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1 
41893 
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler / 
Şükran Dilidüzgün  
 
Danışman: Doç.Dr. Tülin Polat  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Türkçe öğretimi=Turkish teaching - Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning - 
Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
1995 
125 s.  
 
 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==%C5%9E%C3%BCkran%20Dilid%C3%BCzg%C3%BCn
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==T%C3%BClin%20Polat
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Turkish%20teaching
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Foreign%20language%20learning
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Foreign%20language%20learning
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2 
211613 
 

Yabancıların Türkçe öğrenirken ad durum eklerinde yaptıkları 
hataların çözümlenmesi ve bu hataların giderilmesine yönelik 
öneriler [A study on the analysis of the errors by foreigners in 
learning Turkish regarding nominal case suffixes and some 
suggestions to eliminate these errors] / Esra Güven  
 
Danışman: Prof.Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Yanlış=Error - Yanılgı çözümlemesi=Error analysis  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
187 s.  
Öz/özet  
 
Yabanc dil olarak Türkçe örenen yabanc örencilerin ad durum 
biçimbirimlerinde ne gibi yanllar yaptklarn belirlemeyi ve bunlara çözüm 
önerileri sunmay amaçladmz bu çalma aadaki sorular yantlamay 
amaçlamaktadr: 
1. Geleneksel dilbilgisi kitaplarnda ad durum biçimbirimleri nasl ele 
alnmtr? 
2. Ad durum biçimbirimleri dilbilimciler nasl ele almtr? 
3. Yabanclara Türkçe öreten kitaplarda ad durum biçimbirimleri nasl ele 
alnmtr? 
4. Yabanc dil olarak Türkçe örenen örenen yabanc örenciler ad durum 
biçimbirimleriyle ilgili ne tür yanllar yapyorlar? 
5. Yabanc dil olarak Türkçe örenen yabanc örenciler ad durum 
biçimbirimlerden en çok hangisinde yanl yapyorlar? Bu yanllar nelerden 
kaynaklanyor olabilir? 
6. Ad durum biçimbirimlerinin öretimi nasl olabilir? 
Çalmamzn veri tabann Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkçe örenmi 
ve örenmekte olan örencilerin yazl anlatm katlar oluturmaktadr. Bu yazl 
anlatm katlar tek bir ülkeden deil çeitli ülkelerden gelen örencilerin yazd 
katlardr. Bugüne kadar karlatmz ve Türkçe örettiimiz gruplarda ad 
durum biçimlerinin kullanmyla ilgili yanllarn çok sk yaldn tespit ettik. 
Uygulamamz srasnda Türkçe düzeyleri ve anadilleri farkl gruplar ele aldk. Bütün 
bu yanllar inceleyerek bu yanllarn türlerini, oranlarn tespit ettik. Bunlara ek 
olarak da ad durum biçimbirimlerinin öretimi üzerine baz görülerimizi sunmaya 
çaltk.  
 
This study which aims at determining the types of mistakes that foreigners 
learning Turkish as a foreign language makes regarding nominal case morphemes 
and it attends to find answers to the following questions. 
1. How are nominal case morphemes handled in traditional grammar books? 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Esra%20G%C3%BCven
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==V.%20Do%C4%9Fan%20G%C3%BCnay
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=10
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=38
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yanl%C4%B1%C5%9F%20Error
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yan%C4%B1lg%C4%B1%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlemesi%20Error%20analysis
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2. How do linguists deal with nominal case morphemes? 
3. How are nominal case morphemes treated in books teaching Turkish to the 
foreigners? 
4. What type of mistakes do foreigners learning Turkish as a foreign 
language make regarding nominal case morphemes? 
5. What are the most common mistakes made by foreigners learning Turkish 
as a foreign language? 
6. How could nominal case morpheme be taught? 
The data of our study comprises the written composition papers of learners 
currently studying at Ankara University TÖMER and their graduates. These papers 
are written by learners not from a single country but from various countries. The 
results show that there are so many mistakes by learners at different levels regarding 
nominal case morhemes. The types and percentages of these mistakes are 
highlighted. The study winds up by some suggestions as to how nominal case 
morphemes should be taugth.  
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3 
215789 
 

İşe dayalı dil öğretim malzemelerinin Türkçe'nin yabancı dil 
olarak öğretiminde uygulanması [Implementing task-based 
language teaching materials in teaching Turkish as a foreign 
language] / Betül Sülüşoğlu  
 
Danışman: Doç. Dr. Ayşen Cem Değer  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dilbilim - 
Dizin Terimleri: Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning - Dil=Language - Dil 
edinimi=Language acquisition - Dil eğitimi=Language education - Dil öğretimi=Language teaching - 
Yabancı dil öğrenimi=Foreign study of languages - Yabancı dil eğitimi=Foreign language education - 
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
163 s.  
 
 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Bet%C3%BCl%20S%C3%BCl%C3%BC%C5%9Fo%C4%9Flu
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Ay%C5%9Fen%20Cem%20De%C4%9Fer
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=10
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=38
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=Dilbilim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Foreign%20language%20learning
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Dil%20Language
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Dil%20edinimi%20Language%20acquisition
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Dil%20edinimi%20Language%20acquisition
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Dil%20e%C4%9Fitimi%20Language%20education
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Language%20teaching
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Frenimi%20Foreign%20study%20of%20languages
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20e%C4%9Fitimi%20Foreign%20language%20education
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4 
262422 
 
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bildirme ve tasarlama 
kiplerinin öğretimi ve sıralaması [The analysis of teaching and 
ordering of the indicative and subjunctive modes in the 
teaching Turkish as a foreign language] / Hasan Fehmi Erol  
 
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özkan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Anabilim Dalı -  
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı -  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
179 s.  
 
Öz/özet  
Küreselleşen dünyada iletişimin artan önemi, yabancı dil öğrenme gereksinimini 
doğurmuştur. Ülkeler, dillerini öğretme adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de de 
benzer çalışmalar gözle görülür oranda artmakta ve bu bağlamda, yabancılara Türkçe 
öğretimi hızla yaygınlaşmaktadır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında pek çok 
yerde Türkçe öğretimi yapılmaktadır.  
 
Türkçe öğretimini yapan kurumlar, öğretim materyallerini kendileri hazırlamaktadır. 
Hazırlanan bu materyaller, kurumların belirlediği müfredatlara paralel 
oluşturulmaktadır. Bu müfredatlarda içerik açısından, farklı yaklaşımlar dikkat 
çekmektedir. Çalışmanın bir bölümünde incelenen ders kitaplarında da görüldüğü 
gibi, zamanlar farklı sıralamalarla öğretilmektedir. Bu durum yaklaşım farklılığı 
olarak görülse de, yabancılara Türkçe öğretiminde evrensel bir tutumun olmadığını 
göstermektedir. Kitaplardaki konu sıralamasında bütünlüğün olmaması, Türkçe 
öğrenenlerin farklı kaynakları aynı anda kullanmalarını engellemektedir. Çalışmada 
incelenen temel seviyedeki iki farklı kitaptan birinde, ilk olarak şimdiki zaman 
öğretilirken, diğerinde görülen geçmiş zamanın öğretildiği görülmektedir. Yabancı dil 
olarak Türkçe kitaplarında buna benzer farklılıklar söz konusudur. 
 
Çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretim programlarındaki bildirme ve tasarlama 
kiplerinin, öğretimi ve sıralaması üzerine yapılan incelemeden oluşmaktadır. 
Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi için yapılacak çalışmalarda, 
zamanların öğretimindeki sıralama sorununa çözüm önerileri sunmaktır. Ortaya çıkan 
sonuçlara göre hazırlanmış örnek bir ders planı da çalışmada yer almaktadır.  
 
 
 
 
In the globalized world the growing importance of communication has brought forth 
the need to learn a foreign language. Countries have been investing on more and more 
to teach their own languages. The number of similar studies is increasing gradually in 
Turkey as well and accordingly teaching Turkish to the foreigners is becoming 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Hasan%20Fehmi%20%20Erol
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Mustafa%20%C3%96zkan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Bolum=14
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=T%C3%BCrk%20Dili%20ve%20Edebiyat%C4%B1
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widespread in Turkey and overseas.  
 
Institutions teaching Turkish are preparing their own teaching materials which are set 
in line with the curriculum developed by the institution itself. Different approaches to 
determining the content of the curriculum attract attention. As recognized in the 
coursebook analysis as part of the study, teaching tenses follows different order. 
Although this issue is mostly accepted as a result of diversity of various approaches, it 
also indicates that there is no one universal Turkish teaching approach. Lack of 
compromise in the organization of the coursebook contents prevents language 
learners from using different resources at the same time. Whereas in one of the two 
books at elementary level analized in the study progressive tense is taught first, the 
second book teaches past tense. Similar differences are also true for the books which 
are used for teaching Turkish as a foreign language.  
 
The study includes the analysis of teaching and ordering of the indicative and 
subjunctive modes in the programs of teaching Turkish as a foreign language. The 
study aims to offer solutions to the problem of variability in tense sequence in 
teaching Turkish as a foreign language programs. With reference to the results of the 
study, attached is a lesson plan.  
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5 
214586 
 

Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre 
incelenmesi [A study of gerunds according to levels şn 
teaching Turkish to foreigners] / Fatma Zeynep Koşucu  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
140 s.  
 
Özet 
Günümüzde yabancı dil öğrenmenin; insanlık değerlerinin paylaşımı ve kültürler 
arası bildirişim açısından önemi yadsınamaz. Bu bağlamda Türkçeyi yabancı dil 
olarak 
öğrenenler de kuşkusuz bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Karşılaşılan 
zorluklardan biri de ulaçların öğretilmesidir. Bu tez çalışmasında yabancılara Türkçe 
öğretimi bağlamında ulaçlar; Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’ nde yabancılara Türkçe öğretirken kullanılan 
HİTİT 1- 2-3 kitapları esas alınarak incelenmiş ve öngörülen dil düzeylerine uygun 
olup olmadıkları irdelenmiştir. Ulaçların düzeylere göre öğretiminde kullanılan 
alıştırmaların, okuma ve dinleme metinlerinin dil öğretme amacına yönelik 
uygunlukları değerlendirilmiştir. 
 
 
 
The importance of learning a language appraised from the angle of sharing 
humanitarian values and intercultural communication cannot be denied in today's 
world. In this context those who learn Turkish as a foreign language would 
certainly face some difficulties during this process. One of the difficulties that would 
be 
faced is teaching gerunds. In this thesis, gerunds have been scrutinized within the 
context of teaching Turkish to foreigners, based on the books: Hitit 1-2-3 which are 
used to teach Turkish to foreigners, by Ankara University Turkish and Foreign 
Language Research and Application Center (TOMER) to find out whether they are 
suitable or not according to projected language levels. The suitability of reading 
and comprehension texts used in teaching gerunds and the exercises that have been 
implemented in each course level, have been evaluated according to the 
purpose directed towards teaching a language.  
 
 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Fatma%20Zeynep%20Ko%C5%9Fucu
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Nil%C3%BCfer%20Tapan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
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6 
214628 
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Avrupa ortak 
dil kriterleri sorunsalı [Problematic of common European 
framework in the concept of teaching Turkish as foreign 
language] / Elif Durak  
 
Danışman: Prof. Dr. Tülin Polat  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
p166 s.  
 
Özet 
Günümüzde teknolojik ve sosyal alanlarda yasanan hızlı değismeler yasamın her 
alanında olduğu gibi dil alanında da yeniden yapılanmalara yol açmıstır. 
Bu çalısmada Avrupa’da yabancı dil öğretimi bağlamında gerçeklesen gelismeler 
ısığında Avrupa'da Türkçe öğretimi konusu ele alınmıstır. Türkçe'nin Avrupa'daki 
öğretimine iliskin durumuna yönelik değerlendirmeler bu çalısma kapsamında 
öncelikle 
öğrenci boyutuyla, daha sonra kurumsal boyutta ve öğretmen boyutuyla irdelenmis ve 
Londra Elizabeth Garrett Anderson Okulu'nda Türkçe dersi alan öğrencilerin 
görüsleri ile 
T.C. Büyükelçiliği Londra Eğitim Müsaviri Vekili ve bazı Türkçe öğretmenleriyle 
yapılan söylesiler veri kaynağı olarak kullanılmıstır. 
 
 
ABSTRACT 
Today, the rapid changes in social life and technology necessitate the 
reconstruction of the language field like many other fields. 
In this study, the subject, Turkish Teaching in Europe is discussed in the light of the 
developments in foreign language teaching in Europe. Teaching of Turkish in Europe 
is 
studied throughout its three dimension: firstly student, teacher and institute. The 
wievs of 
the students who take Turkish lessons in Elizabeth Garrett College, the interviews 
with 
London National Education Counselor and with the Turkish teachers are used as data 
source.  
 
 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Elif%20Durak
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==T%C3%BClin%20Polat
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
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7 
214930 
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası etkileşim 
odaklı yaklaşım uyarınca metin çalışmaları [Text studies in 
accordance with the approach focused on intercultural 
methods of teaching Turkish as a foreign language] / Filiz 
Pehlivan  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
116 s.  
 
Özet 
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı 
Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları” adlı tez çalışmasında, Hakan YILMAZ 
tarafından yazılmış bulunan ve DİLMER’de ders kitabı olarak okutulan Türkçe 
Okuyorum 1, 2, 3 metin kitapları çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
metinlerle kültürel öğelerin aktarımı irdelenmiştir. 
Bu çalışma esnasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültüre 
etkileşim, kültür aktarımı, kültür aktarımı yöntemleri, metin sunuşları, metin 
alıştırma biçimleri üzerinde durulmuş ve metinlerle ilgili uygulama çalışmalarına yer 
verilmiştir. 
 
 
 
In my this master thesis titled “Text Studies in Accordance with the Approach 
Focused on Intercultural methods of Teaching Turkish as a Foreign Language”, the 
quotation of cultural elements has been researched within the context of “ Teaching 
Turkish as a Foreign Language”, as seen in the texts of Türkçe Okuyorum 1, 2, 3 text 
boks written by Hakan YILMAZ, and used by the Dilmer Turkish Language 
Teaching Center. 
Particular attention has been given to cultural interaction, cultural quotation 
with its methods, presenting texts and sample exercises on texts. In addition, applied 
practical exercises have been mentioned in the texts.  

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Filiz%20Pehlivan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Filiz%20Pehlivan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Nil%C3%BCfer%20Tapan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
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8 
214943 
 

‘Hitit Ders Kitapları’ örneğinde yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve 
değerlendirici bir bakış [Ananalytical and evaluative look at 
the process ef culture transfer in teaching Turkish as a forign 
language in Hitit Maincourse Series] / Nilüfer Ülker  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
174 s.  
 
Özet 
Günümüzde yabancı dil ögretiminde iletisime verilen önem gitgide 
artmaktadır. Yabancı bir dili ögrenmek için sadece o dilin kelime ve dilbilgisi 
yapılarını ögrenmek yeterli degildir. Dil ve kültür arasındaki yakın iliski, bir dile o 
dilin kültürünü ögrenmeden egemen olunamayacagı gerçegini ortaya koymaktadır. 
Yabancı dil ögretimi için kullanılan ders kitaplarının da bu dogrultuda yazılarak 
kültür aktarımı yoluyla ögrencilerin kültürel farkındalıgını artırması ve farklı olana 
karsı hosgörüyle yaklasmalarını saglayarak iletisim becerilerini gelistirmesi 
beklenmektedir. Bu çalısmada, yabancılara Türkçe ögretimi baglamında ders 
kitaplarında kültür aktarımı Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Arastırma ve 
Uygulama merkezi TÖMER’de kullanılan Hitit serisi kitapları esas alınarak belirli 
ölçütlere göre incelenmis ve degerlendirilmistir. 
 
 
 
Communication in foreign language teaching is gradually attached more 
importance in today’s world. Mastering the vocabulary and grammatical structures of 
a particular language is not sufficient to learn a foreign language. The close 
relationship between language and culture reveals the fact that it is impossible to 
master a language without learning its culture. Therefore, the coursebooks used for 
teaching a foreign language are expected to be written in such a way that will 
improve students’ communication skills by raising their cultural awareness and 
helping them develop a kind of tolerant attitude towards the different via culture 
transfer. In this study, culture transfer through textbooks has been analysed and 
evaluated following certain criteria within the context of teaching Turkish to 
foreigners based on ‘Hitit’ series, which are used in Ankara University Turkish and 
Foreign Languages Research and Application Center, TÖMER.  
 
 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Nil%C3%BCfer%20%C3%9Clker
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Nil%C3%BCfer%20tapan
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
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9 
262618 
 

Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının oluşturmacı 
kuramın ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi [Evalution of 
the Turkish as foreign language coursebooks according to the 
constructivist criterias] / Onur Zenk  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevinç Hatipoğlu  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Oluşturmacılık=Constructivism - Oluşturmacı öğretim=Constructivist instruction - 
Yabancı dil=Foreign language - Yabancı dil eğitimi=Foreign language education - Yabancı Dil 
Öğretim Modeli Tercih Ölçeği=Foreign Language Teaching Model Preferential Scale - Yabancı dil 
öğretimi=Foreign language learning -  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
207 s.  
 
Özet 
 
Dünyada ortaya çıkan yeni gelişmeler, pek çok yeni gereksinim yaratmıştır. Eğitim 
sistemleri de bu gereksinimleri karşılayabilmek için değerler dizgesini tartışmakta ve 
yeni değerler dizgesi oluşturmaya çalışmaktadır. Eğitimdeki geleneksel yaklaşımlar 
ortaya çıkan sorunları çözmekten uzak görünmektedir. Bu bağlamda oluşturmacılık 
bilgiyi ve öğrenmeyi açıklayan kuramları ile sınıf ortamına, öğreten ve öğrenen 
rollerine ilişkin iddialarıyla bu sorunları çözmeye aday olabilecektir. Bunun yanında, 
Yabancı Dil Olarak Türkçe alanı da bir oluşum süreci yaşamaktadır. Oluşturmacılık 
yaklaşımı bu sürece her alanda katkı yapabileceği gibi, bugün eksikliği hissedilen 
genel olarak Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretim materyallerine, özel olarak da ders 
kitaplarına yeni bir bakış açısı getirebilecektir. Bu amaçla çalışmamızda Yabancı 
Dilim Türkçe 2 isimli ders kitabı oluşturmacı ölçütlere göre değerlendirilmiş ve örnek 
araştırma alanı ile öneriler hazırlanmıştır. 
 
 
Recent devolopments emerged in the world, have created lots of new needs. In order 
to provide these needs, education systems has been discussing the paradigms and 
trying to construct new paradigm. The traditional approaches in education are seen far 
away of solving the emerging problems. In this context, constructivism will be able to 
be a candidate to solve these problems, with its theories that clarify knowledge and 
learning and its claims for the classroom atmosphere, teacher and learner roles. 
Beside this, Turkish as a Foreign Language field has been experiencing a construction 
process. Constructivist approach, both will be able to aid this process in all titles and 
produce a new perspective, generally in materials of teaching Turkish as a Foreign 
Language, particularly in coursebooks whose deficiencies have been perceiving 
nowadays. Therefore Yabancı Dilim Türkçe 2 coursebook has been analysed and 
evaluated according to the constructivist criterias and sample research subjects and 
proposals have been prepared. 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Onur%20Zenk
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Sevin%C3%A7%20Hatipo%C4%9Flu
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Olu%C5%9Fturmac%C4%B1l%C4%B1k%20Constructivism
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Olu%C5%9Fturmac%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Fretim%20Constructivist%20instruction
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20Foreign%20language
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http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Foreign%20language%20learning
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklılık üzerine 
uygulamalı bir çalışma [An applicable study on task based 
teaching in teaching Turkish as a foreign language] / Bahar Akbal  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Binnur Erişkon Cangil  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - 
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
250 s.  
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Eylem ve ad olarak kullanılan ve Türkçe sözlükte bulunmayan 
öbekler ve bunların Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretimindeki yeri [Phrases which are used as verb and noun 
and does not exist in Turkish dictionary and their importance 
in the education of Turkish as a foreign language] / Zeki Doğan 
Koreli  
 
Danışman: Prof.Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim  
Dizin Terimleri: Birleşik kelimeler=Compounds - Kelime öğretimi=Vocabulary learning - 
Deyimler=Phases - Öğretim araçları=Education materials  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
173 s.  
Özet 
Bu çalışmada, eylem ve ad olarak kullanılan ama Türk Dil Kurumu’nun Türkçe 
Sözlük’ünde sözlüksel bir birim olarak bulunmayan öbekler belirlenmiştir. Bu 
öbeklerin Türkçe Sözlük’te, neden bulunması gerektiği tartışılmış, öbekler, biçimsel 
ve anlamsal özelliklerine göre irdelenmiştir. 
Çalışmanın ilk bölümünde dilin tanımı ve önemi konusunda yaklaşımlar ve 
değerlendirmeler belirtildikten sonra, dilin ulusal işlevi ve kültür ile arasındaki sıkı 
bağlar ortaya koyulmuştur. Yine bu bölümde, sosyo-kültürel hayattaki ve 
teknolojideki gelişmelere bağlı olarak dilin de gelişebilme ve değişebilme özelliği 
tartışılmıştır. Sözcükselleşmenin evrelerine, diller arası sözcük alışverişinin 
sözvarlığına etkilerine ve buna bağlı olarak oluşan yeni sözcüklere değinilmiş, 
Türkiye’deki sözlükçülük çalışmalarının tarihine inilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünün ilk aşamasında, öbek yapı ya da bileşik sözcük 
konusunda tanım geliştirenlerin yaklaşımları ele alınmıştır. Bu bölümde, sorunun da 
ortaya konulmasına ve tartışma zemininin sağlanmasına yardımcı olunması açısından 
geleneksel ve çağdaş dilbilgisindeki yaklaşımlar bir arada açıklanmıştır. İkinci 
aşamada, yine tek sözcük olarak ele alınıp incelenen kalıplaşmış öğeler ile kalıp 
sözler (ilişki sözleri) irdelenmiştir. Üçüncü aşamada ise deyimler ve deyimleşmenin 
evreleri saptanmıştır. Özellikle deyimlerde görülen anlamsal değişimler ve 
yananlamlaşma olgusunun, bu çalışma için belirlenen sözlüksel birimlerle benzer 
özellikler sergiledikleri ortaya çıkarılmıştır. 
Çalışmanın üçüncü bölümünde öbek yapılar biçimindeki yeni sözcüklerin 
belirlenmesinde izlenilen yollar ve veri tabanı açıklanmıştır. Sorun ortaya konulup 
tartışılırken bu öbek yapıların neden birer sözcük oldukları üzerinde durulmuştur. 
Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, bu öbek sözcüklere, Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretiminde de yer verilebileceğine değinilmiş, bu sözcükleri ilgilendiren 
alıştırmalar yabancı dilde dilbilgisi ve sözcük öğretimiyle ilgili yaklaşımlar 
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http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Deyimler%20Phases
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=%C3%96%C4%9Fretim%20ara%C3%A7lar%C4%B1%20Education%20materials
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verildikten sonra gözler önüne serilmiştir.  
 
Phrases which are used as verb and noun but are not included in Turkish Dictionary 
(Turkish Language Association) are identified in this study. It is discussed why these 
phrases should be included in Turkish Dictionary and they are examined according to 
their morphological and semantic features. 
In the first part of the study, after the approaches and evaluations to the definition and 
the importance of the language are explained, the close relationship of the language 
between the national function and culture is expressed. It is also discussed that the 
language has the features of change and develop based upon the developments in 
technology and socio-cultural life. The phases of the Lexicalization, the effect of 
inter-languages word borrowings for the vocabulary and new words which occur in 
accordance with these are discussed and the history of the lexicography is retraced. 
In the first phase of the second part, the approaches of those who develop definitions 
on the issue of phrase structure or compound word are carried out. In this part, the 
traditional and contemporary approaches are explained together in order to put out the 
problem and provide a discussion platform. In the second phase, stereotyped words 
(function word) alongside with the stereotyped components that are carried out as a 
one word are studied. In the third phase, idioms and the phases of idiomization are 
identified. Meaning changes and connoted meanings which are observed especially in 
idioms are observed to display similarities with lexical units which are chosen for this 
study. 
In the third part of the study, methods and data base that are used to determine the 
new word in the form of phase structure are explained. While the problem is put out 
and discussed, the issue of why phrase structures are single words is also carried out 
In the fourth part of the study, it is told about that phrase structures may be used in 
education of the Turkish as a foreign language and the studies which are related to 
these words are displayed after the approaches which are related to education of 
grammar and lexicon in foreign language are explained. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için kiplik öğretimi 
üzerine materyal geliştirme [Developing funtional materials 
for teaching Turkish modality to the students learning Turkish 
as a foreign language] / Mine Sultan Hacıömeroğlu  
 
Danışman: Prof.Dr. Lütfiye Oktar  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Eğitim=Education - Öğretim=Teaching - Materyal geliştirme=Material development  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
154 s.  
 
Özet 
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için kiplik öğretimi üzerine işlevsel materyal 
geliştirmeyi amaçladığımız bu çalışma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır: 
1.Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve 
{-mAlI} öğretilirken kullanılacak işlevsel materyal nasıl olmalıdır? 
i)iletişimsel yaklaşımın Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve {-mAlI} öğretimine 
yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir? 
ii)göreve dayalı yaklaşımın Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve {-mAlI} 
öğretimine yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir? 
iii)bilgisayar destekli öğretim tekniğinin Türkçe kiplik belirticileri {-Abil} ve 
{-mAlI} öğretimine yönelik işlevsel materyal geliştirilmesindeki rolü nedir? 
Çalışmada dil öğretimine işlevsel yaklaşımlar, dilbilgisi öğretimine yaklaşımlar, 
yabancı dil öğretim teknikleri ve yabancı dil öğretiminde kullanılan materyal 
örnekleri incelenerek, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanabilecek 
işlevsel materyal örnekleri tasarlanmıştır. 
İşlevsel materyal geliştirme hedeflenen bu çalışmada, örnek ders materyalleri dilsel 
işlevselliğin yanı sıra, hem öğretmen hem de öğrenci için kullanım kolaylığı 
sağlaması ve herkesin kolaylıkla ulaşıp bireysel öğrenmeler ve tekrarlarda 
yararlanabilmesi için, bilgisayar destekli öğretim tekniği ile bilgisayar ortamında 
geliştirilmiştir.  
 
This study aims to develop functional materials for teaching Turkish modality 
markers {-Abil} and {-mAlI} to the students learning Turkish as a foreign language. 
In order to achieve this purpose, the present research attempts to find answers to the 
following questions: 
1. How should the functional material be designed for teaching modality markers 
{-Abil} and {-mAlI} to the students learning Turkish as a foreign language? 
i) What is the role of communicative approach in developing functional materials for 
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teaching modality markers {-Abil} and {-mAlI} to the students learning Turkish as a 
foreign language? 
ii) What is the role of task-based approach in developing functional materials for 
teaching modality markers {-Abil} and {-mAlI} to the students learning Turkish as a 
foreign language? 
iii) What is the role of computer-based technique in developing functional materials 
for teaching modality markers {-Abil} and {-mAlI} to the students learning Turkish 
as a foreign language? 
The present study examined the communicative approaches to foreign language 
teaching in general and to teaching grammar in particular in an effort to develop 
functional materials for teaching Turkish as a foreign language. 
In this study which aims to develop functional material for teaching Turkish as a 
foreign language, the materials are designed by employing computer-based technique 
to help both teachers ans students due to the fact that they are easily accessable both 
for teachers to use in the classroom and for students to study individually outside the 
classroom.  
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Yabancılar için temel Türkçe sözcük varlığının oluşturulması 
[Preparing the main vacobulary of Turkish for foreigners] / 
Ufuk Aşık  
 
Danışman: Prof.Dr. Veli Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim - Türk Dili ve Edebiyatı  
Dizin Terimleri: Sözlükbilim=Dictionaries - Sözcükbilim=Lexicons - Türkçe=Turkish  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
551 s.  
 
Özet 
Yabancı dil ögretiminde okuma, yazma, konusma ve dinleme becerilerinin 
gelisebilmesi için sözcük ögretiminde dogru yöntemleri kullanmak kadar dogru 
belirlenmis sözcükleri ögretmek de önemlidir. En kısa zamanda dogru sözcükleri 
ögretmekle yabancı dil olarak Türkçe ögretiminde basarı oranı yükselecektir. 
Yabancı dil ögretiminde dogru sözcükleri belirlemek için dogal dilin teknoloji 
destekli islenmesi üzerine yapılan çalısmaların sayısı artmıstır. Yazılı dilin, kurulu 
yapılardan olustugu düsünülürse, sözlü dilin sıklık çalısması ile yabancı dil 
ögretiminde belirlenen sözcükler, günlük hayatı daha iyi yansıtacaktır. Sözlü dilin 
sözcük sıklıgı üzerine çalısıldıgı için, çalısmamız sonucunda belirlenen sözcükler 
yabancı dil olarak Türkçe ögrenen kisinin konusma becerisine daha çok katkı 
saglayacaktır. 
Bu çalısma, yabancı dil olarak Türkçe ögrenen yabancı ögrencilerin hangi sözcükleri 
ögrenerek sözcük ögreniminde daha basarılı olabilecegini uygulamalı arastırma 
yöntemiyle saptamayı amaçlamaktadır. Bu amaç dogrultusunda öncelikle sözlü dilden 
toplamıs oldugumuz verileri bilgisayar ortamına aktardık. Bilgisayar ortamındaki 
verilerin ne sıklıkta kullanıldıgını belirleyerek sözlü Türkçenin sözcük sıklıgına 
ulasmıs olduk. 
Arastırmamızda degisik uzamlardan alınan 3 dakikalık, 1000 tane ses kaydı 
kullanılmıstır. Bu süre içerisinde kullanılan 304.479 sözcük üzerinde sıklık çalısması 
yapılmıstır. Sözlü Türkçe’yi temsil eden ortamlardan alınan veriler ile sözlü 
Türkçe’nin sözcük sıklıgını belirleyerek yabancı dil olarak Türkçe’nin ögretiminde 
öncelik verilmesi gereken sözcüklerin hangileri oldugu sorusunu yanıtlamaya çalıstık.  
 
In foreign language teaching, in order to develop reading, writing, speaking and 
listening skills, it is important to teach well-chosen vocabulary and use suitable 
methods in vocabulary teaching. By teaching proper vocabulary items in a short time, 
the rate of achievement in teaching Turkish as a foreign language will surely increase. 
The number of the studies on teaching language with technology- based methods 
through determined vocabulary for foreign language teaching has increased so far. As 
written language consists of structures and determined vocabulary, foreign language 
teaching by the study of spoken language frequency will reflect real life more 
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realistically. The output vocabulary of this study will contribute to speaking skills of 
Turkish as a foreign language learner since this specific study is conducted on 
frequency of spoken language. 
The study aims to determine by learning which vocabulary items the learners’ of 
Turkish as a foreign language will be more successful. For this purpose, data collected 
from spoken language patterns are transmitted to computer software. Then, the study 
is ended up with frequency of Turkish words by assessing how often the data is used. 
In this study, 1000 voice records, taken from 3 different experts, each lasting 3 
minutes, are used. A frequency study is conducted on 304.479 words in this period. 
With data collected from environments representing spoken Turkish and determining 
frequency of spoken Turkish, we try to give an answer to the question of priority of 
which vocabulary should be presented in teaching Turkish as a foreign language.  
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma becerisini 
geliştirme yolları [The method of improving reading skill in 
teaching Turkish as a foreign language] / Mehmet Aygüneş  
 
Danışman: Prof.Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dilbilim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
341 s.  
Özet 
Bu çalışmanın amacı; Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi üzerine 
hazırlanan kitapların okuma becerilerine ilişkin bölümlerini değerlendirmek ve 
bu değerlendirmeler ışığında örnek okuma üniteleri sunmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle “okuma 
ünitelerini/etkinliklerini değerlendirmeye yönelik kontrol listesi” 
oluşturulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili kitapların okuma 
becerilerine yönelik bölümleri hem bu kontrol listesindeki ifadeler hem de ilgili 
bölüme ilişkin gözlemler ve sayısal veriler ışığında incelenmeye çalışılmıştır. 
Bu incelemelerde şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kitaplarda metin türü olarak 
en çok diyalog kullanılmaktadır ve farklı türde metinlere yeterince yer 
verilmemektedir. Kitaplardaki okuma becerilerine ilişkin bölümlerde girdi biçimi 
olarak en çok doğal olmayan metne yer verilmektedir. Ancak bu girdilerin 
gerçek yaşamdaki durumlara benzetilmesinde kimi sorunlar bulunmaktadır. 
Metinlerin konuları gerçek yaşamdaki durumlara kısmen uygundur. Metinlerin 
konuları genel olarak ilgi çekici değildir. Diyalog biçimindeki metinlerin 
bağlamsal özellikleri yeterince açık değildir. Metinlerin okunabilirlik düzeyleri 
genel olarak hedef grubun düzeyine uygundur. Metinlerin içeriksel özellikleri ve 
sunuluş biçimleri geliştirilebilir niteliktedir. Kitaplarda okuma öncesi ve sırasına 
ilişkin etkinliklere yer verilmemektedir. Kitaplarda okuma sonrasında ise, metni 
anlamlandırmaya yönelik kısa yanıtlı sorular yer almaktadır. Okuma sonrası 
etkinliklerde okuma becerilerini geliştirecek nitelikte etkinlikler yeterince yer 
almamaktadır. Metinleri anlamaya yönelik olarak büyük oranda kısa yanıtlı 
soruların kullanıldığı görülmektedir. Kitapların okuma becerilerine ilişkin 
bölümlerindeki etkinlikler bilişsel olarak büyük oranda bilgi ve kavrama 
basamaklarını tetiklemektedir. 
Bu çalışmada yapılan belirlemeler doğrultusunda seyahat ve sağlıklı 
yaşam konuları üzerine iki örnek tema önerilmiştir. Bu temalar hazırlanırken 
okuma becerisinin geliştirilmesinde önemli olan durumlar ve Türkçenin ikinci 
dil olarak öğretimi ile ilgili kitapların okuma becerilerine ilişkin bölümlerindeki 
olumlu ve olumsuz yönler dikkate alınmıştır.  
 
The objective of this study is to evaluate the section of the books related to 
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reading skills about teaching Turkish as a foreign language, and to present the sample 
reading units with the helping of these evaluations. 
In this study, firstly, “the control list for evaluating reading units/activities” is 
formed. The sections related to reading skills about Teaching Turkish as a second 
language are tried to examine in the light of both the statement in the control list and 
the observations and numerical datum related to section. 
These outcomes are found in this study: Dialogues are mostly used as a text type 
and variant types of text are not placed in the books. In the section related to reading 
skills, unnatural text is mostly placed. However there is some problem in the imitating 
with the situation in real life. The topics of the text are partially suitable for the 
situation in real life. The subjects of the text are generally uninteresting. The 
contextual features of dialogue texts are not clear enough. The level of the text is 
suitable for the target group. To improve the text features related to the context and 
the form of presentation are possible. Pre-reading and reading activities are not given 
place in the books. 
However, there are some short answered questions for after reading. The activities 
after reading do not contain the activities that improve the reading skill. It is seen that 
the short-answered questions are mostly used in understanding the text. The activities 
in the section related reading skill trigger cognitively the level of knowledge and 
comprehension. 
In the light of these designations, two sample subjects are suggested for traveling 
and healthy life. The significant situations in the improving of reading skill and the 
negative and positive aspect of the related section of the books in teaching Turkish as 
a second language are considered during the preparation of these subjects  
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Danışman: Prof.Dr. Veli Doğan Günay  
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Onaylandı 
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Özet 
Toplumların iletisim kurmak amacıyla dile ihtiyaç duyması yabancı dil 
öğrenmeye yönelik talebi gün geçtikçe artırmaktadır. Bu eğilimin bir yansıması da, 
ana dilimiz Türkçeyi öğrenmeye yönelik giderek artan ilgidir. Avrupa dillerini 
öğretmek için çok sayıda kitap, sözlük, ders ve çalısma kitapları, dinleme kasetleri ve 
görsel materyal bulunmasına karsın Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğretmeye 
yardımcı olabilecek kaynak sayısı oldukça sınırlıdır. 
Türkçeyi yabancılara öğretmek amacıyla 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Anabilim Dalı; bu alandaki eksiklikleri gidermek, kaynak olusturmak, dilimizi 
yabancılara ve yurt dısında yasayan üçüncü kusak bireylere öğretmek amacını 
gütmektedir. 
Bu çerçevede yapılan bu çalısmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine 
yönelik kaynak olusturulması amaçlanmaktadır. Çalısmanın kapsamı, yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde “simdiki zamanın metinlerle öğretimi” olarak 
belirlenmistir. Bu kavramın öğretiminde, dersin sunumu sırasında öğretmene yön 
gösterecek ders notlarına ve metinlere, ayrıca verilen yapıyı pekistirmeye katkıda 
bulunacak farklı seviyelerdeki etkinliklere yer verilmistir. Konusma anını, genis 
zamanı ve gelecek zamanı ifade etme için kullanılan üç ayrı isleve sahip olan simdiki 
zamanın, bu islevlerinin öğretimi için ayrı ayrı materyaller gelistirilmistir.  
 
Nations’ need of a language for communication increases the demand for 
learning a foreign language . The reflection of this is the gradually rising interest in 
learning our mother tongue Turkish. Although there are a great number of books, 
dictinaries, students’ books and workbooks, listening cassettes and visual aids to teach 
a European language, the number of materials to teach Turkish as a foreign language 
is limited. 
The aim of Teaching Turkish as a Foreign Language department at the Institute of 
Educational Sciences, founded in 2004 at Dokuz Eylul University, is to make up for 
the deficiency in this realm, to provide sources and to teach our mother tongue to 
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foreigners and to the third generation of Turkish people living abroad. 
The designed objective of this study is furnishing the department of Turkish as a 
Foreign Language with a variety of sources. This study has been devised to “teach 
Present Continuous Tense through reading texts”. In this study, guidelines and texts 
for teachers as well as activities for different levels that will contribute to practising 
the tense are used to teach Present Continuous Tense. In order to teach Present 
Continuous tense which is used to express the moment of speaking, present tense and 
future tense, various materials have been developed  
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Bu çalışmanın amacı, betimleyici metinleri ayrıntılı olarak incelemek, betimleyici 
metinlerin dilsel özelliklerini belirleyerek yabancılara Türkçe öğretimine yönelik 
sözcük öğretimi alanında malzeme hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda betimleyici 
metinlerin içerdikleri dilsel yapılar incelenmiş ve betimlemenin işlevi, yöntemi ve 
diğer özellikleri kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. 
 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine betimleyici metinleri kullanarak malzeme 
hazırlayabilmek için yabancı dil öğretiminde metin seçimi ve metin kullanımı 
konuları ele alınarak değerlendirilmiştir. Uygulamaların belirli bir yaklaşım 
çerçevesinde gelişmesi için iletişimsel yaklaşım genel özellikleriyle sunulduktan 
sonra bu yaklaşımda metin kullanımına ve sözcük öğretiminin nasıl ele alındığına 
değinilmiştir. 
 
Betimleyici metinlerin içerdiği dilsel yapıların incelenmesi sonucunda şu yapıları 
yoğun olarak kullandıkları belirlenmiştir: Niteleme sıfatları, yer belirten sözcükler, ad 
tümceleri, eksiltili tümceler ve ikilemeler. Bu yapılardan sözcük öğretimine uygun 
görülen niteleme sıfatlarına ve yer belirten sözcüklere ve betimleme nesnesinin kendi 
sözcüksel alanına yönelik, yabancı dil öğretiminde metin kullanım ölçütleri göz 
önünde bulundurularak ve iletişimsel yaklaşımın kullandığı teknikler kullanılarak 
malzemeler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
The purpose of this study is to analyse the descriptive texts in a detailed way and to 
provide some materials in teaching words to foreigners who learn Turkish by 
identifying the linguistic characteristics of the descriptive texts. For this purpose, the 
linguistic structures have been scrutinised, and the function of description its method 
and other characteristics have been comprehensively tried to analyse. 
In order to provide materials by using descriptive texts in teaching Turkish as a 
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foreign language, the selection of a text and the usage of a text in teaching a foreign 
language have been gauged. After proposing communicative approach in a general 
sense to proceed the approaches in a methodical way, how to use a text and how to 
teach words in this approach have been explained. 
As a result of the analysis of the linguistic structures in descriptive texts, the 
following structures have been identified to exist mostly: qualifying adjectives, place 
words, noun clauses, reduced clauses and reduplications. Some materials from these 
structures which are directed to the qualifying adjectives, place words and the word 
sphere of the descriptive object itself which are appropriate in teaching words have 
been tried to develop by employing the techniques which are used by communicative 
technique taking the assessments of the texts in foreign language teaching into 
consideration.  
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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere ortaçlaştırma belirticilerinin öğretimi 
sırasında kullanılacak malzemenin hazırlanması üzerine çalışılmıştır. 
Türkçenin dilbilgisi yapısının açıklanmasında sorunlu görülen ve üzerinde çalışmalar 
yapılan konulardan başlıcası Türkçedeki ortaçlı yapılardır. Ortaçlı yapılar Türkçeyi 
yabancı dil olarak öğretme alanında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güçlük 
çektiği bir konu olarak görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de 
Türkçede bir ekin birden fazla işlev yüklenebilmesidir. Ortaçlaştırma üzerine yapılan 
çalışmalarda ortaçlaştırma belirticilerinin işlevleri saptanmaya çalışılmıştır. Ancak bu 
çalışmalardan elde edilen bulgular göz önüne alınarak Türkçede ortaçlı yapıların 
öğretimine ilişkin işlevsel malzeme hazırlama konusunda yapılacak çalışmanın 
yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında büyük bir eksikliği dolduracağı 
kanısına varılmıştır.  
Bu çalışmada -An, -DIK, -AcAK ve -mIş ortaçlaştırma belirticileri temel alınarak 
Türkçede ortaçlı yapıların hangi işlevleri yüklendiği üzerinde durulmuş ve 
öğrencilerin bu konudaki iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim 
malzemeleri üretmek amaçlanmıştır.  
Türkçede ortaçlaştırma belirticilerinin öğretiminde iletişim temel alınmalıdır, çünkü 
bu belirticilerin kullanımsal özelliklerini ancak kullanıldıkları bağlamda çözümlemek 
mümkündür. Bu yapıların kullanıldıkları bağlamda hangi iletişimsel gereksinimi 
karşılamak için kullanıldıkları büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada 
yabancı dil öğretimine "iletişimsel yaklaşım" temel almıştır. Bu yaklaşım 
doğrultusunda "göreve dayalı öğrenme" yaklaşımı da çalışmanın hedefi olan işlevsel 
malzeme geliştirilmesinin dayanağını oluşturmuştur. 
Ortaçlaştırma belirteçlerinin kullanımsal farkları bağlamda belirlendiğinden bu 
çalışmada ortaçlı yapıların işlevlerini öğretmek için söylem-temelli çözümleme 
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda -An, -DIK, -AcAK ve -mIş 
ortaçlaştırma belirticilerine yönelik bağlam odaklı ders malzemesi tasarlanmıştır. 
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In this study it’s aimed to prepare lesson materials for teaching participle suffixes to 
the students learning Turkish as a foreign language. 
One of the most problematic and studied subjects in Turkish grammar is the relative 
clauses. It’s thought that while learning Turkish as a foreign language, relativization 
is a difficult subject not only for the students, but also for the teachers. One of the 
main reasons of this is the possibility of having more than one function in one suffix 
in Turkish. The studies on relative clauses in Turkish have aimed to clarify the 
functions of participle suffixes. When the results of this studies are considered, it’s 
seen that a study on preparing functional materials for teaching relative clauses in 
Turkish will fill a big gap on the field of teaching Turkish as a foreign language.  
In this study, the functions of relative clauses are focused on the basis of relative 
clauses formed with -An, -DIK, -AcAK ve –mIş and it is aimed to develop teaching 
materials helping students to improve their communicative skills.  
Communication should be the focus of teaching relative clauses in Turkish, because it 
is only possible to clarify the functions of these suffixes in contexts they are used. It is 
very important to know which communicative need they are meeting in the contexts 
they are used. So, this study is based on “Communicative Approach”. And “Task-
Based Learning” is considered while developing functional materials. 
Because the relative clauses have lots of differences in use, discourse – based analysis 
is used to teach the functions of relative clauses. According to this method, lesson 
materials focused on context to teach participle suffixes -An, -DIK, -AcAK ve -mIş 
are prepared. 
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Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için yapılarının ve 
işlevlerinin oldukça karmaşık olduğunu düşündüğümüz Türkçe koşullu tümcelerin 
öğretimi üzerine göreve dayalı öğrenme ve öğretme modelini temel alarak malzeme 
hazırlamaktır.  
Amacımıza ulaşabilmek için öncelikle dil öğretimine işlevsel yaklaşımlar, dilbilgisi 
öğretimine yaklaşımlar, yabancı dil öğretme yöntem ve teknikleri ve yabancı dil 
öğretiminde kullanılan malzeme örnekleri ele alınarak incelenmiş, daha sonra 
Türkçede koşullu tümcelerin ne olduğu ele alınmış, bu yapıyı öğretirken göreve 
dayalı hazırlanan malzemelerin nasıl olması gerektiği tartışılmış ve Türkçenin yabancı 
dil olarak öğretiminde kullanılabilecek göreve dayalı malzeme örnekleri 
tasarlanmıştır.  
Bu doğrultuda hazırlanan ders malzemelerinde erek yapının öğrencilere 
aktarılabilmesi için görevlerden yararlanılmış, öncelikle örtük öğrenme yoluyla daha 
sonra da açık öğrenme yoluyla öğrencilere erek yapı sunulmuştur.  
Yabancı dil olarak Türkçe koşullu yapıların öğretimi için tasarlanan göreve dayalı 
malzemelerimiz orta ileri seviyedeki dil öğrencileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
Çalışmada tasarlanan görevlerin gerçek öğretme ortamlarında değerlendirilmesi daha 
sonraki çalışmalara bırakılmıştır.  
 
This study aims at applying task-based learning and teaching to the development of 
materials to teach Turkish conditionals to the students learning Turkish as a foreign 
language.  
In order to achieve this purpose, after functional approaches to language teaching, 
foreign language learning methods and techniques, sample materials used in foreign 
language teaching, conditionals in Turkish are studied, task-based materials in 
teaching Turkish as a foreign language are prepared.  
In order to teach the target structure tasks are used by means of implicit and then 
explicit techniques.  
The materials developed for foreign learners to teach Turkish conditionals are 
prepared for intermediate language learners. The tasks designed and the materials 
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developed are to be evaluated and assessed in real teaching situations, which, in this 
study, are left to be realised in a further study.  
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İstek ve emir kiplerinin öğretimi [Teaching optative and 
imperative] / Fatmahan Sarıçiyil  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Duygu Öztin  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
115 s.  
 
Özet 
 
Yabancı dil öğretim süreci birden fazla bileşeni bir arada bulunduran çok boyutlu bir 
süreçtir. Bu bileşenlerden birisi de, o dilin dilbilgisi kurallarıdır. Yabancı dil 
öğretiminde dilbilgisi’nin yeri ve önemi yadsınamaz bir olgudur. Türkçe’nin yabancı 
dil olarak yeni bir alan olmasının yanında, dilbilgisi sorunlarının da dilbilim yöntem 
ve ölçütlerinden yararlanılarak ortaya konmamış olması, bu süreci daha da 
güçleştirmektedir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amacımız, yabancı dil olarak Türkçe 
öğrenen öğrencilerin öğrenme etkinliğini kolaylaştırma konusunda dilbilgisel 
katkılarda bulunmak ve öneriler getirmektir.  
 
Türkçede bulunan dilbilgisi sorunlarından birisi de istek ve emir kiplerinin 
öğretimidir. Geleneksel dilbilgisi kurallarına göre yazılan, gerek Türkçe’nin 
yabancılara öğretim kitaplarında, gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutulan Türkçe ders kitaplarında istek kipi’nin bütün kişi çekimleri- 
kullanılmamakla (ikinci ve üçüncü kişi çekimleri) birlikte- öğrencilere öğretilmekte 
ve öğrenme süreci yavaşlamaktadır. Buradan hareketle, çalışmamızda, istek ve emir 
kiplerinin geleneksel dilbilgisi kurallarına göre tanımı yapılıp, aynı zamanda 
işlevlerine göre betimlenmesini destekleyen görüşlere de yer verilmiş, ve bu iki kipin 
anlam-biçim-kullanım ölçütlerini temel alan iletişimsel yaklaşım yöntemine göre 
öğretilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu nedenle, çalışmamızda, öncelikle, yabancı 
dil öğretim yöntem ve yaklaşımları hakkında kuramsal bilgiler verilmiştir. Bu 
kuramsal bilgi ve yöntemlere dayanarak, istek ve emir kiplerinin öğretiminde, 
kullanılan dildeki yapıların öğretilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış, istek ve emir 
kiplerinin nasıl öğretileceği konusunda örnek ders planı verilmiştir.  
 
 
 
Foreign language teaching process is a multi dimensional process that resides in more 
than one compound.One of these compounds is the grammar rules.We can not ignore 
grammar rules in language teaching.In addition to turkish’s being in a new area in 
foreign language, some ignorance of grammatical problems maket his process 
harder.So,the aim of this study is to make people to learn foreign language easier by 
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providing them grammatical rules in turkish. 
 
One of the problems in teaching turkish is the teaching of optative mood and 
imperative mood. In the books that are written according to traditional grammar rules, 
or in the books that are studied in public school, we can not find all inflections of 
optative mood ( second and third person) so the teaching process becomes slow.So in 
our study, the definition of optative and imperative moods is made according to 
traditional grammar rules, their usage is shown and it is put forth that it is necessary to 
be taught with respect to communicative approach which is based upon meaning-
structure-usage criterion.With this reason, in our study;first theoretical information is 
given about foreign language teaching and methods and approaches.On the basis of 
these theoritical knowledge and methods, in teaching of imperative and optative 
moods,it is come through that it is necessary to teach the structures of current 
language and a sample of Schedule has been given. 
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Gülmece dergilerindeki dilsel ögelerin dil öğretimi açısından 
betimlenmesi [A descriptive study of language components in 
the humour magazines for language teaching] / Özgül Macit  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hanife Güven  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim - Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Gülmece dili=Hoour language - Avrupa Konseyi=Europe Council - Dil 
öğretimi=Language teaching -  
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2009 
207 s.  
Özet 
Avrupa Konseyi üye ülkelerde, dil öğretim/öğrenim sürecini ortak bir çerçevede 
toplama amacıyla Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni (Common European 
Framework of Reference for Languages: Teaching, Learning, Assesment) 
geliştirmiştir.  
Bu çalışmada Penguen ve Uykusuz adlı gülmece dergilerinden rastlantısal yöntemle 
seçilmiş toplam 10 sayı ele alınmıştır. Bu dergilerdeki tümce yapıları incelenmiş ve 
yüklem ardı konumlanan tümcelerdeki iletişimsel yetiler Diller İçin Avrupa Ortak 
Başvuru Metni’ ne göre betimlenmiştir. 
Bu sayede dil eğitiminde sadece dilsel yapılar değil, dil ile toplum arasındaki ilişki ve 
kullanımsal süreçlerin de göz önünde tutulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gülmece dergileri, dil öğretimi, dilsel ögeler, iletişimsel yetiler, 
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni 
 
 
The European Council in the member countries have assembled the language 
teaching/learning process in a common framework. As a result “Common European 
Framework of Reference for Languages: Teaching, Learning, Assesment (CEFRL)” 
has been developed. 
In this study, total ten (10) periodicals (numbers) of the popular humour magazines 
that are named Penguen and Uykusuz have investigated by the random selection 
method. In the mentioned humour magazines, the sentence structures have been 
examined and the communicative competences of the sentences that are inverted 
word-order have been described according to CEFRL. 
So, in this study it is aimed to considering the relationship between the language and 
the society and also pragmatic processes not only linguistic structures.  
Key Words: Humour magazines, language teaching, language components, 
communicative competences, CEFRL  
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İşlevsel dilbilgisi çerçevesinde Türkçedeki ilişkisel süreçlerin 
betimlenmesi [Description of relational processes in Turkish 
within the framework of functional grammar] / Emine Oflaz  
 
Danışman: Prof. Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim  
Dizin Terimleri: Dilbilgisi=Grammar - Dizgeci işlevsel dilbilgisi=Systemic functional grammar - 
İlişkisel süreçler=Relational processes - Türkçe=Turkish  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
184 s.  
 
Özet 
Halliday’in İşlevsel Dilbilgisine Giriş adlı kitabında da belirttiği gibi, dildeki anlamın 
temel bileşenleri işlevsel bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bakış açısına göre tüm diller 
düşünsel ve kişilerarası olmak üzere iki tür anlam etrafında örgütlenmiştir. Bu 
bileşenlere “üst-işlev” adı verilir.  
Bu üst-işlevler, tüm dillerde ortak olan iki genel amaç ile temsil edilirler: (i) etrafında 
olup bitenleri anlamlandırmak; (ii) dili kullanarak diğer insanlar üzerinde etki 
yaratmak. Amacı etrafında olup biteni anlamlandırmayı sağlamak olan dili ve buna 
bağlı olarak metni, anlamdan kopararak, yalnızca yapısal bir birim olarak düşünmek 
mümkün değildir. 
Dizgeci-İşlevsel Dilbilgisine göre, metin dilbilgisel değil anlamsal bir birimdir. 
Anlam “söz” yoluyla belirtilir ve sözler olmadan birinin bir metnin anlamına yönelik 
yorumunu açık hale getirmek mümkün değildir. Dizgeci-İşlevsel Dilbilgisi, dili –
düşünsel, kişilerarası ve metinsel olmak üzere- üç farklı boyutta aynı anda 
çözümlemeyi olanaklı kılmaktadır. 
Dizgeci-İşlevsel Dilbilgisi çerçevesinde Türkçede ilişkisel süreçleri betimlemeyi 
planladığımız bu çalışmanın temel araştırma soruları şunlardır: 
1) İlişkisel süreçler Türkçede hangi biçimlerde ortaya çıkmaktadır? 
2) Türkçede “ad tümcesi” olarak nitelendirilen tümce türünün ilişkisel süreçteki yeri 
nedir? 
3) Halliday’in ilişkisel süreçler çerçevesinde betimlediği süreçler ve eylemler 
Türkçedeki durumla ne oranda örtüşmektedir?  
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Sözcükler: Dizgeci-İşlevsel Dilbilgisi Kuramı, tümcenin temsilleştirilmesi, 
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geçişlilik çözümlemesi, ilişkisel süreçler, niteleyici ve özdeşleyici süreçler, türce ve 
değer ve ad tümceleri.  
 
As it is stated by Halliday in “An Introduction to Functional Grammar”, the 
fundemantal components of meaning in language are functional components. 
According to this perspective, all languages are organized around two main kinds of 
meaning; the ideational or reflective, and the interpersonal or active. These 
components are called “metafunctions”.  
Metafunctions are represented by two general purposes of all uses of languages: to 
understand the environment; and to act on the others in it. The third component is the 
textual metafunction, which is related with the other two.  
Because the first general purpose is to understand the environment, it is not possible 
to think of a text only in terms of its structure, without considering the meaning. 
According to the Systemic-Functional Grammar, the text is a semantic, not a 
grammatical one. The meanings are realized through wordings and without a theory 
of wording, there is no way of making explicit one’s interpretation of the meaning of 
a text.  
Systemic-Functional Grammar Theory makes it possible to analyse the text with its 
three dimensions –the ideational, interpersonal and textual- at the same time.  
Within the framework of Systemic Functional Grammar, this study aims to describe 
the relational processes in Turkish with these questions: 
1) How do the relational processes occur in Turkish? 
2) What is the relation between the nominal sentences –as a syntactic structure- and 
relational processes –as a functional process- in Turkish? 
3) In what other ways do the relational processes occur except for the nominal 
sentences? 
To make it possible to find answers to the primary investigation questions, “functional 
analysis, transitivity analysis and the “token and value” are used.  
 
 
Keywords: Systemic-Functional Grammar Theory, clause as representation,  
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Yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kültürlerarası iletişim 
yetisi kazandırma amaçlı karikatür kullanımı [Use of 
caricatures in Turkish as a foreign language classes with the 
aim of teaching intercultural communicative competence] / 
Pınar Aytekin Özkan  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Binnur Cangil  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2009 
113 s.  
 
Özet 
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Kültürlerarası İletişim Yetisi Kazandırma 
Amaçlı Karikatür Kullanımı” adlı bu tez çalışmasının amacı, kültürlerarası iletişim 
yetisinin yabancı dil öğretimindeki öneminden ve karikatürün eğitsel faydalarından 
yola çıkarak, yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerine kültürlerarası iletişim yetisi 
kazandırmak amacıyla karikatür odaklı ders materyali önermektir. Tezin son 
bölümünde önerilen destekleyici ders materyali, öğrencilerin hedef kültürü 
tanımasına, kendi kültürlerine ve etkileşimde bulundukları ya da bulunacakları 
kültürlere farklı açılardan bakabilmelerine, kültürel farkındalık sahibi olmalarına 
yardımcı olacak etkinlikler içermektedir.  
 
The aim of this M.A. thesis titled “Use of Caricatures in Turkish as a Foreign 
Language classes with the aim of teaching intercultural communicative competence” 
is to offer caricature-focused lesson material for the students who learn Turkish as a 
foreign language so that they gain intercultural communicative competence. The 
supplementary lesson material presented at the end of the study contains activities that 
will be hopefully helpful for the students to learn more about the target culture, to see 
their own culture and the other cultures they have interacted or will do so in the future 
from different points of view and to gain cultural awareness.  
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-mIş biçim biriminin farklı işlevlerinin bilinç uyandırma 
teknikleriyle öğretimine yönelik malzeme oluşturma 
[Formation of material for teaching different functions of past 
perfect form of unit by means of techniques on raising 
consciousness] / Nurgül Ünlücömert  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı –mİş biçimbiriminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 
öğrencilere bilinç uyandırma tekniği ile öğretimine yönelik malzeme oluşturmaktır.  
 
Çalışmamızda ilk olarak bilinç uyandırma tekniği ile ilişkisi olduğunu düşündüğümüz 
öğrenme kuramları ele alınmış, yabancı dil öğretimi yöntem ve ilkelerine yer 
verilmiştir. Bilinç uyandırma tekniği ile bağlantılı olması nedeni ile evrensel dilbilgisi 
kavramı üzerinde durulmuş ve geleneksel dilbilgisi ile karşılaştırılması yapılmıştır.  
 
Biçimbirime yönelik hazırlanan tüm malzemelerde biçim, anlam ve kullanım üçlüsü 
göz önünde tutulmuştur. Hazırlanan malzemeler bilgisayar ortamında kullanılabilecek 
nitelikte hazırlanmış, çeşitli etkinlik ve çalışmalarla desteklenmiştir. Yapının her bir 
kullanım alanı, işlevi ayrı ayrı verilmiş; tümevarımsal bir yöntem izlenmiştir. Bilinç 
uyandırma yönteminin uygulanma aşamasında dikkat çekme, girdi artırımı 
etkinliklerine özen gösterilmiştir. 
 
Dilbilgisi yapısının biçimsel değişimleri öğrenciye hazır olarak verilmemiş; öğrencide 
bir girdiye dönüşebilmesi için zihinsel işlem süreçlerinden geçirilmesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. Öğrencinin hedef dil ile ilgili öğrenmiş olduğu daha önceki bilgileri, yeni 
bilgiyi yapılandırmak için kullanması amaçlanmıştır. 
 
Hazırlanan malzemelerde görsel ve işitsel dikkat çekici uyarıcılar da kullanılmıştır. 
Sunulan metinler sadece diyalog olarak değil, anlatı, fıkra ve masal içeriği ile Türk 
halk kültürü örneklerinden seçilmiştir. Tezin son kısmına eklemiş olduğumuz etkinlik 
havuzunun ise öğretmene değişik olanaklar sunması açısından yardımcı olabileceği 
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http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Fretimi%20Foreign%20language%20learning
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düşünülmüştür.  
 
 
The purpose of this Study is to create material towards teaching of “-mİş” form unit 
with technique of rising conscience to the students learning Turkish as foreign 
language.  
 
In out Study first of all learning theories which we thought they were associated with 
conscience rising technique has been dealt with and methods and principles for 
teaching foreign language have been included. Because of its association with the 
conscience rising technique universal grammar concept has been emphasized and its 
comparison with conventional grammar has been made.  
 
In all materials prepared for form unit the trio of form, meaning and usage has been 
taken into consideration. The materials have been so prepared as compatible with 
computer environment, and backed up with various events and studies. Each 
utilization area, function of the structure has been separately given; an inductive 
method has been observed. At the implementation phase of the conscience rising 
method utmost care has been taken for such activities as drawing attention, increases 
of entries.  
 
Formal varieties of the grammar structure have not been given to the student as ready 
for use; we have tried to ensure that the student may study on them through their 
mental processes in order that they may transform into an entry in the student. It has 
been aimed that the Student may use their previous knowledge related with their 
target language in order to construct the new information.  
 
Attractive Audio and visual stimulants have .been also used in the materials so 
prepared. The presented texts have been selected not only as simple dialogues but also 
from samples of Turkish Folk (popular) Culture such as narration, story and tale. It is 
hereby thought that the activity pool attached to the end of the Thesis however would 
be helpful to teacher to the effect that it may provide different facilities.  
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortaçların incelenmesi 
ve öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı orta 2 
örneğinde- [Teaching of participles in Teaching Turkish As A 
foreign language-In The Case Of Yeni Hitit Yabancılar İçin 
Türkçe Orta 2 Course Book] / Dilek Pirinç  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dilbilim  
Dizin Terimleri: Öğretim=Teaching - Dil öğretimi=Language teaching - Yabancı dil öğretimi=Foreign 
language learning - Dilbilgisi=Grammar - Ortaçlar=Verbal adjective - Kitaplar=Books - Ders 
kitapları=Textbooks - Türkçe kitaplar=Turkish books - Türkçe dersi=Turkish lesson  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
180 s.  
Özet 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin güçlüklerle karşılaştıkları dilbilgisi 
konularından birisi de ortaçlı yapılardır. Bu tez çalışmasında Türkçedeki ortaç ekleri 
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde(TÖMER) yabancılara Türkçe öğretilirken kullanılan Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe Orta 2 (B1) ( Yeni Hitit Orta 2) kitabı temel alınarak 
incelenmiştir. Bu inceleme bağlamında öznesel, tümleçsel ve sözlüksel olarak 
sınıflandırılan ortaçların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nasıl öğretileceği ile 
ilgili öneriler geliştirilmiş ve Yeni Hitit Orta 2 kitabında yer alan örnekler ve 
alıştırmalar bu doğrultuda değerlendirilmiştir.  
 
One of the difficulties among grammar subjects faced by teachers who teach Turkish 
as a foreign language is the structures with the participles. In this study, the participle 
suffixes in Turkish have been investigated and explained by basing on “Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe Orta 2 (B1)” course book which is used to teach Turkish as a 
foreign language in Ankara University TOMER. In the framework of this 
investigation, some suggestions have been developed related to how to teach the 
participles which are categorized as subjective, objective, lexicographic in teaching 
Turkish as a foreign language and in this context the examples and the exercises of 
Yeni Hitit Orta 2 course book have been evaluated. 
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Sözlü dildeki bağımlı ardılların kullanım sıklığı [Frequency of 
the suffix use in Turkish spoken language] / İslam Yıldız  
 
Danışman: Prof. Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim - Morfoloji - Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Sıklık analizi=Frequency analysis - Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
112 s.  
 
Özet 
Bu çalışmanın amacı Türkçede bağımlı ardılların sözlü dildeki kullanım sıklıklarını 
belirleyebilmektir. Bu amaca yönelik olarak bütünce temelli çözümleme yöntemi ile 
çalışmanın bütüncesi oluşturulmuştur. 
Bağımlı ardıllar konusu dil incelemelerinin biçimbilim bölümü ile ilgili olduğu için 
biçimbilim ve biçimbirim kavramları incelenmiştir. Bağımlı ardılların sıklığı 
belirlenirken kullanılacak ardıl sınıflandırmaları için temel dört kaynaktaki (Adalı O. 
(2004). Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler. İstanbul: Papatya Yayınları.; Banguoğlu, 
T. (2004). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları.; Göksel A. ve Kerslake C. 
(2005). Turkish A Comprehensive Grammar. London ve New York: Routledge.; 
Kormaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK 
Yayınları.) bilgiler bir araya getirilerek türetim ardılları ve işletim ardılları başlıkları 
altında yeni ve bütüncül bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu sınıflandırma ile 
birlikte aynı tabloda, sözlü dilden alınan kayıtlar üzerinde yapılan çözümleme 
sonuçları hem sayısal olarak hem de oransal olarak verilmiştir.  
Çalışma bütüncesi çözümlenerek türetim ve işletim ardıllarına yönelik bulgular 
değerlendirilmiştir. Türetim ardıllarına yönelik bulgular, eyleme eklenen ve ada 
eklenen türetim ardılları bölümünde incelenmiş; işletim ardıllarına yönelik bulgular 
ise adcıl ve eylemcil işletim ardılları bölümünde incelenmiştir. 
Çalışmanın bulguları, Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğretilmesine 
sağlayabileceği katkılar açısından, işletimde ve türetimde en sık kullanılan ardıllar 
Türkçe öğreticilerine sunulmuştur.  
 
The objective of this study is to find out the frequency of the suffix use in Turkish. In 
order to achieve this goal, the corpus of this project has been formed via corpus-based 
analysis methodology. Now that the subject matter of suffixes are related to the field 
of morphology, the concepts of ‘morphology’ and ‘morpheme’ have been sucritinized 
as well.  
While determining the frequency of the suffix use, the suffix catagories to be used are 
based on the data derived from four significant guide books such as (Adalı O. (2004). 
Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler. İstanbul: Papatya Yayınları.; Banguoğlu, T. 
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(2004). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları.; Göksel A. ve Kerslake C. 
(2005). Turkish A Comprehensive Grammar. London ve New York: Routledge.; 
Kormaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK 
Yayınları.) By means of benefiting from abovementioned sources, a new and 
wholistic classification is made under the headings of ‘derivational’ and ‘inflectional’ 
suffixes. Moreover, in the same table an analysis of oral records with their numerical 
and proportional results is presented. 
With a close study of the corpus, findings related to the derivational and inflectional 
suffixes are evaluated. While the findings about the derivational suffixes are studied 
in the part of the derivational suffixes that are added to nouns or verbs; data related to 
the inflectional suffixes are examined in the nominal and verbal inflecional suffixes 
section.  
The findings about derivational and inflectional suffixes are presented in this study to 
make a contribution to Turkish instructors while teaching Turkish as a native or 
second language.  
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Fransızca ve Türkçedeki yer belirticilerinin karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi ve yabancı dil olarak Türkçede yer 
belirticilerinin öğretimi [Comparative analysis of place 
markers in French and Turkish and teaching place markers in 
Turkish as a foreign language] / Ata Atak  
 
Danışman: Prof. Dr. V. Doğan Günay  
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim - Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Dil eğitimi=Language education - Dil öğretimi=Language teaching - Dil 
özellikleri=Language features - Dil problemleri=Language problems - Yabancı dil öğretimi=Foreign 
language learning - Yabancı dil eğitimi=Foreign language education - Karşılaştırmalı 
dilbilgisi=Comparative grammar - Dilbilgisi-belirteç=Grammar-adverb - Fransızca=French language - 
Türkçe=Turkish - Türkçe öğretimi=Turkish teaching  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
132 s.  
 
Özet 
Bu çalışmanın amacı Fransızcadaki uzamın ifade edilme biçimlerinden yola çıkarak 
Türkçedeki uzamın ifade edilme biçimlerinin betimlenmesi ve bu betimlemeler 
aracılığıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yer belirticilerinin öğretimine 
yönelik malzeme geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda uzam ve uzamı ifade eden 
sözlüksel birimlerin genel özellikleri üzerine Fransızcadan yola çıkarak Türkçe 
betimlemeler yapılmıştır.  
 
İnsanın günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan uzam birçok bilim dalı 
tarafından ilgi görmüş ve çok farklı çalışmaların konusu olmuştur. Bu sebepten ilk 
olarak uzamın dilbilim, felsefe, coğrafya gibi farklı bilim dalları tarafından yapılan 
tanımlarından söz edilmiş ve tarihsel süreç içerisindeki yerine değinilmiştir.  
 
Uzam farklı dillerde çeşitli sözlüksel birimler tarafından ifade edilse de anlambilimsel 
düzlemde aynı özellikleri göstermektedir. Bu bağlamda uzamın genel özellikleri 
üzerine betimlemeler yapılmıştır. Sonraki aşamalarda ise uzamın hangi sözlüksel 
birimler tarafından nasıl ifade edildiği Fransızcadan yola çıkılarak Türkçe 
betimlemelerle anlatılmıştır.  
 
Son aşamada ise uzam üzerine yapılan bu betimlemelere dayanarak yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde uzamı belirten dilbilgisel yapıların öğretime yönelik malzemeler 
tasarlanmıştır.  
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This research aims to describe forms of expression of space in Turkish by considering 
the forms of expression in French; and relying on these descriptions, to prepare course 
materials on place markers in Turkish as a Foreign Language. With this aim, we made 
descriptions on general characteristics of lexical units that express the space in 
Turkish, by taking into account the equivalents of those in French. 
 
Space, having an important place in people’s daily lives attracts the attention of 
several disciplines and has always been the subject of different researches. For this 
reason, in the first place, we mentioned about the definitions of space in several 
disciplines such as linguistics, philosophy and geography and discussed the position 
of space in its historical process. 
 
Though, “space” is expressed by different lexical units in different languages, it 
presents the same characteristics in semantic level. In this context, we made some 
descriptions on the general characteristics of space. In the following chapters, relying 
on the French descriptions, we tried to make descriptions of expression of space in 
Turkish. 
 
In the last chapter of this research, with the help of the aforementioned descriptions, 
we tried to prepare some course materials in teaching the grammatical structures that 
express the space in Turkish as a foreign language. 



 48

 
 

27 
265538 
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Özet 
Yabancı dil öğretimi alanında dil becerilerinin öğretimine ağırlık verilerek bu 
konunun öğrenicinin dil gelişimine katkısının olması ve Avrupa Konseyinin 
desteklediği bir dil öğretim projesi olarak geliştirilen Avrupa Dil Gelişim Dosyası 
uygulamalarının dil öğrenimi ve öğretimine etkileri, bu çalışmanın temellerini 
oluşturmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı Avrupa Dil Gelişim Dosyası bağlamında okuma becerisini 
geliştirmeye yönelik malzeme tasarlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle 
yabancı dil öğretim programlarının yeniden yapılanmasını sağlayan Avrupa Dil 
Gelişim Dosyası ve onun kuramsal artalanını oluşturan Avrupa Ortak Dil 
Çerçevesinin ne olduğu betimlenerek bu belgelerde okuma unsurlarının nasıl 
tanımlandığı bilgisine girilmiştir.  
Tüm bu kuramsal artalanın ardından Avrupa Dil Gelişim Dosyasına göre hazırlanmış 
olduğu ifade edilen Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit Serisi kitabı okuma 
becerisi kapsamında incelenerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde 
okuma metinleri ve okuma etkinlikleri iki aşamalı olarak ADD ve AODÇ’ye 
uygunlukları araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında okuma metinleri metin türleri, 
özgünlük ve AODÇ’deki dil temalarına uygunlukları açısından okuma etkinlikleri de 
okuma öncesi sırası ve sonrası etkinlikleri açısından değerlendirilmiştir. Okuma 
metinleri ve okuma etkinliklerini değerlendirme listeleri oluşturularak yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde söz konusu kitap okuma becerisi çerçevesinde 
incelenmeye çalışılmıştır.  
Kitap değerlendirmesi sonucunda söz konusu kitapların okuma becerisi bağlamında 
eksiklikleri, yetersizlikleri belirlenerek elde edilen bulgular ışığında ADD ve AODÇ 
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betimlemeleriyle örtüşen okuma malzemeleri tasarlanmıştır. Böylelikle örnek okuma 
malzemeleri ile bu duruma ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
From the point of contributions of language skills to learning-teaching process in 
foreign language teaching and being a language teaching project of Council of 
Europe, the impact of European Language Portfolio implementations on language 
learning and teaching are the basis for this study. 
The aim of this study is designing reading skills materials that develops learners’ 
reading skills in the context of European Language Portfolio. With this aim, firstly the 
description of European Language Portfolio which provides restructuring of foreign 
language teaching programmes and Common European Framework of Reference for 
Languages comprising this document therotical backround and how to define the 
reading factors in those documents were tried to be described. 
On the back of therotical backround, New Hitit Course book that has been claimed to 
be prepared according to European Language Portfolio was evaluated in the content 
of reading skills. At this evaluating process reading texts and reading activities are 
analysed according to ELP and CEFR that they overlap with those descriptions or not. 
In the context of the evaluating list of reading texts and activities which is formed 
reading selections of the coursebook are tried to be analysed. 
After the evaluation of reading texts and activities in the course book, it has been 
concluded that reading materials in those books are not sufficent for reading strategies 
and reading skills improvement. It has also been concluded that authentic texts are 
rarely used in those books. In the context of these findings, reading materials are 
designed according to ELP and CEFR reading definitions. Finally, some examples of 
reading materials are presented which are suitable for ELP and CEFR language levels. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Türkçe ve İngilizcedeki sözde denkteşlerin (false cognates) ve 
kısmi sözde denkteşlerin (partial false cognates) listesini oluşturmaktır. Çalışmada 
ayrıca bu listelerin dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğine de değinilmiştir.  
Sözcük öğretimi yabancı dil öğretiminin temel taşlarından biridir ve bu nedenle 
üzerinde sürekli çalışmalar yürütülen bir alandır. Sözcük öğretimini öğrenci için 
kolaylaştırmak için çalışmalar sürmektedir. Sözcük öğreniminde, yabancı dil 
öğrenimi alanlarının hepsinde olduğu gibi, anadilden etkilenme söz konusudur. Bu 
etkilenme olumlu bir şekilde gerçekleşip öğrenmeyi destekleyebileceği gibi, aşırı 
genelleme yapıldığı takdirde hatalara da yol açabilir.  
Betimsel yöntem kullanılarak ve döküman incelemesi yapılarak oluşturulan bu iki 
liste birçok başka diller arasında karşılıklı olarak oluşturulmuştur. Türkçe ile İngilizce 
arasında böyle bir listenin olmadığı gözlemlenmiş ve çalışmanın amacı ortaya 
çıkmıştır. Bu oluşturulan listeler Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenler 
tarafından materyaller haline getirilerek kullanılabileceği gibi, kitap yazarları ya da 
hata analizi üzerine çalışanlar tarafından da sormacalar desteğiyle kullanılabilir.  
Çalışmada öncelikle Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Türkçe Sözlük (2007) ve 
kurumun İnternet sitesindeki Büyük Türkçe Sözlük (http://tdkterim.gov.tr/bts/) temel 
alınmıştır. Bu sözlüklerdeki tüm sözcükler eşzamanlı olarak taranmış ve denkteş 
oldukları öngörülen tüm sözcükler Merriam-Webster (http://www.merriam-
webster.com/), Oxford Dictionaries (http://oxforddictionaries.com/) ve Cambridge 
Dictionaries Online (http://dictionary.cambridge.org/) sitelerinden yararlanılarak 
İngilizce tanımlarıyla karşılaştırılmış ve anlam farklılıkları göz önünde 
bulundurularak bu iki liste oluşturulmuştur. Bu listeler kullanılarak hazırlanabilecek 
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materyaller çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca denkteşler listesinin 
oluşturuluması da başka bir çalışmaya bırakılmıştır. 
 
 
The study aims at drawing up a list of false cognates and partial false cognates 
between Turkish and English. The study also looks into the ways of using this listing 
in teaching Turkish as a foreign language.  
Teaching vocabulary plays an important part in language teaching, which is 
evidenced by the high number of studies conducted in the field of vocabulary 
teaching. Experts are trying out new techniques in order to make the process of 
learning new words easier for the learners. As is the case with other areas of foreign 
language teaching and acquisition, learners are inevitably affected by their native 
tongues. The effect can both be positive – thus supporting the learning process, and 
negative especially as a result of over generalisations which lead to errors.  
The two lists drawn up by using descriptive methodology and methods of document 
analysis, resemble those prepared for many other languages. It has been noted that 
Turkish-English lists do not exist for learners of Turkish as a foreign language. These 
lists cannot only be used as teaching materials by language instructors, but they can 
also be used by course book writers and error analysts when the findings are backed 
by survey results.  
The two major sources of reference which the study is based upon are Turkish 
Dictionary, published by the Turkish Language Institution in 2007, and the online 
dictionary of the same institution on its official webpage (http://tdkterim.gov.tr/bts/). 
All the words in these dictionaries are simultaneously searched, and the lexical items 
which were believed to be cognates were then compared with the meanings in 
English, provided by the Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/), 
Oxford Dictionaries (http://oxforddictionaries.com/) and Cambridge Dictionaries 
Online (http://dictionary.cambridge.org/). The differences in meaning were looked at, 
and the list has finally been prepared. The materials which can be prepared using 
these lists are not within the scope of this study. In a following study, it could be 
highly beneficial to make a list of cognates.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Bulgaristan’da Türkçe öğretimini tarihsel ve yöntemsel 
süreçleriyle ele alarak Bulgaristan’da ilköğretim ikinci kademede okutulan Türkçe 
ders kitaplarını değerlendirmektir. Bu bağlamda, Bulgaristan’da Türkçe öğreten 
eğitim kurumları, Türkçe öğretmeni yetiştiren kurumlar ve Türkçe dersi materyalleri 
irdelenmiştir. Kuramsal temeli oluşturmak adına, yabancı dil öğretiminde yaygın 
olarak benimsenen güncel kuram, yaklaşım, yöntem ve politikalara değinilmiştir. 
Çalışmanın somut bir çerçevede ilerlemesi için Bulgaristan’da okutulan ilköğretim 
ikinci kademe Türkçe ders kitapları, H. Douglas Brown’un önerdiği ve çağdaş 
yabancı dil öğretim uygulamalarını temel alan ders kitabı değerlendirme ölçütleri 
doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmanın bulgularından, incelenen ders kitaplarının 
güncelliğini yitirdiği ve çağdaş dil öğretiminin gerisinde kaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  
 
The aim of this study is to discuss the historical and theoretical background of 
Turkish language teaching in Bulgaria and to analyze Turkish language textbooks 
used in lower secondary schools in Bulgaria. In this context, Bulgarian educational 
institutions that offer Turkish language courses, Turkish teacher training institutions 
and Turkish language teaching materials have been explicated. In order to shape the 
theoretical framework of the study, the most popular current theories, approaches, 
methods and policies have been discussed. To carry the study forward more 
concretely, Turkish language textbooks used in lower secondary schools in Bulgaria 
have been analyzed according to the textbook evaluation criteria based on current 
foreign language teaching applications and developed by H. Douglas Brown. It is 
concluded from the findings of the study that the analyzed textbooks are out-of-date 
and far behind the current language teaching trends.  
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Erken yaşta öğrenenler için yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde içerik odaklılık [Content-based language learning 
for young learners in teaching Turkish as a foreign language] / 
Zeynep Duygu Yeniay  
 
Danışman: Prof. Dr. Tülin Polat  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: İçeriğe dayalı öğretim=Content instruction - Yabancı dil eğitimi=Foreign language 
education - Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning - Yabancı dil öğretimi stratejileri=Foreign 
language learning strategies - Türkçe eğitimi=Turkish education - Türkçe öğretimi=Turkish teaching -  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
181 s.  
 
Özet 
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde içerik odaklılık 
temelinde erken yaş grubuna yönelik bir durum saptaması yaparak bu yöndeki 
tartışmalara katkıda bulunabilmektir. Bu bağlamda, kuramdan uygulamaya doğru 
gelişen bir çalışma yolu izlenmiştir. Bunun için ilkin erken yaş grubunun özellikleri 
irdelenmiş, ardından içerik odaklılık kuram ve uygulama boyutuyla tartışılmıştır. 
Çalışmanın somut bir temelde ilerlemesi için bu alanda yaygın kullanımı bulanan 
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (Temel Düzey) adlı ders kitabı erken yaş grubuna 
ve içerik odaklılığa uygunluğu bakımından incelenmiştir. Araştırmanın bulgularından, 
incelenen ders kitabın erken yaş grubuna ve içerik odaklılığa uygun yönlerinin yeterli 
olmadığı sonucu çıkmıştır. Bu nedenle içerik odaklı bakışla erken yaş grubuna 
yönelik iki ders örneği önerisi sunulmuştur.  
 
The aim of this research is to be able to contribute to the discussions by determining 
the circumstance according to young learners within the aspect of content- based 
instruction in process of teaching Turkish as a foreign language. In this context, the 
study way from theory to application is followed. Firstly the characteristics of young 
learners were examined, after that, content-based instruction was discussed in 
dimension from theoretical bases to application extent. In order to make the research 
go forward in a concrete basis, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (Temel Düzey) 
coursebook used commonly in this field was analyzed in terms of appropriateness to 
young learners and content-based instruction.It is concluded from the findings of 
research that the coursebook analyzed is not sufficiently appropriate to young learners 
and content- based instruction. For that reason, two lesson models were proposed in a 
content- based perspective.  
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Türkçe cümlelerde zaman, nasıllık ve neden ilişkileri açısından 
“iken” biçimi / Zeki Sözer  
 
Danışman: Prof. Dr. Şeyma Özdil  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
1996 
69 s.  
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Dil devrimi sürecinde sözcük üretiminin Türkçe’nin yabancı dil 
olarak öğretilmesine katkısı / Yarkın Düzkan  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
1996 
67 s.  
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Video ile Türkçe öğretimi / Mehmet Ceylan  
 
Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Tapan  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
1996 
61 s.  
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Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde sözcük bilgisi öğretimi-
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 Serisinde sözcük 
öğretiminin değerlendirilmesi ve sözcük öğretimi için 
uygulama örnekleri- [Vocabulary teaching in turkish as a 
foreign language-evaluating vocabulary teaching in Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe 1 Serial and examples for vocabulary 
teaching-] / Işıl Hasekioğlu  
 
Danışman: Yrd. Doç. Binnur Erişkon Cangil  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Kelimeler=Words - Kelime öğretimi=Vocabulary teaching - Sözcük bilgisi=Word 
knowledge  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2009 
306 s.  
Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yararlanılabilecek 
sözcük öğretim teknikleri ve etkinlikleri konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu 
amaçla, çalışmada, sözcük öğretim teknikleri ve sözcük öğretiminde kullanılabilecek 
etkinlikler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu teknikler ve etkinlikler çerçevesinde, 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla A1-A2 temel düzeyde hazırlanmış 
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 serisi, sözcük öğretimi açısından çözümlenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere ışık tutması 
gayesiyle, adı geçen seriye, sözcük öğretim teknikleri ve etkinlikleri göz önünde 
bulundurularak, öneriler sunulmuştur.  
 
The aim of this study is to raise awareness with regard to vocabulary teaching 
techniques and activities in teaching Turkish as a foreign language. In line with this 
purpose, vocabulary teaching techniques and activities are analyzed and examined in 
detail. Within the frame of these techniques and activities, A1-A2 level of Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe 1 serial which was prepared to teach Turkish as a foreign 
language is evaluated in terms of vocabulary teaching. For the purpose of offering an 
insight to teachers teaching Turkish as a foreign language, some suggestions are 
offered for the above mentioned serial, by taking vocabulary teaching techniques and 
activities into consideration.  
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Yabancı dil olarak Türkçe derslerindeki çalışma biçimlerinde 
yeni yönelimler [New tendencies in studying styles in Turkish 
lessons as a foreign language] / Dilek Toprak  
 
Danışman: Yrd. Doç. Sevinç Hatipoğlu  
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim 
Dizin Terimleri: Öğrenme=Learning - Öğrenme yöntemleri=Learning methods - Yabancı dil 
öğrenimi=Foreign study of languages - Ders programları=Curriculum - Türkçe dersi=Turkish lesson - 
Çalışma yöntemleri=Working methods - Çalışma=Work - Kitaplar=Books - Ders kitapları=Textbooks - 
Grup çalışması=Group work  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
147 s.  
 
Özet 
Günümüzde yabancı dil öğretiminde iletişime, öğrenciler arasındaki işbirliğine ve 
öğrenci merkezli eğitim anlayışına verilen önem gittikçe artmaktadır. Yabancı bir dili 
öğrenmek için sadece o dilin kelime ve dilbilgisi yapılarını öğrenmek ve öğretmeni 
dinlemek artık dil öğretiminde yeterli görülmemektedir. Öğrenciden de kendi 
öğrenimi için sorumluluk, işbirliği ve üretkenlik beklenmektedir. Bu doğrultuda, son 
yıllarda daha da önem kazanan Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde de 
bahsedilen özellikler öncelikli olmalıdır. Dil öğretiminde önemli bir yere sahip olan 
ders kitaplarının da bu doğrultuda yazılarak öğrencilerin bireysel sorumluluk 
duygularını ve aralarındaki iletişim becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu 
çalışmada, yabancı dil öğretiminde etkileşim ve çalışma tipleri ele alınmış; Yabancı 
Dil Olarak Türkçe alanında Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma 
Merkezi TÖMER’de kullanılan Yeni Hitit 2 ders kitabı ile bazı dil öğretim kursları ve 
Anadolu liselerinde kullanılan Yabancı Dil Olarak İngilizce Face 2 Face ders kitabı 
incelenerek, bu kitaplardaki çalışma biçimleri karşılaştırılmıştır. Bu tez çalışması, 
Türkçe’nin yabancılara öğretilmesinin gelişmekte olan yeni bir uzmanlık alanı olması 
göz önünde bulundurularak, bu alanda çalışanlara çalışmalarında yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Nowadays, the importance of the communication, cooperation among students and 
student centered education in foreign language teaching is increasing. It is not 
considered anymore that to learn only the vocabulary and grammar of the language or 
listen to teacher will be enough to learn a foreign language. Students are supposed to 
be responsible, cooperative and productive for their own learning. Because of that 
fact, the requirements mentioned should have priority in teaching of Turkish which 
gains more importance as a foreign language. So the course books which have an 
important place in language teaching are expected to be written in a way which can 
develop the individual sense of responsibility of the students and communication 
skills between them. In this study, interaction and working types in the foreign 

http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&AdSoyad==Dilek%20Toprak
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&DanismanAdSoyad==Sevin%C3%A7%20Hatipo%C4%9Flu
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Universite=19
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Enstitu=95
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&ABD=773
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Konu=E%C4%9Fitim%20ve%20%C3%96%C4%9Fretim
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=%C3%96%C4%9Frenme%20Learning
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=%C3%96%C4%9Frenme%20y%C3%B6ntemleri%20Learning%20methods
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Frenimi%20Foreign%20study%20of%20languages
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Yabanc%C4%B1%20dil%20%C3%B6%C4%9Frenimi%20Foreign%20study%20of%20languages
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Ders%20programlar%C4%B1%20Curriculum
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=T%C3%BCrk%C3%A7e%20dersi%20Turkish%20lesson
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20y%C3%B6ntemleri%20Working%20methods
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Work
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Kitaplar%20Books
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Ders%20kitaplar%C4%B1%20Textbooks
http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Grup%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%20Group%20work


 59

language teaching are dealt. In addition to this, the course book “Hitit 2” which is 
used in the department of Turkish as a Foreign Language by Ankara University 
Turkish and Foreign Language Research Centre TÖMER and the course book “Face 
to Face” which is used in teaching of English as a Foreign Language in some 
language courses and Anatolian High Schools are compared in terms of studying 
styles. Considering teaching Turkish to foreigners as a developing new profession, 
this study was prepared to help people studying in this field.  
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defining and methodological problems in teaching of -(A/I)r 
morpheme to foreigners] / Halil Güçer  
 
Danışman: Doç. Dr. Talat Akaslan  
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Dilbilim=Linguistics  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
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137 s.  
 
Özet 
-(A/I)r biçimbirimi üzerine yapılan bu çalışmanın temelde iki boyutu bulunmaktadır. 
İlk olarak -(A/I)r’ın geleneksel dilbilgisi ve dilbilimsel çalışmalardaki yapısal ve 
işlevsel özellikleri açıklanmaktadır. Bu çalışmalarda saptanan kuramsal sorunlar 
belirlendikten sonra -(A/I)r’ın fiilcil ek olarak kullanıldığı farklı metin türleri ve 
anlamsal değerler zaman-kip-görünüş kavramları açısından incelenerek geleneksel 
dilbilgisi ve dilbilimsel çalışmalarda değinilmeyen anlamsal özellikler belirlenip 
kuramsal betimleme boyutunda sorunlar belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci boyutunda 
yapılan betimleme çalışmasına bağlı olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretim 
sürecinde -(A/I)r biçimbiriminin işlevlerinin nasıl öğretildiği incelenmiş ve bu 
alandaki sorunlar tespit edilmiştir.  
 
 
Anahtar Sözcükler: -(A/I)r biçimbirimi, zaman-kip-görünüş, yabancı dil öğretimi 
 
 
This study which focuses on -(A/I)r morpheme has two dimensions. First of all, the 
structural and functional features of -(A/I)r are explained in terms of traditional 
grammar and linguistic studies. After theoretical problems are determined in these 
studies, the different text types and semantical values in which -(A/I)r is used as a 
suffix after the verbs are examined according to tense-mood-aspect in order to define 
semantical features which are not pointed out in tradional grammar and linguistic 
studies. And according to these studies the therotical problems are determined. In the 
second dimension of this study it is examined how functions of -(A/I)r morpheme are 
taught in the process of teaching Turkish as a foreign language depending on 
description study. And the problems of teaching are found out.  
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Özet 
Yabancı dil öğrenimi, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bunda elbette 
dünyadaki hızlı gelişim ve değişim çok etkili olmuştur. Kültürler arası iletişim ve 
etkileşimde yabancı dil öğrenimi ayrı bir önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak 
Türkçenin yabancılara öğretilmesi de son yıllarda ciddi bir şekilde ele alınmaktadır. 
Yabancı dil öğrenenler, öğrenme süreci içinde bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Bunlardan biri de mecazlardır. Bu tez çalışmasında, Ankara Üniversitesi Türkçe ve 
Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nde Yabancılara Türkçe 
öğretilirken kullanılan YENİ HİTİT 1-2-3 kitaplarında yer alan metinlerdeki 
mecazların kullanılma sıklığı ve ünite seviyelerine uygunluğu incelenmiştir.  
 
It’s getting more and more important to learn English nowadays. It’s because the 
world is changing and growing rapidly, and learning a foreign language has great 
importance in intercultural interaction and communication. Therefore, teaching 
Turkish to foreign people has been considered seriously vital in the recent years. But, 
people learning Turkish have some difficulties in this process. One of these 
difficulties is that the tropes in the Turkish language. In this thesis, the tropes have 
been examined, which were mentioned in the books titled “New Hitit 1-2-3” used in 
Ankara University; Research and Implementation Center for the Turkish Language 
and the Foreign Languages, on the basis of their frequency and relevance to the unit 
levels.  
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Özet 
Dil kültürün önemli bir parçasıdır ve kültürün içinde önemli bir yere sahiptir. Bu 
nedenle yabancı dil öğretiminde kültürel öğelerin aktarılması dil öğrenimini 
hızlandırır. Bu görüşten hareketle, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk 
kültürünü içeren öğelerin ders ortamına aktarılması gerekmektedir. “Yetişkinlere 
Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Yazınsal Metinlerle Kültür 
Aktarımı” adlı bu çalışmada dil öğretiminin kültürlerarası karşılaşma alanı olduğu 
düşüncesinden yola çıkılarak yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kullanılan aynı 
zamanda kültür aktarım araçlarından olan yazınsal metinlerin bu süreçteki yeri ve 
önemi sorgulanmıştır. İlk olarak ‘Yeni Hitit Ders Kitapları’, ‘Yabancılar İçin Türkçe 
Ders Kitabı’ ve ‘Türk Dünyası İçin Türkçe Ders Kitapları’ adlı yabancı dil olarak 
Türkçe ders kitaplarında kullanılan yazınsal metinler ve bu metinlerin türleri 
incelenmiştir. Ardından yabancı dil öğretimi yaklaşımlarından olan kültürlerarası 
bildirişim odaklı yaklaşım doğrultusunda, yazınsal metinlerden oluşan uygulama 
örnekleri hazırlanıp İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere 
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  
Bu çalışma sırasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisi, kültür 
aktarımı, kültürlerarası bildirişim odaklı yaklaşım, kültür aktarım araçları, yazın 
eğitimi, okur odaklı yaklaşıma dayanan yazın eğitimi, yabancı dil öğretiminde 
yazınsal metinler üzerinde durulmuştur. 
 
 
Language is a significant part of culture and it has an indispensable place within 
culture. Therefore, transfer of cultural elements in teaching foreign languages 
accelerates and enhances language learning process. With this viewpoint in mind, the 
transfer of the elements consisting of Turkish culture is necessary. Regarding the idea 
that language teaching is an area of intercultural encounter, in this study titled as 
‘Cultural Transfer By Literary Texts In In Teaching Turkish As A Foreign Language 
For Adult Learner’,the place and the significance of written texts which are among 
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cultural transfer instruments and at the same time which have been used in Turkish as 
a foreign language courses are questioned and analyzed. Initially, the place of written 
texts and genres is analyzed in Turkish as a foreign language textbooks titled as ‘Yeni 
Hitit Ders Kitapları’, ‘Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı’, and ‘Türk Dünyası Türkçe 
Ders Kitapları’. Afterwards, within the framework of intercultural interaction-based 
approach which is among approaches of foreign language teaching, various sample 
exercises on written texts have been prepared and carried out for the foreign learners 
of Turkish in Istanbul University. The findings gathered upon this process are 
evaluated and analyzed.  
In this study, particular attention has been given to language-culture relation within 
the context of teaching Turkish as a foreign language, cultural tansfer, intercultural 
interaction-based approach, instruments of cultural transfer, teaching through texts, 
teaching through texts based on reader-centered approach, and written texts in foreign 
language teaching.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde gittikçe daha ağırlıklı olarak yer alan 
yazınsal metinlerin, Türkçe’ nin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri ve önemini 
araştırmaktır. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaygın bir 
kullanım alanı olan Yeni Hitit ders kitapları, çalışma kitapları ve dinleme kayıtlarında 
yer alan yazınsal metinler; metin türü, içerik, metin-alıştırma ilişkisi ve metin-
görsellik ilişkisi açısından incelenip değerlendirilmiştir.  
 
The aim of this study is to investigate the stance and significance of literary texts, 
which tend to assume a greater role in foreign language teaching, within the context 
of teaching Turkish as a foreign language. In this context, the literary texts in Yeni 
Hitit coursebooks, workbooks and the listening records of those books have been 
studied and assessed in terms of text type, content, text-activity relationship and text-
visuality relationshi  
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Özet 
Yabancı bir dili öğrenmek; yalnızca o dilin sistemini, dilbilgisi yapılarını öğrenmek 
değil aynı zamanda yeni bir kültürle karşılaşmak, o kültürü tanımak ve öğrenmektir. 
Dil öğrenen birey, karşılaştığı yeni kültürdeki bireylerin düşünce ve davranışlarını 
tanıyarak kendi kültürü ve öğrendiği kültür arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar 
yapar ve daha hoşgörülü bir bakış açısı kazanır. Kültür aktarım süreçlerinin önem 
kazandığı günümüz yabancı dil öğretim süreçlerinde, dil öğretim malzemelerinin 
önemli bir parçasını oluşturan ders kitapları da o dili konuşan toplum kaynaklıdır ve o 
dile ait kültürün taşıyıcılığını yapar. Yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanmış ders 
kitaplarındaki metinlerin bilinçli bir şekilde seçilmesiyle metinler, kültür iletiminde, 
verimli birer araç olabilirler. Bu araçların doğru kullanılmasıyla uluslar, kendi 
kültürleri hakkında olumlu imgeler yaratabilir ya da var olan olumsuz imgelerin 
karşısına çıkabilirler. 
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında nasıl bir Türk 
imgesi oluşturulduğunun incelenmesidir. Çalışmada, öncelikle, çalışmaya yön 
verecek olan imge ve imgebilim kavramları tanımlanmıştır. Ardından geçmişten 
günümüze Avrupa’da Türk imgesi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde 
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve Yabancı Dilim Türkçe ders kitaplarındaki metin 
ve alıştırmalar incelenmiş; metin ve alıştırmalardaki Türk imgesi tespit edilmiş; 
değerlendirilmiştir. 
 
 
Learning a foreign language means not only learning the structural use of a language, 
but also meeting a new culture, being acquainted with that culture, and finally 
adopting the culture. The learners of a foreign language associate their own culture 
with the one they learn via recognizing the people’s thoughts and attitudes in that new 
culture,and they also make comparisons between them; as a result, they get more 
tolerant viewpoints. In the recent language teaching approaches among which the 
transfer of the culture has become important, the coursebooks which are the essential 
parts of classroom materials are based on the culture of the target language and reflect 
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it. With the concious selection of the texts in the coursebooks prepared to teach a 
foreign language, they might be highly efficient during learning process in terms of 
the transfer of the culture. Finally, by the appropriate use of these materials, the 
nations can have the chance of creating positive images of their own culture, or they 
can also oppose to the negative ones that are already in minds. 
The purpose of this study is to analyse the images of Turks in the coursebooks for 
teaching Turkish as a foreign language. With this aim in mind, in this study, firstly the 
notions of image and imagology are defined. Then, the images of Turks in Europe are 
emphasized from the past to the present. In the last section of this study, the texts and 
the exercises in the coursebooks named “Yeni Hitit” and “Yabancı Dilim Türkçe” are 
examined, and also the images of Turks in these coursebooks are determined, and 
finally evaluated. 
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Atasözleri ve deyimlerin yabancılara öğretilmesi [Teaching 
proverbs and idioms for foreign students] / Hüseyin Duru  
 
Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Özcan  
Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Edebiyatı Bölümü - Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı - 
Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı  
Dizin Terimleri: Türk halk edebiyatı=Turkish public literature -  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2009 
130 s.  
Özet 
Kalıplaşmış bu sözlerin yabancılara öğretilmesi de ana dili öğretiminden farklı 
olmaktadır. Bu alanda yapılan yayınlar ve verilen dersler gözlenerek neticede 
üzerinde çok çalışılması gereken bir saha olduğu görülmüştür. Yabancılara 
öğretilmesinde kullanılacak yöntemler, teknikler ve öncelik sıralaması üzerinde 
çalışılmıştır.  
 
Teaching idioms to foreign speakers is handled differently from teaching the language 
itself. In this thesis research and publications in this subject have been analyzed and it 
has been seen that there is a wide area to study on. The methods, techniques and order 
all priority for teaching idioms have been studied. During this study, the technique 
how to teach idioms have been explained, exemplified and illustrated for all three 
levels, namely basic, intermediate and advanced. Besides these, a pedagogical 
selection of idioms to be taught has also been suggested.  
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Yabancılara Türkçe öğretimi (Ankara Üniversitesi TÖMER ve 
Gazi Üniversitesi TÖMER örneği) [Teaching Turkish asasoveign 
language (An sample of Ankara Universty TÖMER and Gazi 
Universty TÖMER)] / Doğan Gedik  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız  
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim 
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Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Türk Dili ve Edebiyatı -  
Dizin Terimleri: Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning - Yabancılar=Foreigners - Türkçe 
öğretimi=Turkish teaching - Türkçe=Turkish - Türkçe eğitimi=Turkish education -  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2009 
198 s. 
 
Özet 
 
Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi TÖMER ve Gazi Üniversitesi TÖMER’de 
yabancılara Türkçe öğretilirken hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı ve kullanılan 
yöntem ve tekniklerin öğrenci başarısına nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Bu araştırma 
betimsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına, Ankara 
Üniversitesi TÖMER ve Gazi Üniversitesi TÖMER’de yapılan ders gözlemleri 
değerlendirilerek ulaşılmıştır. Çalışmamızın evrenini Ankara Üniversitesi TÖMER ve 
Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, toplam altı grup 
öğrenci(50 kişi) oluşturmuştur.  
 
Her iki TÖMER’de de üçer ünite gözlemlenmiş bu gözlem sonucunda hangi yöntem 
ve tekniklerin kullanıldığı belirlenmiştir. Gözlem sonucunda elde edilen verilerden 
yola çıkılarak öğrencilerin yazılı sınav sonuçları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin 
başarılı olma durumlarına göre yapılan değerlendirme ışığında her iki TÖMER’de de 
kullanılan yöntem ve teknikler bakımından belirgin bir fark olmadığı, kullanılan 
yöntem ve tekniklerin öğrenci başarısına olumlu yansıdığı sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türkçe Öğretimi, Yöntem, Teknik 
 
 
 
 
 
 
In this study, it is researched that which methods and technigves are used when 
Turkish is thought to foreigners and how they affect the student’s success this 
research is planned as a discriptional study. The result of the research has been found 
by evaluating the observation of lessons which are carried out in Ankara Universty 
TÖMER and Gazi Universty TÖMER. The universe of this study is constituted with 
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six group of students(50) 
 
In both TÖMER three in total six units were examined. At the end of this observation, 
it is pointed out that which technigves and methods are used. The exams of students 
have been evaluated accarding to datas that have been found at the and of the 
observation. According to the evaluation been made by looking the students state of 
success, it is stated that there is no any specific difference about the tecnigves and 
methods that are used on both TÖMER and stated that the tecnigves and methods 
have positive affect on the student’s success. 
 
Key Words: Turkish, Teaching Turkish, Method, Tecnigh 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilköğretimin ikinci 
kademesinde öğrenim gören yabancılara Türkçe öğretimi 
üzerine bir değerlendirme [An evaluation on teaching Turkish 
to foreigners attending lower secondary (middle) school in 
Turkish Republic of North Cyprus] / Şentaç Arı  
 
Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel  
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türk Edebiyatı Bölümü - Türkçe Anabilim 
Dalı  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: Öğretim=Teaching - Dil öğretimi=Language teaching - Yabancı dil öğretimi=Foreign 
language learning - Türkçe=Turkish - Türkçe öğretimi=Turkish teaching - İlköğretim=Primary 
education - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti=Turkish Republic of Northern Cyprus  
Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2010 
326 s.   
 
Özet 
Bu Araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Geldiği zaman, Türkçe dil 
beceri düzeyleri değerlendirilmeden Doğrudan eğitim sistemi içine alınan yabancı 
öğrencilerin, akademik yaşadığı sorunları tespit edip değerlendirmek ve öneriler 
sunmaktır. 
 
Araştırmanın Betimsel çalışma olan birinci bölümünde tarama (survey) modeli 
kullanılmıştır. (Anket) tarama modeli geçmişte ve halen var olan durumu, mevcut 
olayları, objeyi ve özellikleri olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan yaklaşım olarak 
tanımlanmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise "ön test - son test" e Dayalı 
"deney ve kontrol gruplu deneysel çalışma" modeli kullanılmıştır. Buna göre tüm 
veriler ayrı ayrı toplanmış, analiz edilmiş, bir araya getirilerek yorumlanmıştır elde 
edilen sonuçlar ve. 
 
KKTC 'ye gelen Yabancı Uyruklu öğrencilerin akademik Sorunlarını tespit etmek 
amacıyla 2007-2008 Öğretim yılının 1. döneminde Girne bölgesinde bulunan 
Okullarda görev yapan öğretmenlere (N = 126) ve bu Okullarda okuyan Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere (N = 118) anket uygulanmıştır. Sonuçlar yüzde frekans 
dağılımları ile tablolaştırılmıştır ve. 
 
Araştırmanın birinci bölümünde öğrencilerden elde edilen bulgular öğrencilerin 
sisteme alınmadan önce Türkçe dil becerilerinin akademik başarı elde etmek için 
yeterli olmadığı; öğretmenlerden elde edilen bulgular, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 
oluşturulmuş bir Türkçe öğretimi almamış olmalarından kaynaklandığı yönündedir. 
 
Araştırmanın ikinci bölümünde deney (N = 20) ve kontrol grupları (n = 20) 
oluşturulmuş ve deney grubuna, Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri "A1", "A2", "B1" 
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düzeylerinin hedeflerine Dayalı, Türkçe Öğretimi verilmiştir. Türkçe Öğretimi, 2007 - 
2008 Öğretim yılının 1. döneminde uygulanmış ve 12 hafta sürmüştür. Öğretimin 
belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığının ölçülebilmesi için ön test-son test 
deneysel deseni, ve Düzey Belirleme testlerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerden elde 
edilen verilere SPSS paket programından yararlanılarak t-testi uygulanmıştır. 
 
 
 
Araştırmanın uygulama süreci olan ikinci bölümünün sonuçlarına göre Avrupa Birliği 
Ortak Dil Kriterleri'nin temel alındığı Türkçe öğretimine alınan öğrencilerin 
hedeflenenlere ulaşma düzeyi, alınmayanlara göre anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur. Bu durum, Avrupa Konseyi tarafından, ikinci dil Öğretiminde önerilen 
ortak dil kriterlerinin, Türkçenin yabancı dil olarak Öğretiminde de uygulanabileceği 
yönünde değerlendirilmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Öğrenciler, Türkçe Dil Becerileri, Avrupa Birliği Ortak 
Dil Kriterleri  
 
Bu araştırmanın amacı belirlemek ve yabancı öğrenciler nedeniyle doğrudan 
girmeden eğitim sistemi içine Türk Dili yeterlilik düzeylerine herhangi bir 
değerlendirme yapılmadan ve deneyim çözümler önermek üzere akademik sorunları 
araştırın. 
Kalitatif çalışmalar açıklayıcı bir yöntem olarak araştırma ve anketin ilk bölümünde 
yapılır kullanılır. Anket yöntemi nerede geçmiş ve mevcut durumları, devam eden 
olaylar, nesne ve öznitelikleri hedefleniyor olarak açıklanacak tanımlanır. Önceden 
bir deneysel model-test ve son test kontrol grubu araştırmanın ikinci bölümü 
kullanılır. Tüm veriler bağımsız ve toplanan analiz yapıldıktan sonra, sonuçlar 
yorumlanır. 
Araştırma, KKTC'de yabancı öğrencilerin akademik sorunları hakkında bir anket ilk 
bölümünde öğretmenler (N = 126) ve yabancı öğrencilere (N = 118) Girne okulların 
akademik yıl 2007-2008 ilk dönem uygulanmaktadır . Frekans ve sonuç yüzde 
dağıtım tabloları inşa edilir. 
Araştırmanın ikinci bölümünde, testi (N = 20) ve kontrol grubu (N = 20) oluşur. Türk 
eğitimi A1 "için tasarlanmış", "A2", Diller için Avrupa Ortak Referans "B1" 
seviyelerini test grubundaki öğrencilere sunulmaktadır. Türk eğitim 12 hafta için 
2007-2008 öğretim yılı ilk dönem verilmektedir. Amacıyla olup öğrenci istihdam 
edilmektedir başarı ya da değil, ön test ve post-hedef düzeyleri istatistiksel metodlar 
ve seviye belirleme testleri testi elde belirlemek için. Öğrencilerden toplanan veriler 
kullanılarak analiz edilmektedir t-testi SPSS yazılım paketinde. 
Araştırma bulguları öğrencilerin yanıt dayalı ilk bölümünde bu öğrencilerin Türk dili 
yeterlilik seviyeleri okulda akademik başarı elde etmek için yeterli değildir öneririz. 
Bulgular öğretmenlerin yanıt dayalı, akademik başarı öğrencilerin düşük düzeyde 
uygun bir Türk öğretim programı öğrencilerin ihtiyaçları için tasarlanmış olmaması 
nedeniyle olduğunu gösteriyor. 
Araştırma ikinci bölümde verilen uygulama aşamasının sonuçlarına göre, öğrencilerin 
başarılarının düzeyi türk kurallar üzerinde Avrupa Ortak Referans içinde Diller için 
açıklanan bulunan istatistiksel diğer gruba göre daha düşük olduğu dayalı öğretilen 
olmak . Bu bulgular kuralları Avrupa Ortak Referans içinde Diller için açıklanan 
öğretim için kullanılacak uygun olduğunu gösteriyor türk bir yabancı dil olarak. 
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Anahtar Kelimeler: Yabancı öğrenciler, Türk dil yeterlilik düzeyi, Avrupa Ortak 
Referans Dilleri  
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Akpınar  
 
Danışman: Doç. Dr. Fatma Açık  
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı -  
Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dilbilim - Türk Dili ve Edebiyatı  
Dizin Terimleri: Öğretim=Teaching - Dil öğretimi=Language teaching - Yabancı dil öğrenimi=Foreign 
study of languages - Yabancı dil öğretimi=Foreign language learning - Deyimler=Idioms - 
Atasözleri=Proverbs - Türkçe öğretimi=Turkish teaching  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2010 
289 s.  
 
Özet 
Bu araştırmada gelişen dünyada önemi daha da artan yabancılara Türkçe öğretimi 
alanında dilin önemli anlatım olanaklarından kabul edilen ve o dili konuşan toplumun 
kültürel değerlerini yansıtan, kuşaklar arasında kültür aktarımı sağlayan deyim ve 
atasözlerinin öğretim sürecine niçin, nasıl, ne kadar yer alması gerektiğinin bir takım 
dayanak ve örneklerle açıklanması amaçlanmıştır. 
 
Bu bağlamda, insanların hangi nedenlerle yabancı dil öğrendikleri sorgulanmış; 
tarihsel süreçte ve günümüz şartlarında deyim ve atasözlerinden dil öğretiminde 
yararlanma zorunluluğu ortaya konulmuştur. Tarihsel süreçte yabancılara Türkçe 
öğretimi alanında yapılan çalışmalar; yabancı dil öğretiminin temel, genel ilkeleri; 
yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri; yabancı dil öğretiminde kullanılan görsel ve 
işitsel materyaller araştırmanın temel amacı doğrultusunda irdelenmiştir. Yine 
araştırmanın temel amacı doğrultusunda Avrupa Dil Gelişimi Dosyası’nın, Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Türkçesi Öğretim 
Programı’nın deyim ve atasözlerinin öğretimine yaklaşımı irdelenmiş; günümüzde 
yabancılara Türkçe öğretiminde yaygın olarak kullanılan ve örneklem olarak seçilen 
kitaplar deyim-atasözü varlığı, bunların öğretimine yaklaşımı bakımından 
değerlendirilmiştir.  
 
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek deyim ve atasözlerinin 
belirlenmesinde bir ölçüt oluşturması bakımından örneklem olarak seçilen 6, 7, 8. 
sınıf Türkçe ders ve çalışma kitapları da atasözleri ve deyim varlığı açısından 
değerlendirilmiş; elde edilen bulgular yabancılara Türkçe öğretimi alanına 
aktarılmıştır.  
 
Yapılan çalışmalar sonucunda yabancılara Türkçe öğretiminde atasözü ve deyimlerin 
kültür aktarımının sağlıklı yapılabilmesi bakımından da öğretim sürecine mutlaka 
alınması gerektiği kanıtlanmış; bazı örnek uygulamalarla da bu alanda çalışanlara 
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araştırmanın kaynak olması sağlanmıştır. 
 
 
ANAHTAR KELİMELER: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi, 
Atasözleri, Deyimler, Avrupa Dil Gelişimi Dosyası, Kültür Aktarımı  
 
In this research, to foreign people, whose importance is getting increase day by day in 
the developing world, how, why and how much idioms and proverbs, which are 
accepted as important oportunities in Turkish teaching field and reflecting the cultural 
value of the society using that language, to be taken place were aimed to be explained 
by means of examples and several supports. 
 
By means of which, it was questioned for what reason people learnt a foreign 
language and accordingly, it was revealed that the necessity of getting benefits from 
idioms and proverbs on language teaching during historical period and present day 
conditions. In historical period the studies about Turkish teaching field to foreign 
people, the general and fundamental principles of foreign language teaching, the 
methods and techniques of foreign language teaching, audial and visual metarials 
used in foreign language teaching were examined in details through the fundamental 
purpose of this research. The approaching of Turkish in Turkey Education 
Programme of Europe Language Portfolio prepared by Turkish Republic of Ministry 
of Education to proverbs and idioms teaching was examined through the fundamental 
purpose of the research as well. The books used in common for foreign people in 
Turkish teaching and chosen as sample were evaluated with respect to idioms, the 
existence of proverbs their teaching approach present time. 
 
In the determination of proverbs and idioms which will be able to be used in Turkish 
teaching to foreign people, the sixth, seventh, eights classes Turkish course books and 
work books were evaluated in regard to proverb and existence of idiom to be criterian. 
 
As a result of the researches carried out, it was proved that proverbs and idioms 
should be absolutely included in teaching process in order to provide cultural 
transference to foreign people perfectly in Turkish teaching. This research was also 
provided with a reference for the people working in this field by some sample 
applications. 
 
 
Key words: Turkish Teaching to Foreign People, Foreign Language Teaching, 
Idioms, Proverbs, European Language Portfolio, Culture Transference.  
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Yabancılara Türkçe öğretiminde (Temel Seviye A1) bilgisayar 
destekli materyal geliştirme ve bunun öğrenci başarısına etkisi 
[Developing computer assisted materials in teaching Turkish 
to foreigners (Basic User A1) and its effects on students' 
success] / Yusuf Sülükçü  
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Özet 
Bu araştırmada tarama modeli ve deneysel model birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın 
tarama modeline göre yürütülen kısmında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanıp 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Konsey’e üye ülkeler tarafından uygulanmaya 
başlanan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’(CEFR)na uygun olarak 
Yabancılara Türkçe öğretimi için Temel Seviye A1 düzeyinde öğretim planlaması 
gerçekleştirilmiştir. Bu yeni planlamaya göre öğretilmesine karar verilen bilgi, 27 
başlık altında bilgisayar destekli materyal hâline getirilmiştir. Hazırlanan materyaller, 
interaktif CD şeklinde kullanıma sunulmuştur. 
Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi ile düz anlatım yöntemiyle yapılan yabancı dil 
öğretimi arasında öğrenicilerin akademik başarısını artırma konusunda fark olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan deneysel çalışma ise kontrol gruplu ön test-
son test modeline dayalıdır.  
Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında S. Ü. İlahiyat Fakültesi Türkçe Hazırlık 
Sınıfında öğrenim gören 34 öğrenici üzerinde yapılmıştır. Kontrol ve deney gruplarını 
belirlemek amacıyla Seviye Tespit Sınavı yapılmıştır. Öğrenicilerin bilgi seviyelerinin 
eşit olmaması sebebiyle yansız atama için öğreniciler sınav sonucuna göre başarı 
sırasına konularak tek ve çift rakamlara göre gruplara ayrılmıştır.  
Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testleri, öğrenici 
görüşleri ve gözlem raporları kullanılmıştır. 
Araştırmacı tarafından geliştirilen bilgisayar destekli materyalden beş tanesi 
uygulama için seçilmiştir. Konularla ilgili veri toplama aracı olarak hazırlanan 
sorular, gruplara ön test olarak sunulmuştur. Uygulama için seçilen her konu, deney 
grubuna bilgisayar destekli materyal ile kontrol grubuna ise düz anlatım yoluyla 
anlatılmıştır. Uygulamanın sonunda veri toplama aracı olarak hazırlanan sorular son 
test olarak yeniden uygulanmıştır.  
Uygulama sonunda, deney ve kontrol gruplarının başarı testlerinden elde edilen 
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sonuçlar ön test-son test puanları arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek amacıyla 
ilişkisiz gruplar için “t testi”ne tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucu uygulama 
için belirlenen beş konudan birinde deney ve kontrol grubu ön test-son test ortalama 
puanları arasında 0.02 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer dört konunun 
ön test-son test ortalama puanları arasındaki fark, aritmetik ortalama bakımından 
deney grubu lehine yüksek çıkmasına rağmen istatistiksel olarak bir anlamlılık ifade 
etmemektedir.  
Bulgular, bilgisayar destekli materyal ile düz anlatım yoluyla işlenen yabancı dil 
olarak Türkçe dersi arasında öğrenicilerin akademik başarılarını arttırma konusunda 
anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan uygulama sonuçları, 
uygulama yapılan öğrenici sayısının azlığı, gruplar içinde neredeyse Türkiye Türkçesi 
konuşan öğrenicilerin varlığı, aynı grup içinde Türkçeyi iyi bilenlerle hiç 
bilmeyenlerin bulunması gibi sebeplerle genelleme yapmak için uygun değildir. 
Uygulama konusunda görüş bildiren 20 öğrenicinin 13’ü bilgisayar destekli eğitimin, 
7 öğrenici ise düz anlatım yoluyla öğretimin kendileri açısından daha faydalı 
olduğunu belirtmişlerdir. 
Araştırmacının gözlemlerine göre ise bilgisayar destekli öğretim düz anlatım yoluyla 
öğretime göre sınıf yönetimi, öğrenicilerin dikkat ve motivasyonunu artırma, 
konuların anlaşılmasındaki kolaylık vb. yönlerden daha başarılıdır. 
 
 
Anahtar kelimeler: 1. Yabancılara Türkçe Öğretimi 2. Bilgisayar Destekli Yabancı 
Dil Öğretimi 3. Bilgisayar Destekli Materyal 4. Materyal Geliştirme 5. Akademik 
Başarı  
 
In this research, both survey research model and experimental model were used. In 
survey model part, A1 level Turkish teaching was planned for Teaching Turkish to 
Foreigners program which was prepared by European Council and was started to 
conduct by council member including Turkey in compliance with Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) and this new information was turned 
into computer assisted material under 27 items. Prepared materials were brought into 
use with interactive CDs.  
The experimental study which aims to find out the difference of computer assisted 
foreign language teaching and traditional teaching’s effectiveness on academic 
success is based on “pre-test post-test with control group” model.  
The research was carried out in 2009-2010 Academic year in Divinity Department of 
Selcuk University with 34 students who were studying in Turkish Preparation Class. 
A placement test was conducted in order to determine the experimental and control 
groups. As the levels of student were not equal, for objective preferment, groups were 
created according the odd and even numbers of students.  
As data collection tools, achievement tests which were developed by the researcher, 
students’ views, and observation reports were used.  
5 computer assisted materials developed by the researcher were chosen for the 
research. Questions about the topics, which were prepared as data collection tool, 
were given to students as pre-test. In experimental group, every subject was thought 
with computer assisted materials and in control groups with traditional method. At the 
end of the research, questions prepared as data collection tool were re-asked as pos-
test.  
At the end of the research, the results of experimental and control groups’ 
achievement tests were analyzed with ‘t test’ for unrelated groups in order to detect 
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the difference between experimental and control groups. The results showed that in 
one subject there is a significant difference between pre-test post-test results of 
experimental and control groups. There is no significant difference between the other 
4 subject’s pre-test post test results statistically but arithmetic mean of experimental 
group was higher than the control group.  
The findings showed that there is no significant difference between the effectiveness 
of computer assisted and traditional language teaching on students’ academic success. 
The results are not appropriate to make generalization because of scarcity of students 
who participated the study, the existence of native like Turkish speakers, and the 
existence of both perfect and awful users of Turkish in same group.  
13 students out of 20 who expressed opinion on the application stated that computer 
assisted teaching were more beneficial for them, while 7 of them thinks opposite.  
According to the observations of the researcher, computer assisted teaching was more 
successful than traditional teaching in some aspects such as; classroom management 
and increasing students’ attention and motivation. 
 
 
Key Words: 1. Teaching Turkish to Foreigners 2. Computer Assisted Foreign 
Language Teaching 3. Computer Assisted Material 4. Material Development 5. 
Academic Success  
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coursebooks which are used for foreign language teaching at 
TÖMER in terms of past tense teaching principles] / Sibel Kaya  
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Özet 
Bu çalışmada TÖMER’de yabancılara dil öğretiminde kullanılan ilk kur Türkçe ve 
İngilizce ders kitaplarındaki geçmiş zaman öğretiminin genel öğretim ilkeleri kıstas 
alınarak değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Bu amaçla TÖMER’in Bursa şubesinde yabancılara dil öğretiminde kullanılan 
kitaplar temin edilmiş ve kitaplardaki geçmiş zaman öğretimine yönelik kısımlar ve 
etkinlikler saptanmıştır. Ardından çalışmada kıstas olarak kullanılacak genel öğretim 
ilkeleri belirlenmiştir. İncelenen kitaplardaki ilgili kısımlar ve etkinlikler, önce Türkçe 
ders kitabı daha sonra İngilizce ders kitabı olmak üzere müstakil iki başlık altında 
belirlenen kıstaslar ışığında değerlendirilmiştir. Yapılan bu iki ayrı değerlendirmenin 
ardından iki kitaptaki geçmiş zaman öğretimi genel öğretim ilkeleri kıstas alınarak 
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 
Yapılan değerlendirme sonucunda ele alınan Türkçe kitabında geçmiş zaman öğretimi 
başlığı altına birleşik zaman konularının da dâhil edildiği görülmektedir. İngilizce 
kitabına baktığımızda ise geçmiş zaman öğretimi başlığı altına sadece “past simple 
tense” konunsun dâhil edildiği görülmektedir. İncelenen kitapların ilk kur kitapları 
olduğu göz önüne alındığında İngilizce kitabında yapılan bu tercihin öğretimi 
kolaylaştırıcı, oldukça yerinde bir tercih olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 
değerlendirmede kullandığımız genel öğretim ilkeleri kıstas alınarak yapılan 
değerlendirme sonucunda Türkçe kitabında, daha kapsamlı bir konu yelpazesine 
karşın genel öğretim ilkelerinin kullanılma sıklığının İngilizce kitabına göre daha az 
olduğu saptanmıştır. 
Yabancılara Türkçe eğitimi sürecinde ele alınan konular kitapların ve öğrenenin 
seviyesine göre sınırlandırılmalı, kitaplarda tercih edilen kelimeler günlük hayatta 
kullanılan, yaşayan kelimeler olmalı ve gerek etkinlikler gerekse ele alınan konuların 
açıklandığı bölümler genel öğretim ilkelerine daha fazla sadık kalınarak 
hazırlanmalıdır. 
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Anahtar Sözcükler: TÖMER, geçmiş zaman, genel öğretim ilkeleri, ilk kur İngilizce 
ders kitabı, Türkçe ders kitabı, yabancı dil öğretimi  
 
 
 
 
This study aims to evaluate and compare teaching “simple past tense” in Turkish and 
English book which are used for foreigners teaching language in TÖMER. 
For this purpose, the books which are used for teaching language to foreigners in 
Bursa department of TÖMER were ensured and the parts and activies about teaching 
“simple past tense” was determined. Afterwards, general education principles in the 
study which will be used as a criterion was determined. The relevant sections and 
activities in the researched books was evaluated under the name of two headings, first 
Turkish course book, then English course book. After these two seperate evaluations, 
on the basisof general teaching principles of teaching “simple past tense” was taken in 
had as a comparative. 
İn the conclusion of this evaluation, it is shown that complex tense topics was 
included to the Turkish book under the name of teaching “past simple tense”. When 
we look into the English book it is shown that only “simple past tense” was included 
under the name of teaching “simple past tense.” When it is taken into consideration, it 
is seen that this choice makes education facilitative and fairly right choice. As well as 
in the result of this evaluation which we used, on the behalf of general education 
principles, in the Turkish book it is determined that despite of comprehensive types of 
subject, frequency of using general teaching principles are less than English books.  
In the process of teaching Turkish to foreigners, analysed subjects should be limited 
according to books and learners level, the words which are preferred in the books 
should used ones, living and not only activities but also the parts in which the 
analysed subjects were explained should be prepared as more faitufully to general 
education principles. 
 
 
Key Words: TÖMER, Past tense, general teaching principal, first stage English course 
book, Turkish course book, foreign language teaching 
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Bu çalışmada Avrupa Konseyi Diller Birimi tarafından dil öğretimine bir standart 
getirmek amacıyla hazırlanan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nin 
eğitsel boyuttaki tanıtımı yapılmış, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve 
ana dili olarak ediniminde söz konusu çerçeveden nasıl yararlanılabileceği 
saptanmaya çalışılmıştır. Türkçe öğretiminde temel alınan programlardan İlköğretim 
Türkçe Dersi 6, 7, 8. Sınıflar Öğretim Programı ve Yurt Dışında Yaşayan Türk 
Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Programı, çalışma kapsamına alınarak 
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ile yaklaşım, teknikler, kazanımlar, 
öğrenme alanları ve ölçme değerlendirme unsurları bağlamında karşılıklı olarak 
değerlendirilmiştir. Yine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ni temel 
alarak hazırlanan yabancılara Türkçe öğretimi ve Türklere yabancı dil öğretimini 
amaçlayan kitaplar da Çerçeve kapsamında incelenmiştir.  
Çalışmanın birinci bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, 
varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar ele alınmış, ikinci bölümünde kuramsal çerçeve 
hakkında bilgi verilmiş, üçüncü bölümünde yöntem tanıtılmış, dördüncü bölümünde 
bulgu ve yorumlara yer verilmiş, son bölümünde ise önerilere ve çalışmanın 
sonuçlarına yer verilmiştir. 
Sonuç olarak ulaşılan verilerin başlıcaları şunlardır: Türkçe öğretimi programları, 
öğrencilerden daha çok yazınsal beceriler beklerken Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 
Çerçeve Metni, iletişimsel dil yeterliliğini ön plana çıkarmakta ve dilin kullanımına 
önem vermektedir. Yaklaşım bakımından, programların temel felsefesi birbirlerinden 
çok büyük farklarla ayrılmamaktadır. Çerçeve’de etkileri görülen İşlevsel/Kavramsal 
Yaklaşım ile inceleme kapsamındaki programlardaki temel yaklaşım olan 
Yapılandırmacı Yaklaşım, öğrenciye görelik ilkesinden hareket etmekte, öğrenme 
sorumluluğunu öğrenciye vermekte, bilgiye hâkim olmaktan ziyade bilginin 
işlevselliğinden yola çıkmakta, öğretmeni bir “eğitim ortamı düzenleyicisi ve rehber” 
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olarak kabul etmekte ve problem durumunu ön planda tutmaktadır. Çerçevenin dil 
öğretiminde kültür boyutunu ön plana çıkarması, Çerçeve’ye yönelik hazırlanan 
kitaplarda da görülmektedir. Değerlendirmede ise Türkçe Öğretim Programları’nın 
süreç değerlendirmeye yönelik ürün dosyası, performans görevleri gibi faaliyetleriyle 
Çerçeve temel alınarak hazırlanan Avrupa Dil Gelişim Dosyası’nın kullanım amacı ve 
dil öğrenicisine yönelik olma bakımından paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Avrupa Dilleri 
Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, Avrupa Dil Gelişim Dosyası.  
 
 
What is done in this study is the presentation of the pedagogical aspect of the 
Common Framework for Teaching European Languages, which has been prepared by 
European Council Language Unit to standardize language teaching, and the attempts 
to determine the ways to benefit from this framework in teaching Turkish as a foreign 
language and acquisition of Turkish as mother tongue. By including the programmes 
which are for the secondary grade and intend to teach Turkish language to Turkish 
children living abroad, they are studied reciprocally in terms of approach, techniques, 
acquisition and learning areas in line with Common Framework for Teaching 
European Languages. The books which are predicated on Common Framework for 
Teaching European Languages and prepared to teach Turkish language to foreigners 
and teaching foreign languages to Turkish people are also studied in this frame. 
In the first chapter of the study, the state of the problem, the aim and the importance 
of the study, assumptions, limitations and definitions are handled. In the second 
chapter, data on theoretical frame is provided, in the third chapter, methodology is 
determined and defined, in the fourth chapter findings and interpretations are 
provided, and in the final chapter, suggestions and the conclusions of the study are 
presented.  
Main data as a result of the study are as follows: While Turkish language teaching 
programmes mostly expect literary skills from students, common framework focuses 
on communicative language proficiency and the use of language. In terms of 
approach, the philosophy of these two programmes does not have significant 
differences. Both are based on students and act according to students’ needs. The fact 
that the framework features cultural aspect in language teaching is observed in the 
books prepared in accordance with the frame. In the assessment, portfolios which are 
prepared according to framework and dossiers in Turkish language teaching 
programmes are similar to each other according to student-based and usage.  
 
Key Words: Turkish Language Teaching, Teaching Turkish to Foreigners, Common 
Framework for Teaching European Languages, European Language Portfolio.  
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Özet 
Tarih boyunca Avrupa kıtasının siyasi ve kültürel bir parçası olan Türkiye ile Avrupa 
Birliği ilişkileri, tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde resmi olarak 
başlatılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bu aşamada Türkiye, Avrupa Birliği’ne 
üyelik yolunda siyasi, hukuki, kültürel ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği bir 
süreç içerisine girmiştir. “Farklılık İçinde Birlik” ilkesini benimseyerek dilsel ve 
kültürel çeşitliliğe çok önem veren Avrupa Birliği, farklı dilleri ve kimlikleri bir arada 
yaşatarak ortak bir Avrupa kimliği yaratmayı hedeflemiştir. Avrupa Birliği’nin bu 
hedefi gerçekleştirme yolunda hayata geçirdiği en önemli politikalar dil ve kültür 
politikaları olmuştur. Dil politikası olarak çok dillilik politikasını belirleyen Avrupa 
Birliği’nin bu alanda yapmış olduğu çalışmaları incelemek, Türkiye’nin bütünleşme 
sürecinde dil konusunda gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmek zorunda olduğu istekleri 
belirlemek ve Avrupa Birliği sürecinde uygulanması gereken dil politikası konusunda 
öneriler sunmak çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Türkiye, Avrupa Birliği ile 
bütünleşme sürecinde diğer konulara verdiği önem kadar, dil konusuna da yeterince 
önem vermek zorundadır. Çünkü dil, bir toplumun en değerli kültür varlığıdır ve milli 
varlığın teminatıdır.  
 
 
Throughout history a part of the European continent, political and cultural relations 
with Turkey and the European Union full membership negotiations on 3 October 
2005 as the official launch has gained a new dimension. At this stage, Turkey, the 
European Union, membership in the way of political, legal, cultural and economic 
reform has entered into a process is performed. Linguistic and cultural differences by 
adopting the principle of unity in diversity emphasis to the European Union, live in a 
different language and identity by creating a common European identity is the aim. 
The European Union on the way to achieve this goal the most important policies 
implemented have been language and cultural policy. Language policy as a multi-
lingual policy, the European Union in this field his work was to investigate Turkey's 
integration in the process of language in it and realize I have the request to identify 
and European Union in the process of implementing the required language policies on 
offer suggestions to work the main purpose formed. Turkey, the European Union and 
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the importance given to other issues in the process of integration until the language is 
also difficult to give enough importance. Because of language, is a society's most 
precious cultural assets and national assets is a guarantee.  
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Özet 
Yaptığımız bu çalışma, farklı devlet üniversiteleri tarafından yabancılara Türkçe 
öğretmek amacıyla Türk yazarlar tarafından hazırlanmış beş ders kitabının içlerinde 
yer alan dil bilgisi konuları, bu konuların veriliş sırası ve dil bilgisi öğretiminde 
kullanılan yöntemler bakımından değerlendirildiği bir araştırma örneğidir. 
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, dört temel dil becerisini destekleyen en 
önemli unsurun dil bilgisi öğretimi olduğuna inanmaktayız. Bu yüzden çalışmamızda 
dilimizi yabancılara öğretmek amacıyla yazılan ders kitaplarında dil bilgisine verilen 
yeri, dil bilgisi konularının sıralanışını, dil bilgisi öğretiminin nasıl yapıldığını tespit 
etmeye çalıştık.  
Seçtiğimiz ders kitaplarında kullanılan yöntemleri inceleyerek, işlevsel -kavramasal 
yaklaşım ile hazırlanan, öğrencinin günlük hayatta doğru ve etkili iletişim kurmasını 
kolaylaştırmayı ve çabuklaştırmayı hedefleyen seçmeci yöntem ile dil öğretimi yapan 
ders kitaplarını tespit etmeye çalıştık. Amacımız, bu konuda yapılacak çalışmalara 
ışık tutmaktır. 
Ayrıca ders kitaplarında yer alan dil bilgisi konularının sıralanışı ve öğretimi, ADP’de 
belirtilen “Dil Düzeylerine Yönelik Beklentiler” ve “Dil bilgisi Doğruluk Düzeyleri” 
ne uygunluk bakımından değerlendirilmiştir.  
Bu inceleme sonucunda, ele aldığımız ders kitaplarının hepsinde dil bilgisine aynı 
ölçüde yer verilmediği, yöntem birliği olmadığı ve Ankara Üniversitesi Yeni- Hitit 
Serisi Yabancılar İçin Türkçe Dersleri (1–2–3) dışındaki ders kitaplarının ADP’ye 
uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir.  
 
This study looks at five textbooks for teaching Turkish to foreigners prepared by 
Turkish writers for several state universities. The study focuses on the grammar topics 
covered by the textbooks, the order in which they were presented, and the methods 
used to teach the language. 
We believe that grammar is the most important component of teaching Turkish as a 
foreign language because it enables students to develop equally the four primary 
language skills: reading, writing, listening and speaking. For this reason, we analyzed 
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the importance given to teaching grammar in the textbooks under study, the order of 
grammar topics, and the methods used to teach grammar. 
In this process, we sought to determine which textbooks had an eclectic methodology 
and functional-conceptual approach, which we believe makes it easier and quicker for 
students to communicate correctly and effectively in their daily lives. Our aim in 
doing this was to provide a guide for work being done in this area. Additionally, we 
sought to determine whether the order of grammar topics was in accord with CEF 
basic language skills and grammar proficiency levels. 
Through this analysis, we determined that all the textbooks differed in the importance 
they assigned to grammar, that they did not share the same methodology, and that 
none of the texts – with the exception of Ankara University’s New Hittite Series 
Turkish Lessons for Foreigners (1-2-3) – were prepared in accordance with CEF 
standards.  



 86

 

50 
265504 
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Özet 
Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde halk hikâyelerinden 
yararlanılabilir mi sorusuna yanıt arandı.  
 
Belgesel tarama yöntemiyle ilgili yayın ve araştırmaları incelediğimizde Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretilmesinde yazınsal metinlerden yararlanma yollarının 
yeterince araştırılmamış olduğunu gördük. Gerek Avrupa Birliği’nin çok dillilik ve 
çokkültürlülük anlayışıyla gerek iletişimsel yöntemin kültürlerarası iletişimi amaç 
olarak benimsemesiyle yabancı dil öğretiminde yazınsal metin kullanımı önem 
kazanmıştır. Dilin en iyi işlendiği ve kültür birikiminin en iyi yansıdığı ürünler 
yazınsal metinlerdir.  
 
Avrupa Birliği’nin çokdilli, çokkültürlü bireyler yetiştirme ilkesiyle birlikte yabancı 
dil dersleri çokkültürlülüğe açılmanın bir yolu olarak ele alınmaya başlamıştır. 
Yabancı dil dersleri dili öğretirken kültür farklarına hoşgörüyle yaklaşabilen bireyler 
yetiştirme görevini de taşımaktadır. Böylece dünya barışına katkı sağlayabilecek bir 
görev yüklenen yabancı dil dersleri özgün metinlerle ve özellikle yazınsal metinlerle 
bu görevi yerine getirebilir. 
 
Yabancı dil derslerine ve yazınsal metinlere yüklenen bu sorumluluk hangi metinlerle, 
hangi düzeyde ve nasıl çalışmak gerektiği konularının araştırılmasını gerekli 
kılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde, kitaplarda çeşitli türlerden metinlerin 
kullanılması öğrenme ortamını tekdüzelikten kurtarmak için gereklidir. Bu nedenlerle 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde üzerinde hiç çalışılmamış olan halk 
hikâyelerini çalışmamızın konusu olarak ele aldık. 
 
Halk hikâyelerinin eğitsel amaçları sağlayabilmesi için -diğer bütün yazınsal türler 
gibi- basitleştirilmiş metin haline getirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle 
Tahir ile Zühre metnini basitleştirilmiş metin haline getirdik. Türkçeye uygun bir 
formül olduğundan Sönmez modeline göre metni inceledik. Metnin okunabilirlik 
seviyesinin anlaşılabilir olduğunu gördük. Metni görsel olarak da sunabilmek için 
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resimlettik. Metnin giriş bölümünü dinleme metni olarak kullandık. Ana olaylar 
bölümünü okuma metni olarak kullandık. Alıştırmaları Bloom’un bilişsel 
sınıflandırmasına uygun olarak hazırladık. Amacımız halk hikâyelerinden yararlanma 
yollarını göstermek olduğu için yapılabilecek her türlü çalışmayı örneklemeye 
çalıştık. Örnekler ders saati süreleri dikkate alınarak hazırlanmamıştır, öneri 
niteliğindedir. 
 
Türk halk hikâyeleri sadece kültür hazinesi değildir aynı zamanda ilgi çekici bir 
içeriğe sahiptir, yapısı gereği yaratıcı ve üretici çalışmalarla dil becerilerini 
geliştirmeye, kültür karşılaştırmaları yapmaya oldukça uygundur. Bu nedenle 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde halk hikâyelerinden yararlanmanın 
yolları üzerine yapılan bu çalışmanın alana özgün bir katkı sunacağı düşünülmektedir.  
 
In this study the question “if folk tales can be used while teaching Turkish as a 
foreign language” was searched. 
 
While searching publications and studies about documentary screening method, we 
noticed that literary texts haven’t been searched sufficiently while teaching Turkish as 
a foreign language. Literary text has gained importance in through both European 
Union’s multilingualism and multicultural mentality and it’s adaptation of 
communicative method as an object for intercultural communication. Literary texts 
are the best results in which a language is processed and culture accumulation is 
reflected. 
 
Foreign language lessons have been dealed as a way to multiculturalism with the 
principle of European Union’s upbringing multilingual, multicultural individuals. 
Foreign language lessons carry a task in upbringing individuals who can tolerate the 
cultural differences. By this way foreign language lessons, which can contribute to 
world peace, officiate this duty with authentic texts and especially literary texts. 
 
Responsibility on the foreign language lessons and literary texts are required to search 
which texts, the level and how to study. Using different types of texts in the books is 
necessary to save the learning from monotony in the foreign language teaching. For 
this reason we dealed with the folk tales which have never been studied on with 
teaching Turkish as a foreign language. 
 
Folk tales are needed to be simplified like the all other literary texts to provide the 
educational purposes For this reason we made the Tahir ile Zühre text as a simplified 
text. As it is a suitable formula for Turkish, we studied the text according to Sönmez 
model. We noticed that the text’s legibility level is understandable. We used the 
introductory part of the text as listening part. We used the main episodes part as 
reading part. We prepared the exercises according to Bloom’s cognitive classification. 
Our aim is to show the ways of using folk tales for this reason we tried to give 
exercises for all kind of studies. Exercises weren’t prepared according the lesson 
duration and they are just suggestions. 
 
Turkish folk tales aren’t only culture treasures but also they have attractive contents 
and they are suitable for improving language skills and comparing cultures by studies 
which are creative and reproductive. For this reason this study is thought to be an 
original contribution by using folk tales while teaching Turkish as a foreign language.  
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Özet 
 
Dil insanlar arasında iletişimi, kültürün korunmasını ve aktarılmasını sağlayan en 
önemli araçtır. Dil öğretimi insanların anlaşmalarını sağlamanın yanında kültürün 
aktarılması için de önem teşkil etmektedir. 
Hızla gelişen teknoloji toplumlar arasında iletişimin artmasına neden olmuştur. Bu 
ihtiyaç nedeni ile toplumlar yabancı dil öğretimine ve kendi dillerinin yabancı dil 
olarak öğretilmesi konusuna daha fazla önem verir olmuştur. Günümüzde dil 
öğretiminin salt dil bilgisi ve kelime öğretiminden uzaklaşması gerekmektedir. Dilin 
kültürden ayrı düşünülemeyeceği fikrinden hareketle dil öğretiminde kültürel 
unsurların da yer almasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde 
günümüzün gelişen dünyasında kültürlerarası yaklaşıma dikkat etmek gerekmektedir.  
Toplumlar artık birbirleri ile sadece ekonomik anlamda değil kültür alanında da 
alışveriş yapmaktadır. Avrupa Birliği ortak bir Avrupa kültürü oluşturmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğretimine getirdiği ölçütlerle kendi 
coğrafyalarında kültür birliğini sağlamaya yönelmiştir. 
Hâlihazırda Türkçe öğretimi metinlerin çözümlenmesi ve yorumlanması esas alınarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle Türkçe öğretiminde metinler, amaca götüren ana 
araç-gereçlerdir.  
Türkçe öğretiminde kullanacağımız ana aracın bizi amacımıza götürecek nitelikte 
hazırlanması çok önemli bir husustur. Gerek Türkiye Türklerine gerekse yabancılara 
Türkiye Türkçesi öğretirken metnin öneminden yola çıkarak uygun metin seçimi veya 
yeni metinler oluşturulması sorunu henüz tam anlamıyla çözüme 
kavuşturulamamıştır. 
Bu tezde yabancılara Türkçe öğretirken kültürlerarası yaklaşımdan hareketle 
kullanacağımız metinlerde kültürel ögelerin bulunmasının gerekliliği savunulmuş ve 
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bu alanda yazılmış kitaplardan Orhun, Hitit ve Dilset dil öğretim setleri kültür 
aktarımı açısından incelenmiş ve kültür aktarımını gösteren örnek bir metin 
sunulmuştur.  
Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı, kültür, kültürlerarası yaklaşım, metin. 
 
Toplumlar artık birbirleri ile sadece ekonomik anlamda değil kültür alanında da 
alışveriş yapmaktadır. Avrupa Birliği ortak bir Avrupa kültürü oluşturmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğretimine getirdiği ölçütlerle kendi 
coğrafyalarında kültür birliğini sağlamaya yönelmiştir. 
Hâlihazırda Türkçe öğretimi metinlerin çözümlenmesi ve yorumlanması esas alınarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle Türkçe öğretiminde metinler, amaca götüren ana 
araç-gereçlerdir.  
Türkçe öğretiminde kullanacağımız ana aracın bizi amacımıza götürecek nitelikte 
hazırlanması çok önemli bir husustur. Gerek Türkiye Türklerine gerekse yabancılara 
Türkiye Türkçesi öğretirken metnin öneminden yola çıkarak uygun metin seçimi veya 
yeni metinler oluşturulması sorunu henüz tam anlamıyla çözüme 
kavuşturulamamıştır. 
Bu tezde yabancılara Türkçe öğretirken kültürlerarası yaklaşımdan hareketle 
kullanacağımız metinlerde kültürel ögelerin bulunmasının gerekliliği savunulmuş ve 
bu alanda yazılmış kitaplardan Orhun, Hitit ve Dilset dil öğretim setleri kültür 
aktarımı açısından incelenmiş ve kültür aktarımını gösteren örnek bir metin 
sunulmuştur.  
Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı, kültür, kültürlerarası yaklaşım, metin. 
 
 
 
Language is important means which provide communication amang people, protect 
and transfer the culture. 
Beside providing agreement among people, teaching language is an important factor 
to transfering the culture. 
Fast developing techonology has caused the increasing of communication among 
communities. Because of this reason, communities must be caruful about teaching of 
foreign language and teaching their language as a foreign language to the other 
countries. In totals world teaching language must be necessary to going away from 
mere grammar and teaching word. Language can’t be thought without culture so it is 
appears that cultural factors shold be irvolved in teaching language.  
In teaching of foreign language it is necessary to be careful about the approach among 
the cultures in today’s developing world. Today societiesnof only interact in area of 
economy but also in area of culture. The Europen Union tries to form a common 
Europe culture. For this reason, the criterion which it brings to teaching foreign 
language tends to provide culture union. 
Teaching Turkish is an education which is developed by a goingon solving and 
commenting texts. In this way, in education of Turkish texts are the means and 
materials that lead to aim. 
The main material which we use in education of Turkish must be in quality to reach 
our aim.While teaching Turkey turkish to bath Turkey Turks and foreigners, the 
importance of the texs can it be denied. Choosing asuitable text or forming new tkst 
knowing the features of that community in our opponent, will provide the education 
of Turkish in more suitable beter and accountable way. 
In our thesis, it is defended that while teaching Turkish to foreigners, cultural 
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elements in texts from the approach of intercultural communication it is necessary to 
find cultural elements in texts which we will use. Also, it is examined from the view 
of transferring culture from Orhun, Hitit and Dilset Which were writter in this area.  
Keywords: Teaching Turkish, foreign, cultur, interculturel approach , text 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, “Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin genel olarak 
Türkçe dil bilgisi ve bunun içerisinde ad durum ekleri ile ilgili görüşleri nelerdir?” 
sorusuna cevap aramaktır. 
Araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil bilgisi ve ad 
durum ekleri ile ilgili görüşlerini belirlemek için introspektif odak grup görüşmesi 
tabanlı nitel bir yöntem kullanılmıştır.  
Araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen yabancı 
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise araştırmanın yürütüldüğü 
zaman diliminde Ankara Üniversitesi TÖMER’de Temel I-B ve Temel II-A 
kurlarında Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında öncelikle, 
01.09.2010–31.10.2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi TÖMER’de Temel I-B 
seviyesinde öğrenim görmekte olan 17 öğrenciye uzman görüşü alınarak hazırlanan 
ve ad durum ekleriyle ilgili bilgiyi ölçme amaçlı bir uygulama yapılmıştır. Uygulama 
sonucunda öğrencilerin doldurdukları çalışma kâğıtlarındaki doğru ve yanlışlar 
belirlenmiş ve 8 öğrenci üst, orta ve alt grup şeklinde sınıflandırılarak bu öğrencilerle 
odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler, 
betimsel analiz ve içerik analizi ile incelenerek, araştırmanın 9 alt amacına yönelik 
bulgular elde edilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgularda ise Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bu 
bireylerin Türkçe dil bilgisi ve ad durum eklerinin kullanımı ile ilgili görüşlerinin 
genel olarak; Türkçe öğrenmenin ve Türkçe dil bilgisinin zor olmadığı, ana dilin 
Türkçeyi öğrenmede ve Türkçedeki ad durum eklerini kullanmada olumlu ve olumsuz 
etkilerinin olduğu, ad durum ekleri kullanırken hata yapmanın dikkatsizlikten ana 
dilin etkisine kadar pek çok nedenin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, ders kitabı hazırlayan uzmanlara, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 
uzmanlara ve kurumlara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, araştırmanın bir 
sonucu olarak da A1-A2 seviyelerine uygun olarak hazırlanmış “eylemler ve aldıkları 
ad durum ekleri” listesi de ekte sunulmuştur.  
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This study aims to answer the research question “What are the opinions of students 
who learn Turkish as a foreign language regarding Turkish grammar and nominal 
case suffixes in general?” 
In the study, in order to identify the student opinions, who learn Turkish as a foreign 
language, regarding Turkish grammar and nominal case suffixes, an introspective 
focus group discussion-based qualitative method has been utilized.  
The population of the study consists of the students who learn Turkish as a foreign 
language in TÖMER at Ankara University. The sample of the study, however, is 
composed of the students who were learning Turkish in Basic I-B and II-A levels in 
TÖMER at Ankara University at the time when the research was carried out. Within 
the scope of the study, first in order to measure the state of knowledge of the students 
regarding nominal case suffixes, a test prepared after taking expert opinions was 
applied to 17 students in Basic I-B in TÖMER at Ankara University on 09/01/2010-
10/31/2010. In the second place, the correct and wrong answers of the students in the 
tests were identified and based on the scores, 8 students were classified into sub-
groups: high, mid, low. Then, focus-group discussions were applied to these classified 
students. The data gathered from the focus-group discussions were examined through 
qualitative and content analyses; consequently, the findings regarding 9 sub-goals of 
the study were reached.  
The results of the study reveal that the students learning Turkish as a foreign language 
thought that learning Turkish and Turkish grammar is not difficult, the first language 
had positive and negative effects on learning Turkish and nominal case suffixes in 
Turkish, and there are many reasons of making mistakes while using nominal case 
suffixes, ranging from lack of attention to the effect of first language. In the light of 
these results, a variety of suggestions have been provided for the course-book writers, 
teachers of Turkish as a foreign language and related institutions. Moreover, as a 
result of the study, list of “verbs and nominal case suffixes” appropriate for A1-A2 
levels has been prepared and given in the appendices.  
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İkinci dil öğretim kaynaklarında yer alan anlama etkinliklerinin 
karşılaştırılması: Yeni Hitit ve New Headway örneklemi 
[The comparison of understanding activities in the second 
language teaching sources: The sample of Yeni Hitit and New 
Headway] / Duygu Ak  
 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Latif Beyreli  
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı -  
Konu Başlıkları: Dilbilim - Eğitim ve Öğretim  
Dizin Terimleri: İkinci dil öğretimi=Second language instruction - Yabancı dil öğretimi=Foreign 
language learning - Ders kitapları=Textbooks - Anlama=Understanding - Ölçme-
değerlendirme=Measurement and evaluation - Dilbilim=Linguistics - Okuma-anlama 
becerisi=Reading-comprehending skill - Dinleme=Listening - Dinleme-anlama=Listening-
understanding - Okuma becerileri=Reading skills  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2011 
332 s.  
 
Özet 
İletişim araçlarının gittikçe artan bir hızla gelişmesi ve uluslar arasındaki ekonomi, 
siyaset, turizm vb. alanlardaki ilişkilerin yoğunlaşması ulusları birbirine 
yakınlaştırmış; kendi ana dillerinin yanı sıra diğer ülkelerin dillerini öğrenme 
gereksinimini ortaya çıkararak ikinci dil öğrenme isteğinin artmasına sebep olmuştur. 
İkinci dil öğrenme isteğinin bir gereklilik olarak ortaya çıkması ulusların kendi ana 
dillerini geniş bir alana yayma isteklerini de perçinlemiş ve ikinci dil öğretiminin 
önem kazanmasına olanak sağlamıştır. Bu noktada ikinci dil öğretimi sırasında dil 
öğrencisi ve öğretmenin yanında önemli bir öğretim kaynağı olan ders kitabı da önem 
kazanmıştır ve bu alanda pek çok ders kitabı hazırlanmıştır. 
Çalışmada ikinci dil öğretim kaynakları olarak hazırlanmış kitaplardan ikisi olan Yeni 
Hitit (Türkçe) ve New Headway (İngilizce) serilerinde yer alan anlama etkinlikleri; 
çeşitlilik, nitelik, temel dil becerilerine uygunluk ve bu etkinliklerde kullanılan ölçme-
değerlendirme soruları; kapsam, soru çeşidi (açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, 
var-yok, doğru-yanlış vb.), anlaşılma vb. yönlerden ayrı ayrı ve tarama yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Ardından söz konusu kitaplarda bulunan okuma ve 
dinleme etkinlikleri incelenmiş, ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
yapıldıktan sonra kitapların öğrenme-öğretme sürecindeki yeterliliği, olumlu ve 
olumsuz yönleri tespit edilmiştir ve kitaplar karşılaştırılmıştır. Son olarak 
araştırmanın sonuçları ortaya konmuş, sonuçlar farklı araştırmalarla karşılaştırılarak 
tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 
Bu çalışmanın Türkçe ve İngilizcenin ikinci dil olarak öğretimi amacıyla 
yayımlanacak olan ders kitaplarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
 
 
Anahtar kelimeler: İkinci/Yabancı dil öğretimi, ders kitabı, anlama, ölçme-
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değerlendirme 
 
 
The increasing development of means of communication and the concentration of 
relationship in the fields of economy, tourism and politics between nations have 
caused nations to become closer to each other. In addition to their native languages, 
they have also caused increase of wish of language learning by introducing the need 
of teaching languages of the other countries. The need of learning second language 
has riveted nations to extend their mother languages in larger areas and provided the 
teaching of second language to be important. In that aspect, during the second 
language teaching, the course books have also been important besides language 
learner and teacher. So, many course books have been written in this area.  
In this research, the comprehension activities in Yeni Hitit (Turkish) and New 
Headway (English) as the two of second language teaching resources have been 
analyzed separately and using scanning method in the ways of variety, quality, 
coherence with basic language skills, measurement and evaluation questions used in 
these activities, content, variety of question (open-ended, multiple choice, matching, 
true-false, exist-absent questions) and being understood, etc… After that evaluation 
has been made. After the evaluation, the efficiency of the books in process of 
learning-teaching, their pros and cons have been confirmed and comparison has been 
made between books. Finally, the results of the research have been introduced, 
compared with the other researches, discussed and suggestions have been made. 
This study is thought to throw a light on being pressed course books so as to teaching 
English and Turkish as second language. 
 
 
Key words: Teaching of second/foreign language, course books, comprehension, 
measurement and evaluation. 
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Tükçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi 
üzerine bir yöntem denemesi [A method trial about word 
practice in teaching of Turkish language as foreign language] / 
Didem Apaydın  
 
Danışman: Prof. Dr. İclâl Ergenç  
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dilbilim Anabilim Dalı  
Konu Başlıkları: Dilbilim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2007 
188 s.  
Özet 
Sözcük öğretimi, yabancı dil öğretiminin içinde yer alan en önemli 
unsurlardan biridir. Öğretim sürecinde yetersiz sözcük dağarcığına ilişkin sorular 
hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından güçlük oluşturmaktadır. Bu anlamda 
sözcük öğretimi, yabancı dil öğretiminde temel düzeye ilişkin sözcüklerin 
tanımlanabilmesi açısından son derece özen gösterilmesi gereken bir konudur. 
Öğrenme kuramcıları, düzenlenerek sunumu yapılan bilginin algılanmasının ve 
bellekte kalıcı olmasının, düzensiz sunulan bilgiden daha başarılı olduğunu 
belirtmektedirler. 
Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak temel düzeyde öğrenen 
yetişkinlerin “Ulamsal Sözcük Öğretimi” çerçevesinde göstermiş oldukları tanıma ve 
anımsama puanlarıyla bu öğretimin gerçekleştirilmediği kontrol grubunun bupuanlara 
ilişkin performansları değerlendirilmiştir. İki farklı tekniğin uygulandığı her 
iki gruba ilişkin değerlendirmeler önce grupların kendi içlerinde sonra da örneklem 
çerçevesinde yapılmıştır. Ulamlamanın sözcük öğretimini, bellek süreçlerini ve 
kavramsallaştırmayı ne yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın kuramsal tabanında, dilin işleyişine ve kavramların beyindeki 
tasarımına, kavram oluşturma kuramlarına, bellek araştırmalarına / süreçlerine ve 
sözcük öğretimiyle ilgili tekniklere yer verilmiştir. 
Yarı deneysel araştırma modeli temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada 
Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Temel 1 kurunda öğrenim gören 46 denek kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde ulamsal öğretimin 
sözcük öğrenimi üzerine daha olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu öğretim 
yönteminde, aynı ulam içinde yer alan kavramların bir arada sunulmasının 
kavramsallaşmayı kolaylaştırdığı ve bellekte kalıcılık açısından anımsanabilirliği 
artırdığı gözlemlenmiştir. Diğer yandan, ulamsız sözcük öğretiminde kavramlar 
arasındaki kopukluk, söz konusu kavramlara ait nöral temsillerin bir diğer kavram 
tarafından güçlenmesine olanak tanımadığı için bu kavramların bellekte daha az 
etkinleşmesine neden olmuştur.  
 
Word teaching, is the one of the most important factor in foreign language 
teaching. The questions about the vocabulary in teaching process create difficulties 
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between teachers and students. In this way, this is the subject, to which must be 
given importance for expression of the words related to the basic level in foreign 
language teaching. Learning theorists state that the understanding and memory 
retention of a knowledge, which is regulated and presented, is more successful than 
irregular knowledge. 
In this study, the acknowledgment and remembrance points of the adult 
people, who learn Turkish Language as a foreign language at basic level, in the scope 
of “Categorical Word Teaching” and the performances of control groups, who have 
not got mentioned teaching method are evaluated. The evaluations related to 
bothgroups, for whom two different techniques were applied, are realized in these 
groups 
and the scope of sampling. The effects of the categorization on word teaching, 
memory periods and conceptualism is tried to present. 
In the theoretical basis of the study, course of language and design of the 
concepts in brain, theories of creating concepts, memory researches / periods, 
techniques about teaching vocabulary are used. 
In this study, which has been realized on the basis of half experimental 
research model, 46 participants, who learn in Basic 1 course of TOMER Turkish and 
Foreign Languages Research and Application Center, Ankara University, are used. 
It has been determined that categorical teaching has more positive effects on 
word learning, when gained data were analyzed statistically. In this teaching method, 
concurrent presentation of concepts in the same category makes conceptualism easier 
and increases the remembrance for the permanence in memory. On the other hand, 
the discontinuity among the concepts in unclassified teaching causes the indistinct 
activation of these concepts in memory, because it does not give possibility to neural 
presentation belonging to mentioned concepts to be grown stronger by other concept.  
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük 
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Konu Başlıkları: Dilbilim - Eğitim ve Öğretim  
Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
2008 
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Özet 
 
Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunla sözcük öğreniminin, 
öğrencilerin başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 
geleneksel öğretim ve aktif öğrenme yaklaşımı yoluyla öğretimin yapıldığı iki grup 
üzerinde çalışılmıştır. 
Araştırmanın deney grubu, Bilkent Üniversitesi'nde görev yapmakta olan yabancı 
uyruklu öğretim görevlileri ile eşlerinden oluşan Temel Türkçe III grubudur. Kontrol 
grubu ise, aynı üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan Temel 
Türkçe III grubudur.  
Bu araştırma nicel ve nitel araştırma modelleri esas alınarak hazırlanmıştır. Nitel 
araştırma kapsamında aktif öğrenme yaklaşımı ve aktif öğrenme tekniklerinden biri 
olan oyunlarla öğretim incelenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılan 
sınıflarda uygulanmak üzere sözcük oyunlarına yer verilmiştir.  
Nicel araşırmadan elde edilen bulgulara göre, oyunla sözcük öğretiminin uygulandığı 
gruptaki bireylere ait başarı puanları ile oyunların uygulanmadığı kontrol grubundaki 
bireylere ait başarı puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.  
Bu araştırmanın sonuçları, oyun yoluyla sözcük öğretiminin geleneksel öğretimden 
daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sözcük, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Sözcük Öğretimi, 
Sözcük Öğrenimi, Bellek, Aktif Öğrenme, Oyunlar. 
 
 
 
This study has been carried out in order to examine the impact on academic 
achievement of word teaching through playing games in classes where Turkish is 
taught as a foreign language. For this purpose, study has been carried out on two 
groups being taught through traditional way and active learning methods. 
The test group of the study is the Basic Turkish III group consisting of foreign 
citizens academic staff and their spouses working at Bilkent University. And the 
control group is the Basic Turkish III group consisting of foreign students at the same 
University.  
This study has been prepared by taking as basis quantitative and qualitative models of 
research. Within the context of the qualitative study, word teaching and the game 
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playing technique which is one of the technique of active learning have been 
mentioned. Activities have been prepared by using the game technique to be applied 
to classes where Turkish is being taught as a foreign language.  
According to the findings obtained, it is seen clearly that the points of success of 
persons in the group where word teaching through playing games is being applied to 
and of persons in the control group where no games have been applied to, have come 
out to be different from each other meaningfully.  
The results of this research show that word teaching through playing games is more 
effective than the traditional way of teaching. 
Key Words: Word, Foreign Language Teaching Methods, Word Teaching, Word 
Learning, Memory, Active Learning, Games. 
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Onaylandı 
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Özet 
Bu çalışma, Türkçe yazılan alanyazında yabancı dilde öğretim ve anadilinde öğretim 
ilişkisi üzerine kurulan tartışmalarda kullanılan kavramsal örüntüyü betimlemek ve bu 
tartışmaların savlarını, gerekçeleri açısından kümeleyerek ilgili tartışmaların mümkün 
olduğunca bütüncül bir görünümünü nitel sunumla ortaya koymak amacıyla 
hazırlanmıştır. 
Bu çalışma, sosyal bilimlerde bir nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesi 
yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında yabancı dilde öğretim ve 
anadilinde öğretim ilişkisi üzerine Türkçe yazılan alanyazındaki çağdaş tartışmaları 
içeren yazılı araçlar derlenmiş ve oluşturulan doküman örnekleminin sunduğu veri, 
çalışmanın amaçlarına hizmet edecek biçimde betimlenmiştir. 
Yapılan betimlemeler sonucunda, Türkçe yazılan alanyazında konuyla ilgili 
tartışmalardaki sav kümelerinin varlığı ve geliştirilen savlar ile tartışmaların 
kullandığı kavramsal örüntünün açık ilişkisi ortaya konmuştur.  
 
This study has been carried out with the aim of depicting the conceptual pattern used 
in arguments which are set on the relationship between education in a foreign 
language and education in mother tongue in literature published in Turkish, and to 
exhibit a totalitarian aspect of the theses of these arguments by grouping them 
together according to their reasons so as to exhibit the related discussions with a 
presentation which is as qualitative as possible. 
This study is prepared on the basis of document research method, which is a 
qualitative method in social sciences. Within the coverage of the study, written tools 
in the litreature published in Turkish which include modern arguments about 
education in a foreign language and education in native language are compiled, and 
the information offered by the created document sample is depicted in a way that 
helps the aims of this study. 
With the help of the descriptions made, the evident relationship among the presence 
of thesis clusters about the subject in literature published in Turkish, the theses set 
forth, and the conceptual pattern which the arguments use is evidently shown.  
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Özet 
Türkçenin Yabancı Dil Olarak öğretimi bağlamında yarar getireceği düşünülen 
öğrenen özerkliği kavramı ve Avrupa Konseyi’nin desteklediği bir dil öğretim projesi 
olarak geliştirilen Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulamalarının dil öğrenimi ve 
öğretimine etkileri, bu çalışmanın temellerini oluşturmuştur. 
 
Öğrenen Özerkliği kavramının yabancı dil öğretiminde önemi ortaya konulmuş ancak 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde buna yönelik çalışmalara yeterince yer 
verilmemiştir. Kavramın Türkçe öğretimi yapan kurum ve öğretmenlerce tanınması 
TYDÖ’de gerçekleştirilecek ilerlemeler açısından fayda sağlayacaktır. 
 
Araştırmada, öğrenen özerkliği kavramı ve kavrama gönderimde bulunan ADGD ve 
uygulamaları ile ilgili önceki çalışmalar incelenmiş, özerklik Little (2002) ve Holec 
(1981)’in tanımları çerçevesinde ele alınmıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul 
Şubesi Türkçe öğrencilerini kapsayan bir örneklem grubuna özel geliştirilen öğrenen 
özerkliğinin gerekleri ve öğrenme stratejileriyle ilgili sormaca oluşturulmuş ve 
sonrasında da rastlantısal yolla seçilen gruba uygulanmıştır. Öğrenci görüşlerinin 
doğruluğunu desteklenmek amacıyla ilgili kurumda Türkçe okutmanları da çalışma 
için doldurdukları görüşme formlarıyla çalışmaya katkı sağlamıştır. Veri toplama 
aşamasının sonunda elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilerek 
yorumlanmıştır. 
 
 
The notion of learner autonomy that is thought to bring some benefits in the context 
of teaching Turkish as a foreign language and the effects of European Language 
Portfolio applications, developed as a language teaching Project by the European 
Council, to language learning and teaching are the basis of this study. 
 
The importance of Learner Autonomy has been introduced to the literature; however, 
it has not been applied enough in the context of teaching Turkish as a foreign 
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language. Recognition of this notion by the institutions and teachers that teach 
Turkish will provide a lot of benefits in the field of Teaching Turkish as a Foreign 
Language. 
 
In this study, the notion of learner autonomy and the previous studies on European 
Language Portfolio and its applications referring to this notion has been analyzed, and 
autonomy has been taken in the frame of Little (2002) and Holec (1981). A 
questionnaire about the necessities of learner autonomy and learning strategies was 
made up for the Turkish learners of Ankara University TOMER İstanbul Branch and 
afterwards it was applied on a random group. The Turkish lecturers in the same 
institution also contributed to the study with the forms they filled in to support the 
truth of opinions of the students. The data obtained as a result of the data collection 
process has been evaluated and interpreted statistically.  
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Türkçe ve Kırgızca dil yapılarının dil öğretimi amaçlı 
karşılaştırması [Comparison of Turkish and Kyrgyz language 
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Danışman: Prof. Dr. Nadir Engin Uzun  
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Onaylandı 
Yüksek Lisans 
Türkçe 
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233 s.  
Özet 
Bu çalışmada, Türkçe ile Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı 
Karşılaştırması yapılmıştır. Çağdaş Türk yazı dillerinin içinde Türkçeye (Türkiye 
Türkçesi) en yakın olan Azerbaycan Türkçesi, Gagavuzca ve Türkmencedir. Kıpçak 
Grubunda yer alan Türk yazı dillerinden Kazakça, Tatarca, Başkurtça vb. dillerle 
birlikte Kırgızcanın da Türkçeye yakınlığı ya da uzaklığı ayrı bir konu olup karşılıklı 
öğretim sırasında karşılaşılan sorunlar, uygulanması gereken yöntemler, teknikler, 
öğretmenin bilmesi gerekenler ile öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyleri daha büyük 
önem taşımaktadır. Kırgızlara Türkçe öğretirken ya da Türklere Kırgızca öğretirken 
neler yapılmalı? Bundan önce neler yapılmış? Uygulamaların geliştirilmesi veya 
değiştirilmesi için edinilen bilgi ve tecrübelerin değerlendirilmesi gerekiyor. 
Türkçe ile Kırgızcadaki dil yapılarının karşılaştırılması, öğrencilerin ve öğreticilerin 
Türkçe/ Kırgızca öğretimi ve öğreniminde karşılaştıkları sorunlara yönelik yaklaşım, 
teknik ve yöntemlerin saptanması sonucunda, Türkçe / Kırgızca öğrenen öğrenciler, 
araştırmacılar veya yetişkinler daha kolay biçimde Türkçe/Kırgızca becerisine sahip 
olacaklardır. Bu araştırma karşılıklı dil öğretiminde öğretmenlere, öğretim 
elemanlarına ve diğer uzmanlara yardımcı bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz önemli bulgular ve şunlardır: 
1. Karşıtsal dil çalışmaları,( karşıtsal dil çözümlemeleri ve karşıtsal yanlış 
çözümlemesi gibi) dilbilimin temel ya da alt alanlarına uygun çalışmaların daha da 
yoğun olarak yapılması gerektiği, 
2. Filoloji ya da Türkolojinin karşılaştırmalı çalışmalarının daha ayrıntılı bir biçimde 
yapılmasının bir gereksinim olduğu,.  
3. Araştırmamızın temel kaynağı Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil 
Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders 
Kitabının “Dilbilgisi Desteği” bölümüdür. Bu çalışmada dil öğretimi programlarının 
konu deseni ve dilbilgisi sıralaması, temel becerilere göre hazırlanan tüm 
materyallerin hedef kitlenin dil öğrenme amaçları doğrultusunda ve düzeyine uygun 
olması gerektiği,  
4. Akraba diller arasındaki karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak öğretimi kolaylaştırıcı 
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önlemler alınabileceği, öğretim sürecinin daha iyi ve verimli değerlendirilebileceği,  
5. Türkçe ve Kırgızca gibi çağdaş Türk yazı dilleri arasındaki benzer ve farklı dil 
yapılarının karşıtsal çözümleme yoluyla Türkçe/Kırgızca öğretiminde öğretici ve 
öğrenicilere kılavuzluk edeceği, öğretme ya da öğrenme sürecinde uygulanacak 
yöntem, yaklaşım ve tekniklerin de bu çerçevede belirlenmesinin yararlı olacağı, 
6. Kırgızca ile Türkçede ses, biçim, tümce yapıları ile yazım ve noktalamadaki 
benzerlikler, ortaklıklar azımsanamayacak ölçüdedir. Ancak bu benzer ve ortak dil 
yapılarının öğretim sürecinde doğru kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara 
geçilmesinin uygun olacağı, 
7. İki dil, Eski Türkçe döneminde ortak ses ve biçimbilimsel yapılara sahipken, 
günümüzde farklılaşmış dil yapıları ile, bütünüyle farklı özelliklere sahip yapıların 
öğretimi yabancı dil öğretimi yöntemleriyle desteklenmesinin gerekli olduğu,  
8. Bu çalışmamızda, dil/lehçe öğretimi tartışmaları yerine öğretim sürecinde 
kullanılacak materyalerin geliştirilmesi ya da materyallerin içeriği üzerinde 
durulmasının daha önemli olduğu anlaşılmıştır 
 
 
The comparative analysis of the Turkish and Kyrgyz languages patterns was made in 
this work for the purpose of their teachıng. Among the Turkic written languages 
Azerbaijan, Gagauz and Turkmen Turkish are the most closely related to the modern 
Turkish language. Similarity or dissimilarity of Kyrgyz language together with other 
written languages of Kypchak group as Kazakh, Tatar, Bashkir with the Turkish 
language is quite a different matter. Expected questions, methods which should be 
carried, techniques, teachers’ knowledge or students’ different levels are of great 
importance during interactive learning process. What should be done when teaching 
Turkish to Kyrgyz people or Kyrgyz to Turkish people? An acquired knowledge and 
experience should be evaluated in order to develop or change practical training. 
Students learning Turkish/ Kyrgyz language, researchers or grown-ups will be able to 
improve their Turkish/ Kyrgyz language skills successfully if an aproach, technique 
and methods aimed to the problems that can be faced during learning or teaching 
Turkish or Kyrgyz and when comparing Turkish and Kyrgyz languages patterns are 
identified. Teachers and other specialists can use this research work as a useful guide 
during interactive learning process. 
We have taken into consideration the following important issues: 
1. We have found it necessary to carry out more detailed work on basic and general 
aspects of linguistics, as well as contrastive aspects like contrastive analysis of 
language. 
2. It is necessary to develop thoroughly the issues on comparison of philology and 
Turkic languages study.  
3. The main resource of our research work is ’Dilbilgisi Desteğı’, a chapter from Yeni 
Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, which is a publication of the Center on 
Turkish and Foreign Languages Research and Their Implementation. The subjects of 
languages syllabi, ordering of grammar aspects and also linguistics goals of materials 
relevant to them should be in the proper direction and level. 
4. We have found it necessary to make learning process much more productive and 
easier useful by making comparative analysis of languages related to the same group. 
5. We have found it necessary to reveal methods, approach and technics used in 
learning process by proper classification of similarities and differences of modern 
Turkic written languages like Turkish and Kyrgyz. It could considerably help trainers 
and learners at the same time.  
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6. There are a lot of general similarities in the patterns of sounds, forms, sentences, 
spelling and punctuation in Kyrgyz and Turkish languages. However, it is necessary 
to provide a proper use of such similarities in the learning process. 
7. Learning process with its different pacularities nowadays is considered to be used 
in foreign languages learning process with the linguistics patterns of the period of Old 
Turkish when there were same sounds and forms in two languages.  
8. In this research work, we have come to a conclusion that should pay much attentıon 
to the materials that should be used in learning process than to language and dialect 
discussions.  
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Özet 
Yabancı dil öğretiminde, okuma-anlama becerisini geliştirmek üzere kullanılan 
metinlerin, özgün mü yoksa dil düzeyine uygun olarak sadeleştirilmiş mi olması 
gerektiği, tartışılan bir konudur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 
özgün yazınsal metinlerin, dilsel, anlamsal ve yazınsal niteliklerinin sorgulanması ve 
metnin biçimsel, anlamsal, edimsel ve iletişimsel düzlemlerde irdelenmesi, ileri dil 
düzeyindeki öğreniciler tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak temel ve orta dil 
düzeyindeki öğrenicilerin okuma eylemleri, gerçekte anlama ulaşma amacı 
taşımaktadır ve bu nedenle öğreniciler, özgün bir yazınsal metne hakimiyet sağlamak 
için yeterli dilsel edince ve artalan bilgisine sahip değildirler. Bu düşünceden 
hareketle, tezin odak noktası, metindilbilimsel bir yaklaşımla, yüzey yapı ve derin 
yapıdaki doğruluk ve tutarlılık değiştirilmeden, yazınsal bir metnin sadeleştirmesini 
gerçekleştirmek olmuştur. Tezin temel amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde, okuma 
becerisinin kazandırılmasına yönelik olarak kullanılan yazınsal metinleri, bilimsel 
yöntemle çözümlemek ve sadeleştirmektir. Sadeleştirme öncesinde, yazınsal metnin 
seçimi, metindilbilim bağlamında bir metin çözümlemesi, ardından yapılacak bilimsel 
nitelikte bir sadeleştirme süreci ve son olarak sadeleştirilen metnin okuma-anlama 
becerisine dönük olarak çeşitli tekniklerle sınanması, bu çalışmanın çerçevesini 
çizmektedir. Buradan hareketle, Sait Faik Abasıyanık’ın, kurgusal anlatı 
metinlerinden kısa öykü türündeki ‘Meserret Oteli’ adlı eseri, önce metindilbilimsel 
ölçütlerden ‘bağlaşıklık’ ve ‘bağdaşıklık’ ölçütleri etrafında çözümlenmiş; sonra eser 
yine aynı ölçütler çerçevesinde, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve B1.1 
düzeyindeki öğrenicilerine uygun biçimde sadeleştirilmiş ve son olarak kavramayı 
ölçmeye yönelik sorular oluşturulmuştur.  
 
It’s a controversial issue among scholars and educationists whether authentic texts or 
the simplified ones should be used in foreign language teaching, in order to improve 
reading and understanding. Examining the linguistic, semantic and literary 
qualifications of the authentic texts that are used in teaching Turkish as a foreign 
language, probing the text on morphological, semantic, performative and 
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communicative domains can be experienced by the learners of advanced level. 
However, the reading activities of the elementary and intermediate level learners 
substantially aim to provide understanding the meaning and because of this reason it 
might be said that these learners don’t have enough linguistic competence and 
background information to master an authentic literary text. From this point of view, 
simplification of a literary text, with a textlinguistic approach, without changing the 
accuracy and consistency on surface structure and deep structure is the focus of this 
study. The main purpose of the thesis is to academically analyse and simplify the 
literary works used in reading comprehension. Before the simplification phase, the 
text was chosen and analysed it in the context of textlinguistics and after this came the 
process of scientific simplification and testing the simplified text with several 
techniques of reading comprehension skills. Initially, an authentic short story 
belonging to fictional narrative type of literary works called ‘Meserret Oteli’ written 
by Sait Faik Abasıyanık was chosen and that authentic text was analysed according to 
textlinguistic criterias, mainly cohesion and coherence. Then, according to the same 
criterias, the authentic text was simplified for the B1.1 level learners and finally, some 
reading comprehension questions to test the reading comprehension were put forward.  
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ÖZET Bu çalışma Arnavutça ve Türkçenin kimi biçimbilimsel yönlerinin yapılmış 
olan çalışmalar çerçevesinde betimlenmesi ve Türkçe öğrenen Arnavut öğrencilerin 
karşılaştıkları güçlüklerin deneysel yöntemle saptanılması amacıyla yapılmıştır. 
Arnavutçanın biçimbilimsel özelliklerin betimlenmesi, önceki çalışmalarda yer alan 
betimlemeler ve bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen deneysel nitelikli özgün 
verilerden elde edilen sonuçlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türkçe için, ise salt 
önceki çalışmalarda yer alan değerlendirmeler kullanılmıştır. İki dildin biçimbilimsel 
dizgelerinin incelenmesi ve betimlenmesi sürecinde dolaylı gözlem yöntemi 
çerçevesinde alan yazını temel alınmıştır. 2.Bölümde, çalışmanın kuramsal sınırları 
içerisinde Ruhdilbilim, Dil Öğrenimi, Ayrımsal dilbilim ve Biçimbilime ilişkin 
kavramlar ve tanımlamalara yer verilmiştir. Bu bölümde Ruhdilbilim araştırmalarının 
dil öğrenimi alanındaki katkıları değerlendirilmiştir ve Ayrımsal dilbilimin, öğrenim 
süresince karşılaşılan güçlükleri tespit etmeyi ve yabancı dil öğretimi için yöntem 
geliştirmeyi üstlendiğini açıklanmıştır. 3. Bölüm' de Arnavutça biçimbilimsel öğeleri 
üzerine Demiraj (1995) 'deki betimlemelere yer verilmiş ve çalışmanın özgün verisi 
incelenmiştir. 4. Bölüm'de Türkçenin biçimbilimsel özellikleri ve öğeleri daha önceki 
çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilmiştir. 5. Bölüm'de ise Arnavut öğrencilerin 
Türkçe öğreniminde karşılaştıkları sorunlar ve yaptıkları olumsuz aktarmalar 
saptanmaya çalışılmıştır. Sonuç Bölümünde çalışma ana hatlarıyla özetlenmekte ve 
ulaşılan bulgular verilmektedir. 113  
 
 
SUMMARY The aim of this study is the description of Albanian and Turkish 
morphological directions on the done frames and the establishment of difficulties of 
the Albanian students on Turkish learning by experimental ways. The description of 
Albanian morphological feature is utilized by datum the frames done before and the 
contents specific test of these study. For Turkish are estimited the merely datum of 
done frames. The examination and description proces of the morphological systems of 
the two languages is made by observing the planewritting of the area. Chapter 2, is on 
the description of psycholinguistics, language learning, contrastive linguistics and 
morphology theory and definitions. İn this chapter we have utilized the additions of 
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psycholinguistics investigations on language learning, and we have explain 
contrastive linguistics recurs on the development of methods on teaching foreing 
languages and establishments of difficulties on language process. Chapter 3, upon to 
the Albanian morphological elements on Demiraj(1995) and the examination of 
specific datum. İn chapter 4. the Turkish morphological features and elements are 
given from the previous studies. İn chapter 5. are established the difficulties and 
transfers of Albanian students. Finally, in the conclusion chapter, the study is 
summarized in its main outlines and results. 114  
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Okuma becerilerini ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen çok 
çeşitli ileri düzey okuma dersi kitapları mevcuttur. Ancak bu kitapların sayıca 
çok olması, bu çalışmanın hedef grubu olan C1 düzey öğrenciler için çok 
faydalı ve uygun olduklarını doğrulamaz. İdeal bir okuma dersi kitabı, 
öğrencilerin dil düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Bunun 
için öncelikle bir ihtiyaç analizi uygulanmalıdır. Rast gele seçilen bir okuma 
dersi kitabı öğrencileri başarısızlığa sürükler. Piyasada bulunan okuma dersi 
kitapları hakkında yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, mevcut 
kitapların İngiliz Dili Eğitim, bölümlerinde okuyan C1 düzey öğrencilerin dil 
düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmamış olduklarını dahası C1 
düzey okuma dersi kitaplarının sayıca az oluşu oldukça ciddi bir sorun olarak 
belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinde 
öğrenim gören C1 düzey öğrencilerin okuma dersleriyle ilgili ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanmıştır. 
 
Birinci bölümde, problem, hipotez ve bu çalışmanın içeriği 
açıklanmıştır. İkinci bölümde, konuyu aydınlatmak için ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. Bu bölüm üç üniteden oluşmaktadır. Bunlar, Avrupa Dil Gelişim 
Dosyası, İzlence, Okuma’ dır. Üçüncü bölümde yöntem, veri toplama 
süreçleri açıklanmıştır. Hedef öğrenci kitlesini belirlemek için öncelikle bir 
seviye tespit sınavı uygulanmıştır. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin ilgi 
ve ihtiyaçlarını tespit etmek için iki ayrı sormaca kullanılarak bir ihtiyaç analizi 
uygulanmıştır. Veri toplamada bir öğretmen ve bir de öğrenci sormacası 
kullanılmıştır. 254 öğrenci ve 53 öğretmen veri toplamaya katkıda 
bulunmuştur. Hazırlanacak olan materyallerin özelliklerini tespit etmek için 
sormacanın yanıtları analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde, sormaca 
sonuçlarını ışığında İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinin birinci sınıflarında okuyan 
C1 düzey öğrenciler için ileri seviyede bir okuma dersi izlencesi önerilmiştir. 
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Önerilen bu izlence öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre 
hazırlanmış on iki üniteden oluşmaktadır. Öğretmenler için cevap anahtarı da 
bu bölümde belirtilmiştir. İleriki çalışmalar için öneriler ve de sonuç kısmı da 
son bölümü oluşturmaktadır. Ekler bölümünde Avrupa Dil Gelişim Dosyası ile 
ilgili çeşitli yararlı kaynaklar bulunmaktadır. Bu bölüm aynı zamanda 
çalışmanın içinde yer alan bir takım bilgileri örneklendirmek için kullanılmıştır. 
Bu bölüm de çalışmada yer alan diğer bölümler kadar önemlidir. 
 
 
There has been a great variety of advanced reading books aiming to 
develop the reading skills and performance of the students. However, the 
range of these books doesn’t confirm that they are all beneficial and 
appropriate for the C1( Proficiency) level of students who are the target group 
of this study. An ideal reading course book should be prepared in accordance 
with the language levels, interests and needs of the students. In order to 
achieve this, a need analysis should be carried out at first hand. A reading 
course book chosen randomly would drive the students into failure. After a 
detailed research on reading course books that are available in the markets, 
it has been clearly seen that they fall short to fulfill the needs, interests and 
the C1 level of ELT students. Moreover, the limited range of course books 
designed for the C1 level of learning is identified as a serious problem. As a 
result, the present study is conducted to fulfill the requirements of reading 
courses for C1 level of students at ELT departments. 
 
In the first chapter, the problem, the hypothesis and the scope of the 
present study have been explained. In the second chapter, the relevant 
literature on the topic has been reviewed in order to clarify the studied issues. 
This chapter consists of three parts. These are European Language Portfolio, 
Syllabus and Reading.In the third chapter method,that is, the data collection 
procedures have been defined. In order to identify the target students of this 
study, a proficiency test has been carried out. Then a need analysis has 
been applied through two different questionnaires to determine the needs 
and interests of the students. 254 students and 53 teachers have contributed 
to the data collection. The results of these questionnaires have been 
anayzed in order to identify the characteristics of the materials that have 
been developed in this study. Finally, an advanced reading course syllabus 
for the C1 level of students in ELT departments has been suggested in the 
fourth chapter. This suggested course syllabus consists of twelve units which 
have been prepared according to the needs and interests of the students and 
teachers. For teachers, the answer keys of these units are also stated in the 
fourth chapter. Some suggestions for the further studies and the conclusion 
part form the last chapter. In the appendix part there has been a great variety 
of useful materials ralated to the European Language Portfolio. They have 
also been used to exemplify some information given in the context of the 
study. So this part ia also as significant as the main chapters of this study. 
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Bu deneysel çalışma, Ankara Üniversitesi TÖMER yabancı dil olarak 
 
Türkçe öğretim programına katılan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden gelen 
 
ileri düzeydeki öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme amacı taşımaktadır. 
 
Uygulamaya A.Ü. TÖMER’e devam eden 23 yüksek düzeydeki 23 öğrenci 
 
katılmıştır. Öğrencilerden 12’si kontrol, 11’i deney grubu öğrencisidir ve bu iki 
 
gruptan deney grubu öğrencileri yedi haftalık ileri düzey paragraf eğitimi 
 
almışlardır. 
 
Eğitime başlamadan önce her iki grup birer paragraf yazmış, daha sonra 
 
deney grubunun yedi haftalık eğitimi başlamıştır. Eğitim sonunda her iki grup 
 
birer paragraf daha yazmış ve bu paragraflar iki değerlendirici (biri araştırmacı 
 
olmak üzere) tarafından geliştirilen ileri düzey paragraf yazma değerlendirme 
 
ölçütlerine göre puanlandırılmıştır. Paragraflar daha sonra üçüncü bir 
 
değerlendirici tarafından aynı değerlendirme ölçütlerine göre puanlandırılmış ve 
 
öğrencilerin notları istatiksel analize tabi tutulmuştur. 
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Analiz sonuçları paragraf yazımı eğitimi almış öğrencilerle, bu eğitimi 
 
almamış öğrenciler arasında paragraf puanları ve yazıların genel kalitesi açısından 
 
önemli bir fark olduğunu göstermiştir. 
 
 
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil, yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretim 
 
yaklaşımları, yabancı dil olarak Türkçe, yazma, yazma süreci, ileri düzey yazma, 
 
paragraf yazımı. 
 
 
 
Abstract 
 
 
 
The objective of this experimental study, is to develop the advanced 
 
writing skills of the students coming from the Central Asian Turkic Republics and 
 
attending the Turkish As a Foreign Language Course at Ankara University 
 
TÖMER. 23 advanced level TÖMER students has attended the experiment. 
 
Among these students, 12 of them were in the control group and 11 students were 
 
in the experimental group. The students taking part in the experimental group have 
 
taken an advanced paragraph writing training for seven weeks. 
 
Before the commencement of the training, both of the groups have written 
 
a paragraph and subsequently the experimental group’s paragraph writing training 
 
for seven weeks, has started. At the end of the training both of the groups have 
 
written another paragraph and these paragraphs were evaluated according to the 
 
advanced paragraph writing assessment criteria developed by two raters (where 
 
one of them was the researcher). Later, the paragraphs were evaluated by a third 
 
rater according to the same assessment criteria and the grades of the students were 
 
statistically analyzed. 
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The results of this analysis indicate that there is a significant difference 
 
between the paragraph scores and the overall writing quality of the students who 
 
recieved paragraph writing training and those of the students who did not recieve 
 
any paragraph writing training. 
 
 
Keywords: Foreign language, foreign language teaching, foreign language 
 
teaching approaches, Turkish as a foreing language, writing, process of writing, 
 
advanced writing, paragraph writing. 
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Özet 
 
D2 olarak Türkçenin ediniminin, adıl-düşürme değiştirgeni üzerinden araştırıldığı bu 
tezde anadilleri adıl-düşüren Türkçe-türü diller (Afganca, Farsça, Moğolca, Romence, 
Rusça, Ukraynaca, Arapça, spanyolca) ve Çince-türü diller (Çince, Japonca, Korece) 
olmak üzere iki ayrı katılımcı sınıfıyla çalışılmıştır. Katılımcılar, Ankara Üniversitesi 
TÖMER’de (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) D2 olarak 
Türkçe öğrenen ve temel, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı düzeyde Türkçe 
sınıflarına devam eden gruplardan oluşmaktadır. 
Katılımcılara biri 35 tümcenin bulunduğu ve Türkçenin bir özelliği olan sıfır adıl, 
özne-eylem yerdeğiştirmesi ve that-izi durumlarına ne tür tepkiler verecekleri ölçülen 
bir dilbilgisel yargı testi ile 18 tümcenin bulunduğu ve her bir tümce ile bağlantılı 
sorulara üç seçenekten doğru olanını seçmeleri istenen sıfır adıl ile adılsılların 
gönderimsel özelliklerine ilişkin bilgiyi ölçen ikinci bir dilbilgisel yargı testi 
uygulanmıştır. 
 
 
Adıl-düşürme değiştirgeninin ayarlanmasında Çince-türü dilleri konuşan bireylerin 
D2 olarak Türkçeyi edinimlerinde, D1 olarak Türkçe-türü dilleri konuşan 
katılımcılara kıyasla daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Bunun sonucunda da, D1in 
etkisinin olmadığı görülmüş ve alanyazında kimi görüşlere koşut biçimde dolaylı 
erişim varsayımının desteklenmediği sonucuna varılmıştır. 
 
 
Gerek Türkçe-türü adıl-düşüren dilleri konuşan Grup 1’in, gerekse Çince-türü adıl- 
düşüren dilleri konuşan Grup 2’nin adıl-düşürmeye yönelik sorularda, düzeylerine 
bağlı başarımlarının hemen hiçbirinde düzenli bir artış ya da azalma göstermedikleri 
gözlenmiştir. 
Bundan dolayı da D2 ediniminin, ED ve D2 verileri arasındaki doğrudan etkileşim ile 
oluştuğu düşünülmektedir ve en azından adıl-düşürme değiştirgeni bakımından EDye 
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erişim konusunda tek bir sonuca varılamayacağını görülmüştür. 
 
 
Katılımcıların hiçbiri özne-eylem yerdeğiştirmesi ile adıl-düşürme arasında ve that-izi 
süzgeci ile adıl-düşürme arasında bir ilişki kurmamıştır. Bu sonuca göre de, D2 
ediniminde adıl-düşürme değiştirgenin ayarlanmasının, that-izi süzgeci ya da özne 
eylem yerdeğiştirmesi gibi sözdizimsel özelliklerden bağımsız olduğu düşünülmüş ve 
erişimsizlik varsayımı 
desteklenmişir. Yani adıl-düşürme değiştirgeninin ayarlanmasının, ED-temelli 
gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. D2 ediniminde D1in aktarımının olmadığı bu 
tezde ayrıca UYUM özelliği ile de desteklenmektedir. Zira D1lerinde UYUM olan 
konuşucular, yine güçlü UYUM sergileyen Türkçeyi D2 olarak edinimlerine, 
D1lerinede UYUM sergilemeyen Çince-türü dillerin konuşucularından çok daha 
başarısız olmuşlardır ve bu sonuç da bizleri yine erişimsizlik varsayımına 
götürmüştür. 
 
 
Hem Türkçe-türü dilleri konuşan katılımcıların, hem D1 olarak Çince-türü dilleri 
konuşan katılımcıların D2 olarak Türkçeyi edinimlerinde, özne konumunda adılın 
gönderimine ilişkin sorulardaki başarım oranının düzeylere göre düzenli bir artış 
sergiledikleri görülmüştür. Ancak D1 aktarımı da göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkçe-türü dillerin konuşucularının Çince-türü dilleri konuşanlara oranla daha 
başarılı oldukları fark edilmiş ve Çince-türü dillerin konuşucularının başka bir AÖyü 
öncül olarak seçme eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak da Çince-
türü dillerde adılın söylem gönderimli olması düşünülmüştür. Zira Çince-türü dillerin 
tersine Türkçede böylesi bir bağlamanın gerçekleşmesi olanaklı değildir. Bu bulgular, 
D2 olarak Türkçeyi edinen konuşucularının gönderim ilişkilerinde D1e 
başvurduklarını göstermektedir ve bir D2 öğrenicisinin Edye erişiminin, D1in 
değiştirgenlerinin D2 verisini işleme aracılığıyla gerçekleştiğini savunan dolaylı 
erişim varsayımını desteklemektedir. 
 
 
Çalışmada Türkçe-türü dillerin konuşucuları, özne konumunda adılsılın gönderimine 
düzeylere göre düzenli başarım artışı sergilerken, Çince-türü dillerin konuşucuları bu 
tür sorularda düzeylere göre düzenli bir başarım artışı sergilememiş ve yüksek oranda 
başka bir AÖyü seçme eğiliminde bulunmuşlardır. Bu sonuç bizleri D1 olarak 
Türkçe-türü dilleri konuşan katılımcıların, Çince-türü dilleri konuşan katılımcılardan 
doğru öncülü seçmede daha başarılı olduklarını ve Çince-türü dillerin yüksek oranda 
D1 aktarımında bulunduklarını göstermektedir. 
 
 
D2 ediniminin adıl-düşürme değiştirgeni üzerinden araştırıldığı bu tezde, D1 olarak 
Türkçe-türü dilleri ve Çince-türü dilleri konuşan katılımcıların, D2 olarak Türkçeyi 
edinimlerine yönelik uygulanan her iki testin farklı erişim varsayımlarını desteklediği 
görülmüştür. Değiştirgen türüne göre erişim varsayımları farklılığının literatürde de 
görülebilmesi (Cook, 1995; Hawkins,2001), adıl-düşürme değiştirgeni üzerinden D2 
edinimine yönelik tek bir yargıya varmanın, var olan yaklaşımlar ile mümkün 
olamayacağını 
destekleyen bir sonuç olmuştur. 
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Abstract 
 
In this study, which is mainly concerned with the pro-drop parameter in L2 
acquisition, 
subjects were chosen exclusively from pro-drop languages like Turkish (Afganian, 
Persian, 
Mongolian, Romanian, Russian, Ukrainian, Arabic, Spanish) and like Chinese 
(Chinese, 
Japanese, Korean). All of the subjects were attending TÖMER (Centre for the 
Teaching of 
Turkish) and were learning Turkish as an L2 at 3 different proficiency levels 
(elementary, 
intermediate and upper-intermediate). The subjects were given a grammatical 
judgment test 
which included 35 sentences related with pro-drop, subject-verb inversion and that-
trace 
features and another grammatical judgment test which included 18 questions referring 
to null 
subjects and referential features of pronominals. 
 
 
When comparing the data of the subjects from Turkish-type languages (Group 1) with 
the 
data of the subjects from Chinese-type languages (Group 2), it was found that Group 
2’s 
choices related with pro-drop questions were much more successful. This does not 
support the 
claim of the indirect access hypothesis, according to which it is possible to reset 
parameters 
only before the critical period. It provides support for the claim that there is no L1 
transfer in 
L2 acquisiton. 
 
 
It was also found that there was no difference in the success of both groups’ choices 
related with pro-drop questions in accordance with their levels. These results show 
that UG 
and L2 have a direct connection in L2 acquisition and there is no unique explanation 
for the 
theories of access, at least related with the pro-drop parameter. 
 
 
When comparing both the scores of the subject-verb inversion questions with the ones 
of 
the pro-dropping questions and the that-trace questions again with the ones of pro-
dropping, it 
can clearly be seen that there is no relation between subject-verb inversion and pro-
dropping; 
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just like there is no relation between that-trace and pro-dropping. These results 
support the 
claim of resetting the pro-drop parameter without any effect of syntactic features such 
as 
subject-verb inversion and that-trace and the idea of no-access in L2 acquisiton. 
Agreement is 
another important syntactic feature supporting the idea that there is no L1 transfer in 
L2 
acquisition. Those speakers who have strong agreement in their L1 (Group 1) , are 
much less 
succesful than the speakers who have no agreement in their L1’s (Group 2), in 
acquiring an 
L2 which has strong agreement, too. This result again indicates that there is no acces 
to UG in 
L2 acquisiton. 
 
 
Both L1 speakers of Group 1 and speakers of Group 2 showed a regular increase of 
the 
reference of pronouns as subjects in accordance with their L2 acquisition levels of 
Turkish. 
But it can also be seen that speakers of Group 1 were much more successful than 
those of 
Group 2, who also showed a tendency to choose another NP as an antecedent The 
reason for 
this is thought as the possibility of a referential discourse of a pronoun in Chinese-
type 
languages and such a binding feature can not be seen in Turkic-type languages. These 
results 
show that people learning Turkish as an L2 make use of their L1’s in accordance with 
referential features and, thus, support the idea of the indirect access theory. 
 
 
Speakers of Group 1 also showed a regular increase of the reference of pronominals 
as 
a subject in accordance with their L2 acquisiton levels of Turkish. Speakers of Group 
2, 
however, did not show any increase in such questions related with their L2 levels and 
showed 
again a tendency to choose another NP. This result again supports the idea that L1 
speakers of 
Group 1 are much more successful in choosing the correct antecedent than speakers of 
Group 
L2 and that speakers of Chinese-type languages transfer from their L1’s. 
 
 
The results of the tests in this study, mainly concerned with the pro-drop parameter in 
L2 acquisition, showed that L1 speakers of both Group 1 and Group 2 supported 
different 
access theories in the acqusition of Turkish as an L2. As it is possible to reach 
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different 
access theories according to the kind of the parameter studied (Cook, 1995; Hawkins, 
2001), 
it can clearly be seen that is still not possible to have a unique judgement for the pro-
dropping 
parameter in L2 acquisition with the existing theories. 
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Sözcük öğretimi, yabancı dil öğretiminin içinde yer alan en önemli 
unsurlardan biridir. Öğretim sürecinde yetersiz sözcük dağarcığına ilişkin sorular 
hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından güçlük oluşturmaktadır. Bu anlamda 
sözcük öğretimi, yabancı dil öğretiminde temel düzeye ilişkin sözcüklerin 
tanımlanabilmesi açısından son derece özen gösterilmesi gereken bir konudur. 
Öğrenme kuramcıları, düzenlenerek sunumu yapılan bilginin algılanmasının ve 
bellekte kalıcı olmasının, düzensiz sunulan bilgiden daha başarılı olduğunu 
belirtmektedirler. 
Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak temel düzeyde öğrenen 
yetişkinlerin “Ulamsal Sözcük Öğretimi” çerçevesinde göstermiş oldukları tanıma ve 
anımsama puanlarıyla bu öğretimin gerçekleştirilmediği kontrol grubunun bupuanlara 
ilişkin performansları değerlendirilmiştir. İki farklı tekniğin uygulandığı her 
iki gruba ilişkin değerlendirmeler önce grupların kendi içlerinde sonra da örneklem 
çerçevesinde yapılmıştır. Ulamlamanın sözcük öğretimini, bellek süreçlerini ve 
kavramsallaştırmayı ne yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın kuramsal tabanında, dilin işleyişine ve kavramların beyindeki 
tasarımına, kavram oluşturma kuramlarına, bellek araştırmalarına / süreçlerine ve 
sözcük öğretimiyle ilgili tekniklere yer verilmiştir. 
Yarı deneysel araştırma modeli temel alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada 
Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe ve Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Temel 1 kurunda öğrenim gören 46 denek kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde ulamsal öğretimin 
sözcük öğrenimi üzerine daha olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu öğretim 
yönteminde, aynı ulam içinde yer alan kavramların bir arada sunulmasının 
kavramsallaşmayı kolaylaştırdığı ve bellekte kalıcılık açısından anımsanabilirliği 
artırdığı gözlemlenmiştir. Diğer yandan, ulamsız sözcük öğretiminde kavramlar 
arasındaki kopukluk, söz konusu kavramlara ait nöral temsillerin bir diğer kavram 
tarafından güçlenmesine olanak tanımadığı için bu kavramların bellekte daha az 
etkinleşmesine neden olmuştur.  
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Word teaching, is the one of the most important factor in foreign language 
teaching. The questions about the vocabulary in teaching process create difficulties 
between teachers and students. In this way, this is the subject, to which must be 
given importance for expression of the words related to the basic level in foreign 
language teaching. Learning theorists state that the understanding and memory 
retention of a knowledge, which is regulated and presented, is more successful than 
irregular knowledge. 
In this study, the acknowledgment and remembrance points of the adult 
people, who learn Turkish Language as a foreign language at basic level, in the scope 
of “Categorical Word Teaching” and the performances of control groups, who have 
not got mentioned teaching method are evaluated. The evaluations related to 
bothgroups, for whom two different techniques were applied, are realized in these 
groups 
and the scope of sampling. The effects of the categorization on word teaching, 
memory periods and conceptualism is tried to present. 
In the theoretical basis of the study, course of language and design of the 
concepts in brain, theories of creating concepts, memory researches / periods, 
techniques about teaching vocabulary are used. 
In this study, which has been realized on the basis of half experimental 
research model, 46 participants, who learn in Basic 1 course of TOMER Turkish and 
Foreign Languages Research and Application Center, Ankara University, are used. 
It has been determined that categorical teaching has more positive effects on 
word learning, when gained data were analyzed statistically. In this teaching method, 
concurrent presentation of concepts in the same category makes conceptualism easier 
and increases the remembrance for the permanence in memory. On the other hand, 
the discontinuity among the concepts in unclassified teaching causes the indistinct 
activation of these concepts in memory, because it does not give possibility to neural 
presentation belonging to mentioned concepts to be grown stronger by other concept.  
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Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunla sözcük öğreniminin, 
öğrencilerin başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 
geleneksel öğretim ve aktif öğrenme yaklaşımı yoluyla öğretimin yapıldığı iki grup 
üzerinde çalışılmıştır. 
Araştırmanın deney grubu, Bilkent Üniversitesi'nde görev yapmakta olan yabancı 
uyruklu öğretim görevlileri ile eşlerinden oluşan Temel Türkçe III grubudur. Kontrol 
grubu ise, aynı üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan Temel 
Türkçe III grubudur.  
Bu araştırma nicel ve nitel araştırma modelleri esas alınarak hazırlanmıştır. Nitel 
araştırma kapsamında aktif öğrenme yaklaşımı ve aktif öğrenme tekniklerinden biri 
olan oyunlarla öğretim incelenmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılan 
sınıflarda uygulanmak üzere sözcük oyunlarına yer verilmiştir.  
Nicel araşırmadan elde edilen bulgulara göre, oyunla sözcük öğretiminin uygulandığı 
gruptaki bireylere ait başarı puanları ile oyunların uygulanmadığı kontrol grubundaki 
bireylere ait başarı puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.  
Bu araştırmanın sonuçları, oyun yoluyla sözcük öğretiminin geleneksel öğretimden 
daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sözcük, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Sözcük Öğretimi, 
Sözcük Öğrenimi, Bellek, Aktif Öğrenme, Oyunlar. 
 
 
 
This study has been carried out in order to examine the impact on academic 
achievement of word teaching through playing games in classes where Turkish is 
taught as a foreign language. For this purpose, study has been carried out on two 
groups being taught through traditional way and active learning methods. 
The test group of the study is the Basic Turkish III group consisting of foreign 
citizens academic staff and their spouses working at Bilkent University. And the 
control group is the Basic Turkish III group consisting of foreign students at the same 
University.  
This study has been prepared by taking as basis quantitative and qualitative models of 
research. Within the context of the qualitative study, word teaching and the game 
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playing technique which is one of the technique of active learning have been 
mentioned. Activities have been prepared by using the game technique to be applied 
to classes where Turkish is being taught as a foreign language.  
According to the findings obtained, it is seen clearly that the points of success of 
persons in the group where word teaching through playing games is being applied to 
and of persons in the control group where no games have been applied to, have come 
out to be different from each other meaningfully.  
The results of this research show that word teaching through playing games is more 
effective than the traditional way of teaching. 
Key Words: Word, Foreign Language Teaching Methods, Word Teaching, Word 
Learning, Memory, Active Learning, Games. 
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Özet 
Tezde ilk aşamada edimbilim, söz edimleri ve iletişim yetisi konusunda kuramsal ve 
uygulamalı alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Türkçe, Fransızca ve 
İngilizce kaynaklar ile Avrupa Birliği Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi (Metni) 
(Cadre Européen de Références pour les Langues) ile ikinci dil olarak Fransızca 
öğretim kitap yazarlarının temel başvuru kaynağı durumundaki bir tür söz edimi 
envanteri niteliği taşıyan Eşik-Düzey (Niveau-Seuil) incelenmiş ve elde edilen bilgiler 
tezin birinci ve ikinci bölümünde sunulmuştur.  
Araştırmanın ikinci aşamasında, Türkçe, Fransızca ve İngilizce ikinci dil öğretim 
kitapları söz edimi öğretim yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla birinden bir şey 
(yapmasını) isteme, izin isteme, öneride bulunma, kabul etme ve reddetme söz 
edimlerine verdikleri yer bakımından yanıtını aradığımız 8 soru ışığında 
incelenmiştir. Üçüncü aşamada, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 
Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’de Yeni Hitit 1, 2, 3 kitap dizisini 
kullanarak Türkçe ve Taxi! 1, 2, 3 ve Le Nouvel Espaces 3 kitaplarını kullanarak 
Fransızca öğrenmekte olan 42 yabancı ve 9 Türk öğrencinin tez kapsamında yer alan 
(istek, izin isteği, öneride bulunma, kabul etme ve reddetme) söz edimi üretim 
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 22 durum içeren konuşma tamamlama testi 
uygulanmıştır. Test sonucunda elde edilen söz edimi örnekleriyle veri tabanı 
oluşturulmuştur. Veri tabanında yer alan ikinci dil olarak Türkçe konuşuru (İDTK) 
öğrencilerin söz edimi üretimleri hem 11 birinci dil Türkçe konuşurunun (BDTK) 
hem de 9 ikinci olarak Fransızca konuşurunun (İDFK) 22 duruma verdikleri yanıtlarla 
karşılaştırılmış, bu yolla öğrencilerin söz edimi kullanım başarıları veya 
başarısızlıkları, elde edilen sonuç ile kitap etkeni arasındaki ilişki belirlenmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve alanyazındaki örnekler ışığında, tezin sonuç 
bölümünde, İD Türkçe öğretimi alanında kullanılmak veya yararlanılmak üzere 
bütünleşik ve ayrık söz edimi öğretim modeli adlarını verdiğimiz iki ayrı söz edimi 
öğretim yaklaşımı önerilmiştir. Ayrıca, İD Türkçe öğretimi kitaplarında yer alması 
gereken söz edimleri veri tabanı ile kitapların ve söz edimi öğretimi dizgesellik 
denetim dizelgesi adlı bir dizelge önerilmiştir. Her iki çalışmanın İD Türkçe kitap ve 
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http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/liste.php?-tur=ayrintili&-skip=0&-max=10&Dizin=Frans%C4%B1zca%20French%20language
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araç geliştiricileri ile öğretmenlere yararlı veriler sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Araştırma sonucunda elde ettiğimiz veriler, İD öğretimi kitaplarının söz edimi 
öğretimi noktasında dizgesel bir yaklaşım benimsemedikleri yönünde bulgular 
sağlamıştır. Ayrıca, ileri düzey Türkçe ve Fransızca ikinci dil öğrencilerinin tez 
kapsamında incelediğimiz söz edimlerini üretirken kimi noktalarda güçlük çektikleri 
görülmüştür. İki noktada elde edilen bulgular, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi kitap 
ve araçlarında edimbilimsel bileşen ve söz edimi öğretimini dizgesel bir bakış açısı ile 
ele alan bakış açılarına gereksinim duyulduğunu göstermiştir. Tezin bu gereksinimin 
karşılanmasına yönelik çalışmalara taban oluşturacak veriler içerdiği 
düşünülmektedir.  
 
In the first chapter of the thesis, theoretical and applied literature review was done in 
pragmatics, speech acts and communicative competence. With this aim; resources in 
Turkish, French, English, Common European Framework and “Niveau-Seuil”, a 
speech act inventory used as a basic resource book of French course book writers for 
second language learners, were studied and the data obtained is presented in the first 
and second chapters of the thesis. 
In the second chapter of the research; Turkish,French and English course boks were 
examined in the light of the 8 research questions to determine the teaching approaches 
in the aspects of making requests and offers, accepting and refusing offers and asking 
for permission. In the third chapter, 42 foreign students using Hitit 1,2 and 3 as the 
course book to learn Turkish and 90 Turkish students using Taxi! 1, 2, 3 and Le 
Nouvel Espaces 3 as the course book to learn French were given the speech 
completion test including 22 contexts to assess the speech act (making requests and 
offers, accepting and refusing offers and asking for permission) production levels. A 
database was conducted as a result of the speech act examples gathered. The speech 
act productions of the students learning Turkish as a second language were compared 
to the responses of both native Turkish speakers and the speakers of Frenach as a 
second language, and this way the success and failure of the students in using speech 
acts were assesed and moreover the correlation between the course books and the 
result obtained was tried to be determined. Under the light of these results and the 
examples in the literature, two distinct models named “integrated” and “separated” 
speech acts were suggested to be used in the field of teaching of Turkish as a second 
language. Furthermeore, a database of the speech acts to be included in the course 
books and a checklist to verify the stystemacity of teaching speech acts were 
suggested. It is thought that the studies will be useful for both the course book and 
research developers and the teachers of Turkish as a second language. 
As a result of the data obtained, it is found out that the course books used to teach the 
languages as second languages do not follow a systematic approach to teach speech 
acts. Moreover, it is ssen that the advanced learners of Turkish and French have 
difficulty in the production of speech acts examined in this study. The data on both 
aspects indicate that systematic approaches are needed to teach pragmatic components 
and speech acts in teaching of Turkish as a second language. It is thought that tis very 
study will provide necessary data to meet the aforementioned need.  
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Avrupa Komisyonu uzun yıllardır yabancı dil öğretimi alanında çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çalışmalarda bir ortaklık sağlamak amacı ile yayınlanan “Ortak 
Başvuru Metni” (OBM) Avrupa Birliği ve komisyonuna üye ülkelerde yabancı dil 
öğretimi alanında öğretmenler, yabancı dil öğretim uzmanları, yöneticiler için bir 
rehber olmaktadır. Dil seviyelerinden, yabancı dil öğretim ilkeleri, dil yetileri gibi 
birçok alanda yenilikler getiren metinden değişik kademeler ve değişik yaş grupları 
için dil öğretiminin düzenlenmesinde yararlanılmaktadır.  
Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Federal Almanya’nın Berlin 
şehrinde ilköğretim ve lise düzeyinde görev yapan yabancı dil (İngilizce) 
öğretmenlerinin uygulamada bu metni nasıl kullandıklarını saptamak amacı ile uzun 
süreli ders gözlemleri yapılmıştır. Ders gözlem formları Humboldt Üniversitesi, Fach 
Didaktik bölümü öğretim görevlilerinden alınan uzman görüşleri ile oluşturulan 
gözlem formunun yüksek lisans öğrencileri ile pilot çalışması yapılmış sonrasında bir 
uygulama okulunda uygulanarak son biçimi verilmiştir. Ders gözlemlerinin ardından 
değişik kademelerde görev yapan yabancı dil öğretmenlerinin OBM’yi uygulama 
düzeyleri, bilgileri, tutum, deneyim ve düşüncelerini öğrenmek üzere yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Alınan uzman görüşlerin ardından 
Berlin ilinde görevli toplam 38 öğretmenle ortalama 45 dakika ile 1 saat süren 
görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verinin yardımı ile Almanya ortamı ile ilgili 
bilgiler saptanmıştır.  
Almanya ortamından elde edilen veriler, uzman görüşleri, alan taraması ile 
Türkiye’de OBM uyumlu yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi program önerisi 
hazırlanmıştır. Modüler yaklaşımla hazırlanan programda OBM’de yer alan dil, 
öğrenme ve kültür yeterlilikleri analiz edilerek belirtkeler haline getirilmiştir. Her 
bölümde öğretmen eğitimcileri ve öğretmen adayları için izlenecek adımlar ve bölüm 
kazanımları yer almaktadır. Söz konusu program önerisi hem öğretmen yetiştirmede 
bütünsel olarak kullanılabileceği gibi hem de öğrencilerin süreçte kendi kendilerini 
değerlendirmeleri amaçları ile kullanılabilir.  
Program önerisi hazırlama sürecinde Türkiye’de yabancı diller eğitimi bölümlerinde 
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görev yapan uzmanların görüş, önerileri ve OBM ile ilgili tutumları ve deneyimleri 
öğrenilmiştir. Bu amaçla, geliştirilen anket uzman görüşleri ile değiştirilmiş ve 
“surveymonkey” internet bağı üzerinden Türkiye’nin farklı illerinde ve 
üniversitelerinde görev yapan uzmanlara gönderilmiştir. Çalışmaya toplam 73 uzman 
katılmıştır. Uzmanlar OBM uyumlu bir öğretmen yetiştirmenin gerekli olduğunu 
düşünmektedir. Uzmanlar ayrıca çeşitli ders önerilerinde bulunmuş ve OBM uyumlu 
böyle bir programda olması gereken özellikleri belirtmişlerdir. 
Avrupa Komisyonunun önerdiği değişiklikleri bilmesi ve uygulaması beklenen 
yabancı dil öğretmenlerin yetiştirilmesi en önemli konudur. Bu amaçla, Almanya 
örneği üzerinden Türkiye öğretmen yetiştirme ortamı için geliştirilen öğretmen 
yetiştirme program önerisi ve öğretmen eğitimcilerinin görüş ve önerileri yetkin 
yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesine ve yabancı dil öğretimine katkı 
sağlayacaktır.  
 
 
European Commission has been conducting studies in foreign language teaching for a 
long time. The Common European Framework (CEF) which was published by the 
Commission in order to provide standards in this field has guided the teachers, teacher 
trainers and administrators in the member countries of both the European Commission 
and the European Union. The framework which has brought changes in many fields 
such as foreign language teaching fields, language competences, and language levels 
has been used widely in teaching foreign languages for different grades and for 
different age groups as well.  
In this study, longituditional classroom observations have been done in order to learn 
how foreign language (English) teachers working at primary and highschools apply 
the framework in Germany Federal Republic, Berlin. The observation forms used at 
the schools were created with the views of the experts at Humboldt University, 
Foreign Languages Teaching Department and the pilot was conducted with graduate 
students at the same university. The form was modified after it was applied to the 
practice school. After the classroom observations, semi structured interview forms 
were prepared in order to learn the attitudes, experiences and opinions of foreign 
language teachers teaching at different grades on CEFR and how they apply them. 
After getting the feedback of the experts on the interview forms, the interview was 
conducted with 38 teachers. They took approximately 45 minutes to one hour. The 
information on German context was gathered with the help of the data.  
A foreign language teacher training program suggestion compatible with the Common 
European Framework was prepared with the help of gathered data from German 
context. Language, learning and cultural competences suggested in the Common 
European Framework were analyzed first and they were written as statements in the 
program which was prepared with modular approach. Each part includes the steps to 
be followed and the learning outputs. The suggested program can be used as a whole 
system at teacher education or it can be used as a self assessment tool by the 
candidate teachers.  
During the program preparation process the experinces, views, and the suggestions of 
the teacher trainers, teaching at foreign languages teaching departments in Turkey. 
For this aim, a questionnaire which was developed by the researcher was modified 
with the views of the experts and it was sent to the whole foreign language teaching 
departments in different cities of Turkey. Totally 73 teacher trainers participated in 
the research. Teacher trainers think that foreign language teacher training compatible 
with the Common European Framework is necessary. Besides, they suggested courses 
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and stated the characteristics of the program.  
Training the teachers who are supposed to know the changes and applications 
suggested by the European Commission is the most important issue. Therefore, the 
developed model and the views and the suggestions of the foreign language teachers 
will make contributions to train competent foreign language teachers and foreign 
language teaching as well.  
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Özet 
Yabancı dil öğretiminde, okuma-anlama becerisini geliştirmek üzere kullanılan 
metinlerin, özgün mü yoksa dil düzeyine uygun olarak sadeleştirilmiş mi olması 
gerektiği, tartışılan bir konudur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 
özgün yazınsal metinlerin, dilsel, anlamsal ve yazınsal niteliklerinin sorgulanması ve 
metnin biçimsel, anlamsal, edimsel ve iletişimsel düzlemlerde irdelenmesi, ileri dil 
düzeyindeki öğreniciler tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak temel ve orta dil 
düzeyindeki öğrenicilerin okuma eylemleri, gerçekte anlama ulaşma amacı 
taşımaktadır ve bu nedenle öğreniciler, özgün bir yazınsal metne hakimiyet sağlamak 
için yeterli dilsel edince ve artalan bilgisine sahip değildirler. Bu düşünceden 
hareketle, tezin odak noktası, metindilbilimsel bir yaklaşımla, yüzey yapı ve derin 
yapıdaki doğruluk ve tutarlılık değiştirilmeden, yazınsal bir metnin sadeleştirmesini 
gerçekleştirmek olmuştur. Tezin temel amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde, okuma 
becerisinin kazandırılmasına yönelik olarak kullanılan yazınsal metinleri, bilimsel 
yöntemle çözümlemek ve sadeleştirmektir. Sadeleştirme öncesinde, yazınsal metnin 
seçimi, metindilbilim bağlamında bir metin çözümlemesi, ardından yapılacak bilimsel 
nitelikte bir sadeleştirme süreci ve son olarak sadeleştirilen metnin okuma-anlama 
becerisine dönük olarak çeşitli tekniklerle sınanması, bu çalışmanın çerçevesini 
çizmektedir. Buradan hareketle, Sait Faik Abasıyanık’ın, kurgusal anlatı 
metinlerinden kısa öykü türündeki ‘Meserret Oteli’ adlı eseri, önce metindilbilimsel 
ölçütlerden ‘bağlaşıklık’ ve ‘bağdaşıklık’ ölçütleri etrafında çözümlenmiş; sonra eser 
yine aynı ölçütler çerçevesinde, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve B1.1 
düzeyindeki öğrenicilerine uygun biçimde sadeleştirilmiş ve son olarak kavramayı 
ölçmeye yönelik sorular oluşturulmuştur.  
 
It’s a controversial issue among scholars and educationists whether authentic texts or 
the simplified ones should be used in foreign language teaching, in order to improve 
reading and understanding. Examining the linguistic, semantic and literary 
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qualifications of the authentic texts that are used in teaching Turkish as a foreign 
language, probing the text on morphological, semantic, performative and 
communicative domains can be experienced by the learners of advanced level. 
However, the reading activities of the elementary and intermediate level learners 
substantially aim to provide understanding the meaning and because of this reason it 
might be said that these learners don’t have enough linguistic competence and 
background information to master an authentic literary text. From this point of view, 
simplification of a literary text, with a textlinguistic approach, without changing the 
accuracy and consistency on surface structure and deep structure is the focus of this 
study. The main purpose of the thesis is to academically analyse and simplify the 
literary works used in reading comprehension. Before the simplification phase, the 
text was chosen and analysed it in the context of textlinguistics and after this came the 
process of scientific simplification and testing the simplified text with several 
techniques of reading comprehension skills. Initially, an authentic short story 
belonging to fictional narrative type of literary works called ‘Meserret Oteli’ written 
by Sait Faik Abasıyanık was chosen and that authentic text was analysed according to 
textlinguistic criterias, mainly cohesion and coherence. Then, according to the same 
criterias, the authentic text was simplified for the B1.1 level learners and finally, some 
reading comprehension questions to test the reading comprehension were put forward.  
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ÖZET Erken Dil Ediniminde İki Dilliğin Etkisi Diser ERTEKİN Yüksek Lisans Tezi, 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU Haziran 
2003, 85 sayfa Son zamanlarda ikinci dil öğrenmenin hayatımızın kaçınılmaz bir 
parçası olduğu bir gerçektir. Bu nedenle iki dillilik- çocukluktan başlayan iki dil 
edinimi- üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmıştır. Erken yaşta dil edinimiyle 
ilgili çözülmemiş birçok sorun olmasından dolayı, iki dili edinen çocukların dil 
gelişimlerini anlayabilmek için bu çocukların dilbilimsel gelişimleriyle ilgili ayrıntılı 
bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışma aşağıdaki araştırma sorulan üzerinde 
durmaktadır: 1 - İki dilli ve tek dilli çocuklar, dilbilimsel yetilerinde sözcük 
dağarcıkları dikkate alındığında, standart kelime testi (PPVT) sonucu farklılık 
gösteriyorlar mı? 2- iki dilli ve tek dilli çocuklar, dilbilimsel yetilerinde Türkçe ve 
İngilizcenin yapısal özellikleri dikkate alındığında bir farklılık gösteriyorlar mı? 3- İki 
dil arasındaki düzenek değiştirme ne şekilde gerçekleşmektedir? 4- İki dilli çocukların 
karma sözcelerinin doğası nedir? Bu çalışmada veriler yaşlan 1;7 ve 3; 4 arasında 
değişen, doğumlarından itibaren Türkçe ve İngilizce edinen iki iki dilli çocuktan ve 
doğumlarından itibaren Türkçe edinen iki tek dilli çocuktan, anlık konuşma, Peabody 
Resim Kelime Testi ve aile günlükleriyle toplanmıştır. Anahtar Kelimeler: İki Dillilik, 
Sözcük Dağarcığı, Düzenek Değiştirme  
 
 
ABSTRACT Effects of Bilingualism on Early Language Acquisition DiserERTEKIN 
MA Thesis, English Language Teaching Department Advisor: Assist. Prof. Dr. Hatice 
SOFU June 2003, 85 pages It is a fact that learning a second language has recently 
become an inevitable part of our life. According to this improvement, the research on 
bilingualism-acquiring two languages from childhood-has gained importance. Since 
there are many unsolved problems related to early childhood language acquisition, the 
intensive study of the linguistic development is essential to understand the language 
development of these children. This study focuses on the following research 
questions: 1 - Do bilingual children show any differences in linguistic competence 
regarding vocabulary as measured by a standard vocabulary test (PPVT) when 
compared to monolingual children? 2- Do bilingual children show any differences in 
linguistic competence regarding morphosyntactic features in English and in Turkish 
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when compared to monolingual children? 3- In what circumstances does code 
switching occur in production of bilingual children? 4- What is the linguistic nature of 
the mixed utterances of bilingual children? The data of this study were collected 
through spontaneous interactions, Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), and 
parental diaries of two bilingual children who  
have been exposed to English and Turkish from birth, and two monolingual children 
who have been exposed to Turkish from birth with the age period between 1 ;7 to 3;4. 
Key Words: Bilingualism, Lexicon, Code-switching  
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Özet 
Bu deneysel çalısma öncelikle yabancı dildeki sözcükleri hafızada tutmak, 
tanımak ve hatırlamak için etkili bir yöntemin ortaya konulmasını amaçlamıstır. Bu 
amaç dogrultusunda, iki sözcük ögrenme yöntemi karsılastırılmıstır: Derin slem 
Süreci 
ve Ezberleme. Çalısma içerisinde, “Derin slem Süreci” “yeni sözcükleri ögrenirken 
dahil olunan ileri derecedeki anlama yada kavrama islem süreci” olarak ele alınırken, 
“Ezberleme” “yeni sözcüklerin baglam içermeyen sözcük listelerinin ezberlenmesi 
yoluyla ögrenimi” anlamında kullanılmıstır. Çalısmada derin islem sürecini tesvik 
eden 
dört teknik kullanılmıstır: “Bu Nedir?” (What is it?), “Anlamdan Öte” (More than 
Meaning), “Çıkarım Sorgulaması” (Power Questioning) ve “Anlamlı yada Anlamlı 
Degil” (Sense or Nonsense?). 
Bu çalısmaya Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ögrenim görmekte olan 
elli orta düzey üstü yabancı dil ögrencisi katılmıstır. Ögrencilerin ders kitaplarından 
seçilen otuz iki sözcük çalısmada kullanılmak üzere hedef sözcükler olarak 
belirlenmistir. Sayıca esit iki gruba yerlestirilen ögrencilerden deney grubundaki 
ögrenciler derin islem süreci uygulamasında kullanılırken, kontrol grubundaki 
ögrencilere hedef sözcüklerin Türkçe karsılıklarını yada ngilizce anlamlarını içeren 
bir 
sözcük listesi verilmistir. 
Çalısmanın ön-testi, uygulama-sonrası-testi ve uzun-dönem-testi olarak verilen 
aynı test hedef sözcüklerin hafızada kalması, tanınması ve hatırlanmasında 
ögrencilerin 
gösterdigi gelisimi ölçmüstür. Test üç bölümden olusturulmus (A. sözcüklerin 
anlamları 
ile eslestirilmesi, B. cümleler içerisine uygun düsen sözcüklerin yerlestirilmesi, ve C. 
paragraflardan olusan baglam içerisine uygun düsen sözcüklerin yerlestirilmesi) ve 
otuz 
iki soru içermistir. Test içerigindeki üç bölüm ile, sözcüklerin tanınması (A Bölümü) 
ve 
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hatırlanması (B ve C Bölümleri); daha genel ifade ile hafızada kalıp kalmadıgının 
ortaya konulmasına çalısılmıstır. 
Kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark olup olmadıgını belirlemek 
üzere bir t-testi uygulanmıstır. Gruplar arasında anlamlı bir fark olmadıgını ortaya 
koyan ön-testi iki haftalık bir uygulama süreci takip etmistir. Uygulamayı takiben 
verilen uygulama-sonrası-testi, gruplar arasında deney grubu ve derin islem süreci 
yöntemi lehinde anlamlı bir fark oldugunu ortaya koymustur. Üç hafta sonra 
uygulanan 
uzun-dönem-testi de gruplar arasında yine deney grubu ve derin islem süreci yöntemi 
lehinde anlamlı bir fark oldugunu göstermistir. 
Herbir denek grubunun kendi içinde anlamlı bir gelisim gösterip göstermedigini 
belirlemek üzere baska bir t-testi daha uygulanmıstır. Bu analizin sonuçları ise hem 
derin islem süreci (deney grubu) hem de ezberleme (kontrol grubu) yöntemlerinin 
sözcüklerin kısa ve uzun dönemde hafızada kalması, tanınması ve hatırlanması 
konusunda yardımcı olduklarını ortaya koymustur. Bu nedenle, sözcüklerin kısa ve 
uzun dönemde hafızada kalması, tanınması ve hatırlanması konusunda ezberlemenin 
tamamen etkisiz oldugu söylenemez. 
Her ne kadar kontrol grubunun sonuçları ezberlemenin de sözcüklerin kısa ve 
uzun dönemde hafızada kalması, tanınması ve hatırlanması konusunda yardımcı 
oldugunu ortaya koysa da; deney grubundaki ögrencilerin derin islem sürecini tesvik 
eden teknikler sayesinde daha etkili sözcük tanıma, hatırlama ve hafızada tutma 
basarısı 
gösterdigi açıktır. 
Çalısma içerisinde uygulanan derin islem süreci teknikleri, sözcüklerin kısa 
dönem ve uzun dönem hafızada tutulması konusunda ögrencilere yardım etmenin 
yanısıra, uygulandıkları süre boyunca ögrencilere hedef sözcükleri ögrenirken daha 
istekli, coskulu, eglenen ve katılımcı olmaları konusunda da katkıda bulunmustur. 
Bu çalısma, derin islem sürecinin ezberlemeye olan üstünlügünün derin islem 
sürecinin ögrenciye sundugu yeni sözcükleri ögrenirken dahil olunan ileri derecedeki 
anlama yada kavrama islem sürecinden kaynaklandıgı sonucuna varmıstır  
 
This experimental study mainly aimed at finding an effective way to retain, 
recognize and recall foreign language vocabulary. In order to fulfil the aim, two 
vocabulary learning methods were compared: Deep Processing and Rote Learning. 
“Deep Processing” in the study referred to “a greater degree of semantic or cognitive 
involvement while learning new words” whereas “Rote Learning” meant “learning 
new 
vocabulary through memorization of decontextualised word lists”. Four techniques 
encouraging deep processing on vocabulary were practised in the study: ‘What is it?’, 
‘More than Meaning’, ‘Power Questioning’ and ‘Sense or Nonsense?’. 
Fifty upper-intermediate learners of English as a Foreign Language in Faculty of 
Sciences at Anadolu University took part in the study. A number of thirty-two words 
which were selected from the textbooks of the students were determined to be the 
target 
words of the study. Of the students assigned into two groups which were equal in 
number, those who were in the experiment group were exposed to the treatment of 
deep 
processing whereas those who were in the control group were provided with a 
vocabulary list involving either Turkish equivalent or English meaning of the target 
words. 
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The same test which was administered as the pre-test, immediate post-test and 
delayed post-test of the study measured the progress in retention, recognition and 
recall 
of the target words. The test included three sections (A. matching words with 
meanings, 
B. using appropriate words for the blanks in sentences, and C. using appropriate 
words 
for the blanks in the paragraphs of a context - cloze test) and covered 32 questions. By 
means of these three sections, recognition (Section A) and recall (Sections B and C); 
in 
a more general term, retention of words was aimed to be checked. 
A t-test was used to find out if there was a significant difference between the 
control and experiment groups. The pre-test, which did not reveal significant 
difference 
between the groups, was followed by the treatment stage which lasted for two weeks. 
The immediate post-test, which was given after the treatment, demonstrated 
significant 
difference between the groups –favouring the experiment group and deep processing 
method. The delayed post-test, which was given after three weeks, showed a similar 
significance between the groups –again favouring the experiment group and deep 
processing method. 
Another t-test was also used to find out if there was a significant progress within 
each subject group. The results of the analysis suggested that both deep processing 
(experiment group) and rote learning (control group) methods promote immediate and 
delayed retention, recognition, and recall. Therefore, it cannot be suggested that rote 
learning is not effective for immediate and delayed recognition, recall and retention of 
vocabulary. 
Although the results of the control group indicated that rote learning also 
facilitates immediate and delayed recognition, recall and retention of vocabulary, it is 
clear that students in the experiment group presented a more effective achievement in 
the recognition, recall and retention of words with the assistance of techniques which 
encouraged deep processing. 
Besides aiding students in short-term and long-term lexical retention, the deep 
processing techniques practised in the study also promoted the students to be highly 
motivated, enthusiastic, amused and active while learning the target vocabulary 
throughout the application of the techniques. 
It is concluded in this study that the superiority of deep processing over rote 
learning is a result of the greater degree of semantic or cognitive involvement with 
which it equips the learner while learning new words.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı bir Türk üniversitesindeki konuşma sınavının geçerlilik ve 
güvenirliğinin araştırılmasıdır. Bu çalışma için veriler anketlerden, görüşmelerden, 
öğrencilerin konuşma sınav sonuçlarından, TOEFL sınavı sonuçları ve bölüm 
konuşma sınav sonuçlarından elde edilmiştir. Anketlerin sonuçları konuşma sınavının 
yüzeysel geçerliliğini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, sınavın içerik 
geçerliliğini incelemek için, yapılan görüşmeler detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve 
her görüşmeden elde edilen ortak noktaların üzerinde durulmuştur. Yordama 
geçerliliğini belirlemek için kullanılan veriyi analiz etmek için ise, Pearson 
Korelasyon ve basit doğrusal korelasyon analizi yapılmıştır. Sınavın yapı geçerliliğini 
araştırmak içinse speaking sınav sonuçları ve TOEFL sınavının her alt bileşeninin 
sonuçları arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Sınavın değerlendirici iç 
tutarlılığı ve değerlendiriciler arası tutarlılık düzeyini tahmin etmek için de, yine 
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 
Anket sonuçlarının analizi, sınavın yeterli yüzeysel geçerliliğe sahip olduğunu 
göstermiştir. Ayrica, sınavın içerik geçerliliğini araştırmak için yapılan görüşmeler 
sonucunda, sınavın yüksek ölçüde içerik geçerliliği vasfına sahip olduğu saptanmıştır. 
Yordama geçerliliğini belirlemek için yapılan istatistiksel araştırmalar, hazırlık yılı 
eğitiminde yapılan konuşma sınavının öğrencilerin bölüm  
konuşma sınavındaki performanslarını belirlemediğini göstermiştir.  
Ayrıca, yapı geçerliliğini incelemek için yapılan analizler konuşma sınavı ve diğer alt 
testler arasında düşük korelasyonlar olduğunu göstermiştir.  
Sınavın değerlendiriciler arasındaki tutarlılık düzeyi beklendiği kadar yeterli 
çıkmamıştır çünkü bir çiftin değerlendiriciler arası tutarlılığı diğerlerine gore düşük 
bulunmuştur.Diğer yandan, konuşma sınavının yeterli değerlendirici iç tutarlık 
vasfına sahip olduğu görülmütştür. 
 
Anahtar kelimeler: Geçerlilik, güvenirlilik, sınama, sözel sınav.  
 
This thesis aims to investigate the validity and reliability of the speaking exam at a 
Turkish University. For this study, data were obtained through questionnaires, 
interviews, the students’ speaking exam results, TOEFL exam results and 
departmental speaking exam scores. The results of the questionnaire were used to 
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explore the face validity of the speaking exam. The interviews conducted to examine 
the content validity of the exam were analyzed in detail and common points from 
each interview were highlighted. To determine the predictive validity of the exam, 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Simple Linear Regression 
Analysis were conducted. Furthermore, to investigate the construct validity of the 
exam correlation coefficients between speaking test scores and TOEFL subtest scores 
were calculated. To estimate the intra and inter-rater reliability level of the exam, 
correlation coefficients were calculated as well. 
The analysis of the results of the questionnaire indicated that the exam has 
satisfactory face validity. Moreover, the results of the interviews showed that the 
exam possesses the quality of content validity to a moderately high degree. It was 
found out that the speaking exam given in preparatory year education does not seem 
to predict the performances of the students in the departmental speaking exam. 
Moreover, the statistical analyses done to investigate the construct validity of the 
exam indicated that there are very low correlations between the speaking exam scores 
and the other subtests. 
It was discovered that the inter-rater reliability of the exam was not as satisfactory as 
it was expected as inter-rater reliability of one pair was found relatively low. 
However, the speaking exam seemed to have satisfactory intra-rater reliability. 
Key words: Validity, reliability, testing, testing speaking.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, kadın ve erkek beyinlerinin farklılıkları ve bu farklılıkların kız 
ve erkek öğrencilerin sözcük öğrenme stratejilerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hazırlık programından 200 
öğrenci ile bir çalışma yapılmıştır.  
Bu çalışma ilk olarak, kadın ve erkek beyinleri arasında, belleği ve sözcük öğrenmeyi 
etkileyen biyolojik ve hormonal farklılıkları bulmayı amaçlamaktadır. Daha sonra, bu 
bilgi, kadın ve erkek öğrencilerin sözcük öğrenme stratejilerine uygulanmaktadır.  
Kadın ve erkek öğrenciler tarafından kullanılan stratejiler arasında fark olup 
olmadığını belirlemek için, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hazırlık 
programından 200 öğrenciye, sözcük öğrenme ve öğrenilen sözcüğün anlamını 
pekiştirme amacıyla kullandıkları stratejileri belirlemek üzere bir anket uygulanmıştır. 
Asıl uygulamadan önce, anketin güvenirliğini sağlamak üzere bir pilot uygulama da 
yapılmıştır. Çalışmada yer alan tüm katılımcıların İngilizce düzeyinin aynı olmasına 
özen gösterilmiştir. 
Çalışmanın sonunda, cinsiyet ve sözcük öğrenme stratejileri arasındaki ilişki SPSS 
programı üzerinde t-test yöntemi ile analiz edilmiştir. Daha sonra ise çalışmanın 
sonucunda elde edilen veriler, bu alandaki daha önce elde edilen verilerle 
karşılaştırılmış ve kadın ve erkek beyinlerinin özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. 
Çalışmanın sonunda, kız öğrencilerin sözcük öğrenme ve pekiştirme stratejilerini 
erkek öğrencilerden daha sık kullandıkları ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin, karar 
verme stratejilerini, sosyal ve zihinsel stratejileri daha çok kullandıkları ortaya çıkmış, 
buna karşılık, erkek katılımcıların da ezberleme stratejilerini daha sık kullandıkları 
görülmüştür. Üstbilişsel stratejilerin kullanımında ise, kadın ve erkek katılımcıların 
kullanımları arasında istatistiksel anlamda önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın ve erkek beyni, hatırlama, öğrenme, pekiştirme ve strateji 
 
 
 
This study aims to investigate the possible relationship between the differences of the 
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male and female brain and vocabulary learning strategies of male and female students. 
For this purpose, a study has been carried out with a group of 200 students attending 
the Preparatory Program at TOBB University of Economics and Technology.  
This study initially aims to identify the differences between the biology of the male 
and female brain as well as the hormones influencing the memory and vocabulary 
retention. This information will then be applied to the vocabulary learning strategies 
of males and females.  
In order to identify the strategies used by males and females, a questionnaire was 
administered to a group of students attending the Preparatory Program at TOBB 
Economy and Technology University. Before the main study, the questionnaire was 
administered as a pilot study with 50 students from the same achievement group. 
After the pilot study of the questionnaire; validity, reliability and factor analysis 
studies were carried out. All of these subjects were at the same level of proficiency.  
The relationship between the genders and their vocabulary learning strategies was 
studied according to the results of the study through statistical evaluation through t-
test analysis on SPSS. The data collected through the questionnaire were analyzed by 
comparing them to the literature suggesting the differences between the male and 
female brain characteristics.  
As the result of this study, it has been found out that females use more variety of 
strategies than males. Females have been found to employ determination, social, and 
cognitive strategies more frequently than males while males employ memory 
strategies more than females. In addition, there was not a statistically significant 
difference between the use of metacognitive strategies of male and female 
participants. 
 
Keywords: The male and female brain, recall, learning, consolidation and strategies 
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Özet 
İletişimin temel birimleri sayılan sözeylemlerin (Searle 1969, 1975) kullanımı, kişinin 
kullanım edincinin temel göstergelerinden birisidir. Sözeylemler arasından “rica 
etme” ve “özür dileme” eylemleri doğaları gereği karşıdaki kişi üzerinde olası bir yük 
oluşturma ya da zarar verme gibi sonuçlar yarattıklarından, alıcıyı tehdit edici 
sözeylemler olarak nitelendirilirler (Brown & Levinson, 1987). Bu bağlamda, bu 
çalışmanın temel amacı ergen Türk ve Amerikalı İngilizce konuşucularının rica ve 
özür üretim stratejlerini tanımlamak ve karşılaştırmaktır. Bu çalışmada kullanılan 
veriler 14-15 yaşlarındaki 20 Amerikalı ve 20 Türk ergenden Yazılı Söylem 
Tamamlama Testleri kullanılarak toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra CCSARP 
(Blum-Kulka ve diğerleri, 1989; Sözeylemlerin farklı kültürlerde yerine getiriliş 
biçimini incelemeye dönük proje) Tanımlama Kılavuzu temel alınarak, nicel ve nicel 
istatistik kullanılarak incelenmiştir. Amerikalı ve Türk katılımcıların sözeylem 
üretimlerinin karşılaştırılması sonucunda her iki grubun da CCSARP Tanımlama 
Kılavuzu’nda tanımlanan sözeylem stratejilerinden çoğunu kullandıkları 
gözlemlenmesine rağmen, bu stratejilerin iki grup arasındaki dağılımının farklılık 
gösterdiği saptanmıştır. Daha sonra, Amerikalı ve Türk katılımcıların “rica” ve “özür” 
üretimlerini “uygunluk” açısından karşılaştırmak için, katılımcıların sözeylem 
üretimleri iki ana dil konuşucusu değerlendirici tarafından 10 puanlık bir ölçekle 
değerlendirilmiştir. Ana dil konuşucusu değerlendiriciler tarafından Amerikalı ve 
Türk katılımcıların üretimlerine verilen notları karşılaştırmak için SPSS testleri 
uygulanmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda Türk katılımcıların Amerikalı 
katılımcılar kadar duruma uygun özür dileyebildikleri, ancak Türk katılımcıların rica 
yerine getirişlerinin Amerikalı katılımcılarinki kadar uygun olmadığı saptanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Kullanım edinci, sözeylemler, ricalar, özürler 
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Speech acts are considered to be one of the main components of pragmatic 
competence. Requests and apologies are two of the basic speech acts to be acquired 
by language learners, because they both have face-threatening features (Brown and 
Levinson, 1987), and failure in the production of them might result in 
miscommunication in the target language. In this respect, the main aim of this study is 
to identify and compare the request and apology productions of American and 
Turkish teenager speakers of English. The data of this study was collected from 20 
American and 20 Turkish 14-15 year-old speakers of English by using Written 
Discourse Completion Tests (DCTs). It was analyzed based on Cross-Cultural Speech 
Act Realization Project Coding Manual and by using descriptive statistics. As a result 
of the comparison of the native and nonnative speech act productions it was found 
that even though both groups use most of the speech act strategies proposed by Blum-
Kulka et al. (1989) in the Cross-cultural Speech Act Realization Project (CCSARP) 
Coding Manual, the distribution of these strategies differ across the two groups. Next, 
in order to compare the request and apology productions of the American and Turkish 
participants in terms of appropriateness, the speech act productions of the participants 
were graded by two native raters based on a ten-point rating scale. Statistical analysis 
(SPSS) tests were conducted to compare the grades given by the two raters to the 
productions of the native and nonnative participants. As a result of this comparison, 
Turkish participants were found to use as appropriate apologies as Americans. 
However, the request productions of the Turkish participants were found less 
appropriate than the request productions of the American participants.  
 
Keywords: Pragmatic competence, speech acts, requests, apologies 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin ve öğretmenlerin dönüt verme sorumluluğunu 
sistemli olarak paylaştıkları bir akran ve öğretmen dayanışmalı dönüt modeli 
geliştirerek bu modelin etkinliğini değerlendirmektir. Geliştirilen akran ve öğretmen 
dayanışmalı dönüt modelinin öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeleri üzerindeki 
etkinliği, süreç yaklaşımı izlenen ve çoklu taslak yazımı yapılan bir yazma becerisi 
dersi kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde 57 hazırlık sınıfı öğrencisiyle 15 hafta (bir yarıyıl) süresince denenmiştir. 
Çalışma, deney grubu öğrencilerine akran ve öğretmen dayanışmalı dönüt modeli 
izlenerek dönüt verilirken, kontrol grubu öğrencilerine sadece kapsamlı öğretmen 
dönütü verilen deneysel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. İki grup, yaptıkları 
düzeltmeler, yazılardan aldıkları notlar ile yazma becerisi ve dönüte yönelik tutumları 
açısından karşılaştırılmışlardır. Çalışmada, düzeltme kodlaması, yazı becerisi üzerine 
bir ön test bir son test, iki öğrenci anketi, yazılı öğrenci görüşleri ve öğretmen 
görüşmeleri kullanılarak hem niceliksel, hem de niteliksel veriler toplanmıştır. 
Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, geleneksel öğretmen dönütü modeli genel 
anlamda daha fazla düzeltme yapılmasını sağlarken, iki farklı dönüt uygulaması 
düzeltme kalitesi ve yazma becerisi gelişmesinde istatistiksel açıdan farklı sonuçlar 
ortaya çıkarmamıştır. Bununla birlikte, akran ve öğrenci dayanışmalı dönüt modeli, 
öğrencilerde akran dönütü ve kendini düzeltme konularında olumlu tutumlar 
oluşturması açısından daha başarılı bulunmuştur, fakat yazma becerisinin zorluğuna 
karşı olan tutumlarda önemli farklar tespit edilmemiştir. Bu sonuçlara dayanarak, yazı 
becerisi derslerinde dönüt uygulamalarının tasarlanması ve uygulanması için 
önerilerde bulunulmuştur.  
 
This study aimed at developing a complementary peer-teacher feedback model, in 
which students and teachers share the responsibility of providing feedback in a 
systematic way and testing its effectiveness. The effectiveness of the developed 
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feedback model on improving students’ writing ability was tested in the context of a 
multiple draft writing course which followed a process approach with 57 preparatory 
class students at Karadeniz Technical University, Department of English Language 
and Literature for a period of 15 weeks (a semester). The study was designed as an 
experimental study in which the experimental group students were provided feedback 
through a complementary peer-teacher feedback model and the control group students 
were provided feedback through full teacher feedback. The two groups were 
compared in terms of their revisions, their essay scores and their attitudes towards 
feedback and writing. Both qualitative and quantitative data were collected through 
revision coding, a pretest and posttest on writing ability, two questionnaires and 
student reflections. The results revealed that although the traditional full teacher 
feedback model created more revisions on the whole, the two models did not create a 
difference in terms of revision quality or writing improvement between the two 
groups. On the other hand, the complementary peer-feedback model was found more 
successful in creating positive attitudes towards peer feedback and self-correction but 
no differences were observed in students’ perceptions of the difficulty of writing skill. 
Some recommendations are made for the design and implementation of feedback 
activities in writing classes.  
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Özet 

Public schools rarely teach the languages spoken in New York City. Thus, many 
ethnolinguistic communities have to rely on ethnic mother tongue schools. Research on 
these schools is limited despite their importance in shaping the identities of children from 
different ethnic backgrounds, and the large number of students attending. The purpose of 
this ethnographic case study was to research the maintenance and development of Turkish 
language and construction of Turkish identity in a Turkish Saturday school attended by 
Turkish children. The study explores the school administrators' and the teachers' beliefs 
and practices in the school, how students respond to this education, and the parents' role.  

The data are analyzed following Gee's Discourse analysis framework. The findings show 
that the Turkish language is the primary means to construct a Turkish cultural identity in 
the U.S. And yet, there is a gap between the first-generation adults' and the second-
generation students' language and cultural beliefs and practices, and also between 
educators and students. While the educators emphasize Turkish as the school language, 
and teach as they did in Turkey via teacher-oriented pedagogies, students contest and 
resist the exclusive use of Turkish and the authoritative teaching style. But educators and 
students also adapt to each other. Teachers sometimes code-switch to English for 
educational purposes, and students choose Turkish to speak to adults. At home, parents 
believe in the necessity to continue Turkish ways of being.  

Five overarching goals of the Turkish school emerged: (1) connection building: the school 
as a bridge to Turkish heritage, (2) collectivity building: bringing together the Turkish 
speech community, (3) contentment building: the school as a venue for the adults to feel 
moral satisfaction, (4) identity building: building a Turkish-American identity in the U.S., 
and (5) diversity indicating: enabling the school clientele to see themselves as one of 
many other ethnolinguistic groups in the United States.  
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Özet 

The purpose of this dissertation is to examine the use of subject personal pronouns in the 
Turkish spoken in Turkey and in New York City from a variationist perspective. Whereas 
the variable use of subject personal pronouns in Turkish has been extensively analyzed in 
many studies conducted in Europe, it has received much less attention in the U.S. This 
study has as one of its aims replicating the study conducted by Otheguy, Zentella and 
Livert (2007) where the influence of different social and linguistic variables on the 
expression of Spanish subject pronouns was examined across Latin American and 
Caribbean immigrant generations in New York. The present study examines several 
linguistic and social variables that condition the presence and absence of subject personal 
pronouns in the speech of 20 adult speakers living in Turkey (TT) and 20 living in New 
York (TNY). The study compares the rate of subject pronoun use in Turkey with that of 
NYC and whether contact with English has an influence on the overt pronoun rate.  

In both the TT and TNY samples, there were an equal number of males and females and 
an equal number of speakers from working and professional classes. The speakers ranged 
in age from 20 to 80. Data analysis involved Anovas, correlations, cross-tabulations and 
multivariate regression analyses of linguistic and social variables. The linguistic variables, 
which were also examined in Otheguy et al. (2007) and in other previous studies, are 
person and number of the pronoun and of the verb, continuity of reference, and TMA of 
the verb. Social variables that are analyzed are gender, social class, age of the informant, 
education, age of arrival in NYC, length of residence in NYC and so forth.  

The results of the study indicate that TT and TNY resemble each other regarding the 
linguistic variables that condition the distribution of subject personal pronouns and 
regarding the order of the variables that account for the most variance in the use of the 
pronouns. However, the two samples differ from one another with respect to the order and 
strength of the constraints within the person and number of the verb variable. In addition, 
we find a significantly higher rate of overt pronoun use for TNY than for TT. These findings 
are consistent with those obtained in the Spanish study and provide clear support for an 
English contact hypothesis when the increased use of overt subject pronouns among TNY 
and differences in constraint hierarchies between TT and TNY are taken into consideration. 
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