
ÖĞRENCİ MOTİVASYON ANKETİ SONUÇ RAPORU 

        Kasım 2021 ayında öğrencilere uygulanmış olan Öğrenci Motivasyon Anketi’nin sonuçları 

incelenmiştir. Yanıtlar şu şekildedir: 

 

1) Mezuniyet sonrası iş olanakları açısından İngilizce bilmek bana avantaj sağlamaktadır . 

Bu soruya 141 kişi yanıt vermiştir. Verilen cevaplardan 125 kişi (%88,7) kesinlikle katılıyorum 

derken 11 (%7,8) kişi ‘katılıyorum’ cevabını vermiştir. 4 (%2,8) kişi ‘kararsızım’ ve 1 (%0,7) kişi de 

‘katılmıyorum’ yanıtını vermiştir. Sonuç olarak, katılımcıların çoğunluğu İngilizce bilmenin mezun 

olduktan sonra is olanakları konusunda avantaj sağlayacağını düşünmektedir.  

 

2) İngilizce ileride gerçekleştirebileceğim yurtdışı seyahatlerde işime yarayacaktır.  

Bu soruya 140 kişi yanıt vermiştir. 132 katılımcı (%94,3) ‘kesinlikle katılıyorum’ cevabını verirken 

7 (%5) kişi bu soruyu ‘katılıyorum’ olarak yanıtlamıştır. 1 kişi (%0,7) bu soruya ‘kesinlikle 

katılmıyorum’ yanıtını vermiştir. Verilen cevaplar gösteriyor ki katılımcıların büyük çoğunluğu 

İngilizce öğrenmenin gelecekte yapacakları yurt dişi seyahatlerinde faydalı olacağını düşünüyor. 

 

3) İngilizce, başka kültürleri tanımamda ve anlamamda faydalı olacaktır. 

Bu soruya 141 katılımcı yanıt vermiştir. Verilen cevaplardan 113 kişi (%80,1) ‘kesinlikle 

katılıyorum’ derken 16 kişi (%11,3) bu soruyu ‘katılıyorum’ olarak yanıtlamıştır. 7 kişi (%5) kişi 

‘kararsızım’ cevabini verirken, 3 kişi (%2,1) ‘katılmıyorum’ ve 2 kişi (% 1,4) ‘kesinlikle 

katılmıyorum’ cevabını vermiştir. Sonuç olarak, soruya verilen cevapların yelpazesi geniş olsa da 

katılımcıların çoğunluğu İngilizce bilmenin farklı kültürleri tanıyıp anlama konusunda faydalı 

olduğunu belirtmiştir. 

 

4) İngilizce, farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurmamı kolaylaştıracaktır. 

Bu soruya 141 kişi yanıt vermiştir. Katılımcıların 122’si (%86,5) ‘kesinlikle katılıyorum’ cevabini 

verirken 17 kişi (%12,1) bu soruyu ‘katılıyorum’ olarak yanıtlamıştır. 2 kişi (%1,4) de ‘kararsızım’ 

cevabini vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunluğu İngilizce’nin farklı ülkelerden insanlarla 

iletişim kurmada faydalı olacağını düşünmektedir.  

 

5) İngilizce yeterlilik sınavlarında ve ileride girmem gerekebilecek diğer yabancı dil 

sınavlarında başarılı olmamda İngilizce öğrenmemin büyük yararı olacağına inanıyorum.  

Bu soruya 140 katılımcı yanıt vermiştir. 99 kişi (%70,7) ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını, derken 29 

kişi (%20,7) de bu soruyu ‘katılıyorum’ olarak yanıtlamıştır. 8 kişi (% 5,7) kişi bu soru hakkında 

‘kararsız’ kalmıştır. Ayrıca, 4 kişi (% 2,9) ‘katılmıyorum’ ve 2 kişi (% 1,4) ‘kesinlikle katılmıyorum’ 



cevabını vermiştir. Sonuç olarak, katılımcıların çoğunluğu İngilizce bilmenin girecekleri sınavlarda 

faydalı olacağını belirtmiştir. 

 

6) İngilizce, izlediğim dizi ve filmleri anlamamda ve duyduğum ifadelerle kelime dağarcığımı 

geliştirmeme katkıda bulunmaktadır.  

Bu soruya 140 öğrenci yanıt vermiştir. 121 öğrenci, “İngilizce, izlediğim dizi ve filmleri anlamamda 

ve duyduğum ifadelerle kelime dağarcığımı geliştirmeme katkıda bulunmaktadır”, yargısına 

katıldığını ifade ederken, 8 öğrenci kararsız kalmış ve 1 öğrenci ise bu konuya katılmadığını ifade 

etmiştir. 

 

7) İngilizce öğrenmek, bu dilde yazılmış kitap ve makale gibi kaynakları okuyup anlamamda 

ve gerektiği zaman bu kaynaklardan faydalanmamda kolaylık sağlayacaktır. 

Bu soruyu 140 öğrenci yanıtlamıştır. 134 öğrenci, İngilizce öğrenmek, bu dilde yazılmış kitap ve 

makale gibi kaynakları okuyup anlamamda ve gerektiği zaman bu kaynaklardan faydalanmamda 

kolaylık sağlayacaktır görüşüne katılırken, 5 öğrenci kararsız kalmış, 1 öğrenci de bu konuya 

katılmadığını belirtmiştir. 

 

8) Sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden İngilizce konuşan insanlarla iletişim 

kurarak sözlü ve yazılı iletişim becerilerimi geliştirebileceğime inanıyorum. 

Bu soruyu 141 öğrenci yanıtlamıştır. 126 öğrenci, sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden 

İngilizce konuşan insanlarla iletişim kurarak sözlü ve yazılı iletişim becerilerimi geliştirebileceğine 

olumlu bakarken, 12 öğrenci kararsız kalmış, 3 öğrenci de soruya olumsuz cevap vermiştir.  

 

9) İngilizce konuşurken hata yapmaktan endişe duyarım. 

Bu soruyu 141 öğrenci yanıtlamıştır. 60 öğrenci, İngilizce konuşurken hata yapmaktan endişe 

duyduğunu ifade etmiş, 50 öğrenci kararsız kalmış, 31 öğrenci bu konuda endişe duymadığını ifade 

etmiştir. 

 

10) İngilizce konuşan biriyle diyaloğa girdiğimde gergin hissederim. 

Bu soruyu 141 öğrenci yanıtlamıştır. Bu konuya 71 öğrenci, İngilizce konuşan biriyle diyaloğa 

girdiğinde gergin hissettiğini belirterek, 43 öğrenci kararsız kalmış, 27 öğrenci de gergin 

hissetmediğini belirtmiştir. 

 

11) Hazırlık eğitimine dâhil olmasaydım bile kendi çabalarımla İngilizce öğrenirdim. 



61 kişi “Kesinlikle katılıyorum” (%43,6), 33 kişi “Katılıyorum” (23,6), 21 kişi “Kararsızım” (%15), 18 

kişi “Katılmıyorum” (%12,9), 7 kişi “Kesinlikle katılmıyorum” (%5) şeklinde cevap vermiştir.  Büyük 

çoğunluk bu fikre katılmıştır. 

12) İngilizce dersinde öğretim elemanının yaklaşımı ve yöntemleri benim için önemlidir. 

115 kişi “Kesinlikle katılıyorum” (%81,6), 22 kişi “Katılıyorum” (%15,6), 4 kişi “Kararsızım” (%2,8) 

şeklinde cevap vermiştir. Bütün katılımcıların bu fikre katıldığı görülmektedir. 

 

13) İngilizce ödevlerimi yaparken veya ders çalışırken başkalarından yardım alırım. 

49 kişi “Katılmıyorum” (%34,8), 46 kişi “Kararsızım” (%32,6), 22 kişi “Katılıyorum” (%15,6), 14 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum” (%9,9), 10 kişi “Kesinlikle katılmıyorum” (%7,1) şeklinde cevap vermiştir. 

Çoğunluk bu fikre katılmadığını belirtmiştir. 

 

14) İngilizcemi geliştirmek için ders dışında da çaba gösteririm. 

72 kişi “Kesinlikle katılıyorum” (%51,4), 44 kişi “Katılıyorum” (%31,4), 18 kişi “Kararsızım” 

(%12,9), 5 kişi “Katılmıyorum” (%3,6), 1 kişi “Kesinlikle katılmıyorum” (%0,7) şeklinde cevap 

vermiştir. Büyük çoğunluk bu fikre katıldığını belirtmiştir. 

 

15) İngilizce öğrenme konusunda yetenekli olduğuma inanıyorum. 

50 kişi “Katılıyorum” (%35,5), 47 kişi “Kesinlikle katılıyorum” (%33,3), 27 kişi “Kararsızım” 

(%19,1), 10 kişi “Katılmıyorum” (%7,1), 7 kişi “Kesinlikle katılmıyorum” (%5) şeklinde cevap 

vermiştir. Büyük çoğunluk bu fikre katıldığını ifade etmiştir. 

 

16) İngilizce derslerinde gösterdiğim gelişimin fark edilmesi beni mutlu eder ve bu durum beni 

motive eder. 

Bu soruya 101 katılımcı (% 71,6) “Kesinlikle katılıyorum”, 32 katılımcı (%22,7) “Katılıyorum” olarak 

yanıt vermiştir. 4 katılımcı (%2,8) “Kararsızım” diye yanıt vermişken, 3 kişi (%2,1) “Katılmıyorum” 

ve 1 kişi (%0,7) “Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde yanıt vermiştir. Öğrencilerin çok büyük bir 

çoğunluğu, başarısı fark edildiğinde mutlu hissettiğini ve bu durumun motivasyonlarına olumlu yönde 

katkıda bulunduğunu ifade etmiştir. 

 

17) İngilizce derslerinden iyi notlar almak benim için önemlidir. 

Öğrencilerin % 75,2si (106 kişi) bu soruya “Kesinlikle katılıyorum”, %17,7si (25 kişi) ise 

“Katılıyorum” şeklinde yanıt vermiştir. 9 kişi (%6,4) kararsız olduğunu belirtirken, 1 kişi ise (%0,7) 

“Katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu İngilizce dersinden iyi notlar 

almanın kendileri için önemli olduğunu vurgulamıştır.  

 



18) Üniversiteden mezun olduktan sonra da İngilizce öğrenmeye devam edeceğim. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra İngilizce eğitim planlarını sorduğumuz öğrencilerin % 75,7si 

(106 kişi) kesinlikle İngilizce öğrenmeye devam edeceklerini, %16,4ü (23 kişi) öğrenme çabasını 

sürdüreceğini belirtmiştir. %6,4ü (9 kişi) kararsız olduğunu belirtmiştir. Kalan 2 öğrenci ise böyle bir 

hedefleri olmadığını ifade etmiştir. 

 

19) İngilizceyi öğrenebileceğimi düşünüyorum ama test ve sınavlarda pek başarılı olamıyorum. 

Bu soruya verilen yanıtların dağılımı oldukça ilgi çekicidir. 23 kişi (%16,4) “Kesinlikle katılıyorum” 

diye yanıt verirken, 20 kişi (%14,3) “Katılıyorum” şıkkını işaretlemiştir. 43 kişi (%30,7) bu konuda 

kararsız kaldığını beyan ederken, 33 kişi (%23,6) “Katılmıyorum”, 21 kişi (%15) ise “Kesinlikle 

katılmıyorum” yanıtı vermiştir.  Sonuç olarak 43 öğrenci öğrenebilme potansiyeli olduğunu ancak test 

ve sınavlar noktasında başarıya ulaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 54 kişi ise bu ifadenin kendileri için 

geçerli olmadığını belirtmiştir. 

 

20) Sizce öğrenme noktasında sorun yaşamamanıza rağmen, neden test ve sınavlarda yeterince 

başarılı olamıyorsunuz? Kısaca açıklayınız. 

Bu soruya 93 öğrenci yanıt vermiş görünmekle birlikte, bunların 50 tanesi yazılı bir yanıt vermiştir. 

Her bir öğrencinin yanıtları aşağıda sıralanmıştır. 

- 1 kişi “Sınavlarda başarılı olacağımı düşünüyorum.” Demiştir. 

- 1 kişi soruları dikkatli okumadığını ifade etmiştir. 

- 1 kişi “Daha çok stresten dolayı istediğim performansı gösteremiyorum. Fakat elimden geldiği 

kadar stresimi yenmeye çalışıyorum.” Demiştir. 

- 1 kişi sınav esnasında heyecandan dolayı bazen başarısız olduğunu belirtmiştir. 

- 7 kişi panik ve gerginlikten dolayı başarılı olamadığını ifade etmiştir. 

- 1 kişi “Çok fazla heyecan ve stres yaşıyorum. Elimden geldiği kadar çalışmak ve başarılı 

olmak istiyorum ancak özgüven eksikliğim var.” Diyerek sorunun kaynağını özgüven eksikliği 

olarak tanımlamıştır. 

- 1 kişi “Sürekli olarak İngilizce konuşmadığımız için bazı kelimelerin anlamlarını unutuyorum, 

heyecanlanıyorum.” Demiştir. 

- 1 kişi soru tiplerine yeterince aşina olmadıklarını belirtmiştir. 

- 1 kişi belki de yeteri kadar çalışamadığını ama kendi başına çalışırken bir sorun yaşamamasına 

rağmen sınavlara girdiğinde olağanüstü bir heyecanla kaybettiğini söylemiştir. 

- 1 kişi “Çünkü testofobiye sahip olduğumu düşünüyorum. Sınav esnasında aşırı geriliyorum ve 

o gerginlikle bildiğim şeyleri de unutabiliyorum. Sırf bu yüzden de sınavlardan düşük 

alabiliyorum.” Demiştir. 



- 1 kişi sorunun kaynağının “yeterince tekrar yapmama ve öğrendiklerimizi aktif şekilde 

kullanamamak” olarak betimlemiştir. 

- 1 kişi düşük not alma korkusuyla sınavda stres yapıp başarılı olamayabileceklerini söylemiştir. 

- 1 kişi geçmişte aldıkları eğitimi “12 yıllık boş İngilizce eğitim görünümlü facia” olarak 

tanımlayıp ayrıca stres, heyecan ve endişe etmenlerinin de etkili olduğunu belirtmiştir. 

- 1 kişi öğrendiği şeyleri uygulamadığını ifade etmiştir. 

- 2 kişi hata yapma korkusunun başarısızlıkta etkili olduğunu ifade etmiştir.  

- 2 kişi kelimelerin yazılışlarını hatırlamadıklarını belirtmiştir. 

- 2 kişi süre sıkıntısı olduğunu belirtmiş, stres ve yapamama kaygısı yüzünden başarısız 

olduğunu belirtmiştir. 

- 2 kişi benzer şıklar olduğunu ve bu seçeneklerin kafasını karıştırmasından dolayı hata yaptığını 

belirtmiştir. 

- 1 kişi konuşma ve gramer arasında büyük farklılık olduğunu söylemiştir. 

- 1 kişi “Gramer kurallarını detaylıca bilmediğim için karıştırıyorum, konuşurken kurallara 

uygun olmasa da ne anlatmak istediğim anlaşılıyor fakat testlerde bir doğru cevap vardır kesin 

bilgi ile yanıtlamak gerekir bu yüzden kendimi diyalog kurarken daha rahat hissediyorum.” 

Şeklinde yanıt vermiştir. 

- 3 kişi yeterince pratik yapılmadığı için öğretilenlerin ve öğrenilenlerin yeterli olmadığını 

belirtmiştir. 

- 1 kişi yazmaktan çok konuşma pratiği olduğu için başarısız olduğunu belirtmiştir. 

- 1 kişi “Tek cümlelik sorularda bakış açısını tam anlayamamak en büyük sebeplerden birisidir.” 

Demiştir. 

- 1 kişi öğrenmede sorun yaşadığını ve zorluk çektiğini belirtmiştir. 

- 1 kişi kelimelerin anlamlarını bilmediği için konuyu bildiği halde testlerde yanlış yapabildiğini 

ya da yazılışlarından kaynaklı hatalar yaptığını söylemiştir. 

- 1 kişi İngilizce bir dil olduğu için sürekli kullanılmaya ve pratiğe ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. 

“Test ve sınavlar genelde ezber eğitimi olduğu için iki durum bir birine çok zıttır. Konuşmada 

iyi olan testte zorlanırken, testte yapabilen ise konuşmada zorlanır.” Şeklinde bir çıkarımda 

bulunmuştur. 

- 1 kişi aşırı derecede heyecanlanıp her şeyi birbirine karıştırdığını ve o anda bir şey yapmak 

zorundayım hissine kapılıp aklına hiçbir şey gelmediğini söylemiştir. 

- 1 kişi sınavlarda net yanıtlar arandığını ama İngilizce bilen birinin, kendisi fazla bilmese dahi 

az da olsa kendisini anlayacağını ifade etmiştir. 

- 1 kişi “Heyecan, stres ve kaygıdan ötürü başarılı olamıyoruz. Birde öğrendiklerimizi tekrar 

edip kalıcı olmasını sağlamadığımız için düşük notlar alıyoruz.” Demiştir. 



- 1 kişi geçemediği takdirde 1 senenin çöp olma korkusundan dolayı başarısız olduğunu ifade 

etmiştir. 

- 1 kişi bunaltıcı ve ezbere dayalı sistemler yüzünden başarının yakalanamadığını belirtmiştir. 

- 1 kişi sınav anında stres nedeniyle bildiği kalıpları unuttuğunu ifade etmiştir. 

- 1 kişi nedeni tam olarak bilmemekle beraber, çocukluğundan beri böyle bir sorun yaşadığını,  

pratikte iyi ancak sınav esnasında kötü olduğunu belirtmiştir. 

- 1 kişi kısmen başarılı olduğunu söylemiştir. 

- 2 kişi nedeninin bilmediğini belirtmiştir. Bunlardan birisi öğrendiği bilgileri sınavda kağıda 

aktaramadığını, heyecan veya korku dolayısıyla yanlış yapıp kötü bir yere geleceğinden 

korktuğunu ifade etmiştir. 

- 1 kişi sorunun kendinden kaynaklandığını, tekrar ve düzenli çalışmadığını ve tek sorunun bu 

olduğunu belirtmiştir.  

- 1 kişi ise dikkat dağınıklığından mustarip olduğunu ifade etmiştir. 

 

 


