 

29 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni gururlandırır 3.0 1.5 

31 Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni mutlu hissettirir 3.2 1.5 

4 Yazdığım hakkında geri bildirimde bulunulmasını sabırsızlıkla beklerim 3.2 1.3 

6 Yazdıklarımla alakalı geri bildirim, daha sonra daha iyi yazmamı sağlar 3.2 1.3 

8 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak önemlidir 3.2 1.4 

10 Yazdıklarımla alakalı geri bildirim alırım 3.2 1.3 

16 Geri bildirim, yazdıklarımda neyi iyi yaptığımı anlatır 3.2 1.4 

18 Geri bildirim, bir dahaki sefere daha iyi yazmam için yardımcı olur 3.3 1.5 

Faktör 2 Geri Bildirimlere Yönelik Tutum 2.8 1.4 

1 Geri bildirim bana iyi bir yazar olduğumu hissettiriyor 2.2 1.4 

19 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak faydalıdır 2.2 1.6 

21 Yazdıklarımdan aldığım geri bildirimleri okurum 2.7 1.4 

5 
Yazdıklarımdan edindiğim geri bildirim daha iyi bir yazar olmak istememi 

sağlar.  

3.0 1.4 
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9 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak benim değerlendirme notumu açıklar 3.0 1.4 

23 Yazdığımla alakalı geri bildirim almak bana yardımcı olur 3.1 1.3 

13 Yazdıklarıma geri bildirim almak olumludur 3.2 1.4 

Faktör 3 Geri Bildirimlerin Yazma Becerisine Katkısına Yönelik Algı 3.2 1.3 

17 Yazma ödevini verdikten kısa bir süre sonra geri bildirim alırım 3.0 1.3 

15 Geri bildirim, yazdıklarımda yanlış yaptığım şeyi açıklar 3.1 1.4 

30 
Yazdıklarım üzerine geri bildirim almak beni yazdıklarımda emin olmamı 

hissettirir 

3.1 1.4 

24 Geri bildirim bana yazdıklarımı nasıl daha iyi hale getireceğimi anlatır 3.2 1.4 

20 Geri bildirim beni daha iyi bir yazar yapar 3.4 1.1 

22 Geri bildirimler bir dahaki seferde daha iyi yazmamda bana yardımcı olur 3.5 1.3 

Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. 

Tablo 11 incelendiğinde araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin yazma becerilerine yönelik alınan geri 

bildirimlere yönelik görüşlerini almak amacıyla düzenlenen anket maddelerine verdikleri cevapların 

ortalama değerleri sıralandığında, ölçekte yer alan en düşük ortalamaya sahip maddelerin “Geri bildirim 

bana iyi bir yazar olduğumu hissettiriyor (x̄ =2.2)” ve  “Yazdığımla  alakalı  geri  bildirim  almak  

faydalıdır  (x̄  =2.2)”  maddeleri olduğu gözlenmiştir. Buna göre ortaokul  öğrencilerinin  geri  bildirimin  

kendilerine  iyi  bir  yazar olduklarını hissettirdiği görüşüne ve yazdıkları ile alakalı geri bildirim almanın 

faydalı olduğu görüşüne katılmadıkları belirlenmiştir. 

Ölçekte yer alan en yüksek ortalamaya sahip maddelerin “Geri bildirimler bir dahaki seferde daha iyi 

yazmamda bana yardımcı olur (x̄ =3.5)” ve “Geri bildirim beni daha iyi bir yazar  yapar (x̄  =3.4)” 

maddeleri olduğu gözlenmiştir. Buna göre ortaokul öğrencilerinin geri bildirimlerin bir sonraki yazılarını 

daha iyi yazmalarında kendilerine yardımcı olduğunu ve geri bildirim almanın kendilerini daha iyi bir yazar 

yapacağı görüşüne katıldıkları belirlenmiştir. 

Ölçekte yer alan diğer tüm maddelerin ortalamalarının 2.7 ile 3.3 arasında olduğu gözlenmiş ve 

öğrencilerin bu ifadelere orta düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. 

Ölçeğin boyutlarına göre değerlendirildiğinde Geri Bildirimlere Yönelik Beklenti alt boyutunda (x̄ =3.2), 

Geri Bildirimlere Yönelik Tutum boyutunda (x̄  =2.8) ve Geri Bildirimlerin Yazma Becerisine Katkısına 

Yönelik  Algı  boyutunda  (x̄  =3.2)  öğrencilerin  genel olarak ifadelere orta düzeyde katıldığı gözlenmiştir. 

Buna göre öğrencilerin geri bildirimlere yönelik beklentilerinin ora düzeyde olduğu,  geri  bildirimlere  

yönelik  olarak orta düzeyde olumlu tutum gösterdikleri ve geri bildirimleri  yazma  becerilerine  orta 

düzeyde olumlu katkıda bulunduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. 

3.2. Yazma Becerilerine Yönelik Geri Bildirim Alma İle İlgili Görüşlerin En Sevdikleri Yazma Türü 

Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Bu başlık altında ortaokul öğrencilerinin en sevdikleri yazma türüyle yazma becerilerine yönelik geri 

bildirim almaya ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

Tablo 12. Yazma Becerilerine Yönelik Geri Bildirim Alma İle İlgili Görüşlerin Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

Boyut En Sevilen Yazma Türü N x̄ ss sd t p 

Geri Bildirimlere Yönelik 

Beklenti 

Elektronik Ortamda Yazma 129 25.67 6.69 248 .495 .621 

Kalem Kullanarak Yazma 121 25.26 6.41    

Geri Bildirimlere Yönelik Tutum 
Elektronik Ortamda Yazma 129 19.45 6.51 248 .103 .918 

Kalem Kullanarak Yazma 121 19.36 6.66    

Geri Bildirimlerin Yazma 

Becerisine Katkısına Yönelik Algi 

Elektronik Ortamda Yazma 129 19.53 4.91 248 .499 .618 

Kalem Kullanarak Yazma 121 19.21 5.25    

Tablo 12 incelendiğinde yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin 

alındığı geri bildirimlere yönelik beklenti (t(248)=.495; p>.05), geri bildirimlere yönelik tutum 

(t(248)=.103; p>.05) ve geri bildirimlerin yazma becerisine katkısına yönelik algı (t(248)=.499; p>.05) 

düzeylerinde en sevilen yazma türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

4. SONUÇ  

Araştırmanın bu bölümünde, ortaokul öğrencilerine uygulanan anket sonuçları alt problemlere de dikkat 

edilerek incelenmiştir. Bu amaçla anketten elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve tablolarda 

gösterilmiştir. 
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4.1. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma incelendiğinde öğrencilerin geri bildirimlere yönelik beklenti faktörüne yazdıklarıyla ilgili geri 

bildirim almanın kendilerini gururlandıracağını, mutlu hissettireceğini, geri bildirim almayı sabırsızlıkla 

beklediklerini, geri bildirim aldıklarını ve bunun önemli olduğunu, geri bildirim aldıktan sonra daha iyi 

yazdıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, geri bildirimle ilgili tutumlarının düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Öğrenciler, geri bildirimin faydalı olduğunu ve kendilerini iyi bir yazar olarak hissettirdiğini 

düşük düzeyde ifade etmektedirler. Öğrenciler, yazılan geri bildirimleri orta düzeyde okuduklarını ifade 

etmişlerdir. Öğrenciler, geri bildirimlerin kendilerini iyi bir yazar olarak istemelerini, kendileri 

değerlendirmelerini sağlayacağını ve geri bildirim almanın olumlu olduğunu ifade etmiştir. Öğrenciler, kısa 

bir sürede geri bildirim aldıklarını, yazdıklarında yanlış yaptıkları şeyleri açıkladığını, geri bildirim almanın 

kendilerini emin hissettirdiğini, geri bildirimin kendilerini daha iyi bir yazar olmalarını sağladıklarını ifade 

etmektedir. Ayar’ın (2009) yaptığı araştırma incelendiğinde öğrencilerin ve öğretmenlerin geri bildirimle 

ilgili olumlu görüşlerinin olduğu görülecektir. Aydın (2011) araştırmasında öğrencilere yönelik deneysel 

bir uygulama yapmış, bu uygulama sonucunda geri bildirimin öğrencilerin başarısını olumlu yönde 

etkilediğini ifade etmiştir. Bu araştırmada geri bildirimin öğrencilerin üst düzey düşünme becerisi 

kazandırdığını, ayrıca geri bildirimin öğrencilerin derse olan ilgisini arttırdığını ifade etmiştir. Olpak’ın 

(2013) araştırmasında öğrencilere verilen geri bildirimlerle, sunu puanları, derse katılım, akademik 

başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Çelen (2010), yaptığı 

araştırma sonucunda geri 

bildirimin öğrencileri araştırmaya sevk ettiğini ve öğrenmelerine katkı sağladıklarını belirtmiştir. Kılıç 

(2017), geri bildirimde öğretmenin önemli bir rolünün olduğunu ifade etmektedir. Köğce’nin (2012) 

araştırmasında öğretmenlerin geri bildirimi tanımlarken geri bildirimle ilgili farklı tanımlamalar yaptıkları 

görülmektedir. Öğretmenler, geri bildirimin özellikle değerlendirmeci yönü üzerinde durmaktadırlar. 

Öğretmenler, öğrencilere verilecek olan her geri bildirimin öğrenci üzerinde olumlu etki oluşturduğunu 

ifade etmektedirler. Sözel geri bildirim, öğretmenlere göre daha kolay ve daha az zaman alıcıdır. Geri 

bildirimlerde, dersin hedefleri ve öğrenci seviyeleri önemli olduğunu ifade etmektedir. Geri bildirimle ilgili 

farklı alanlarda yapılan araştırmalar incelendiğinde (Cengiz, 2015; Çabakçor, Akşan, Öztürk ve Odabaşı 

Çimer, 2011; Çubuk, 2013; Hamzadayı, 2011; Köğçe, 2012; Odabaşı Çimer, 

Bütüner ve Yiğit, 2010; Şengül ve Yılmaz, 2016; Tamer, 2013; Türkdoğan, 2011; Türnüklü, 2003) 

öğretmenlerin ders içerisinde derslere, öğrencilere ve dersin hedeflerine göre farklı geri bildirim türleri 

kullandıkları görülmektedir. Yapılandırmacı eğitim anlayışı dikkate alındığında öğretmenlerin öğrencileri 

betimleyebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için geri bildirimi kullanmaları gerekmektedir. Göçer (2005) 

ve Özbay (2003) araştırmalarında öğretmenlerin Türkçe Eğitimi alanında içerikten çok biçimle ilgili geri 

bildirim verdiklerini ifade etmiştir. Öğretmenlerin içerikle ilgili geri bildirimlere odaklanmaları 

öğrencilerin geri bildirimle ilgili olumsuz bir düşünce içerisine girmelerine, olumsuz bir tutum 

geliştirmelerine neden olabilir. Yapılan bu araştırmada öğrencilerin bazıları geri bildirimin faydalı 

olduğunu düşünmemektedirler. Dolayısıyla yapılan geri bildirim amaç ve hedeflere uygun olmalıdır. Ülper 

ve Çetinkaya (2016) araştırmalarında bazı öğretmenlerin öğrencilerin bütün yanlışlarını düzeltme 

eğilimindeyken bazılarının ise daha az müdahale eğilimi içerisinde olduğunu belirtmektedirler. 

Araştırmada öğretmen geri bildirimin yanı sıra akran geri bildiriminin de önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Çetinkaya, Balat ve Alaca’nın (2016) araştırmasında Öğretmenlerin  genellikle  doğrudan  geri  bildirim  

verme  yanlısı  oldukları  görülmektedir. 

Araştırmada öğrencilerin %85’i yanlışlarını düzeltme girişiminde bulunmamışlardır. Göçer ve Çaylı (2017) 

araştırmalarında öğrenen özerkliğinin öğrencilerin sürece aktif katılımlarını sağlayabileceğini 

belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğrencilere geri bildirim verirken öğrenen özerkliğini de dikkate almalıdırlar.  

Araştırma sonucunda öğrencilerin yazma becerilerine yönelik geri bildirim alma ile ilgili görüşlerin 

cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Ayar’ın 

(2009) araştırmasında benzer olarak cinsiyetle geri bildirim arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadığı 

görülmektedir. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı geri bildirimlere 

yönelik beklenti ve geri bildirimlerin yazma becerisine katkısına yönelik algı faktörlerinde sınıf 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre 6. sınıf ve 7. sınıf 

öğrencilerinin geri bildirimlere yönelik beklenti düzeylerinin 5. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine kıyasla daha 

yüksektir. Buna göre 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerinin geri bildirimlerin yazma becerisine katkısına yönelik 
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algılarının 8. sınıf öğrencilerine kıyasla daha olumlu olduğu görülmektedir. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı geri bildirimlere 

yönelik tutum faktörüyle sürekli yazı yazma değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre sürekli yazı yazan öğrencilerinin geri bildirimlere yönelik tutumlarının, 

sürekli yazı yazmayan öğrencilerine göre daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin yazma becerilerine yönelik geri bildirim alma ile ilgili görüşleriyle günlük tutma alışkanlığı 

değişkenine göre ilişkisi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı geri bildirimlere 

yönelik beklenti, geri bildirimlere yönelik tutum ve geri bildirimlerin yazma becerisine katkısına yönelik 

algı faktörleriyle, okunan kitap sayısı değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı geri bildirimlere 

yönelik beklenti ve geri bildirimlere yönelik tutum faktörleriyle, hissedilen okuyucu grubu değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Buna göre orta düzeyde kitap 

okuduğunu belirten öğrencilerinin geri bildirimlere yönelik beklenti düzeylerinin az düzeyde kitap 

okuduğunu belirten öğrencilerine kıyasla daha yüksektir. Buna göre orta düzeyde ve çok kitap okuduğunu 

belirten öğrencilerinin geri bildirimlere yönelik tutumlarının az düzeyde kitap okuduğunu belirten 

öğrencilerine kıyasla daha olumludur. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirimlere yönelik tutum faktörüyle yazmaya yönelik tutum değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre yazı yazmayı seven 

öğrencilerinin geri bildirimlere yönelik tutumlarının yazı yazmayı sevmeyen öğrencilerine kıyasla daha 

olumludur. 

Yazma becerilerine yönelik geri bildirim almaya ilişkin öğrenci görüşlerinin alındığı geri bildirimlere 

yönelik beklenti, geri bildirimlere yönelik tutum ve geri bildirimlerin yazma becerisine katkısına yönelik 

algı faktörleriyle yazma türü değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal ağlar bireylerin etkileşimini arttırmış, 

yaratıcı öğrenme fırsatları sunmaktadır (Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010). Araştırmada yazma 

türüyle geri bildirim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmasa da öğrencilere teknolojinin 

olanakları da dikkate alınarak elektronik yazma, elektronik geri bildirimler verilebilirse öğrencilerin başarı 

düzeyleri ve geri bildirime olan olumsuz inançları ortadan kalkabilir. 

4.2. Öneriler 

1. Geri bildirim, yapılandırmacı eğitim anlayışının en önemli betimleme ve değerlendirme aracıdır. 

Öğretmenler, dersleri öğrencilerden aldıkları geri bildirimlere göre yaparlarsa başarıya daha kolay 

ulaşabilir. Öğrenciye verilen geri bildirimlerin dersin hedef kazanımlarıyla uyumlu olmasına dikkat 

edilmelidir. 

2. Teknolojinin gelişmesiyle beraber öğrenciler elektronik ortamda daha fazla süre geçirmektedirler. 

Elektronik geri bildirim araçları, sosyal medya üzerinden geri bildirim araçları tasarlanmalıdır. 

3. Geri bildirimle ilgili ölçme araçları çeşitlendirilmelidir. 
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