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454469  

 

The development of a listening test for learners of Turkish as a 

foreign language / Yabancı dil olarak Türkçe dinleme sınavı 

geliştirilmesi 
Yazar:EMEL TOZLU 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AYLİN ÜNALDI 
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dinleme = Listening ; 

Eğitsel değerlendirme = Educational assessment ; Sınav = 

Examination ; Test güvenilirliği = Test reliability ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = 

Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2017 
230 s.  

 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin dinleme becerilerini 

ölçen bir testin geliştirme ve geçerlilik çalışması sürecini rapor etmektir. Bu çalışma için 

geliştirilen sınav görevleri, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR), Avrupa Konseyi, 2001) referans alınarak 

A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar değişiklik göstermiştir ve hazırlanan sınav iki pilot 

deneme halinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere uygulanmıştır. 

Bu çalışmada esas olarak alınan iki kuramsal çerçeve, Weir'ın (2005) dil sınavlarının 

geçerliliğini ölçen sosyo-bilişsel çerçevesi ve Field'ın (2013) dinleme algılama modelidir. 

Geçerlilik araştırması için, sınav görevleri ve sınav katılımcılarının bunlara cevapları, Weir'ın 

sosyo-bilişsel geçerlilik çerçevesinin üç önemli öğesi- kuram-bazlı geçerlilik, bağlamsal 

geçerlilik ve puanlama geçerliliği- açısından analiz edilmiştir. Kuram-bazlı geçerlilik, Field'ın 

dinleme modelinde ve CEFR'daki dinleme becerisi tanımlayıcılarında belirtilen bilişsel 

istemlere göre incelenmiştir. Test görevlerinin bağlamsal özellikleri, Weir tarafından 

belirtilen bağlamsal unsurlara göre ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Katılımcıların verdikleri 

cevapların puanlama geçerlilik çalışması da, klasik madde analizi yöntemleri- genel eğilim 

ölçümleri, güvenilirlik ve madde analizi- yoluyla yapılmıştır. Tüm bu analizlere ek olarak, 

katılımcılara her görev için verilen görev değerlendirme anketleri de kuram-bazlı, bağlamsal 

ve puanlama geçerlilikleri açısından değerli nicel veri sağlamıştır. Çalışma boyunca nicel ve 

nitel veriler baz alınarak yapılan tartışmaların ışığında, testin gelecek versiyonları ve gelecek 

araştırmalar için önerilerden de bahsedilmiştir.  
 

The aim of this study is to report the development and validation process of a listening test 

for learners of Turkish as a foreign language (TFL). The test tasks developed for this study 

ranged from A1 to B2 levels according to the Common European Framework of Reference 

for languages (CEFR, Council of Europe, 2001) and the test was administered in two pilot 

sessions to learners of TFL at Boğaziçi University. Weir's (2005) socio-cognitive framework 

for validating language tests and Field's (2013) model of listening comprehension were the 

two major frameworks adopted for test validation and development in this study. For 

investigation of validity, the test tasks and the test takers' responses to the test tasks were 

analyzed in terms of three essential components of Weir's framework, i.e. theory-based 

validity, context validity and scoring validity. Theory-based validity is examined according to 

the cognitive requirements specified in Field's listening model and the CEFR descriptors for 

listening. Contextual features of the tasks were scrutinized based on the contextual 

parameters outlined by Weir (2005). Investigation of scoring validity of the test takers' 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6yANVTy276PCakqH0xVT_Ps9Eq8WMt-jdRG9FfmpstpP
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responses was conducted through classical item analysis procedures, i.e. central tendency 

measures, reliability and item analysis. In addition to these analyses, the task evaluation 

questionnaires given the participants for each task provided valuable quantitative data for 

cognitive, context and scoring validity. In the light of discussions provided throughout the 

study based on qualitative and quantitative data, suggestions for the future versions of the test 

and further research were also mentioned. 

 

454466  

 

Assessing academic writing skills in Turkish as a foreign 

language / Yabancı dil olarak Türkçede akademik yazma 

becerilerinin değerlendirilmesi 
Yazar:FATMA KÜÇÜK 
Danışman: YRD. DOÇ. AYLİN ÜNALDI 
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Akademik yazı = Academic writing ; Akademik yazı 

öğretimi = Academic writing teaching ; Dil öğrenimi = Study of 

languages ; Sınav = Examination ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 

language learning ; Yazma becerisi = Writing skills ; Ölçme-

değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenme = 

Learning  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2017 
189 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için yeni geliştirilen yazma 

sınavının geçerliliğine farklı yönlerden kanıt sunmaktır. Çalışma, Weir'in (2005) sosyo-

bilişsel çerçevesini temel alarak puanlama, bilişsel ve bağlamsal geçerliliği yönlerinden 

sınavın geçerliliğine kanıt sağlamıştır. Yazma testinin amacı Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen 

yabancı öğrencilerin akademik yazma yeterliliklerini ölçmektir. Bu sebeple, Avrupa Ortak 

Dil Çerçevesi (CEFR, Council of Europe, 2001) seviye tanımlayıcılarından yararlanarak iki 

farklı yazma görevi geliştirildi – grafik yorumu ve düz yazı. Bu görevler, Boğaziçi 

Üniversitesi orta ve ileri seviye yabancılara Türkçe derslerine (TKF) kayıtlı 47 öğrenciye 

uygulandı. Elde edilen puanlar, sınavların zorluğunu, değerlendirme ölçeğinin yeterliliğini ve 

olası değerlendiren etkilerini incelemek amacıyla çok yönlü Rasch ölçüm modeli (MFRM) 

kullanılarak analiz edildi. Sınav puanlarının güvenilirliğini ölçmek için Genellenebilirlik 

kuramı da kullanıldı. Testte kullanılan iki farklı sınav görevinin öğrenci performansı 

üzerindeki etkisini incelemek için ise, elde edilen sınav puanlarının incelenmesinin yanı sıra, 

bu sınav görevleri bilişsel ve dilbilimsel özelliklerindeki farklılıkları açısından nitel olarak 

incelendi. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, yabancılar için geliştirilen Türkçe yazma 

testinin geçerliliği konusunda önemli kanıtlar sunmuştur. Bu çalışma, ayrıca iki tür sınav 

görevinin öğrencilerin performanslarında yapabileceği farklı etkiler konusunun altını çizmiş 

ve bunun nedenleri üzerine açıklayıcı bir tartışma sunmuştur.    
 

The purpose of this study is to present validity evidence from multiple perspectives for the 

newly developed test of writing for learners of Turkish as a Foreign Language (TFL). 

Following Weir's (2005) socio-cognitive framework, the study provides evidence for scoring 

validity along with cognitive and context validity aspects of the TFL writing test. The test 

aims to assess academic writing proficiency of foreign students, mostly Exchange and 

Erasmus, at Boğaziçi University. Two different task types – graph interpretation and essay 

tasks – were developed drawing on the level descriptors of the Common European 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6_JYYNwSck0-kQHqB7NJP9tg15DC82UeTdCJX5_0tluh
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Framework of Reference (Council of Europe, 2001). The test was administered to 47 students 

registered in intermediate and advanced Turkish for Foreigners classes (TKF) at Boğaziçi 

University. The test scores were analyzed through many-facet Rasch measurement model 

(MFRM) to investigate task difficulty, rating scale effectiveness and possible involvement of 

rater effects. Generalizability theory analysis was also carried out to investigate dependability 

of test scores. The two task types were also analyzed qualitatively to examine differing 

cognitive and linguistic demands placed by the tasks along with a posteriori analysis of the 

test scores to examine the effect of the task types on student performance. The findings from 

these analyses provided substantial support for the validity of the TFL writing test. The study 

also highlighted the possible differential effects of two task types on the performance of test 

takers and provided explanatory discussion as to the reasons of this. 

 

447814  

 

An investigation on the influence of temperament on l2 

achievement in Turkish intermediate level of efl speakers / 

İkinci dil öğrenmede mizacın etkisi üzerine bir inceleme 

yabancı dil olarak Türkçe konuşmacıların başarısı 
Yazar:DAMILOLA JOYCELYN OJO 
Danışman: DOÇ. DR. TÜRKAY BULUT 
Yer Bilgisi: İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler 

Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili 

ve Edebiyatı Bilim Dalı 
Konu:İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and 

Literature 
Dizin:Asabiyet = Nervousness ; Kişilik = Personality ; 

Konuşma = Speaking ; Melankoli = Melancholia ; Mizaç = 

Temperament ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language 

learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

İkinci dil öğrenimi = Second language learning ; İngilizce = 

English ; İyimserlik = Optimism  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2016 
92 s.  

 

Psikoloji cıktigindan beri insan davranışları ve düşüncelerine dayalı yanı hareketleri, tepkileri 

ve dil edinmesi gibi çalışmalar sürmüştü. Şu çalışmalar Türkçe L2 konuşanların arasındaki 

mizaç türlerinin farkında olmalarını inceler, ardından şu çeşitli mizaçları, dil öğrenmek, 

edinmek, orta düzey seviyesinde Türkçe İngilizce dilini öğrenenlerin yeteneklerinin Eger ve 

nasıl etkilendiğini analız eder. Genel toplam 100 olmak üzere temel veri 50 kız ve 

erkeklerden oluşmuştur. Mizaçlarının hangi kategoride olduklarını belirlemek için herkes 

kişilik test almıştı, ardından farklı dile dayalı testler yapılmış; kelime hazinesi, gramer, 

anlama ve okuma hâlbuki hem sözlü mülakatında L2 konuşanların yönlerini test edilmiştir. 

Bilgileri toplamak için konuyu kasıtlı olarak seçilmiştir ve alınan bilgiler SPSS ile analize 

edilmiştir.(versiyon 20.0) ayrıca ANOVA ve spearman kolerasyon analizini kullanılmıştır. 

Cevap niteliğine göre bulgular sınırlı bir bilgiler olduğunu göstermiştir. Ancak bazıları kendi 

mizaçlarının ne olduğunu fikir sahipler. Cevap niteliğine göre çok yüksek umutlu-duygusuz 

eğilimlerin farkındalığı vardır. Ek olarak okumakta mizaçların aldığı rol çok önemlidir. 

Ancak yazmak, okumak ve dinlemeye gelince mizaçların etkileri olmayabilir çünkü herhangi 

mizaç türüne anlamlı ilişki göstermemiştir ve şu mizaçlar Türkçe öğrenenlerden ikinci dili 

öğrenenlerin performansta bir rol gösterir. Ayrıca öğretmenler en suskun öğrencileri teşvik 

etmesi için iletişim fırsatlar artırmalıdır, ve en açık sözlü olanlar diğerleri başvurmadan veya 

öğrenmelerini engellememesi için gayret göstermelidir. Anahtar kelimeler: EFL, konuşma, 

kişilik, Eysenck, ağırkanlı, iyimser, asabi, melankoli, L2, L1, SLA)  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrOspe-v84wJkXSFD4cBf44Kq9iYHXBUbwEMJPqrYQVBZ


 5 

Since the dawn of psychology, there have been studies conducted to understand human 

beings behavior and reason behind these actions and reactions and how it affects language 

acquisition, including L2 acquisition. This study examined the awareness of temperament 

types among Turkish L2 speakers, and went on to analyze if and how the various 

temperament affect language learning, acquisition and skills in intermediate level Turkish 

English language learners. The primary data consisted of 50 males and females to make a 

total of 100, all took a personality test to determine the category they belong to in their 

temperament, and in addition went through tests based on different language: vocabulary, 

grammar, comprehension, and reading, while also being tested in an oral interview for the 

speaking aspect of L2. The subjects for data collection were purposively selected, and the 

collated data were analyzed using SPSS (version 20.0) while utilizing ANOVA and 

Spearman's Correlation Analysis. The findings showed that there was a limited knowledge of 

what the four temperaments are by the respondents. However, some have an idea what their 

temperaments might be. This means that majority are aware of the differences in human 

behavior, and some actually took their time to study what temperaments may be and how it 

affects human behavior. There was the high awareness of sanguine-phlegmatic tendencies by 

the respondents. In addition, the role that temperament played in reading is important, which 

means that the temperament one has goes a long way to either positively or negatively 

influence the ability to read in English. However, when it came to writing, speaking and 

listening, the influence of temperament may not be important as they were not significantly 

correlated to any temperament type. The study concluded that the findings have serious 

implication for both the students of EFL and the language teachers, and that temperament 

shows some kind of role in the performance of the second language learning in Turkish 

learners. Also the teachers should encourage the most reticent students by increasing 

opportunities for communication and try to make sure that the most outspoken do not drown 

the latter or hinder them from learning. Keywords: EFL Speaking; Personality; Eysenck; 

Phlegmatic; Sanguine; Choleric; Melancholic; L2; L1; SLA 

 

419450  17.11.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

A corpus study of academic Turkish vocabulary: 

Implications for teaching Turkish as a foreign 

language / Akademik Türkçe kelime bilgisi üzerine 

bir derlem çalışması: Yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimine dair çıkarımlar 
Yazar:MUSTAFA DOLMACI 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH ERTAŞ 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Akademik kullanım = Academic use ; Dil 

öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar 

; Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Kelimeler 

= Words ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; 

Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; 

Üniversiteler = Universities  

Onaylandı 
Doktora 
İngilizce 
2015 
195 s.  

 

Kelime bilgisi, diğer dil becerilerinin üzerine inşa edildiği sağlam bir temel oluşturur. 

Wilkins (1972) dilbilgisi olmadan çok az şey aktarılabileceğini, fakat kelime bilgisi olmadan 

hiçbir şey aktarılamayacağını ileri sürmektedir. Bu yüzden, bu çalışma akademik Türkçe 

kelime bilgisine ve aynı zamanda Türkçe öğrenen herhangi bir kişinin akademik kelime 



 6 

öğrenmeye başlamadan önce bilmesi gereken temel kelime bilgisine odaklanmaktadır. İlk 

olarak, 2000 kelime içeren Genel Türkçe Kelime Listesi oluşturulmuştur. İkinci olarak, lisans 

düzeyindeki ders kitaplarından derlenen bir Akademik Türkçe Derlem ve bu derlemden 1010 

kelime içeren Akademik Türkçe Kelime Listesi elde edilmiştir. Üçüncü olarak, akademik 

derlemden ve akademik kelime listesinden faydalanılarak Akademik Kelime Testi 

geliştirilmiştir. Akademik Kelime Testi, öğretim dili Türkçe olan 6 farklı üniversitenin 

Türkçe Eğitim Merkezlerinde Türkçe öğrenen 196 öğrenci tarafından cevaplanmıştır. Son 

olarak, akademik Türkçe kelime bilgilerine yönelik fikirlerini ortaya çıkarmak için öğretim 

dili Türkçe olan üniversitelerde öğrenim görmekte olan 41 anadili Türkçe olmayan lisans 

öğrencisiyle görüşme yapılmış ve katılımcıların fikirlerini ayrıntılarıyla açıklamak için nitel 

veri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları şunları göstermektedir: 1) Genel Türkçe Kelime 

Listesinin ilk 1000 kelimesi oluşturulduğu derlemin yaklaşık yarısını kapsamaktadır, 2) 

Akademik Türkçe Kelime Listesi, Akademik Derlemin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır 

bu yüzden akademik Türkçe derslerine dahil edilmelidir, 3) Katılımcıların Akademik 

Derleme dair genel kelime bilgisi düzeyleri yeterli anlama düzeyi (Hu and Nation, 2000) için 

düşüktür, 4) Öğrenciler Türkçe kullanarak sınıf içinde ve dışında iletişim kurmada kısmen 

başarılı olmalarına rağmen, Türkçe öğretim yapılan bir üniversitede öğrenci olmalarına dair 

problemleri Türkçeye hakim olmalarındaki zayıflıklarından, psikolojik ve bireysel 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma akademik amaçlı Türkçe alanında Akademik 

Türkçe Kelime Listesi sunmasıyla alanında benzersizdir.  
 

Vocabulary knowledge is solid bedrock, upon which other language skills can be built. 

Wilkins (1972) asserted that "without grammar very little can be conveyed, without 

vocabulary nothing can be conveyed" (p. 111). Therefore, this study focuses on academic 

Turkish vocabulary and also aims to investigate the basic vocabulary that any Turkish 

language learner should have before starting to learn academic vocabulary. First, the General 

Turkish Wordlist containing 2000 words was developed. Second, The Academic Corpus 

derived from undergraduate textbooks and the Academic Turkish Wordlist containing 1010 

words developed from the Academic Corpus were acquired. Third, the Academic Vocabulary 

Test was developed utilizing the Academic Corpus and the Academic Wordlist. The 

Academic Vocabulary Test was answered by 196 students learning Turkish at the Turkish 

Teaching Centers offering Turkish as the medium of instruction. Lastly, 41 undergraduate 

non-native Turkish students studying at universities offering Turkish medium instruction 

were interviewed in order to discover opinions of foreign students on their knowledge of 

academic Turkish vocabulary and the qualitative data from interviews was analyzed to 

elaborate the opinions of the participants. The results showed that 1) the first 1000 words of 

the General Turkish Wordlist covered nearly half of the corpus it was generated from, 2) the 

Academic Turkish Wordlist covered nearly one third of the Academic Corpus, so it should be 

included in academic Turkish courses, 3) the overall vocabulary knowledge level of the 

participants regarding the Academic Corpus was low for the sufficient comprehension level 

(Hu & Nation, 2000), 4) Although, students are more or less successful in communicating 

through Turkish language in and out of the classroom atmosphere, their problems regarding 

being a student studying at a university with Turkish as the medium of instruction mainly 

result from having a low mastery of Turkish and from psychological or individual factors. 

This study is unique since it will be the first research study suggesting the Academic Turkish 

Wordlist in the field of Turkish for academic purposes. 

372463  

 

Jawaharlal Nehru University students' Turkish 

language learning strategies as a foreign language / 

Jawaharlal Nehru Üniversitesinde yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3MDTHYaNo_IcoXrOQb8EgKtbSdvERLlblURpVqwK8ukp
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stratejileri 
Yazar:QUABIZ MOHAMMAD 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR 

ŞAHİN 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim 

Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil 

öğretimi = Language teaching ; Hindistan = India ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish 

education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language 

learning strategies ; Üniversiteler = Universities  

2014 
94 s.  

 

Bu çalışma, Hindistan'daki Jawaharlal Nehru üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen Hintli öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini araştırmaktadır. Çalışmada Türkçe'yi 

yabancı dil olarak öğrenen 100 öğrenci yer almıştır. Araştırmada genel tarama metodu 

kullanılmıştır. Böylelikle, veri toplamak için altı bölümden oluşan ve Rebecca Oxford 

tarafından öğrenme stratejilerine ilişkin geliştirilen anket uygulanmıştır. Sonrasında, cinsiyet, 

yaş ve yeterlilik bakımından strateji kullanımları arasında farklılık olup olmadığına dair bilgi 

elde etmek için betimsel ve çıkarımsal analizler kullanılmıştır. Sonuç olarak, bulgular 

öğrencilerin stratejileri orta derecede kullandıklarını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Dil 

öğrenme stratejileri, Türkçe dil öğrenme stratejileri, Dilöğrenme için strateji envanteri (SILL)  
 

This current study investigates the use of Language learning strategies employed by Indian 

students learning Turkish as a foreign language at Jawaharlal Nehru University New Delhi 

India. In this study,there were 100 students learning Turkish as a foreign language. 

Accordingly, general screening survey method was used. A questionnaire which consists of 

six categories regarding the learning strategies which was developed by Rebecca Oxford was 

administered to collect data. Thereafter, descriptive and inferential statistics such as 

Independent Sample T Tests were run to obtain information whether there is significant 

difference between each variable like learners 'gender, age, and proficiency level.Finally, the 

findings indicated that the learners use strategies mostly at medium level. 

 

372454  

 

Determination of vocabulary learning strategies of students of 

Turkish as a foreign language at Jamia Milia Islamia 

University, India / Jamia Milia İslamia Üniversitesinde yabancı 

dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kelime 

öğrenme stratejilerinin belirlenmesi 
Yazar:AHMED SYED SHAHBAZ 
Danışman: DOÇ. DR. ABDULLAH ŞAHİN 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Hindistan = India ; Kelime öğrenme = Vocabulary 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2014 
71 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3EO_9nxtinTXEoWBl_DFmciuch21evNuLTCkgTDRZQWl
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learning ; Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi 

= Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language 

learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; 

Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language learning 

strategies ; Üniversiteler = Universities  
 

Öğrencilerin ikinci dil edinimi sırasında karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi kelime 

öğrenimidir. Yetersiz kelime bilgisi hem ikinci dil öğrenimini hem de onun kullanımını 

hayati yönde etkilemektedir. Bu durumdan hareketle yapılan çalışmada, yabancı dil olarak 

olarak Türkçe öğrenen lisans öğrencilerinin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri ve 

uygulamaları incelenmiştir. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Hindistan'da 

Jamia Milia İslamia Üniversitesi'nde, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 104 Hintli öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı bu öğrenciler tarafından en fazla ve en az kullanılan 

kelime öğrenme stratejilerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada veri toplamak amacıyla kelime 

öğrenme stratejileri üzerine Schmitt'in Taksonomisinden (1997) uyarlanan 25 maddelik bir 

anket kullanılmıştır. Öğrencilerden toplanan veriler frekans, yüzde ve ortalama istatistikleri 

kullanılarak SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda en çok 

kullanılan kelime öğrenme stratejisi hafıza strateji çıkmıştır. En az kullanılan kelime stratejisi 

ise meta kognitif çıkmıştır. Bu sonuçların yabancılara Türkçe öğretimi eğitimcilerine etkili 

kelime öğretimi stratejileri ve yöntemleri konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  
 

One of the most important challenges that learners face during acquisition of a second 

language is learning vocabulary. Insufficient vocabulary knowledge is crucial to second 

language learning as well as its usage. This survey study investigated the strategies and 

practices adopted by the senior students of Turkish as a foreign language at Jamia Milia 

Islamia University, India in the academic year 2014. The subjects of the study were 104 

students studying Turkish as a foreign language. The purpose was to find out the most and 

the least frequently used vocabulary learning strategy used by the students. An instrument 

used in this survey study was a 25 item questionnaire adapted from Schmitt's Taxonomy for 

vocabulary learning strategies. The data was analyzed by using frequencies, percentages and 

means through SPSS 20.0 software. The mean score indicated that memory strategies are 

most frequently used by the students. And the least frequently used vocabulary strategies 

were metacognitive strategies. However, the findings will be advantageous to teachers to 

develop effective vocabulary teaching ideas and methods and to enrich students with 

successful vocabulary learning strategies. 

 
 
 

328838  

 

Türkçe kelime gruplarının yabancılara Türkçe öğretimindeki 

yeri hakkında bir inceleme / Türkçe kelime gruplarının 

yabancılara Türkçe öğretimindeki yeri hakkında bir inceleme 
Yazar:HANDAN ARSLANTÜRK 
Danışman: PROF. DR. İSMET CEMİLOĞLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar 

; Kelime grupları = Word groups ; TÖMER = Turkish and 

Foreign Languages Research and Application Center ; Türkçe = 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
115 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgmIdYCtJtxxlqLWXPSBuuBJzec107P55gX6PkOO509tI
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Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching  
 

Bu çalışmanın amacı, kelime gruplarının Türkçe öğretimindeki yerini incelemek ve 

yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında kelime gruplarının öğretimini 

değerlendirmektir. Bu araştırmada betimsel çalışma olan tarama modeli kullanılmıştır.Bu 

yöntemle yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle dil bilgisi 

öğretiminin nasıl yapıldığı açıklanmış ve Türkçe öğretiminde kelime gruplarının önemine 

değinilmiştir. Daha sonra, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplardan seçtiğimiz 

Gazi Üniversitesi TÖMER?de kullanılan ?Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi? ve Ankara 

Üniversitesi TÖMER?de kullanılan Yeni HİTİT 1-2-3 kitapları kelime grupları yönünden 

incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonunda her iki kitapta bazı yaklaşım sorunları 

bulunmasına rağmen, bu iki eserin Türkçeyi yabancılara öğretmek açısından başarılı 

oldukları kanaatine ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçe, kelime grubu, yabancılara 

Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan kitapla  
 

The aim of this study is investigating the role of word groups in teaching Turkish and 

evaluating the teaching of word groups, used in textbooks, in teaching Turkish to foreigners. 

The descriptive survey method is used in this research study. In this method, it is explained 

how to teach grammar with methods and techniques used in teaching Turkish to foreigners 

and mentioned the importance of word groups of teaching Turkish. Then, selected books used 

in teaching Turkish to foreigners as Gazi University, TÖMER, ? Turkish Grammar for 

Foreigners ? and Ankara University, TÖMER, New Hitit 1-2-3 are evaluated in terms of 

word groups. At the end of our study, altough there are some approach problems in both two 

books, it is concluded that these two pieces are successful from the point of teaching Turkish 

to foreigners. Keywords : Turkish, word group, teaching Turkish to foreigners, books used in 

teaching Turkish to foreigners 

 
 

461340  18.05.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin yabancılara Türkçe 

öğretiminde A1-A2 seviyesine uyarlanması / 

Adaptation of Ömer Seyfettin's stories to A1-A2 

(Beginner-elementary) levels in teaching Turkish to 

foreigners 
Yazar:SELÇUK GÜRLER 
Danışman: DOÇ. DR. OSMAN UYANIK 
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Hikaye = 

Story ; Seyfeddin, Ömer = Seyfeddin, Ömer ; Türkçe 

= Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar = 

Foreigners ; Öğretim = Teaching ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
270 s.  

 

Bu çalışmanın amacı hikâye türünün öğreticiliğinden yararlanarak yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen A1-A2 seviyesindeki kişilere bir kaynak oluşturmaktır. Yabancı dil olarak Türkçe 
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öğretimi, son yıllarda gittikçe önem kazanan işlevsel bir alandır. Özellikle yurt dışında 

Türkçe öğrenen kişilerin bu alandaki öğrenmelerini geliştirmek için okuma ile desteklemek 

gerekmektedir. Öğrencilere yaşlarına ve seviyelerine uygun olarak okutulacak kitap sayısı 

yok denecek kadar azdır. Bu çalışma hem kişilerin okuma becerilerini geliştirebilmeleri için 

bir kaynak oluşturması hem de hikâye türünün öğreticiliğinden yararlanarak kelime 

öğretiminin daha kalıcı hâle getirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın evrenini 

Ömer Seyfettin'in hikâyeleri, örneklemini ise Ömer Seyfettin'in Forsa, Eleğimsağma, 

Çakmak, Mermer Tezgâh, İlk Cinayet, Ant, Kurumuş Ağaçlar, Üç Nasihat ve Rüşvet adlı 

hikâyeleri oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle söz konusu seviyeye uygun olmayan dil 

bilgisi yapıları tespit edilmiş ve bu yapılar Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti'nin 

A1-A2 seviyesindeki dil bilgisi yapılarına göre uyarlanmıştır. Ayrıca Avrupa Dilleri Ortak 

Çerçeve Metni okuma kazanımları göz önünde bulundurulmuştur. Uyarlanan hikâyelerin 

sonuna okuma etkinlikleri hazırlanmış ve böylece okuma-anlama becerisinin geliştirilmesine 

katkı sağlamaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra kelime öğretimini desteklemek amacıyla da 

çalışmanın sonunda Türkçe-Türkçe sözlük hazırlanmıştır. Sözlükteki kelimelerin hikâyedeki 

anlamları verilmiştir. Kelimelerin tanım ya da örnek cümlelerle verilmesiyle kalıcı 

öğrenmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile Türk dilini ve kültürünü yansıtan 

Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için yardımcı 

okuma kitabı olarak kullanılması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: dil, okuma, hikâye, 

yabancılara Türkçe öğretimi, A1-A2 seviyesi  
 

The purpose of this study is to create a source for language learners at level A1-A2 who learn 

Turkish as a foreign language by making use of the didactic quality of the story genre. 

Teaching Turkish as a foreign language is a functional area that has become increasingly 

important in recent years. It is necessary to improve and support Turkish learners particularly 

abroad by reading activities. The number of books for the students to read according to their 

ages and levels is not enough. This study is important in terms of both creating a source for 

people to develop their reading skills and making vocabulary teaching more permanent by 

benefiting from the didactic quality of the story genre. The population of the study comprises 

of Omer Seyfettin's stories and the sample of the study comprises of his "Forsa, 

Eleğimsağma, Çakmak, Mermer Tezgâh, İlk Cinayet, Ant, Kurumuş Ağaçlar, Üç Nasihat and 

Rüşvet" stories. With the scanning method, grammatical structures that are inappropriate to 

the levels were determined and these structures were adapted according to the grammar 

structures at A1-A1 levels in the New Hittite Turkish Teaching Set for Foreigners. In 

addition, the reading achievements in the Common European Framework of Reference for 

Languages have been taken into consideration. Reading activities were prepared at the end of 

each adapted story, which contributes to the development of reading and comprehension 

skills. Furthermore, in order to support vocabulary teaching, a Turkish-Turkish dictionary 

was prepared at the end of the study. The meanings of the words in the dictionary were given 

with their meanings in the story. By giving the definitions or examples of the words, it is 

aimed to provide permanent learning. In this study, it was aimed to use Ömer Seyfettin's 

stories, which reflect Turkish language and culture, as an auxiliary reading book for students 

learning Turkish as a foreign language. Keywords: language, reading, story, teaching Turkish 

to foreigners, A1-A2 levels 

 
 

481310  28.05.2018 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından kısıtlanmıştır.  

Yabancılara türkçe öğretiminde film 

kullanımının öğrencilerin anlama becerisine 

etkisi / Effect of film usage on the 

understanding of the students in turkish 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
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teaching to foreigners 
Yazar:BÜŞRA DURSUN 
Danışman: DOÇ. DR. ADEM İŞCAN 
Yer Bilgisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi 

Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and 

Training 
Dizin:  

2017 
96 s.  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminde film kullanımının öğrencilerin anlama becerisine olan 

etkisini farklı yönlerden betimlemek amacını taşıyan bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

TÖMER ve Erzincan Üniversitesi TÖMER öğrencilerinden oluşan 36 kişilik örneklem 

grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde araştırmacı tarafından 

hazırlanan beş etkinlikten ikisi okuma-anlama, üçü dinleme/izleme-anlama etkinliği olarak 

tasarlanmıştır. Çalışmalar için her iki TÖMER'de de bir ders günü ayrılmıştır. Çalışma bir 

ders gününün tamamını kapsadığı için etkinlikler arasında geçiş yaparken ara verilmiştir. 

Uygulamaya öğrencilerin derse başlama saatlerinde, film öncesi etkinliklerle başlanmıştır. 

Film öncesi etkinliklerin uygulanmasından sonra filmin tamamı Türkçe altyazılı olarak sınıfta 

seyredilmiştir. Filmin seyredilmesi sırasında sadece bir kez 15 dakikalık bir ara verilmiştir. 

Film seyredilirken zaman zaman araştırmacı tarafından durdurulmuş, o ana kadar neler 

olduğu öğrencilere sorulmuştur. Yorum yapmak isteyen öğrencilere filmde olanlar hakkında 

söz hakkı verilmiştir. Daha sonra seyretmeye devam edilmiştir. Araştırmada toplanan 

verilerin analizinde 3 farklı istatistiksel analiz kullanılmıştır: 1.Etkinlikte rubrik, 2.Etkinlikte 

SPSS for Windows 20.00 paket programı aracılığıyla ilişkili (bağımlı) örneklemler için t- 

testi, 4 ve 5. Etkinlikte % analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sözlü olarak 

ifade edebildikleri şeyleri yazılı olarak ifade emekte zorlandıkları, yapılan kelime 

çalışmalarında öğrencilerin kelime bilgisinde artış olduğu, filmdeki duygu durumlarını 

yüksek oranda çözümleyebildikleri, seyrettikleri Türkçe filmdeki karakterleri çok yönlü 

olarak değerlendirmede ve filmdeki olay örgüsünü çözümlemede başarılı oldukları 

görülmüştür. Ayrıca araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin geneli, dil öğretiminde 

film kullanımının faydalı ve başarılı olduğu görüşündedir. Araştırmadan elde edilen veriler 

ışığında yabancılara Türkçe öğretiminde film kullanımın öğrencilerin anlama becerilerini 

geliştirdiği söylenebilir.  
 

This study is aimed to describe the effect of film usage on the understanding ability of 

students in foreign language teaching. It has been applied to a sample group of 36 students 

from Gaziosmanpaşa University, TÖMER and Erzincan University TÖMER. In the data 

collection process of the research two of the five activities prepared by the researcher were 

designed as reading-comprehension, three listening/watching-comprehension activities. The 

study was conducted in one day in both of the TÖMER. There was a break as the study 

covered the entire course day. The practice started with pre-film events at the beginning of 

the course. After the pre-film activities, film was watched in class with Turkish subtitles. 

Only one break lasting 15 minutes was given during the film. During the film session, it was 

stopped by the researcher from time to time and asked students "What were up to now?" 

Students who wanted to comment were given the right to speak about what happened in the 

film. Then, the film session continued. Three different statistical analyzes were used in the 

analysis of data collected in the study: Rubrik in the first, (paired) samples by which SPSS 

for Windows 20.00 package program in the second,% analysis for the 4th and 5th events. As 

a result of there search, it was seen that the students were difficult to Express what they could 
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orally expressed in written form, that the vocabulary of the students increased in vocabulary 

events, they could solve the emotional situations in the film at high speed, versatile 

evaluation of the characters in the Turkish film they watched and succeeded in analyzing the 

event. Morover, the sample group of research think that using film is benefical and successful 

in the language teaching. It can be said that theuse of film in the teaching of Turkish to 

foreigners in the data obtained from there search has improved the comprehension skills of 

the students. 

 
 

456661  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminde akademik okuryazarlık 

öğretimine yönelik bir eylem araştırması / An action research 

oriented academic literacy of teaching Turkish language to 

foreigners 
Yazar:VEDAT EKMEKÇİ 
Danışman: PROF. DR. ÖNDER ÇAĞIRAN 
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Akademik okuma = Academic reading ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Fen okuryazarlığı = Scientific literacy ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı 

uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; Öğretim = 

Teaching  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2017 
495 s.  

 

Araştırmacının kendi gözlemleri, uzman görüşleri, öğrenciler/öğretim elemanları/ 

okutmanlarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları neticesinde, Erciyes Üniversitesine 

yükseköğrenim için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite bünyesinde gördükleri dil 

öğrenim sürecinin onların akademik ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeterli olmadığı 

ve yükseköğrenim hayatları içerisinde birçok dilsel problem durumu yaşadıkları 

belirlenmiştir. Söz konusu problem durumundan hareketle yabancı uyruklu öğrencilerin 

akademik dil ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm yolları geliştirmek üzere alan araştırmalarına 

ve öğrenci ihtiyaçlarına dayanarak yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe akademik 

okuryazarlık öğrenme alanları ve becerileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu öğrenme alanları 

ve becerileri yurt dışında Kaliforniya akademik okuryazarlık standart örneklerine (CCSS ve 

İCAS/CERT), yurt içi Türkçe ve Edebiyat öğretim programlarına, uzman görüşlerine ve 

öğrenci ihtiyaçlarına dayandırılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan becerilerin denenmesi ve 

öğrencilere kazandırılması amacıyla akademik metinler, ders öğretim planları, 

beceriler/kazanımlar listesi, akademik kavram listeleri ve etkinlikler geliştirilmiştir. 

Geliştirilen içeriğin uygulanması için on iki haftalık bir öğretim süreci planlanmıştır. Öğretim 

paketinin uygulama süreci nitel araştırma çerçevesinde eylem araştırması modelinde 

gerçekleştirilmiştir. Süreç çözümlemesi aşamasında; veri toplama araçları olarak belirlenen 

araştırmacı günlükleri, öğrenci günlükleri, ders video kayıtları, öğrenci etkinlik kâğıtları, 

sosyal medya paylaşımları, görüşme kayıtları ve elektronik posta yazışmaları kullanılmıştır. 

Çalışmayla birlikte yabancılara Türkçe öğretimi alanı içerisinde akademik Türkçe boyutuna 

yönelik olarak yedi öğrenme alanı belirlenmiştir. Bu alanlar: Eleştirel Yaklaşım ve Okuma 

Anlama Süreci, Yazma Süreci ve Üretim, Dinleme ve Anlamı Yapılandırma, Konuşma ve 

İletişime Geçme, Kavram Geliştirme Süreci, Akademik Düşünce ve Eleştirel Düşünce 

Alışkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Okuryazarlığı başlıklarında oluşturulmuştur. Eylem 

araştırması süresi boyunca elde edilen veriler betimsel çözümleme ve içerik çözümlemesine 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6wn8RSBp9ntqjhRrecuKuXUjtcBgmk-jKq3xtNfto2XL
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(Nvivo 11) tabi tutulup yorumlandığında; oluşturulan öğretim materyali ve içeriğinin etkili 

olduğu, öğrencilerin birçok öğrenme alanında ilerleme gösterdikleri ve uygulama sürecinden 

son derece memnun kaldıkları görülmüştür. Araştırma kapsamında oluşturulan akademik 

okuryazarlık öğretim süreci öğrenme alanları ve kazanımlarının, yabancı uyruklu öğrencilerin 

akademik başarıları için son derece yararlı ve gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar 

Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Akademik Okuryazarlık, Eylem Araştırması  
 

It's precipitated that the nine-months language learning within universities to fulfil the 

academic needs of foreigners who come Turkey for higher education in Erciyes University is 

not enough and academic programs and contents are not created towards academic 

requirements in consequence of own observations of researcher, interviews with instructors 

and students and field studies. From this problem issue of view, the necessity of forming 

academic language learning fields and skills of Turkish language specific to foreign students, 

and for this purpose, the domestic (Turkish language programs) and foreign (CCSS and 

İCAS/CERT) literature scanned and applied to expert opinion. In accordance with acquired 

results, learning fields of Turkish language (specially foreign students) and 

skills/acquirements are created, a subject teaching material (academic texts, lesson plans, 

skill/acquirements, vocabularies and activities) is developed for the purpose of gaining 

created skills to students. A twelve-week instruction schedule is planned for applying this 

created content to relevant students. This academic literacy education process (schedule) is 

fulfilled as action research model to try a new approach as part of qualitative research and 

observe the process. At the stage of process analysis, researcher diaries, student diaries, 

course video records, student activity papers, social media sharings and e-mail records which 

determined as data collection tools are used. Consequently, when the literature scanned, it is 

observed there are scarcely any studies intended to trait of Turkish language academic 

literacy. In this sense, important contributions submitted to the literature with study, seven 

learning domains are determined toward the academic trait of Turkish language. These 

domains: Critical Approach and Reading Comprehension Process, Writing Process and 

Production, Listening and Configuring Sense, Speaking and Communicating, Notion 

Development Process, Habit of Academic Thinking and Critical Thinking, Information 

Technologies and Literacy When data collection tools interpreted, it is understood that the 

foreign students who are studying at higher education are so pleased with process and made 

progress on many learning (writing and production, reading- comprehension, communication, 

notion development, general knowledge, information technologies, academic thinking) fields. 

It is understood that this learning process is highly important which should be fulfilled before 

higher education stage for all foreign students. Key Words: Turkish Teaching as a Foreign 

Language, Academic Literacy, Action Research 
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uyarlanması / Adaptation of Sait Faik Abasıyanık's 

stories to A1-A2 (Beginner-elementary) levels in 

teaching Turkish to foreigners 
Yazar:HİLAL GÜRLER 
Danışman: DOÇ. DR. OSMAN UYANIK 
Yer Bilgisi: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2017 
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Hikaye = Story ; Okuma becerileri = Reading skills ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı 

dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı 

uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; 

Yabancılar = Foreigners ; Öğretim yöntemleri = 

Teaching methods  
 

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1-A2 seviyesindeki öğrencilerin 

okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir kaynak oluşturmaktır. Özellikle son 

yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye talep artmış ve bu alanda yapılan çalışmalar hız 

kazanmıştır. Ancak bu konuyla ilgili olarak alanda eksikliği hissedilen birçok konu olduğu 

görülmektedir. Bunlardan biri de yabancı öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesini 

sağlayacak seviyeye uygun okuma metinlerinin eksikliğidir. Yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenmekte olan A1-A2 düzeyindeki öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği seviyede bir 

kaynak oluşturmayı amaçlayan bu çalışmanın evrenini Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyeleri, 

örneklemini ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan "Sait Faik Abasıyanık- Seçme 

Hikâyeler" isimli kitapta yer alan beş hikâye (Bir İlkbahar Hikâyesi, Ben Ne Yapayım, 

Zemberek, Son Kuşlar, Hişt Hişt) oluşturmaktadır. Araştırmanın Sait Faik Abasıyanık'ın 

hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uygunluğunu tespit etme ve bu seviyelere uygun olmayan dil 

bilgisi yapılarını değiştirerek söz konusu seviyedeki öğrencilere yardımcı okuma metinleri 

hâline getirme olmak üzere iki basamağı vardır. Araştırmanın birinci basamağında tarama 

modeli kullanılmış, ikinci basamağında ise Sait Faik Abasıyanık'ın seçilen beş hikâyesi A1-

A2 seviyesine uyarlanmıştır. Hikâyelerin uyarlanması Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine 

göre hazırlanmış olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti'nde yer alan A1-A2 

seviyesindeki dil bilgisi konuları ve okuma kazanımlarına göre yapılmıştır. Ayrıca her hikâye 

için öğrencilerin düzeyine uygun etkinlikler hazırlanarak hikâyelerin sonuna eklenmiştir. 

Hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin anlama-yorumlama becerilerinin geliştirilmesi ve kalıcı 

öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra her hikâyenin sonuna Türkçe-

Türkçe sözlük eklenmiştir. Sözlükteki kelimelerden söz konusu dil bilgisi yapılarıyla 

tanımlanmaya uygun olan kelimelerin tanımı yapılmış, diğer kelimelere ise örnek cümleler 

yazılmıştır. Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1-A2 seviyesindeki 

öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir kaynağın oluşturulması ve 

Türk edebiyatının önemli hikâyelerinden bazılarının yabancılar için Türkçe öğretimi alanına 

kazandırılması hedeflenmiştir. Anahtar kelimeler: dil, yabancı dil, A1-A2 seviyesi, okuma 

becerisi, hikâye  
 

The purpose of this study is to provide a source that will contribute to the development of the 

reading skills of the students at level A1-A2 (beginner-elementary) who are learning Turkish 

as a foreign language. The demand for learning Turkish as a foreign language has increased 

especially in recent years and the studies carried out in this field has accelerated. However, it 

is clear that there are a lot of issues that are lacking in the field regarding this topic. One of 

these is the lack of appropriate reading texts that will enable foreign students to develop their 

reading skills. Sait Faik Abasıyanık's stories constitute the population and five stories (Bir 

İlkbahar Hikâyesi, Ben Ne Yapayım, Zemberek, Son Kuşlar, Hişt Hişt) from the book titled 

"Sait Faik Abasıyanık - Selected Stories" published by Isbank Culture Publications constitute 

the sample of this study which aims to create a source that the students at A1-A2 levels who 

are learning Turkish as a foreign language can easily understand. There are two steps in the 

research: determining the suitability of Sait Faik Abasıyanık's stories to A1-A2 levels and 

changing the language structures that are not appropriate for these levels and making them 

texts that help the students at this level. In the first step of the research, the screening model 
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was used and in the second step, five selected stories of Sait Faik Abasıyanık were adapted to 

A1-A2 levels. The adaptation of the stories was made according to the grammar topics and 

reading achievements at A1-A2 levels in the New Hittite Turkish Teaching Set for Foreigners 

prepared according to the Common European Framework of Reference for Languages. In 

addition, activities appropriate to the level of the students were prepared for each story, and 

added to the end of the stories. It is aimed to develop students' comprehension and 

interpretation skills and provide permanent learning with these activities. Besides this, a 

Turkish-Turkish dictionary was added at the end of each story. The words that were 

appropriate to be defined by the grammar structures were defined while example sentences 

were written for other words. With this study, it was aimed to create a source that will 

contribute to the development of reading skills of the students at A1-A2 levels who learn 

Turkish as a foreign language and to introduce some of the important stories of Turkish 

literature to the field of teaching Turkish for foreigners. Key words: language, foreign 

language, A1-A2 levels, reading skills, story 

 
 

491263  22.09.2020 tarihine kadar 

kullanımı yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancılara türkçe öğretiminde bağlaçlar / 

Conjuctions in turkish teaching to 

foreigners 
Yazar:AGIL GANBARLI 
Danışman: PROF. DR. HATİCE ŞAHİN 
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish 

Language and Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
118 s.  

 

Bu çalışmada; bağlaçların yabancılara Türkçe öğretimindeki yeri ve önemini anlatabilmek, 

bağlaçların yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarındaki kullanımını tespit etmek ve bu 

kitaplar dışındaki bağlaçların öğretimi hakkında yöntem bilgisi oluşturmak amaçlanmaktadır. 

İlk bölümde Yabancılara Türkçe Öğretiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmekle 

başlanıp bunun yanı sıra yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar, 

Yabancılara Türkçe Öğretiminin önemi ve Yabancılara Türkçe Öğretimine getirilen öneriler 

ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli TÖMER'ler (Türkçe Öğretim Merkezleri) ve bu merkezlerde 

yayınlanan kitaplar hakkında da bilgi verilecektir. İkinci Bölümde kısa olarak Sözcük Türleri 

ele alınacaktır. Bu bölümde en önemli konu olan Bağlaçlar ve onun Türkçedeki öneminden 

bahsedilecektir. Burada bağlaçlar ve özellikleri geniş bir biçimde incelenecektir. Son 

bölümde ise bağlaçların TÖMER kitaplarındaki kullanımı, bu kitaplarda kullanılmayan 

bağlaçların yabancılara Türkçe öğretirken nasıl verilmesi gerektiği vurgulanacaktır. Ayrıca 

Türkiye'de eğitim göre yabancı öğrencilere anket yapılacaktır. Ve bu anket sonuçları ve 

değerlendirme de çalışmaya ek olarak sunulacaktır.  
 

This research aims to explain the role and importance of conjunctions in teaching Turkish to 

foreigners, describe usage of conjunctions in Turkish teaching books as foreign language and 

create method knowledge about teaching of conjunctions which are not included in 

abovementioned books. In the first section, we will start with giving information about 

historical development of teaching of Turkish to foreigners in addition to that some problems 

that faced while teaching of Turkish to foreigners, importance of teaching of Turkish to 

foreigners and recommendations also will be mentioned. We will also provide information 
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about various Turkish teaching centers and books that published in these centers. In the 

second section, we will shortly talk about kinds of dictionaries. In this part we will mention 

the most important topic, conjunctions, and importance of this in Turkish language. We will 

analyze conjunctions and their features in a broad format. In the last section, we will mention 

usage of conjunctions in Turkish Education Center (tr. TÖMER) books and how to teach 

conjunctions, which are not included in these books, to foreigners. We will conduct survey 

related to education in Turkey with foreign students. The results of survey and evaluation 

also will be presented as an addition to research. 

 
 
 

481943  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmenin dili kullanma 

becerisi içinde konuşma / The speaking skill in the skills of 

ability to use of language teacher in Turkish teaching for 

foreigners 
Yazar:BURCU ÇELİK 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HAYRETTİN 

PARLAKYILDIZ 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2017 
162 s.  

 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, üzerinde özenle çalışılmaya başlanan yeni bir alandır. 

Dilimizin yabancılara öğretimi konusunda, geçmişten günümüze, zengin bir bilgi birikimine 

sahibiz. Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çok sayıda metin ve kaynak mevcuttur. 

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinde yapılabilecek çalışmalar çok sayıdadır. 

Ancak sürdürülen bu çalışmaların yeterli olup olmadığı bir soru işaretidir. Bu çalışmada 

araştırmacının amacı; yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmenin konuşma becerisinin 

yeterliğini öğrenci görüşlerine göre tespit etmektir. Böylece, mevcut aksaklıklar belirlenerek 

Türkçe öğreten öğretmenlerin konuşma becerilerinin daha başarılı olmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. Tespit edilen sıkıntıların giderilmesi için neler yapılabileceği konusunda 

öneriler sunulmuştur. Yapılan literatür çalışmasının sonucunda şimdiye kadar bu alanda 

yeterli ve uygulamalı bir araştırma bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmayla, Türkçenin 

sağlıklı bir şekilde yabancılara öğretilmesi konusunda bir katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. Öğretmenlerin doğru Türkçe konuşmaları sonucunda, öğrencilerin de 

konuşma becerileri istenen seviyeye ulaşacaktır. Yabancı bir öğrenci, karşısındaki kişiye 

duygu ve düşüncelerini aktararak günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Eğer bu 

beceriyi kazandıracak öğretmenler, konuya yeterince hâkim değilse, kaliteli bir eğitimden söz 

edilemez. Öğretmenlerin konuşurken anlatım bozukluğu yapmaması, Türkiye'nin çeşitli 

bölgelerine özgü ağız, şive kullanmaması gerekmektedir. Öğretmenler konuşurken duru, akıcı 

ve sade bir Türkçe kullanmalıdırlar. Çünkü öğrenciler görüp işittiklerini kendilerine örnek 

alacaklardır ve böylece doğru bir Türkçe öğrenmiş olacaklardır. Araştırma yöntemi olarak, 

karma yöntem seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla anket formu geliştirilmiştir. Anketin 

ilk bölümü iki sorudan oluşan "kişisel bilgiler", 31 sorudan oluşan ikinci bölümü ise 

"konuşma becerisinde yaşanan sıkıntıların belirlenmesi ile ilgili sorular" olarak 

hazırlanmıştır. Her bir maddenin karşısında da davranışın görülme sıklığını belirtmek için 

beşli bir seçenek verilmiştir. Bunlar en olumludan en olumsuza doğru "her zaman-hiç" (5-1) 

biçiminde derecelenmiştir. Anketin güvenirliği Cronbach Alpha ile belirlenmiştir. Güvenirlik 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk5EZ8FMYnVICa7KAz6y3vusrxfGPLthu4GVf5HmH5zht
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_q0QFUDS2rsSDYqRjmYLtdLtmMkbMblxGbsQ9-dMMTl4
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için 120 TÖMER öğrencisine anket uygulanmıştır. Anketin güvenirliği .865 olarak 

bulunmuştur. Uygulanan anketin tamamı güvenilir kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca 

nicel verileri desteklemek amacıyla gönüllü olan 29 TÖMER öğrencisiyle görüşme 

yapılmıştır. Görüşme beş adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde birebir 

görüşme metodu kullanılmıştır. Görüşmeler gönüllü öğrencilerle yapılmıştır. Görüşme 

sırasında ses kaydı alınmış daha sonra bu kayıtlar araştırmacı tarafından yazıya geçirilmiştir. 

Araştırmanın sonunda dil becerilerinin geliştirilmesinde konuşma becerisi üzerinde 

öğretmenin etkisinin genel olarak yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuşma 

becerisi üzerinde uygulanan etkinliklerin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Dil 

becerilerinin geliştirilmesinde öğretmenin konuşma becerisi açısından düzeylerine ilişkin 

tutumlarında öğrencilerin cinsiyetine göre anlamlı bir fark yoktur. Öğrencilerin okudukları 

kur düzeyleri ile öğrencilerin öğretmenin konuşma becerisi açısından düzeylerine yönelik 

tutumlarına bakışı arasında anlamlı bir fark yoktur. Öğrenciler derslerde daha sık hazırlıklı ve 

hazırlıksız konuşma çalışmalarının yapılmasını istemektedir. Nicel ve nitel araştırma 

sonuçlarından elde edilen görüşlerin, konuşma becerisini kazandırmada öğretmenlere ilham 

vereceğine inanılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dil becerileri, konuşma, yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi.  
 

Teaching Turkish as a foreign language is a new area which began to be elaborately studied. 

We have an ample of knowledge about teaching our language to foreigners from past to 

present. There are many texts and sources that can be used in teaching Turkish. Besides, there 

are numerous studies may be made in listening, reading, writing and speaking skills. 

Nonetheless, it is a question mark about whether ongoing of these studies are enough or not. 

In this study, the aim of the researcher is to identify the speaking proficiency of the teacher in 

teaching Turkish through students' opinions. Thus, assigning present flaws, it is aimed to 

boost the speaking skills of teachers teaching Turkish. Some suggestions are submitted to 

resolve problems detected. As a result of the literature study, it has been found that there has 

been no sufficient and applied research in this area so far. With the help of this study, it is 

intended to make a small contribution for the teaching of Turkish to foreigners in a healthy 

way. As a consequence of the teachers' right speaking usages of Turkish, students will also 

reach the desired level of speaking. A foreign student is able to meet the needs of daily life by 

way of transferring the feelings and thoughts to the interlocutor. If the teachers assigned for 

the skill are not well aware of the subject, it is not possible to mention a qualified education. 

Teachers are not supposed to make talking expression disorder, and they mustn't use accents 

and mouths specific to various regions of Turkey. Teachers must use a clear, streamlined and 

simple Turkish. Because students take samples of what they hear and see, so they will have 

learned the right Turkish. As a research method, mixed method was chosen. Questionnaire 

was developed for the purpose of collection of data. The first part of the survey consists of 

two-question, "personal information" survey, the second part consists of 31 questions 

"questions about the determination of the shortage of speaking" was prepared as a 

questionnaire in the survey. Each item is given a choice of five to specify the frequency of 

behavior. These are from the most positive to the negative "always-never" (5-1) were graded 

on the form accordingly. For reliability, a survey has been applied to 120 TOMER students 

and the reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's Alpha. The reliability 

of the questionnaire was found to be .865. The whole parts of the administered questionnaire 

were considered reliable and thus, it was used. Furthermore, for the purpose of supporting 

quantitative data, interviews were conducted with 29 volunteered TOMER students. The 

interview consist of five open ended questions. The interview was conducted on students who 

accepted voluntarily to participate in. The interviews were recorded and then transcribed by 

the researcher. At the end of the study; it was concluded that the effect of teachers on 
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speaking skills in developing language skills is adequate level overall. The activities carried 

out on the conversation skill seem to be at an adequate level. There is no significant 

difference by students' gender in terms of teachers' attitudes towards the level of their 

speaking in developing language skills. There is not a significant difference between the 

perceptions of students about the teacher's speaking skill and students level of language 

institution. Students want more frequently prepared and unprepared speech rehearsals in the 

classes. The views deducing through the results of qualitative and quantitative research's 

findings will inspire the teachers in teaching speaking skills to the students. Keywords: 

Language skills, speaking, teaching Turkish as a foreign language, Turkish teaching. 
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Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2016 
366 s.  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığının edinimi, zenginleştirilmesi ve öğretimi 

oldukça önemlidir. Söz varlığını zenginleştirmek için kullanılan birçok yöntem ve teknik 

vardır. İkinci dil ediniminde söz varlığını geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma ile yabancı dil öğretimine yeni bir bakış açısı 

getirdiğine inanılan Gass'ın İkinci Dil Edinim Modeli tanıtılacaktır. Çalışmada, Gass'ın İkinci 

Dil Edinim Modeli temel alınarak hiyerarşik söz varlığı etkinlikleri oluşturulmuştur. Bu 

etkinliklerin öğrenme düzeylerine (farkındalık girdisi, anlaşılmış girdi, içselleştirme, 

entegrasyon ve çıktı) göre belli bir hiyerarşiye sahip olması araştırmanın en önemli 

noktasıdır. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı öğrencilerin metinlerde geçen yeni 

kelimeleri, hiyerarşik söz varlığı etkinliklerini yaparak mı yoksa kitapta yer alan etkinlikleri 

yaparak mı daha iyi öğreneceğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda neden sonuç 

ilişkisini ortaya koyan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yer aldığı bir karma yöntem 

araştırması yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde İnönü 

Üniversitesi TÖMER'de B2 seviyesinde öğrenim gören toplam yirmi sekiz öğrenci ile 

yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına belirlenmiş 133 hedef sözcük/söz öbeği öğretilmiş 

ve ölçme aracı olarak ön test, son test ve kalıcılık testi olarak Kelime Bilgisi Ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmanın nitel kısmına ait veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ile alınan görüşler doğrultusunda oluşturulmuştur. Deney ve kontrol 

gruplarının başarısı ölçülürken Mann Whitney-U testi, grupların kendi içindeki değişimleri 

araştırılırken ise Wilcoxon testi kullanılmıştır. Ayrıca grupların her bir sözcüğe veya söz 

öbeğine verdiği yanıtlar ise Kay-Kare testi ile ölçülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre 

deney grubunun ön test puanları (x̄=18,857), kontrol grubunun ön test puanlarından 

(x̄=29,500) düşük bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney grubu öğrencilerinin kontrol 

grubuna göre hedef söz varlığına başarı olarak ön teste geride başladıkları söylenebilir. 

Grupların hedef söz varlığına ilişkin toplam son test puanlarının ortalamaları arasındaki fark 



 19 

deney grubunun lehine anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=18,500; p=0,000<0,05). 

Ayrıca hedef söz varlığının kalıcılık testi puanları ortalamaları arasındaki fark deney 

grubunun lehine anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Mann Whitney U=34,000; 

p=0,003<0,05). Deney grubu öğrencilerine yapılan öğretimin kalıcılıkta da önemli bir 

başarıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak Gass'ın İkinci Dil Edinimi 

Modeli'nin alan yazına büyük katkı sağladığı, yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacağı 

söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Gass, İkinci Dil Edinimi Modeli, Kelime Bilgisi Ölçeği, 

Hiyerarşik Söz Varlığı Etkinlikleri  
 

Acquisition, enrichment and teaching of vocabulary in Turkish teaching as a second language 

is very important. There are many methods and techniques used to enrich vocabulary. It is 

thought that studies should be done to improve the vocabulary in acquisition of the second 

language. This study will introduce Gass's Second Language Acquisition Model which 

believed to bring a new perspective to foreign language teaching. In our work, hierarchical 

vocabulary activities were organized on the basis of Gass's Second Language Acquisition 

Model. It is the most important point of the research that these activities have a certain 

hierarchy according to their level of learning (awareness input, understood input, 

internalization, integration and output). In this context, the primary purpose of this study 

determine that learner will learn better the new words in the texts by making the hierarchical 

vocabulary activities or the activities taking place in the book. For this purpose, a mixed 

method research is carried out which includes dependent and independent variables which 

show causal relation. The research was conducted with a total of twenty-eight students who 

were educated at İnönü University TÖMER at B2 level during 2015-2016 academic year 

spring semester. Experimental and control groups were instructed on 133 target words 

/phrases and Vocabulary Scale was used as a pre-test, post-test and permanence test. The 

qualitative part of the research constitutes the opinions of the students through the semi-

structured interview form. The Mann Whitney-U test was used to measure the success of the 

experimental and control groups, while the Wilcoxon test was used when the changes in the 

groups were investigated. In addition, the responses of the groups to each word or phrase 

were measured by the chi-square test. According to the results of the study, the pre-test scores 

(x̄ = 18,857) of the test group were found to be lower than the pre-test scores (x̄ = 29,500) of 

the control group. According to these findings, it was determined that the students in the 

experimental group started at the lower level of the control group to in term of target words in 

the pretest. The difference between the groups' mean total post test scores for the target 

vocabulary was significantly found to be in favor of the experiment group (Mann Whitney U 

= 18,500; p = 0,000 <0,05). In addition, the means of the total permanence test scores for the 

target vocabulary were significantly higher in the experimental group than in the control 

group. In addition, the difference between the mean of total retention test scores for the target 

verbal entity was found to be significant for the experimental group (Mann Whitney U = 

34,000; p = 0.003 <0.05). It is possible to say that the teaching of the experiment group 

students has an important success in permanence. Finally, it can be said that Gass's second 

language acquisition model contributes greatly to the field writing, and it will give a light to 

other works to be done. Key words: Gass, Second Language Acquisition, Vocabulary Scale, 

Hierarchical Vocabulary Activities. 
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Bu araştırma, yabancılara Türkçe öğretimi alanında eksik olduğu düşünülen film yapıtlarının 

kullanımı konusunda yapılmıştır. Yabancılara öğretiminde aşamalar kaydedilmiş olan dillerin 

öğretimi sırasında kullanılan filmlerin, hedef dilin kültürünü öğrencilere öğretmedeki etkisi 

dünya çapında bilinmektedir. Kültür öğretiminin, dili öğrencilerin ilgisine açacağı 

düşünüldüğünde çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki önemi 

anlaşılacaktır. Öğrencilerin seviyesine ve kültür öğretimi konusunda kullanılmasının uygun 

olduğunu düşündüğümüz "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin izletilmesi ve öğretmen 

yönlendirmesi ile de kültür öğretimi konusundaki katkılarının araştırıldığı bu çalışma, aynı 

zamanda öğrencilerin kültür ögelerini öğrenmesinin ardından kalıcılık düzeylerini de 

ölçmektedir. Öğrencilerden, işlenilen dersler sırasında fark ettiği Türk Kültür ögelerini not 

alması istenmiş ve not alınan bu kâğıtlar doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde 

edilen veriler göstermiştir ki öğretmen yönlendirmesi sonucunda Türk Kültür ögeleri, 

geleneksel olarak tabir edilen yöntemlerden çok daha verimli biçimde filmler kullanılarak 

öğretilebilmiştir. Filmlerin öğrenciler tarafından ilgi ile takip edilmesi, öğrenmedeki verimi 

arttırmış, görsel olarak sunulan kültürel unsurlar, kuru bilgiden çok daha öteye geçerek kalıcı 

hale gelmiştir.  
 

This research was carried out on the topic of using films in Teaching Turkish to Foreign 

Learners, which is considered lacking in the field of Teaching Turkish to Foreign Learners. It 

is World wide known that film sused in the process of teaching languages, especially the ones 

that are accepted to be learned to a certain extent, have a great deal of effect on teaching 

students the culture of the target language. When we think about the fact that teaching culture 

will motivate the students to learn the target language, the significance of the study in the 

field of Teaching Turkish as a Foreign Language will be realised. This study, in which we 

plan to get the learners to watch the film "Selvi Boylum Al Yazmalım" which is found 

suitable in terms of the level of the students and teaching the cultural elements and in which 

we searchfor the benefits of using films in the process of teaching culture through teacher 

guidance, this study also tests the permanence levels of the cultural elements following the 

learning of these elements by the students. The students were asked to taken otes about the 

Turkish Cultural elements during the lessons and later on these notes were analyzed by the 

method of document analysis. The data gathered showed that Turkish Cultural elements were 

taught a lot more effectively by using films than the methods referred as traditional. The films 

catching the attention of the students increased the productivity of the learning, and visually 

presented cultural elements proved to be more permanent than theoritical information. 
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Yabancılara Türkçe öğretimi için ihtiyaç duyulan en önemli materyallerden biri ders 

kitaplarıdır. Bu kitaplar nitelikli, işlevsel değilse dil öğretiminde hedeflere ulaşmada sorunlar 

yaşanabilir. Yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılan ders kitapları hem biçim hem içerik 

olarak yeterli düzeyde midir, sorusu bu tezin başlangıç düşüncesini, oluşturmaktadır. Bu 

düşünceden hareketle tezde, Türkçe öğretim merkezlerinde en çok tercih edilip kullanılan 

(Yedi İklim Türkçe A-1, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1-Temel, 

Yabancılar İçin Türkçe Gazi A-1, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A-1) dört 

farklı kitabın, biçim ve içerik özellikleri bakımından incelenmesi, bilimsel ölçütlere göre 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmış ve veriler üç farklı 

kaynaktan elde edilmiştir: Birinci aşamada, yabancılara Türkçe dersi veren öğretim 

elemanlarına 34 soruluk anket uygulanmıştır. Bu uygulama, kitapların biçim ve içerik 

özelliklerinin değerlendirilmesine yöneliktir. Bunun için Türkiye ve yurt dışındaki Türkçe 

öğretim merkezlerinde görev yapan toplam 324 öğretim elemanına ulaşılmıştır. İkinci 

aşamada, incelenen ders kitaplarının sadece biçimsel özelliklerinin değerlendirilmesine 

yöneliktir. Bu amaçla 9 soruluk anket hazırlanmıştır. Anketler; çeşitli ticari kurumlardaki 

matbaacılar, basın-yayıncılar; materyal ve grafik tasarımcılarla bu alanda çalışan 

akademisyenlere uygulanmıştır. Bu uygulamadaki katılımcı sayısı altmıştır. Üçüncü veri 

toplama aracı, uygulamalar sırasında araştırmacı tarafından katılımcılarla yapılan birebir 

görüşme ve gözlemlerdir. Yapılandırmacı yaklaşımla yapılan bu görüşmeler daha sonra 

analiz edilmek üzere mülakat formlarına kaydedilmiştir. Yapılan anketlerin geçerlilik 

güvenirliği için "faktör analizi, test tekrar test" yöntemi gibi uygulamalar yapılmıştır. Yapılan 

bütün geçerlik ve güvenilirlik test sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür. Bütün 

uygulamaların sonucunda elde edilen nicel, nitel veriler, açımlayıcı karma yönteme uygun 

olarak, bütüncül bir yaklaşımla bulgulanmış, tartışılmış ve sonuca gidilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda çağdaş, bilimsel ölçütlere göre yabancılara Türkçe öğretiminde 

kullanılan/kullanılacak ders kitapları; biçim ve içerik özellikleri bakımından nasıl olması 

gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlarla; bu konuda çalışma yapacak 

araştırmacılara, kitap yazarlarına, editörlerine ve öğretim elemanlarına yönelik önerilerde 

bulunulmuştur  
 

One of the most important materials needed in teaching Turkish to foreigners is the 

textbooks. When these books are not qualified, we may have a trouble in reaching the desired 

target in language teaching. Evaluating the textbooks used in teaching Turkish to foreigners 

both in form and content is main objective of this thesis. From this point of view, my thesis 

study aims to examine four different textbooks (Yedi İklim Türkçe A-1, Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1-Temel, Yabancılar İçin Türkçe Gazi A-1, İstanbul 

Yabancılar İçin Türkçe Ders KitabıA-1) that have been mostly preferred and used in 

Turkish educational centers and to assess them in terms of form and content characteristics. 

In the study, mixed method was used and data were collected from three different sources: In 

the first phase of my study, a 34-item survey was prepared for Turkish course instructors for 

foreigners. This application is for assessing the functionality and content of the book of forms 
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and features. For this survey, we reached a total of 324 instructors in the Turkish educational 

centers in Turkey and abroad. In the second phase, my aim is only to assess the formal 

properties of the textbooks in question. A 9-item survey has been prepared for this purpose. 

For this survey, I collected data from press-publishers in commercial organizations, material 

and graphic-designers, and academics working in this field. This second phase consists of a 

sample group of 60 people. In the third phase, I used my own observations during the 

interviews with the instructors in practice. For this purpose, these interviews were conducted 

according to the constructivist approach and were recorded in the interview forms for the 

analysis. For the reliability of the validity of the surveys, I used "factor analysis", "test-retest" 

methods. All the reliability and validity test results was found to be affirmative for the 

surveys. The quantitative and qualitative data obtained through these phase of study were 

framed, discussed and concluded in accordance with the logic of the mixed methods in an 

holistic approach. In the conclusion, I discussed the adequate qualities of textbooks used/ to 

be used in the Turkish education for foreigners in terms of form and content characteristics, 

especially with reference to the contemporary scientific criteria. I ended the thesis with a 

series of suggestions, depending on the results obtained through my research, for the 

researchers, book authors, editors and course instructors in this field of teaching Turkish to 

foreigners. 
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Sözlükler bir milletin hafızasıdır. Var olan bilgileri kayıt altına alma ve eldeki kelime 

hazinesini geleceğe aktarma rolünü üstlenirler. Dil öğretimi alanında da sözlüklerin mühim 

bir yere sahip oldukları görülür. Kelime hazinesi bakımından şümullü, kullanışlı, dil 

öğretmeye yönelik sağlam bir sözlük dil becerilerinin kazanılmasında mühim bir role sahiptir. 

Yabancı dil öğreniminde müracaat edilecek kaynaklardan biri de sözlüklerdir. İşte bu noktada 

hem Türkçenin doğu ve batı sahasında yaşayan kelimeleri yansıtma derecesindeki 

şümullülüğü hem de Arapça, Farsça ve Moğolca gibi Türkçenin asırlar boyunca ilişkide 

olduğu dillerle olan bağını ortaya koyma bakımından Mukaddimetü 'l-edeb metni Türk 

sözlükçülüğünde mühim bir yere sahiptir. Eserin yazması Buhara İbni Sina Kütüphanesinde 

kayıtlıdır. Renkli bir tıpkı baskısı yayımlanmıştır. Çalışmamızda bu baskı esas alınmıştır. Bu 

çalışmada: 1. Sözlükteki 101a-110b arasındaki on varağın çeviri yazısı yapılmıştır. 2. Arapça 

ve Farsça madde başlarının tarifleri yapılmıştır. 3. Arapça, Farsça, Çağatay Türkçesi ve 

Moğolca kelimelerin kendi içinde dizini hazırlanmıştır. 4. Farsça ve Arapçada ortak olarak 

bulunan kelimeler arasında anlam mukayesesi yapılmış ve bu kelimelerin Türkiye 

Türkçesinde yaşayıp yaşamadığı incelenmiştir. 5. Yabancılara Türkçe öğretimi alanından 

seçilen kaynaklar incelenerek çok dillilik ve hedef kitleye uygun olarak hazırlanmış olma 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKtwm9S7ltvRzBzd1zaTyTvOuxZhWPwHEg2HF9VZt_0K8
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yönünden metnimiz ile mukayese edilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 

Arapça, Farsça ve Türkçedeki ortak kelimelerin öğretimi sırasında anlam farklarının ve 

benzerliklerini bilmenin bilgi yönüyle kelime öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmüştür Bu 

çalışmalara ek olarak Mukaddimetü 'l-edeb'te yer verilen dillerin TÖMER ve DİLMER gibi 

dil öğretimi kurumlarındaki hedef kitleye uygunluğunu belirlemek amacıyla örnek grup 

olarak seçilen Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER, İstanbul Üniversitesi DİLMER ve Gazi 

Üniversitesi TÖMER'in ana dillerine göre öğrenci dağılımları verilmiştir. Elde edilen veriler 

neticesinde Mukaddimetü 'l-edeb'de yer verilen Arapça, Farsça, Türkçe ve Moğolca dillerinin 

örnek grubun %69.88'inin ana dili olduğu tespit edilmiş ve hazırlanan sözlüğün bu yönüyle 

hedef kitleye uygun olduğu görülmüştür. Son aşamada Yabancılara Türkçe öğretiminde çok 

dillilik ve bir konu alanında kelime öğretiminin ders kitaplarındaki yeri incelenmiştir. Gazi, 

İstanbul ve Yunus Emre setinde yapılan incelemeler neticesinde ders kitaplarında genellikle 

çok dilliğe yer verilmediği görülmüştür. İstisnai olarak İstanbul setinde ikinci dil olarak 

İngilizcenin seçildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Mukaddimetü 'l-edeb'in 

ihtiva ettiği dillerle hedef kitlelere Türkçe öğretimi için uygun olduğu görülmüştür. Bu 

bakımdan çok dilli sözlüklerin alanda kendisine daha fazla yer bulmasının yerinde olacaktır. 

Ayrıca bir konu alanında kelime öğretimi yapan sözlüklerin ders kitapları ile birlikte 

kullanıma sunulması ve bu uygulamanın dil öğretimi merkezlerinde yaygınlaştırılması 

yabancı dil öğrenen öğrencilerin kelime kazanımına katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: 

Mukaddimetü 'l-edeb, sözlük, yabancılara Türkçe öğretimi, kaynak metin, Arapça, Farsça, 

Çağatay Türkçesi, Moğolca.  
 

Dictionaries are the memory of a nation. They take the role of making the registration of 

existing information and transport word treasury in hand to the future generations. From this 

side in teaching language dictionaries are seen that have a very important place. In the terms 

of word treasury comprehensive, useful and a strong dictionary for teaching language has an 

important role in obtaining language abilities. In teaching foreign language, one of the 

sources that will apply is dictionaries. In this point both its comprehensive structure for 

reflection of west and east side of Turkish and like Arabic, Persian and Mongol in terms of 

explaining the relationship between Turkish and the languages it's in relationship for 

centuries, Mukaddimetü 'l-Edeb has an important place in Turkish dictionaries. Manuscript of 

the book is recorded in Buhara İbni Sina Library. A colored facsimile has been published. In 

the text that we work in our thesis, we benefit from this colored facsmile. In this work: 1. 

Transcriptions of twenty pages from 101a to 110b has made. 2. About the words we 

examined, commentary work has made. 3. Between the words of four languages in the thesis 

work of determining the semantically differences has made. 4. It has given an index on the 

words of Arabic, Persian, Chagatai Turkish and Mongolian. 5. Selected sources from the area 

of Turkish education to foreigners has examined and their qualities in terms of being 

multilingual and making work teaching in one sense of space were compared with our text. 

The study about the meaning differences and similarities has been tough as an helpful 

knowledge in teaching of common words. In addition to those studies, suitability of 

languages that Mukaddimetü 'l-edeb contains has been examined. For this examination Yıldız 

Technical University TÖMER, İstanbul University DİLMER and Gazi University TÖMER 

has been choosen as sample group. The students in sample group has been classified 

according to student's main languages. As a result of obtained data, the languages that are in 

the Mukaddimetü 'l-edeb has been determined as %69.88 percent of student's main language. 

İn last stage place of being multilingual and teaching the words with one topic in the course 

books has been examined. As a result of examination in the Gazi, İstanbul and Yunus Emre 

set, conclusion has seen that multilingual text generally hasn't been given a place. 

Exceptionally in the İstanbul set, English has choosen as second language. As a result of all 
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studies with languages that it contains, Mukaddimetü 'l-edeb has seen appropriate to intended 

group. From this side given more place to multilingual dictionaries will be good in the area. 

Besides being available of dictionaries that teaching words in one topic and generalizing of 

this application in Turkish teaching centers will benefit to making student's word tresuary 

rich. Key Words: Mukaddimetü 'l-edeb, dictionaries, Turkish education to foreigners, source 

text, Arabic, Persian, Chagatai, Mongol. 
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Tarihsel süreç içinde eğitim ve öğretimde en sık kullanılan materyaller arasında ders kitapları 

başı çekmektedir. Yabancı dil eğitimi kapsamında da öğrencilerin düzeyi ve dil gelişimi 

gözetilerek ders kitapları hazırlanmakta ve dil eğitiminde de çok sık kullanılmaktadır.Bu 

araştırmada da yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe 

Öğretim Seti ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B2 düzeyi ders kitapları temel 

dil becerileri, kültür aktarımı ve ünite değerlendirme ölçütleri kapsamında karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde yöntem, teknik, problem durumu vb. 

durumlar aktarılmıştır. İkinci bölümde literatür taraması yapılarak ilgili araştırmalar hakkında 

bilgiler verilmiş ve üçüncü bölümde kuramsal bilgiler aktarılmıştır. Doküman analizi yöntemi 

kullanılan araştırmanın bulgu ve yorumlar kısmında yukarda belirtilen ders kitapları 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Dinleme becerisi etkinliklerinin diğer beceri 

etkinliklerine göre nicel olarak geri planda kaldığı tespit edilmiş; Yunus Emre Enstitüsü 

Türkçe Öğretim Seti'nin ise daha nitelikli dinleme becerisi etkinlikleri kullandığı 

gözlemlenmiştir. Konuşma becerisi etkinliklerinin her iki yayın grubunda da günlük hayat 

iletişimleri gözetilerek şekillendirildiği belirlenmiştir. Okuma becerisi etkinliklerinin her iki 

yayın grubunda da diğer beceri etkinliklerine göre daha ön plana olduğu ve diğer beceri 

etkinlikleri ile bütünlük arz ettiği tespit edilmiştir. Yazma becerisi etkinliklerine iki yayın 

grubunda da oldukça önem verildiği, öğrenci ihtiyaçları gözetilerek alıştırmalarla 

desteklendiği belirlenmiştir. Kültür aktarımı ilkesi İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim 

Seti'ne göre Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nde oldukça ön planda olduğu, 

karşılaştırmalarla desteklendiği gözlemlenmiştir. Ünite değerlendirme ölçütleri kapsamında 

değerlendirilen her iki yayın grubu da ders materyalinde olması gereken temel özellikleri 

taşıdığı tespit edilmiştir. Ancak Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nin hazırlanış 
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süreci ve alanında uzman geniş çalışma ekibi ile öne çıktığı; içerik, mizanpaj, görseller, 

dizayn vb. durumlarda oldukça başarılı bir çizgi yakaladığı tespit edilmiştir. Araştırmanın 

sonuç kısmında ise İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ve Yunus Emre Enstitüsü 

Türkçe Öğretim Seti B2 düzeyi ders kitapları üzerinde karşılaştırmalı olarak elde edilen 

bulgular değerlendirilmiş, önerilerde bulunulmuştur.  
 

Course books have been the most important materials used in education and teaching 

throughout the history. Course books on foreign language education are also prepared by 

considering the language levels and language development of the students, and are used very 

frequently in language education. In this study, "Istanbul Teaching Turkish to Foreigners Set" 

and "Yunus Emre Institute Turkish Teaching Set" B2 level course books used in teaching 

Turkish to foreigners has been examined in terms of basic language skills, cultural transfer 

and unite assessment criteria in a comparative manner.In the first part of the study, the 

method, technique, problem status etc. have been provided. In the second part, a literature 

scan has been conducted and information on various studies has been provided. In the third 

part, institutional information has been given. The abovementioned course books have been 

examined in the Findings and Interpretations Part of the study, in which Document Analysis 

Method has been used. It has been determined that the listening skills are in the lower status 

when compared with the other language skills in quantitative terms. It has also been observed 

that more qualified listening skills have been used in Yunus Emre Institute Turkish Teaching 

Set. It has also been observed that the speaking skill activities in both books have been 

shaped by considering daily life interactions. Reading skills have been observed to be in the 

foreground when compared with the other language skills in both books, and are integrated 

with the other language skills. It has also been determined that writing skill activities are 

cared for much in both books, and supported by exercises considering student's needs. The 

cultural transfer principle in Yunus Emre Institute Turkish Teaching Set is in the foreground 

more than the Istanbul Teaching Turkish to Foreigners Set, and it has been supported by 

comparisons. In terms of unit assessment criteria, both books have the basic characteristics 

that have to be present in a class material. However, in Yunus Emre InstituteTurkish 

Teaching Set comes to the foreground with its preparation process and its being prepared by a 

specialist working team; and it has achieved to reach a successful point in terms of the 

contents, page layout, visual elements, design, etc. In the conclusion part of the study, the 

findings obtained on Istanbul Teaching Turkish to Foreigners Set and Yunus Emre 

InstituteTurkish Teaching Set B2 Level Course books have been assessed in a comparative 

manner and recommendations have been made. 
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= Cultural effect ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Yabancılar = Foreigners  
 

Türkçe dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Türkçeyi öğrenme isteğinin artmasına 

paralel Türkçe öğretim kurumlarının sayısı da oldukça artmaktadır. Bu kurumlardan biri de 

yurt dışında hizmet veren Yunus Emre Enstitüsüdür. Yunus Emre Enstitüsü ve yurt içindeki 

bazı Türkçe öğretim merkezleri Temmuz 2015'ten ders kitabı olarak itibaren Yunus Emre 

Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Setini kullanmaktadırlar. Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde hedeflenen sadece Türkçenin sistemini, dil bilgisi yapılarının öğretilmesi değil 

aynı zamanda kültürel aktarımın yapılarak, Türk kültürünü tanıtılması da demektir. Özellikle 

yurt dışında Türkçe öğretimi için ders kitabının niteliği çok önemlidir. Bu sebeple kitapların 

kültürel aktarım açısından yeterli donanıma sahip olması ve Türk kültürünü net bir şekilde 

yansıtabilmesi lazımdır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde metinlerle 

kültürel aktarımın nasıl yapıldığının belirlenmesi amacıyla Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim 

Türkçe B1, B2 ve C1 kitapları incelenmiş ve kültür aktarımı açısından bu kitabın oynadığı rol 

belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Dil 

öğretimi, Kültür Aktarımı, Kültürlerarası Etkileşim  
 

Turkish is one of the most spoken language in the world. Turkish as a second language 

institutions have increased in parallel to the interest in learning the Turkish language. One of 

these institution is Yunus Emre that is located countries abroad. As a guide book, both Yunus 

Emre, and other Turkish as a second language education institutions have been using "Yunus 

Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti" since 2015. The objective of teaching 

Turkish language is to teach grammar but also to immerse students to Turkish culture. 

Therefore, the content of the Turkish education set is very important. Turkish as a second 

language education sets should have the right tools to reflect the Turkish culture accurately. 

In this study, "Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Turkish set B1, B2, and C1" were 

investigated to determine their role on Turkish cultural immersion. Keywords: Teaching 

Turkish as a Foreign Language, Turkish, Culture, Culture Transfer,Interaction Between 

Cultures 
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Bu çalışmanın amacı, Türkçede {-mIş} biçimbiriminin zaman, kiplik ve görünüş işlevlerini 

betimleyerek, yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitaplarında bu biçimbirim işlevlerinin 

hangilerinin öğretildiğini tespit etmek ve bu biçimbirim işlevlerinin her düzey yabancı dil 

olarak Türkçe öğretim ders kitabında nasıl kapsanması gerektiği ile ilgili önerilerde 

bulunmaktır. Bu çalışmanın dayanağı olan Türkçede {-mIş} biçimbirimi, hem akademik hem 

de günlük dilde öğrencinin sıklıkla karşılaşacağı bir biçimbirimdir. Bu nedenle, Avrupa Ortak 

Dil Çerçevesi tarafından kabul görmüş her düzeyde, öğreniciye bu biçimbirim işlevleri 

öğretiminin, dilbilgisi öğretim ilkelerine uygun bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bu 

çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve zaman, görünüş ve kiplik olarak 

pek çok işleve sahip olan bu biçimbirim, öncelikle alanyazın taraması yapılarak 

betimlenmiştir. Betimlenen bu işlevler analiz birimleri kabul edilerek, güncel ve yaygın 

olarak kullanılmakta olan yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitapları doküman analizi 

kapsamında taranmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda, hem anadili öğretiminde kullanılan 

dilbilgisi kitaplarında {-mIş} biçimbirimi işlevlerinin tam olarak betimlenmemiş olduğu, hem 

de buradaki eksikliğin yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitaplarına da bir eksiklik ve 

düzensizlik olarak yansıdığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulardan 

yola çıkılarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel kaynak materyallerden birini 

oluşturan yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitaplarının her düzeyinde {-mIş} 

biçimbirimi işlevlerinin hangilerinin, hangi sıra ile kapsanması gerektiği konusunda 

önerilerde bulunulmuştur. Bu biçimbirim işlevlerinin öğretimi ile ilgili üniteler hazırlanması 

ve bu ünitelerin her düzey yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamlarında değerlendirilmesi 

ise ileri çalışmalara bırakılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, {-mIş}, 

Biçimbirim, Ders kitapları  
 

This study aims at defining functions of the suffix {-mIş} in Turkish language in terms of 

verb tenses, modality and aspect, and giving suggestions on how to cover these functions of 

this suffix in every level of teaching Turkish as a foreign language coursebooks after finding 

out how many of them are covered in aforementioned levels of books. The suffix {-mIş} in 

Turkish, on which this study is based, is one of the most important suffixes that ia learner of 

Turkish will have to use both in daily and academic language. Therefore, teaching of the 

functions of this suffix must be provided to the learners according to the grammar teaching 

principles in every level which has been accepted by European Common Language 

Framework. Within this study, this suffix, which has many functions of verb tenses, modality 

and aspect, has been defined by analyzing the literature first. Teaching Turkish as a foreign 

language coursebooks have also been analyzed according to the formerly defined functions 

which are taken as analysis units. As a result of these document analysis, it has been found 

out that the functions of the suffix {-mIş} have not been defined efficiently even in the 

Turkish language grammar books and this deficiency reflects on teaching Turkish as a 

foreign language coursebooks as another drawback and irregularity. In the light of the 

findings derived from this study, some suggestions on which functions of the suffix {-mIş} 

should be covered in every level of teaching Turkish as a foreign language coursebooks, 

which are one of the most essential source materials of teaching Turkish as a foreign 

language and how they should be covered have been made. However, the preparation of the 

units covering these functions of this suffix and evaluation and the assessment of these 

materials in real teaching situations are left to be realised in a further study. Keywords: 

Teaching Turkish as a Foreıgn Language, {-mIş}, Suffix, Coursebooks 
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Bir iletişim aracı olan dil, ait olduğu toplum kültürünün hem bir ögesi hem de kültürün 

bütününün taşıyıcısıdır. Dolayısıyla bilmediğimiz bir dili öğrenmek, o dilin ait olduğu kültürü 

de öğrenmektir. Bu kazanım kişiyi, o toplumun duygu ve düşünce dünyasına açar. Bu tez 

çalışmasında amaç, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültürel unsurların bilgi 

içeriği olarak, kültürel temel ve alt ögelerin aktarımının ne ölçüde yapıldığını incelemektir. 

İnceleme,aktarımı yapılan kültürel unsur içeriğinin konusuna bağlı olarak belirlenen kültürel 

temel ve alt ögeler sınıflaması (Tablo 2) doğrultusunda yapılmıştır. İnceleme kapsamına 

aldığımız yabancılara Türkçe öğretimi ders kitapları setleri; 1. İstanbul Yabancılar için 

Türkçe Ders Kitapları Seti, 2. Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları Seti, 3. TİKA 

(Güneş) Türkçe Öğreniyoruz Ders Kitapları Seti, 4. Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe 

Ders Kitapları Setidir. Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarını belirlenen kültürel temel 

ve alt ögeler açısından kültürel aktarım bilgi içeriklerini incelediğimizde, bilgi içeriklerinin 

hem tür hem de içerik olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi 

ders kitaplarında yapılan kültürel aktarımın günlük yaşantı ve davranışlar, ahlâki ve dini 

değerler ile gelenek ve görenekler açısından desteklenmesi gerektiği yargısına varılmıştır. 

Coğrafi açıdan bölge ve şehirlerimiz bazında, tarihi, kültürel açıdan sahip olduğumuz maddi 

kültür ögeleri ve çeşitliliğinin de bilgi olarak sunulması gerektiği tespit edilmiştir.  
 

Language is a communication tool, a component of both the society and culture that is the 

carrier of the whole culture. Therefore, we do not know where to learn the culture of that 

language to learn a language. This acquisition opens person to the world of thoughts and 

feelings of that community. The aim of this study as the information content of foreign 

cultural elements in the Turkish language teaching textbooks, is to examine how the transfer 

of cultural foundations and sub-degree carried elements. Review, transfer made determined 

depending on the subject of cultural elements and sub-elements essential cultural content 

classification (Table 2) is made in accordance with. Our review of the scope of teaching 

Turkish to foreigners that we received sets of textbooks; 1. Istanbul Turkish Textbooks Set 

for Foreigners, 2. New Hittite Turkish Textbook Set for Foreigners, 3. TCCA (Sun) We 

Learn Turkish Textbooks Set, 4. Gazi University Turkish Textbook Set for Foreigners. When 

we examine textbooks teaching Turkish to foreigners designated cultural base and sub-

elements of the cultural transmission of information in terms of content, the content was 

determined that both types of information as well as inadequate content. Teaching Turkish to 

foreigners course of everyday life made in the books of cultural transmission and behaviour, 

moral and religious values are judged to be supported in terms of the traditions and customs. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t1XJUqHsQxGrOCcv9uDoWf9h6MZ_mcv9Yp5dWk_PNJv0
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Geographically, our regions and cities on the basis of historical, cultural elements and 

diversity of material we have from the cultural point of view should be presented as well as 

information have been identified. 
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Bu çalışmanın amacı Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin ve Türkçe okutmanlarının öğrenen 

özerkliğine ilişkin görüşlerini ve öğrenme sürecinde öğrenen özerkliğine ne ölçüde yer 

verildiğini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

öğrencilerle ve Türkçe okutmanlarıyla görüşmeler yapılmış, sınıf içi uygulamalar 

gözlemlenmiş ve öğrencilere ünitelerde öğrenilen konulara ilişkin formlar doldurtulmuştur. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) kullanılmıştır. 

Araştırma, Atatürk Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde 

(ATA DİLMER) Türkçe öğrenen B2-C1 sınıfındaki 15 yabancı öğrenci ve bu öğrencilere 

Türkçe öğreten 5 okutman ile yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen 

yabancı öğrenciler için yarı yapılandırılmış "Öğrenen Özerkliği Öğrenci Görüşme Formu I" 

(ÖGF I), "Öğrenen Özerkliği Öğrenci Görüşme Formu II" (ÖGF II) ve okutmanlar için yarı 

yapılandırılmış "Öğrenen Özerkliği Okutman Görüşme Formu" (OGF), sınıf içi uygulamaları 

tespit edebilmek için "Öğrenen Özerkliği Gözlem Formu" ve öğrenen özerkliği sürecinin 

bütün olarak incelenmesini sağlamak amacıyla "Ünite Değerlendirme Formu" veri toplama 

aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenirken özerk davranma 

eğiliminde oldukları ve bu davranışları büyük oranda sergiledikleri, okutmanların ise öğrenen 

özerkliği düşüncesine olumlu baktıkları; ancak buna uygun olmayan bazı davranışlarda 

bulundukları tespit edilmiştir.  
 

DThe aim of this study is to search out the views of the foreigner students who learn Turkish 

and Turkish instructors on student autonomy and to what extent they give place to learner 

autonomy applications. Within the frame of this aim, interviews were had with students who 

learn Turkish and Turkish instructors, intraclass applications were observed and students 

were made fill up forms about the subjects that were taught. In the study case study, which is 

one of the qualitative research methods, was used. The research was conducted with 15 

foreigner students who learn Turkish in advanced level B2-C1 in Ataturk University 

Language Teaching and Training Research and Application Center (ATA DILMER) and with 

5 instructors who are in charge of teaching Turkish to foreigners. In the study, "Learner 

Autonomy Student Interview Form I" (OGF I), "Learner Autonomy Student Interview Form 

II" (OGF II) which were developed by the researcher and were semi-structured for students 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80Pl4poVSEwzfDmSV_xIkYAzRkKzbJiWFrCPGjuXcBZ2A
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were used, "Learner Autonomy Instructor Interview Form I" (OGF) which was semi-

structured for the instructors, were used as data collection tools. In order to determine the 

intraclass applications "Learner Autonomy Observation Form" was used and so as to enable 

the learner autonomy process as a whole "Unit Evaluation Form" was used as data collection 

tools. As the result of the study, it was determined that foreigner students tend to behave 

autonomously while learning Turkish and mostly practice these behaviors and that instructors 

have a positive view upon learner autonomy however they practice behaviors that are 

inappropriate for this view. 
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Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni HİTİT Yabacılar İçin Türkçe 

1, 2 ve 3 Kitaplarında yer alan metin altı sorularının, Bloom Taksonomisi' nin alt bilişsel 

düzeyleri ile üst bilişsel düzeylerine göre dağılımları hakkında bir değerlendirme yapılması 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede Yeni HİTİT Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1, 2, 3 ile 

Çalışma Kitabı 1, 2, 3 içerisinde yer alan metinler ve bu metinlere bağlı olarak oluşturulan 

sorular, söz konusu bilişsel düzeylere göre sınıflandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemi olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda Yeni HİTİT Ders ve 

Çalışma Kitaplarında yer alan metin altı soruların büyük çoğunluğunun bilgi basamağında 

yer aldığı; yaratıcılık basamağında ise oldukça az sayıda soruya yer verildiği görülmüştür. 

Çalışmanın Türkçenin yabancılara öğretiminde kullanılan kitaplarda yer alan soruların alt 

bilişsel düzeylere ve üst bilişsel düzeylere göre düzenlenmesi açısından alana katkıda 

bulunabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimler: Dil öğretimi, Yabancılara Türkçe 

Öğretimi, metin altı sorusu, bilişsel öğrenme düzeyleri, Bloom Taksonomisi.  
 

In this thesis, it is intended for an assessment about teaching Turkish for foreigners which 

included in "New Hitit Turkish for Foreigners 1, 2 and 3" books with Bloom Taxonomy in 

the texts under the distribution according to the metacognitive level with the cognitive level 

of the framework. In this context, "New Hitit Turkish Textbook for Foreigners 1, 2, 3 and 

Workbook 1, 2, 3" questions contained in text form and depending on this text, are classified 

according to their cognitive level. In the study, the document analysis were used for 

qualitative research methods. The study is expected to contribute to the Turkish area located 

in terms of regulating the questions correctly according to their level of cognitive learning in 

textbooks used in teaching for foreigners. Key Words: Language education, Turkish 

education for foreigners, Bloom taxonomy,cognitive levels of learning, reading 

comprehension questions. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpUNnCbT6mleRY0NyhEI-C3k6x27COIPlpZohPNasx7xl
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Yazar:ALPER TOK 
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Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = 

Turkish Language and Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
114 s.  

 

Bu araştırmanın temel amacı, Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan yabancı dil öğretim unsurlarını 

incelemek ve bu unsurları günümüz eğitim sisteminde uygulamaya yönelik 

değerlendirmelerde bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

modeli olarak belge taraması seçilmiş ve veri analizi tekniklerinden de içerik analizi 

kullanılmıştır. Araştırma içerisinde ikincil veri kaynaklarına da başvurulmuştur. Çalışma 

sonunda elde edilen bulgular; Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan dil öğretim unsurlarının 

günümüzde yeterince bilinmediğini ortaya koymaktadır ve mevcut dil öğretim 

tekniklerindeki hataların bir an önce giderilmesi gerektiği yönündedir. Anahtar Kelimeler: 

Yabancı Dil, Türkçe, Dîvânu Lugâti't-Türk  
 

The main goal of this research is to examine the foreign language learning elements in 

Dîvânu Lugâti't-Türk and to evaluate these elements towards using them in current education 

system. Qualitative research technique has been used in this study. Document browsing, as a 

research method and content analysis as a data analysis technique has been applied. 

Secondary data resources have also been consulted in the research. The findings point out 

that the language learning elements in Dîvânu Lugâti't- Türk are not known enough 

nowadays, and that the errors in current language learning techniques have to be immediately 

eliminated. Keywords: Foreign Language, Turkish, Dîvânu Lugâti't-Türk 
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Yabancılara Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin'in Kaşağı ve 

Perili Köşk adlı hikâyelerinin a1-a2 sevyesine uyarlanması / 

Adaptation of stories named Kaşağı and Perı̇lı̇ Köşk by Ömer 

Seyfettı̇n to a1-a2 levels in teaching Turkish to foreing students 
Yazar:ADEM KUTLU 
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Hikaye = Story ; 
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Ömer ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yardımcı 

okuma kitapları = Supplementary reading books ; Öğretim = 

Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
175 s.  
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Bu çalışmamızda, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde başlangıç seviyesi(A1-A2) için 

önem taşıyan yardımcı okuma kitaplarının seviyelere göre uyarlanması amaçlanmıştır. Alan 

yazında eksikliği ciddi biçimde hissedilen seviyelere uygun yardımcı okuma kitapları 

uyarlamanın ve hazırlamanın önemi hissettirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda genel tarama 

modeli kullanılmış, bu kapsamda hikâye türündeki yazınsal metinlerin A1-A2 seviyesine 

uyarlanması hususu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın evrenini Ömer Seyfettin'in bütün 

hikâyeleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise Ömer Seyfettin'in Perili Köşk ve Kaşağı adlı 

hikâyeleri oluşturmaktadır. Uyarlama esnasında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni okuma 

kazanımları esas alınmış, ayrıca Gazi TÖMER ve Ankara TÖMER yabancılara Türkçe ders 

kitaplarındaki A1-A2 seviyesi dilbilgisi kazanımlarını öğrencilerin öğrendiği varsayılmıştır. 

Çalışmamızda, yaygın birçok dilin yabancılara öğretilmesi hususunda seviyelere göre 

hazırlanmış hikâye kitaplarının mevcut olduğunu ancak Türkçenin yabancılara öğretimi için 

hâlihazırda seviyelere göre hazırlanmış yardımcı okuma kitaplarının bulunmadığı sorunu 

üzerinde durulmuş ve bu eksikliğin giderilebilmesi için Türk hikâyeciliğinin önemli 

yazarlarından Ömer Seyfettin'in Perili Köşk ve Kaşağı adlı hikâyeleri A1-A2 seviyesi okuma 

kazanımları temel alınarak uyarlanmıştır. Hikâyeler seçilirken mecazlı anlatımlar ve karmaşık 

bağlamlardan uzak olması, sözcük ve dilbilgisi görünümünün hedef seviyeye uyarlanabilecek 

düzeyde olması, derin ve sanatlı söyleyişleri barındırmaması ve hikâyedeki olay örgüsünün 

ilgi çekici ve merak uyandırıcı nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. Uyarama esnasında 

"anlaşılabilir mesaj" sunan bir yapı oluşturulmaya çalışılmış, seviye kazanımları üzerinde 

görülen dilbilgisi ve sözcük yapıları varsa eşdeğerleri ile değiştirilmiş, yoksa metinden 

çıkarımı yapılmıştır. Uyarlamanın yanı sıra anlamayı kolaylaştıracağını düşündüğümüz 

okuma öncesi ve okuma sırası etkinlikleri hazırlanmış, okuma sonrasında ise okuyucunun 

anlama seviyesini kontrol edebilmek maksadıyla okuma sonrası etkinliklere yer verilmiştir. 

Bu etkinlikler yalnız okuma becerisini değil dilin tüm becerilerini kapsayan etkinlikler 

şeklinde hazırlanmıştır. Uyarlama çalışmamızdan sonra ise örnek iki hikâye metni 

hazırlanmış ve bu metinlerde de okuma etkinliklerine yer verilmiştir. Öğrenmenin başladığı 

ve öğrenme geçmişinin oluşturulduğu seviye A1-A2 seviyesidir. Bu seviyelere uygun 

metinlerle öğretimin desteklenmesi, öğrencinin söz varlığını, okuma becerisini ve dilbilgisi 

yapılarını öğrenmesi ve pekiştirmesi için gereksinim olarak görülmüş, hazırlanan etkinlikler 

ile öğrencinin farklı bilişsel süreçlerini harekete geçirerek öğrenmesini kolaylaştırmak 

amaçlanmıştır  
 

In this study, adaptation of supporter reading books that have importance in teaching Turkish 

as a foreign language for beginner level (A1-A2) has been aimed. The importance of adapting 

and preparing supporter reading books that are appropriate for the levels which are 

insufficient in literature has been tried to shadow forth. In our study, general screening model 

has been used, within this scope, adaptation of literary texts in story genre to A1-A2 level has 

been put on emphasis. All of the stories of Ömer Seyfettin constitute the universe of the 

search. The sample is constituted by the books named Perili köşk and Kaşağı by Ömer 

Seyfettin. During the adaptation, reading functions of The Common European Framework are 

based on, and also it's presumed that the students have learned the A1-A2 level grammar 

functions which are in Gazi TÖMER and Ankara TÖMER books of teaching Turkish to 

foreigners. In our study, it's emphasized that there are books which are prepared according to 

levels for teaching most of the common languages to foreigners, however, there aren't books 

that are prepared according to levels for teaching Turkish to foreigner. To remove this 

shortage, the stories named Perili Köşk and Kaşağı by Ömer Seyfettin who is one of the 

important writers of Turkish storytelling, has been adopted on the base of A1-A2 reading 

functions. While the stories are being chosen, it's been paid attention that stories don't have 

figurative expressions and complicated context, appearances of word and grammar are on an 
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adaptable level, there are no deep and artistic utterances, and the plot of stories is interesting 

and engaging. During adaptation, it's been tried to create a structure that serves 

comprehensible input, possible grammar structures and words that are considered as over the 

functions of the level are substituted with equivalents, or else, they have been removed. 

Besides adaptation, pre-reading and post-reading activities which we think that they ease 

understanding have been prepared, activities that are aimed to check the understanding level 

of reader has been given place after reading. This activities have been prepared for not only 

to include reading skill but also to cover all language skills. After our adaptation study, two 

sample stories have been prepared and reading activities have been took place in this texts. 

A1-A2 levels are where learning starts and history of learning is formed. Supporting learning 

by texts which are appropriate for this levels have been seen necessary for student to learn 

and reinforce vocabulary, reading skill and grammar structures, and it's been aimed to ease 

learning by putting students different cognitive processes in motion. 
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Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan atasözlerinin yabancılara 

Türkçe öğretiminde kültür aktarımına katkısı üzerine bir 

değerlendirme. / Assesment on proverbs that are located on 

Dîvânu Lugâti't-Türk about contribution of these proverbs to 

cultural transmission in Turkish education to foreigners. 
Yazar:ARAL GENCE ÖZTÜRK 
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL 
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 
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Onaylandı 
Yüksek 
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2015 
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Bu araştırmanın temel amacı, Türkçeyi yabancılara öğreten en eski eser olarak kabul edilen 

Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan atasözlerini incelemek ve bu atasözlerinin kültür aktarımına 

katkısını belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeli 

olarak belge taraması seçilmiş ve veri analizi tekniklerinden de içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırma içerisinde ikincil veri kaynaklarına da başvurulmuştur. Yabancılara Türkçe 

öğretirken kültür aktarımının önemi aşikardır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında başvuracağımız en önemli eserlerden olan Dîvânu 

Lugâti't-Türk'ten yeteri kadar faydalanılmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, Dîvânu Lugâti't-

Türk'te yer alan atasözlerine yabancılara Türkçe öğretiminde yer vermenin kültür aktarımına 

katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dîvânu 

Lugâti't-Türk, Atasözleri, Kültür Aktarımı.  
 

The main purpose of this research is to examine proverbs in Dîvânu Lugâti't-Türk that is 

accepted as the oldest work which teaches Turkish to foreigners and to determine the 

contrubution of these proverbs to the cultural transmission. In this study qualitative research 

method is used. As a research model document scanning is selected and content analysis is 

used as a data analysis technique. Secondary data sources is also consulted in this research. 

Importance of cultural transmission is explicit when teaching Turkish to foreigners. 

According to obtained findings, it has been seen that Dîvânu Lugâti't-Türk, which is one of 

the most important work in the area of teaching Turkish to the foreigners, is not utilized 

enough. In this context, it has been thought that including the proverbs, which is located on 

Dîvânu Lugâti't-Türk, in teaching Turkish to the foreigners will contribute to the cultural 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpUWEZTt312XG270xGW0Lv8CQOZmiAuulJ8P6jDO7wqn_
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transmission. Keywords: Teaching Turkish to foreigners, Dîvânu Lugâti't-Türk, Proverbs, 

Cultural Transmission. 
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Yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Moğol 

öğrencilerin Türkçe öğrenme durumunun altayistik 

yönden incelenmesi / In the context of teaching 

Turkish to foreigners the research of Mongolian 

students learning Turkish from the altaistic view 
Yazar:ŞİVA KOLÇAK 

Danışman: PROF. DR. MESUT ŞEN 
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:Altay dilleri = Altay languages ; Dil öğretimi 

= Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; 

Moğollar = Mongoşs ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 
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Çok dillilik ve çok kültürlülüğün giderek önem kazandığı 21. yüzyılda Yabancı dil olarak 

Türkçenin öğretimi daha fazla önem kazanmaya başlamıştır ve bu önem gün geçtikçe daha da 

artmaktadır. Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ticari, askeri, ekonomik vb. ilişkilerinin artması 

Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve özellikle Türk Cumhuriyetlerinde Türkçeye olan ilginin 

artmasını sağlamıştır. İlginin giderek çoğalması, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ile 

ilgili yeterli sayıda kaynak olmaması gibi önemli bir eksikliği göz önüne sermiştir. Ayrıca 

Türkçe Eğitimi Bölümleri'nde Yabancılara Türkçe Öğretimi dersi ve bazı üniversitelerde 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi adlı yüksek lisans programları bulunmasına rağmen, 

bu alana hitap eden bir eserin bulunmayışı, bu tezin yazılmasında etkili olmuştur. 

Çalışmamızda, disiplinler arası bir yöntem izlenerek Altay Dil Teorisi kapsamında Türkçenin 

öğretimi konusunda Türkiye'de yaşayan Moğol öğrencilerden alınan bilgiler derlenmiştir. Bu 

çalışmayla Moğol öğrencilerin Türkçeyi öğrenme aşamasında yaşadıkları zorlukların ve 

kolaylıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma İstanbul ili içerisinde erişilebilen 

üniversite okuyan Moğol öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 

hazırlanmıştır. Katılımcılardan elde edilen yazılı dökümanın değerlendirilebilmesi için IBM 

SPSS (17. versiyonu) Microsoft Excel (Kodlama aşamasında) programları kullanılmıştır. 

Kodlama aşamasından sonra kodlar ve datalar SPSS programına aktarılarak analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgular Altayistik kapsam altında incelenerek Moğol öğrencilerin Türkçeyi 

öğrenirken hangi konularda kolaylık ve zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Anahtar 

Kelimeler: Türkçe, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Moğollara Türkçe Öğretimi, Altay Dil 

Teorisi.  
 

In the 21st century in which multilingualism and muticulturalism get much importance, 

teaching Turkish as a foreign language tarts to become very important and this importance 

increases day by day. The increase of commercial, economic and military relationship of 

Turkey with the other countries causes the increase of interest in Turkish as a foreign 

language in Europe. The USA Africa and Asia and especially in other Turkish Republics. 
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This increase of interest in Turkish displays the very important deficiency like inadequate 

sources for teaching Turkish as a foreign language. Besides this, although there are cources 

for teaching Turkish to foreigners in Turkish Education Departments and there are 

postgraduate programs called "Teaching Turkish as a Foreign Language" in some 

universities, there is almost no a written and published work that appeals to this area. In our 

research, the information that was taken from Mongolian students living in Turkey was 

compiled within the context of Altai Language Theory in an interdisciplinary way. This 

research aims to determine the difficulties and easinesses that are encountered by Mongolian 

students while learning Turkish This research is prepared with the information gathered from 

Mogul students studying at a university in İstanbul with a semi-costructed interview. To be 

able to evaluate the written data that is gathered from the participants, IBM SPSS (17th 

version) and Microsoft Excel (in the process of coding) were used. After the process of 

coding, codes and data were transferred to SPSSand they were analyzed. The findings that 

were acquired examined in the Altaistic context and the issues in which Mogul students have 

difficulty of easiness while learning Turkish were determined. Key Words: Turkish, Teaching 

Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish to the Mongol, Altai Language Theory. 
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Yabancı dil öğretimi sürecinde dili bağlam içerisinde en iyi aktarabilen materyaller 

metinlerdir. Dil öğretiminde son yaklaşımlar yapay ve kurma metinlerin yerine edebî 

metinlere yönelmek şeklindedir. İletişimsel Dil Öğretiminin dayandığı temel ilkelerin başında 

gerçek bağlamda hedef dili ana dili olarak konuşanların iletişim ortamlarında üretilmiş özgün 

dil ürünlerini sunmalı ilkesi gelmektedir. Bu ilkeden yola çıkılarak Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretiminde başlangıç seviyesinden (A1-A2) başlayarak ileri seviyelere kadar tüm 

aşamalarda özgün/edebî metinlere yer vermek gerekir. Afiş, davetiye, yemek menüleri ile 

başlayan özgün metin örnekleri A2 seviyesinden itibaren resmî yazışmalar, gazete ilanları ve 

haber metinleri şeklinde devam ettirilmelidir. İlerleyen düzeylerde Türk edebiyatının önde 

gelen isimlerinin eserlerinden alıntılar ders materyalleri arasına dahil edilmelidir. Bu sayede 

dilin işlevsel yönüne aşinalık arttırılabilir. Aynı zamanda öğrenici Türk toplumunun 
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dünyasını tanımaya, anlamaya başlayabilir, kültürel değerlerimizi ve Türkçenin inceliklerini 

kavrar. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde kullanılacak özgün ve sadeleştirilmiş 

metinlerin hangi seviyelerde yer alacağı sorununun yanında, metin seçimi ve seçilen 

metinlerin nasıl sadeleştirileceği konusu da çalışılması gereken hususlar arasında yer 

almaktadır. Türkçeyi en doğru ve güzel şekilde kullanan yazar, şair, araştırmacı vb. 

eserlerinden yola çıkılarak sadeleştirmeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Sadeleştirme 

yapılırken bağdaşıklık, tutarlılık ögelerine hassasiyet gösterilmeli metinlerin anlamsal ve 

estetik olarak bir kayıp yaşamamasına dikkat edilmelidir. Krashen'in "anlaşılır girdi" 

kuramından hareketle, öğrenicinin mevcut yeterlilik düzeyinin biraz üzerinde yapılar 

sunularak dil öğretiminin gerçekleştirilmesi gerekir. Kurmaca metinlere göre sadeleştirilmiş 

metinler ve özgün metinler okuyucuya bu imkânı daha iyi sağlar. Metinlerin sadeleştirilme 

sürecinde; metin değiştirim; kaynak metin ile bu metin üzerinde yapılan bir dizi dilbilimsel 

değişiklik sonucunda ortaya çıkan hedef metinler arasındaki ilişki karşılaştırılmalıdır. 

Metinlerin çeşitli dilbilimsel işlemlerle öğrenicinin daha kolay anlayabileceği seviyeye 

getirilmesi için anlaşılması güç olacağı düşünülen sözdizimsel yapılar ayrıştırılabilir veya bu 

yapıların daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için eklemeler de yapılabilir. Özetleme, 

sadeleştirme, kısaltma, bölme, açımlama, genişletim, birleştirme, yerine koyma, düzenleme, 

düşürme, eksiltme vb. işlemler sonucunda ortaya kaynak metinden farklı yeniden 

oluşturulmuş bir metin çıkarılabilir. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenmek isteyen bireylerin ders dışında okuma materyallerine duyacakları ihtiyacı 

gidermeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda edebiyatımızın seçkin yazarlarından biri olan 

Ömer Seyfettin'in Üç Nasihat adlı hikâyesini B2 dil düzeyine uygun bir şekilde sadeleştirerek 

Türkçe öğrenenlerin ders kitabı dışında okuma becerileri için kaynak/materyal sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırladığımız çalışmanın yabancılara Türkçe öğretimi alanına 

katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Sadeleştirme işleri B2 dil seviyesine uygun olarak 

yukarıda sıralanan ölçütler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda öğrenicinin B2 

dil seviyesinde hâkim olması gereken dil yapıları; Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Diller 

İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni' nden hareketle belirlenmiş ve sadeleştirme işlemi bu 

kriterlere göre yapılmıştır.  
 

Texts are one of the best materials to transfer context of language in the process of teaching 

foreign language. Today, the literary texts are more popular approaches rather than artificial 

and fiction text in language teaching. One of the fundamental principles on which the 

communicative language teaching is original language products should be offered to people 

who speak the target language as the main language. According to this principle; in the 

process of teaching Turkish as a foreign language, original / literary texts should be used 

from the beginner level (A1-A2) to advance levels. Starting with the original text samples 

such as posters, invitations, dinner menus; A2 level should be continued in the form of 

newspaper articles, examples of official correspondence and news texts. Moreover in advance 

levels, examples from leading names of Turkish literature should be used as teaching 

materials. Thus, it increased familiarity with the functional aspects of language. At the same 

time the learners may understand the world of Turkish society, Turkish cultural values and 

niceties of Turkish language. In the process of teaching Turkish as a foreign language; the 

question of using original and simplified text in which level is an important problem. The 

selection of texts and simplification process is also a significant issue. We believe that 

simplification can be done starting from the works of most accurate and nicely Turkish 

writers, poets, researchers. During the simplification principles of cohesion and coherence 

should be considered to prevent loss of meaning and aesthetic of texts. Starting from 

Krashen's comprehensible input theory, language teaching should be performed with the 
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structures which are a bit complex from the learner's current proficiency levels. Simplified 

text and the original text will give us this opportunity rather than fictional texts. In the 

process of simplification of the text, text modification; explain the relationship between the 

source text and the target texts which occur with a series linguistic change of text. In order to 

bring the level of the student can more easily understand various linguistic processing of text, 

syntactic structures which may be difficult to understand by readers may be dissociated or 

may be done additions to clarify the structures. Summarizing, simplification, abbreviation, 

division, paraphrasing, expansion, consolidation, replacement regulations, reduce, decrease 

and etc. may reveal a different reconstructed text from the authentic text. However, it is 

among the topics to be studied on how to simplify the text selection and the selected text in 

the process of teaching Turkish as a foreign language to be used in the original and simplified 

which will take place at the level of the text problematic. We believe that simplification can 

be done starting from the works of writers, poet and researchers who use Turkish languages 

with the best way. It should be considered to not lose the coherence, aesthetics and meaning 

of the source text during the simplification. In this study, it is aimed to simplify the story 

book called Üç Nasihat which was written by Ömer Seyfettin to B2 level considering text 

linguistic criteria. During the simplification process, the structures of B2 level were 

determined considering the sources; Ankara University TÖMER Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe Ders Kitabı the Common European Framework of Reference for Foreigners: 

Learning, Teaching and Assessment and Istanbul, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders 

Kitabı. The simplification process was made according to these criteria. 
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Bu çalışmanın amacı kültürel farkındalık oluşturma sürecinde öğretmeni, programı, sınıf 

ortamını, öğrenme materyalini, öğrenme ve öğretme stratejisini, ölçme ve değerlendirmeyi, 

etkinlikleri, öğrencilerin sahip olduğu kültürel ögeleri ve yabancılara Türkçe öğretimi (YTÖ) 

merkezini kültürel farkındalık oluşturma açısından incelemektir. Araştırmanın amacı 

kapsamında yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerle ve YTÖ merkezlerinin müdür 

yardımcıları ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilere 

"Öğrencilerin Türk Kültürüne İlişkin Farkındalıklarını Belirleme Anketi" ve "YTÖ 

Merkezlerinin Türk Kültürüne Yönelik Farkındalık Oluşturma Durumlarını Belirleme 

Anketi" uygulanmıştır. Bunların yanında sınıf içi uygulamalara yönelik araştırmacı tarafından 

katılımsız olarak yapılandırılmamış gözlem de hazırlanmıştır. Bunun için "Yapılandırılmamış 

Gözlem Formu" (YGF) kullanılmıştır. Bu çalışma karma modelde yapılmış bir çalışmadır. 

Çalışmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmıştır; ancak nitel veriye nicel veriye 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0twqNnr7M9Bk3dwJa4v7eZjOFAd9nYxXWEUfZBFDilp61
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göre daha fazla ağırlık verilmiştir. Çalışma; Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çukurova Üniversitesi TÖMER), Gazi Üniversitesi Türkçe 

Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (Gazi Üniversitesi TÖMER), Atatürk Üniversitesi 

Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Atatürk Üniversitesi DİLMER), 

Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gaziantep 

Üniversitesi TÖMER) ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi (İstanbul Üniversitesi DİLMER) 

olmak üzerek beş YTÖ merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında YTÖ 

merkezinde görevli öğretmenlere "Öğretmenler için Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" 

(ÖYG), müdür yardımcılarına ise "Kurum Yöneticileri için Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu" (KYG) uygulanmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 

yönteminden faydalanılmıştır. Gözlem verilerinin analizinde NVIVO Windows 10 adlı 

program kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ise SPSS Windows 15 paket programı 

kullanılmış; frekans, yüzde ve ortalama hesaplaması yapılmıştır. Sonuç olarak öğretmenler ve 

müdür yardımcıları YTÖ sürecinde kültürel farkındalık oluşturmayı genellikle gerekli 

bulmaktadırlar. Öğretmenlere göre kültürel farkındalık oluşturma süreci kendilerine iletişim 

kurma, tecrübe kazanma, hoşgörülü olma gibi konularda katkı sağlamıştır. Ancak sınıf içinde 

öğretmenlerin kültürel farkındalığa yönelik uygulamalara genellikle yer vermedikleri 

gözlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin çoğunluğu YTÖ sürecinde kültürel farkındalığa 

yönelik amaçların faydalı olacağını belirtmiştir. Öğretmenler ve müdür yardımcıları kültürel 

farkındalığa yönelik YTÖ merkezlerinin amaçlarının olmadığını ifade etmiştir. Kültürel 

farkındalığa yönelik amaçların olmaması kültüre yönelik çalışmaların eksikliğinin 

sorumluluğunu öğretmene yüklemekte ve kültürel farkındalık sürecinin plansız bir şekilde 

yürümesine sebep olmaktadır. Araştırmada YTÖ merkezlerinin teknolojik araçların 

bulunduğu sınıflara sahip oldukları görülmüştür. Ancak YTÖ merkezlerinin hiçbirinde sınıf 

ortamında kültüre yönelik ögeye çok fazla rastlanılmamıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu 

derslerde kültüre yönelik etkinlikler kullandığını ifade etmesine rağmen gözlemlerde çok 

fazla kültürel etkinliğe rastlanılmamıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler genellikle kültürel 

farkındalık oluşturma sürecinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulamaları gerekli 

görmüşlerdir. Ancak öğretmenlerin çoğunluğu kültürel farkındalığa yönelik ölçme araçlarını 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Müdür yardımcıları da YTÖ merkezinin kültürel 

farkındalığa yönelik bir ölçme ve değerlendirme sistemi olmadığını ifade etmişlerdir. 

Araştırmada öğretmenler, öğrenciler ve müdür yardımcıları YTÖ merkezini kültürel 

farkındalık açısından yeterli bulmuşlardır. Bunun yanında öğretmenler ve müdür yardımcıları 

YTÖ merkezine kültürel farkındalığa yönelik birçok imkânın sağlanması gerektiğini 

vurgulamıştır. Buradan hareketle kültürel farkındalık açısından YTÖ merkezlerinin bina, 

program, web sitesi, ulaşım gibi konularda çok da yeterli olmadığı söylenebilir. Anahtar 

Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, kültür, kültürel farkındalık, karma araştırma.  
 

The aim of this study is to investigate in terms of creating cultural awareness of teacher, 

curriculum, classroom environment, material of learning, strategy of learning and teaching, 

measurement and evaluation, activities, cultural items that students have and Turkish 

teaching centres for foreigners during the process of creating cultural awareness. Within the 

scope of the aim of the study, semi-structured interview is done with teachers who teach 

Turkish to foreigners and assistant managers of Turkish teaching centres. Within the frame of 

the study, "Questionnaire of Determination related to Awareness Turkish Culture of 

Students" and "Questionnaire of Determination intended for Creating Awareness of Turkish 

Culture in Turkish Teaching Centres" are applied. Besides, unstructured observation intended 

for applications in classroom is also done as non-participant by researcher. Within the scope 

of "Unstructured Observation Form" is used. This study is mixed methods research. Both 

qualitative and quantitative methods are used in common in this study; but qualitative data is 
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more used than quantitative data. This study is applied in Çukurova University Turkish 

Teaching Application and Research Centre (Adana Çukurova TOMER), Gazi University 

Turkish Language Learning, Research and Application Centre (Ankara Gazi TOMER), 

Ataturk University Language Teaching and Training Research and Application Centre (ATA 

DILMER) Gaziantep University Turkish Teaching Application and Research Centre 

(Gaziantep Gaun TOMER) and Istanbul University Language Centre (Istanbul DILMER) as 

five Turkish teaching centres. Within the frame of the study, "Semi-structured Interview 

Form for Teachers" to teachers and "Semi-structured Interview Form for Institution 

Managers" to assistant managers are applied in Turkish teaching centre. The content method 

analysis is used to analyse gathered qualitative data. NVIVO Windows 10 is used in analysis 

of observation data. SPSS Windows 15 is used in quantitative analysis and frequency, 

percentage and mean calculation are done. In consequence of the study, teachers and assistant 

managers usually have a positive look on creating cultural awareness while Turkish teaching 

as foreign language. With regard to teachers, the process of creating cultural awareness in 

Turkish teaching as foreign language contributes conversation, gaining experience, being 

tolerance etc. But it is observed that teachers do not practise intended on cultural awareness 

in classroom. In the research, most of the teachers indicate the goals of the process of creating 

cultural awareness in Turkish teaching as foreign language will be useful. Teachers and 

assistant managers indicate that there is no goal of the process of creating cultural awareness 

in Turkish teaching centres. Lack of goals for cultural awareness puts the responsibility 

intended for culture on to teachers and causes that the process of cultural awareness continues 

in an unplanned way. In this study, Turkish teaching centres have classrooms having 

technological equipment has been observed. But items of culture have not been observed in 

none of Turkish teaching centres. Although most of the teachers indicate that they use 

cultural activities in classes not so many cultural activities are not observed in observations. 

Teachers participating in the study think it usually necessary to measurement and evaluation 

while the process of creating cultural awareness. But most of the teachers indicate that they 

do not use the equipment for cultural awareness. Assistant managers indicate there is no 

measurement and evaluation system for cultural awareness of Turkish teaching centres. In the 

study, teachers, students and assistant managers find Turkish teaching centre sufficient for 

cultural awareness. Besides, teachers and assistant managers have stressed that many more 

opportunities are provided to cultural awareness in Turkish teaching centre. Therefore, it has 

been said that Turkish teaching centres have not enough about such as building, curriculum, 

website, transportation in terms of cultural awareness. Keywords: Turkish teaching as foreign 

language, culture, cultural awareness, mixed methods research. 
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı uyruklu 

öğrenciler = Foreign domestic students ; Yazma becerisi = 

Writing skills ; Öğrenci başarısı = Student achievement ; 

Öğretim = Teaching  
 

Yabancılara Türkçe öğretiminde dört temel beceriden biri olan yazma eğitimi, hem 

öğretmenler hem de öğrenciler için zorlu bir süreçtir. Bu durumun birçok sebebi 

bulunmaktadır. Özellikle yazma aşamasında beynin fonksiyonlarının yeterli miktarda 

kullanılamaması ve tek boyutlu düşünme yazma becerisinde başarıyı düşüren sebeplerin 

başında gelir. Ayrıca öğrencilerin yazmaktan korkmaları, yazmak için motivasyonlarının 

düşük olması da yazma becerisinde başarıyı olumsuz etkiler. Bu çalışmada, yazma öncesi 

kullanılabilecek yöntemlerden biri olan kelime ağı oluşturma yönteminin yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen bireylerin yazma becerisi akademik başarısına ve motivasyonlarına olumlu 

bir etki yapıp yapmadığı incelenmiştir. Öncelikle geniş bir alan olan yabancılara Türkçe 

öğretiminin önemi, tarihi ve Türkçe öğretim merkezleri hakkında bilgi verilmiştir. Mısır'da 

Türkçe öğretimine ayrıca değinilmiş, burada faaliyet gösteren Türkçe öğretim merkezleri ve 

üniversitelerdeki Türkoloji bölümleri anlatılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma 

eğitimi ve karşılaşılan sorunlar incelendikten sonra "kelime ağı oluşturma" yöntemi yurt içi 

ve yurt dışında yapılan çalışmalardan hareketle tanıtılmıştır. Yunus Emre Enstitüsü Kahire 

Türk Kültür Merkezinde B2 seviyesindeki yirmi yedi öğrenciye altı haftalık deneysel 

uygulama yapılmıştır. Uygulama süresinde deney grubuna kelime ağı oluşturma yöntemiyle 

kompozisyonlar yazdırılmış, yöntemin yazma becerisi akademik başarılarına ve 

motivasyonlarına etkisi ortaya çıkarılmıştır. Ön test ve son test kompozisyon puanlarının 

istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucu deney grubu lehine anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Böylece kelime ağı oluşturma yönteminin, yazma becerisini olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Deneysel uygulama sonucunda deney grubundan elde edilen öğrenci 

görüşleri analiz edilerek kelime ağı oluşturma yöntemiyle kompozisyon yazmanın 

öğrencilerin motivasyonlarını ne yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Öğrenci görüşlerinden 

ulamlar oluşturulmuş, ardından frekans ve yüzde tanımlayıcı istatistikleri kullanılarak öğrenci 

görüşleri yorumlanmıştır. Elde edilen sonuca göre kelime ağı oluşturma yöntemi, yazma 

becerisi akademik başarısını artırmış, ayrıca genel olarak öğrencilerin motivasyonlarını 

olumlu etkilemiş ve yazma sürecinde kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamıştır.  
 

Writing training which is one of the four basic skills in teaching Turkish to foreigners is a 

challenge for both teachers and students. There are many causes of this condition. Especially 

in the writing process, of the brain's functions can not be used in sufficient quantities and 

one-dimensional thinking is the main reason for reducing the success in writing skill. In 

addition, students' fear of writing and their low motivation for writing negatively affect the 

success in writing skill. In this study, it has been examined that weather clustering which is 

one of the methods that can be used in prewriting makes positive contributions to the 

academic success and motivation of writing skill of the individuals who learn Turkish as a 

foreign language. First, the information about the history and the importance of teaching 

Turkish to foriegners which is a wide range and Turkish language teaching centers has been 

given. Teaching Turkish in Egytp has also been mentioned, and Turkish teaching centers and 

Turkish Langauage Departments in the universities have been described. After analyzing 

teaching of writing in Teaching Turkish to Foreigners and problems, clustering has been 

introduced with the help of the work done at home and abroad. A 6-week experimental 

application to 27 students in B2 level was applied in The Institute of Yunus Emre Turkish 

Cultural Center in Cairo. In the application process, the experimental group was made to 

write a composition using clustering and its effects on the academic success and motivation 

of writing skill have been found out. As a result of comparing statistically the pre-test and 
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post-test composition points, a significant difference in favor of the experimental groups has 

been obtained. It was concluded that clustering has affected the writing skill positively. By 

analyzing the students' opinions obtained from the experimental group after the experimental 

application, it was revealed that writing a composition using clustering has affected the 

students' motivation in what way. Categories was made from the students' views, then the 

students' views have been interpreted using the frequency and descriptive statistics. 

According to the result, clustering has increased the students' academic success of writing 

skill, and it also has possitive affect on the students' motivation in writing and has made the 

students to feel more comfortable in the writing process. 
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Bir yabancı dili öğretmek için yetiştirilen öğretmen adaylarının o dili etkili bir şekilde 

öğretebilecek donanıma sahip olması gerekmektedir. Bunun temel koşulu ise öğretmen 

adayının konu alanıyla ilgili olarak formasyon sahibi olması gerekmektedir. Bir 

İngilizce/Almanca/Fransızca v.b. öğretmenin o dili etkili bir şekilde öğretebilmesi için konu 

alan bilgisine ve pedagojik yeterliliği sahip olması temel koşullardan biridir. Bu durum diğer 

diller için de geçerlidir. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı anadili olarak Türkçe 

öğretmenliği bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören ve teorik olarak iki kredilik 

Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) öğretimi dersini almış öğretmen adaylarının YDT 

öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançlarının araştırılmasıdır. Mevcut çalışmanın metodolojik 

olarak temel felsefik dayanağı pozitivizmdir. Bu çalışmada öngörülen nedensellik ise teorik 

olarak YDT öğretimi dersini almış anadili Türkçe öğretmenliği bölümünün 3. ve 4. 

Sınıflarında öğrenim gören 202 öğrencinin YDT öğretmeye yönelik öz-yeterlilik inançlarının 

zayıf olacağı varsayımıdır. Buradan hareketle, bu çalışma bir ölçme aracının uygulandığı 

betimsel ve korelasyonel bir çalışmadır. Bu çalışmada deneysel olmayan ve bir seferliğe 

mahsus betimsel tarama deseni tercih edilmiştir. Elde edilen istatistiksel bulgular Türkçe 

öğretmeni adayı olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin YDT öğretmeye yönelik öz-yeterlik 

inançlarının yüksek olmadığını göstermiştir. Katılımcılar çoğunlukla her madde için 

"karasızım" seçeneğini işaretlemişlerdir. Ölçme aracının faktörleri açısından durumu 

bakıldığında, "Temel dil becerilerinin öğretilmesine yönelik öz-yeterlilik algısı" adlı birinci 

faktörün ortalaması 3,18 olarak, "Yabancı dil öğretim yöntemleri ve ölçme ve 

değerlendirmeye yönelik öz-yeterlilik algısı" adlı ikinci faktörün ortalaması 3,22 ve "Mesleki 

pedagoji ve kültüre yönelik öz-yeterlilik algılarını belirmeyi amaçlamaktadır" üçüncü 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3A8CLrbhiR8QQtG9R4tRDPPH73xAe4RcKexPqR3F2I7u
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faktörün ortalaması 3,12 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle her bir faktörün 

ortalama değeri bir birine yakın olmakla beraber, katılımcıların her üç faktörde de öz 

yeterlilik inançlarının yüksek olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmadan çıkan 

veriler ışığında araştırmacı tarafından üç gruba hitap edeceği düşünülen tavsiyeler 

geliştirilmiştir. Bu gruba dâhil edilen kişiler şöyledir: 1) Eğitim politikacıları, 2) Uygulamalı 

dilbilimciler, 3) YDT öğreten öğretmenler. Bu tavsiyeler şöyledir: 1) Eğitim politikacılarının 

bu ve buna benzer çalışmaların sonuçlarından hareketle YDT öğretimi alanını bir disiplin 

olarak ele almaları gerekmekte ve bu alana gerekli özene göstererek Türkiye'de YDT 

öğretimi lisans programlarının açılması için öncü olmaları gerekmektedir. 2) Uygulamalı 

dilbilim alanında ikinci dil edinimi/öğretimi üzerine araştırma yapan uzmanlarının bu 

çalışmanın verilerinden hareketle daha ileri araştırmalar yapması tavsiye edilmektedir. 

Mevcut çalışmanın verilerini alarak daha ileri istatistiksel modeller önermeleri ve doğrulayıcı 

faktör analizler yaparak bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele almaları önerilmektedir. 3) 

Lisans mezuniyet alanı bir yabancı öğretmeni yetiştirme alanı olamayan YDT öğreten 

öğretmenlerin bu çalışmanın sonuçlarından hareketle kendi eksikliklerini görmeleri ve bu 

eksiklikleri giderme noktasında kurumsal ve kişisel çabalarda bulunmaları tavsiye 

edilmektedir. Anahtar kelimeler: Öğretmen öz-yeterliği, Türkçe öğretmenliği, YDT öğretimi, 

Eğitim politikaları.  
 

Pre-service teachers who are studying in a foreign language teacher training department are 

required to have the skills of teaching the foreign language effectively. For this, pre-service 

teacher are to have vocational and pedagogical educational background. For instance, having 

vocational and pedagogical educational background is one of the main prerequisites for a 

French/German/English teacher etc. for teaching the foreign language effectively. This case 

is applicable to all languages. Accordingly, the aim of this study is to investigate the self-

efficacy beliefs of 3rd and 4th grade pre-service teachers studying in Turkish language 

teaching department towards teaching Turkish as a Foreign Language (TFL), who had taken 

TFL course with two credits theoretically. The main philosophical underpinning of this study 

concerning methodology is positivism. Thus, the predicted causality of the research is that 

202 pre-service teachers studying in Turkish language teaching department in 3rd and 4th 

grades, who had taken TFL course with two credits theoretically, have lower self-efficacy 

beliefs towards teaching TFL. To that end, by using a one-shot scale, this study adopted a 

correlational and descriptive survey design within quantitative research. The statistical data 

revealed that self-efficacy beliefs of the participants towards teaching TFL were not 

favorable. The participants mostly preferred "neutral" option in the scale. When revealed the 

dimensions of the scale, it was seen that the mean of first factor named as "self-efficacy 

perception towards teaching basic language skills" was to be 3,18, the second factor named as 

"self-efficacy perception towards foreign language teaching methods and measurement, 

evaluation" was to be 3,22, and the third factor named as "Self-efficacy perception towards 

vocational pedagogy and general culture" was to be 3,12. According to these results, it was 

seed that the self-efficacy beliefs of the participants were not favorable towards teaching 

TFL, as well as the means of the three factors' close values. As a conclusion, three 

suggestions were given to three group people in light the findings. This group consists of 1) 

Education politicians, 2) Applied linguists, and 3) TFL teachers. The suggestions for this 

three group people are as follows: 1) With regards to findings of this research, education 

politicians are to consider TFL as an academic discipline and initiate for TFL discipline as a 

major in Turkish universities, 2) Applied linguists are required to make further researches 

regarding the current results. A more comprehensive statistical models and confirmatory 

factor analysis are to carry out for this issue. TFL teachers graduating from different majors 

are to see their personal deficiencies and make an effort to minimize these deficiencies in a 
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personal and cooperative way. Keywords: Teacher self-efficacy, Turkish teachers, Teaching 

TFL, Educational policies. 
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Bu araştırmanın amacı, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ni temel alarak, 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında var olan bazı eksiklikler doğrultusunda, etkinlikler 

aracılığıyla materyal oluşturmaktır. Çalışmada Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni 

incelenerek A1, A2, B1, B2 seviyelerinde okuma/anlama alanına yönelik kazanımlar 

çıkarılmış ve bu kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinliklerin her 

biri, her seviyede kendi içerisinde sıralanmıştır. Etkinliklerin yanı sıra her kazanım için bir 

hedef kelime/kalıp ifade listesi oluşturulmuştur. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Tarama yönteminde var olan veri kaynakları incelenerek veri toplanır. Kazanımlar 

çıkarılırken başlıca kaynak Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni olmuştur. Bu 

metotla elde edilen veriler, kazanımlar başlığında bir araya getirilmiştir. Etkinlikler 

oluşturulurken metinlerin özgün olmasına dikkat edilmiştir. Bazı metinlerde adaptasyon ve 

çeviri yoluna gidilmiştir. Seviye göz önünde bulundurularak oluşturulan etkinlikler, Anlama 

alanına yöneliktir. Uygulama çalışmasının evreni, Sivas ili içerisinde Türkçe öğrenen 

yabancılardır. Örneklem olarak Amerikan Kültür Dil Derneği Sivas Şubesi'nde Türkçe 

öğrenen Afgan ve İran asıllı yabancılar seçilmiştir. Örneklem A1, A2, B1 ve B2 ile sınırlı 

tutulmuştur. Her bir seviye için 15'er kişi seçilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

birçok eksiklik görülmektedir. Bu eksiklikler, ağırlık olarak öncelikle ortak bir programın 

olmaması ve yeterli dil öğretim materyalinin bulunmamasıdır. Bu açığın kapatılması için 

sistemli bir çalışma yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.  
 

The aim of this study is to create educational materials regarding the lack of such materials in 

the field of the teaching of Turkish as a foreign language. While doing this, The Common 

European Framework has been used as a basis. In this study, reading comprehension 

acquisitions have been identified and activities regarding these acquisitions have been 

prepared. Each activity has been clasified separetely. Along with the activities, a target 

vocabulary and phrase's list have also been formed. In this study, scanning method is used. In 

scanning method, already existing data is analyzed and collected. While preparing the 

acquisitions, The Common European Framework has been consulted as a main source. Data, 

which is acuiqiered by this method, has been gathered under the topic, acquisitions. In 

preparing the activities, the originality of the texts has been one of the the main concerns. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3USyxl_v2EMXXUhDEyfvnAjROPOkf41T0RtMBW5G3NlAe5
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However, sometimes, some texts are either directly translated from antoher source or adapted 

into both the language and the culture. These activities which were prepared by taking the 

level into consideration, are related to comprehension. The population of practice is 

foreigners who are learning Turkish. Afghan and Iranian stutdents who are learning Turkish 

at American Cultural Association Language Schools, Sivas are the sample. The sample was 

limited to A1-A2-B1-B2 levels. There were 15 learners in A1 class, 15 learners in A2 class, 

15 learners B1 in class and 15 learners in that of B2. A large number of deficienciesies are 

observed in the field of teaching of Turkish for foeringers. These deficiencies emerge 

primarly due to the lack of insufficient educational materials and lack of a common 

framework. In order to solve such problems, a sytematic study has to be carried out and 

implemented. 
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common words development activities and application 
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Bu çalışmanın amacı Arap coğrafyasındaki yabancılara Türkçe öğretirken Arapça-Türkçe 

ortak kelimelere dayalı etkinliklerin öğrencilerin başarısını nasıl etkilediğini belirlemektir. 

Çalışmanın evrenini Arap coğrafyası, örneklemini ise Kahire Türk Kültür Merkezi 

oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle yabancılara Türkçe öğretiminin tarihi, Mısır'daki Türk 

tarihi, Mısır'da bulunan Türkoloji bölüm ve şubeleri, bu bölüm ve şubelerde gerçekleştirilen 

eğitim şekli hakkında bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgilerden sonra çalışmanın asıl kısmını 

oluşturan etkinlikler yer almaktadır. Etkinlikler, konunun nasıl anlatılacağını gösteren 

yönergelerden ve Arapça-Türkçe ortak kelimelerden oluşan örneklerden meydana 

gelmektedir. Etkinliklerde kullanılan Arapça-Türkçe ortak kelimelerin günlük hayatta sıkça 

kullanılan ve A1 seviyesine uygun olanlarından seçilmesine özellikle dikkat edilmiştir. 

Etkinliklerin sınıf ortamında uygulanması sırasında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde 

belirtilen A1 seviyesi 2 ayrı gruba bölünmüştür. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde A1 

seviyesi 144 saatlik bir dersi gerektirmektedir. Bu 144 saatlik dilim A1-1 ve A1-2 gruplarına 

bölünerek 72 saat boyunca bağımlı değişken grubu Arapça-Türkçe ortak kelimelerin yer 

aldığı etkinlikler ile desteklenmiştir. Bağımsız değişken grubu ise çalışmamız açısından önem 

arz eden etkinliklerle buluşturulmamıştır. 72'şer saatlik ders sonucunda bağımsız değişken 

grubu ile bağımlı değişken grubu arasındaki farkın tespiti Yunus Emre Enstitüsü tarafından 

özenle hazırlanmış kur ve sertifika sınavları ile belirlenmiştir.  
 

The aim of this study is teaching Turkish to foreigners in the Arabic region based on Arabic-

Turkish common words activities to determine how they affect students' success. Research 

covers all Arab countries. Research was conducted in Turkish Cultural Center in Cairo. Date 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80G_415x3Ih0ySkxuhMpZmdpP_THCJEYbd-NlIYL7hX2l
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of the first foreigners to study teaching Turkish, Turkish history in Egypt, Turkish 

departments and branches in Egypt, the information about the state of education carried out in 

this chapter and branch offices are included. Events after this information constitutes an 

essential part of the work is located. Activities, showing how the guidelines described in the 

subject and the sample consisting of Arabic-Turkish common words occur. Activities used in 

the Arabic-Turkish words are frequently used in daily life. And A1 level to be selected from 

the appropriate particular attention was paid. Activities in the classroom during the 

implementation of the Common European Framework for Languages level A1 mentioned in 

the text is divided into two separate groups. Common European Framework for Languages 

level A1 in the text requires a course of 144 hours. This 144-hour period divided into groups 

for 72 hours A1-1 and A1-2 dependent variable group that includes Arabic-Turkish joint 

activities were supported by the word. The group of independent variables that are important 

in terms of our work is not introducing them to activities. As a result, 72-hour course with a 

group of independent variables to determine the difference between the dependent variable 

group Yunus Emre Institute established by the carefully crafted and certification exams are 

determined by. Key Words : Teaching Turkish to foreigners, the Arabic-Turkish common 

vocabulary, grammar, teaching activities. 
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Küreselleşmenin etkisiyle dünya üzerinde sınırların öneminin azalması ve en uzaktaki 

bilgilerin hızla göz önüne gelmesi gibi çağın ve teknolojinin insanlara sunduğu olanaklar ve 

buna bağlı olarak gelişen yabancılarla iletişim ihtiyacı, yabancı dil öğrenimini ve öğretimini 

kaçınılmaz kılmıştır. Yabancı dil öğretiminin temel ilkelerinden biri de dille beraber kültürün 

verilmesidir. Bu amaçla yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımı önemli bir yer 

tutmaktadır. Kültür aktarımı konusunda en önemli etkenlerden biri ders kitaplarıdır. 

Yabancılara Türkçe öğretmek maksadıyla hazırlanan kitaplardaki tema, konu ve metinler 

kültür aktarımı sürecinde etkili olan unsurlardandır. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi 

kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından kültürümüzü yansıtıcı özellikler göstermesi 

gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan ders 

kitaplarında yer alan okuma metinlerinin söz varlığını deyimler, atasözleri, ikilemeler, 

ünlemler, ilişki sözleri ve özel isimleri temel alarak ortaya koymaktır. Araştırmanın veri 

kaynağını yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarından yurt içinde ve 

dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde en çok tercih edilen Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe Seti oluşturmaktadır. Araştırmada "doküman incelemesi yöntemi" kullanılmıştır. Yeni 

Hitit Yabancılar İçin Türkçe (1 [A1-A2], 2 [B1], 3 [B2-C1]) ders kitaplarındaki okuma 

metinleri doküman incelemesi yöntemiyle ve söz konusu metinlerdeki söz varlığı unsurları 

sınıflama yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada kelime sıklığını belirlemek için "Cibakaya 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80NcMLRL0LJOmr2ZTq6ZdY3Y5R0yN_AOpPFOKbd7Mtq2X


 46 

Dizin Programı 2.2" kullanılmıştır. Çalışmada Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders 

kitaplarındaki okuma metinlerinin kelime sıklığı ve söz varlığı unsurları (atasözü, deyim, 

ikileme, özel isimler, ünlemler ve ilişki sözleri) belirlenmiş ve üç kitap karşılaştırma 

yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda kelime ve söz varlığı unsurlarının sayısı 

bakımından üç kitap arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. "Yeni Hitit Yabancılar için 

Türkçe Ders Kitabı 2" kelime sıklığı ve söz varlığı yönünden üç kitap arasında en zengin 

olanıdır. İncelenen kitapların söz varlığı unsurları açısından deyimler haricinde zengin 

olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, 

Söz Varlığı, Ders Kitabı  
 

The possibilities offered to people by the modern age and technology such as the decrease of 

the importance of the borders in the world and rapid access to even the remotest data through 

globalization, and the consequent need for developing communication with foreigners have 

rendered foreign language learning and teaching unavoidable. One of the basic principles of 

foreign language teaching is to transmit the culture along with the language. One of the most 

important factors in cultural transfer is textbooks. Themes, topics and texts in the books 

designed to teach Turkish to foreigners are factors effective in the process of cultural transfer. 

Thus, texts in the books for teaching Turkish to foreigners need to demonstrate the reflective 

properties of our culture in terms of vocabulary. The aim of the present study is to reveal the 

vocabulary of reading texts in the textbooks designed to teach Turkish to foreigners based on 

idioms, proverbs, reduplications, interjections, words denoting relations, and proper names. 

The study population is constituted by textbooks designed to teach Turkish to foreigners and 

the sample consists of a set of textbooks named Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Seti (New 

Hittite-Turkish for Foreigners) which is the most preferred textbook in Turkish teaching 

centres both at home and abroad. The study used "document investigation method". The 

reading texts in the textbooks of Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (1,2,3) were examined by 

document investigation method and the vocabulary elements in these texts were examined by 

classification method. In the study, "Cibakaya Index Program 2.2" was used to determine the 

frequency of words. As a result of the study, differences were found between the three books 

in terms of the number of words and vocabulary elements. The textbook Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe 2 is the richest of the three books in terms of the frequency of words 

and the vocabulary. The books examined in the study were found not to be rich in vocabulary 

elements except of proverbs. Keywords: Teaching Turkish, Teaching Turkish to Foreigners, 

Vocabulary, Textbook 
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Yabancılara Türkçe öğretiminde genellikle geleneksel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı 

görülmektedir ve bu durum, alanyazında bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple, 

yabancılara Türkçe öğretiminde çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin de kullanılması 

gerekmektedir. Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminde benzetim tekniğinin 

kullanımı ele alınarak öğretim tekniği konusunda yaşanan sorunlara alternatif çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiştir. 

Bu araştırma, Kayseri ili Kocasinan ilçesi Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları araştırmacı, yabancı uyruklu öğrenciler, 

uygulama öğretmeni ve geçerlik komitesinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem, 

görüşme ve dokümanlar yoluyla elde edilmiştir. Veriler betimsel ve içerik analizi kullanılarak 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, yabancılara Türkçe öğretiminde benzetim tekniğinin 

sınıfın fiziksel ve sosyal boyutuna, sınıf içi uygulamalara ve öğrenen özelliklerine yönelik 

önemli değişiklikler oluşturduğu görülmüştür. 
 

 

 Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, öğretim tekniği, benzetim tekniği.  
 

Traditional teaching methods and techniques are often used in teaching Turkish to foreigners, 

and this fact is seen as a problem in this field. Therefore, modern language teaching methods 

and techniques have to be used. This study in which simulation technique is used aims to 

develop alternative solutions for figuring out the problems in teaching Turkish to foreigners. 

This study was designed as an action research. It was carried out at high school called 

`Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi? in Kayseri. Participants were a researcher, 

foreign students, a practice teacher and a committee to check the validity. Data were collected 

through observations, an interview and documents. Descriptive and content analysis were 

employed to analyze the data. The findings have revealed that simulation technique in 

teaching Turkish to foreigners had a positive impact on physical and social dimension of 

classroom, classroom practices and the characteristics of learners.  

 

 

Keywords: Teaching Turkish to foreigners, teaching technique, simulation technique 
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Yabancılara Türkçe öğretiminde dil ihtiyaç analizi: Bosna-

Hersek örneği / The language needs analysis in teaching 

Turkish to foreigners: An example of Bosnia Herzegovina 
Yazar:ÖNDER ÇANGAL 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NİHAL ÇALIŞKAN 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Bosna-Hersek = Bosnia-Herzegovina ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Kültür merkezleri = Cultural centers ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar 

= Foreigners ; İhtiyaç analizi = Needs analysis  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
127 s.  

 

Bu araştırmada, Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen Bosna-

Hersekli kursiyerlerin Türkçe kurslarına ilişkin dil öğrenme ihtiyaçları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın temel amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenir ihtiyaçlarının 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-ozYyhcrjNXdI4Rqy773u3_DWXj4LMD60JofwkTekG-u
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belirlenmesi; bu ihtiyaçların yaş, cinsiyet, eğitim gibi değişkenler karşısında farklılık gösterip 

göstermediğinin tespit edilmesidir. Araştırma, Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi 

bünyesinde düzenlenen Türkçe kurslarında yapılmıştır. Çalışmada veri toplamak için Iwai ve 

diğerlerinin (1998) "Japanese language needs analysis" isimli çalışmalarında kullandıkları 

anketten Türkçeye uyarlanan ve iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Ankete son şekli 

verilmeden önce Foynitsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen 17 kursiyer 

ile pilot uygulama yapılmış, tez danışmanı ve uzmanların görüşleri alınarak anket yeniden 

düzenlenmiştir.Araştırmanın evreni; Bosna-Hersek'teki 2 merkez ve 286 kursiyer olarak 

belirlenmiş, örneklem olarak 2 merkezden Saraybosna'ya ve 286 kursiyerden 168'ine 

ulaşılmıştır. Uygulama sonunda anket verileri Türkçeye çevrilmiş, daha sonra bilgisayar 

ortamına aktarılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 21 (Statistic Package For Social 

Science) programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve 

varyans analizi için f testi kullanılmıştır.İhtiyaç analizi ölçeğine göre Saraybosna YETKM?de 

Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları "ticaret yapma, eğitim ve iş imkânı, 

bireysel ilgi ve ihtiyaçlar ile sınıf içi iletişim kurma" olmak üzere dört alt boyutta kendini 

göstermiştir. Özellikle Ticaret yapma ihtiyacı kursiyerlerde ön plana çıkmaktadır. Bireysel 

İlgi ve İhtiyaçlar boyutunda Bosna-Hersek'teki erkeklerin Türkçe Öğrenme İhtiyacının 

kadınlara göre daha fazla olduğu, kursiyerlerin yaşları arttıkça Eğitim ve İş İmkânı için 

Türkçe öğrenme ihtiyaçlarının önem kazandığı; buna karşılık kursiyerlerin Türkçe öğrenme 

ihtiyaçları ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar 

Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil ?htiyaç Analizi, BosnaHersek, Yunus Emre 

Türk Kültür Merkezi.  
 

This study aims to analyze the language needs of the Bosnia Herzegovinian students learning 

Turkish in Sarajevo Yunus Emre Turkish Culture Center. The main scope of the tehesis is to 

describe language needs of Turkish learners at different course levels, and to analyze these 

language needs according to age, sex and educational background variables. The study was 

carried out on the basis of Turkish courses organized by Sarajevo Yunus Emre Turkish 

Culture Center. The data was collected using a questionnaire adapted from Iwai et al?s (1998) 

Japanese language needs analysis. The questionnaire consisted of two parts. The first part 

was devoted to gather background knowledges, and the second part contained language need-

related questions. Before administring the questionnaire a pilot study was carried out with 17 

participants in Foynitsa Yunus Emre Turkish Culture Center.At the time this study was 

planned there were 286 students in Foynitsa and Bosnia-Herzegovina Yunus Emre Turkish 

Cultural Centers. The Bosnia-Herzegovina Yunus Emre Turkish Cultural Center was the 

sample of this study with its 168 students. The data gathered form the questionnaire was first 

transtleted into Turkish, and then computerized. SPSS 21 (Statistical Package for Social 

Science) was used to analyze the data. Percentage, arithmetic mean, t-test and f-test for 

variance analysis were used to analyze the language needs of participants.According to the 

needs analysis questionnaire, the language needs of the students learning Turkish in Sarajevo 

Yunus Emre Turkish Culture Center were divided into four sub-dimensions including 

?merchandising, education and business opportunity, individual interests and needs and 

communication inside class?. Especially, the need of merchandising was important for the 

students. For the dimension of individual interests and needs, it was found out that males in 

Bosnia Herzegovina needed learning Turkish more than females did, and that the older the 

students get, the more they needed learning Turkish for Education and Business Opportunity. 

It was also figured out that there was no significant relation between the language needs and 

educational background of participants. Key Words: Teaching Turkish to Foreigners, 

Language Need Analysis, Bosnia Herzegovina, Yunus Emre Turkish Culture Center 
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Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler 

çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi: Sait Faik Abasıyanık, 

Meserret Oteli / A simplification study within the framework of 

textlinguistics: Sait Faik Abasıyanık, "Meserret Oteli" 
Yazar:HANDE BAKAN 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SILA AY 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Dilbilim Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili 

ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Abasıyanık, Sait Faik = Abasıyanık, Sait Faik ; Edebi 

metinler = Literary texts ; Meserret Oteli = Meserret Hotel ; 

Metin dilbilim = Text linguistics ; Metin inceleme = Text 

examination ; Okuma-anlama becerisi = Reading-

comprehending skill ; Sadeleştirme = Simplification ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe metinler = Turkish texts ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2012 
335 s.  

 

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 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-Arrz9a8D4qglR6rluaQTVMhBVSxLP1HAz2DPnDWwjQVh
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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. 

 
 

293187  

 

Yabancılara Türkçe öğretiminde eğitici oyunlarla dil 

becerilerinin geliştirilmesi / Improving language skills 

through educational games in teaching Turkish to foreigners 
Yazar:SEHER ESRA KILIÇ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ASİYE DUMAN 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

İlköğretim Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Öğretmenliği Bilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Oyunla öğretim = Teaching with game ; 

Oyunlar = Games ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Öğretim = Teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2012 
157 s.  

 

Yabancı dil öğreniminde amaç, bireyin tercih ettiği dilin kurallarını öğrenerek o dili doğru bir 

şekilde kullanmasıdır. Dili kullanmak da temel dil becerilerini kazanmakla mümkündür. Dil 

öğreniminde sözcük dağarcığının genişliği, belli cümle kalıplarının bilinmesi çok önemli olsa 

da birey kendini yazılı ve sözlü ifade edemiyorsa, iletişim becerilerini geliştirememişse 

bunları bilmek çok da değer taşımaz. Dile hâkim olabilmek için dil becerilerinin eşit şekilde 

geliştirilmiş olması gerekmektedir. 
Yabancı dil öğretiminin etkili ve kalıcı olabilmesi için öğretmenin çağdaş öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanması gerekir. Çünkü her öğrencinin farklı öğrenme stratejisi olabilir. Bu 

nedenle öğretmen tüm öğrencilere hitap edebilecek yöntemler, teknikler kullanmalıdır. 

Eğitici oyunlarla öğretimde tüm öğrenciler etkindir. Eğitici oyunlar, öğrenilen dilin yaparak 

ve yaşayarak öğrenilmesini sağlar. Amaçlara uygun olarak düzenlenen ve seçilen eğitici 

oyunları derslerde kullanmak, öğrenilen yabancı dilde pratik yapmak demektir. Böylece 

öğrenilen yabancı dil, pekiştirilerek kalıcı hâle gelir. Yabancılara Türkçe öğretim programları 

ve ders kitapları hazırlanırken içerikte yer verilecek eğitici oyunlar ile hedeflenen başarıya 

daha çabuk ulaşılacak, dersler daha etkili ve verimli hâle gelecektir. 
Betimsel araştırma modeli kullanılan bu çalışmada, Türkçe öğrenen yabancıların temel 

seviyede (A1-A2) dil becerilerini kolay, kalıcı ve eğlenceli olarak geliştirmede 

kullanılabilecek eğitici oyun örnekleri sunulmuştur. Bu oyunlar, Avrupa Dil Gelişim Dosyası 

çerçevesinde dinleme, konuşma (sözlü anlatım, karşılıklı konuşma), yazma ve okuma 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGkdX42MYQ5xI-fVkHZ_uO19brfhMMkXXtN66fJlLscJB
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becerilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenmiştir. Çalışmamızda önce eğitici oyun ve eğitici 

oyunun dil öğretiminde kullanılmasına yer verilmiş, daha sonra Avrupa Dil Politikası 

incelenmiş, ardından da dil becerileri tek tek ele alınarak dil becerilerine yönelik temel 

seviyede (A1-A2) eğitici oyun örnekleri sunulmuştur. 
Çalışmada yöntem olarak literatür taraması seçilmiş, dil öğretiminde eğitici oyunların 

kullanımıyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiş ve uzman görüşleri alınarak Avrupa 

Dil Gelişim Dosyası'ndaki yeterliklere ve dil becerilerine uygun bir şekilde bazı eğitici 

oyunlar yabancılara Türkçe öğretimine uyarlanmış, bazıları da özgün olarak hazırlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Oyun, eğitici oyun, Avrupa Dil Gelişim Politikası, dil becerileri.  
 

The goal in learning a foreign language is to use the language that the individual chose in a 

proper manner after learning the rules governing that language. Using a language is possible 

after learning basic language skills. These skills are listening, speaking, reading and writing. 

Even though the richness of word treasure and knowing some expression forms are very 

important, these will prove useless if the person is unable to use this knowledge in writing 

and orally and if the person has not improved his/her communication skills. In order for a 

person to have control over the language, she or he needs to have improved his/her language 

skills equally. 

In order to provide efficiency and permanency of foreign language teaching, the teacher must 

use modern teaching methods and techniques. Because, each student may have different 

kinds of learning strategies. For this reason, the teacher needs to use methods and techniques 

which would appeal to all students. Teaching through educational games includes activities 

where all of the students can be active. These games help the students to learn the language 

by experiencing and practicing. Including educational games that are chosen and organized in 

parallel with the objectives, means making practice in the target language. In this way, the 

individual who has learned the language will internalize it. With the educational games 

incorporated into preparation of education programs and course books for teaching Turkish to 

foreigners, the success will rise and the lessons will be more efficient and affective. 

 Using the descriptive model of this research, sample educational games are prepared which 

can be used in improving Turkish learners? language skills at basic level (A1-A2) in an 

enjoyable, easy and lasting way. These games are organized one by one for listening, 

speaking (spoken production, spoken interaction), writing and reading skills within the 

framework of European Language Portfolio. In this study, firstly, educational games and their 

usage in the learning of the language take a part. Then, by inspecting European Language 

Portfolio, all language skills are examined and language skill games are presented in a 

fundamental level (A1-A2). . 

 In the study, literature review method has been adopted, and local and foreign sources have 

been examined in case of teaching of language usage in the games and then educational 

games have been prepared after getting experts? opinions. European Language Portfolio 

criteria is adapted for language proficiency and language skills to teach to the foreigners. 

Some of the games are prepared to the Turkish equivalances, some of them are prepared 

original. 

Keywords: Game, educational game, European Language Policy, language skills. 
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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 
Yazar:YUSUF SÜLÜKÇÜ 

Onaylandı 
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Türkçe 
2011 
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Danışman: YRD. DOÇ. DR. KÂZIM KARABÖRK 
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili 

ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Bilgisayar destekli dil eğitimi = Computer assisted 

language education ; Bilgisayar destekli öğretim = Computer 

assisted instruction ; Dil öğretimi = Language teaching ; 

Materyal geliştirme = Material development ; Türkiye Türkçesi 

= Turkey Turkish ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic 

students ; Öğretim = Teaching  
 

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 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. 
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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 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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Danışman: DOÇ. DR. AZİZ KILINÇ 
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and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kelime frekansı = 
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öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancılar = 
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Yüksek 
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Türkçe 
2011 
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Bu çalısma yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite yerleskesi içerisinde bulunan kantin, 

öğrenci isleri, kütüphane, yemekhane, fotokopi ve kırtasiyede ihtiyaç duyacağı kelimeleri ve 

kelime gruplarını belirleme amacı ile yapılmıstır.Sözlü Türkçenin kelime sıklığı ve 

yaygınlığını belirleme çerçevesinde yapılan bu çalısmada evren Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleskesidir. Örneklem olarak kullanılan alanlar ise yerleske 

içerisinde bulunan kantin, kırtasiye, öğrenci isleri, fotokopi, kütüphane ve yemekhanedir. 

Arastırmada örneklem olarak seçilen yerlere farklı gün ve saatlerde ses kayıt cihazı 
yerlestirilmistir. Ses kayıtları bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmistir. Aynı ortamlarda 

doğal isleyise müdahale etmeden doğal gözlemler yapılmıstır. Doğal gözlem sırasında tespit 

edilen kelimeler yine bilgisayar yardımı ile yazıya aktarılmıstır. Bu sayede bir kelime havuzu 

olusturulmustur. Elde edilen veriler daha sonra değisik özelliklerine göre gruplanmıstır. 

Olusturulan tablolar bu özellikler dikkate alınarak olusturulmustur. Kelimeler sadece 

sıklıklarına ve yaygınlıklarına göre gruplanmamıstır. Kantinde öğrenciler tarafından 

kullanılan soru kalıpları, kırtasiye ve fotokopide kullanılan soru kalıpları, yerleske içerisinde 

kullanılan fiiller yapılmıs olan gruplamalardan bazılarıdır. Tespit edilen kelimeler toplam 22 

farklı tabloda çesitli özelliklerine göre gruplara ayrılmıstır. Çalısmanın sonunda ise çalısma 

sonucu elde edilen bilgilere dayanılarak çesitli önerilerde bulunulmustur.  
 

This study has been prepared with the aim of identifying groups of words which needed by 

foreign students in canteen, students office, library, dining hall, photocopy place and 

stationery in the universty campus.The universe of the study which has been prepared in the 

framework of spoken word frequency and prevalence of Turkish language is the education 

campus of the Canakkale 18 Mart University. Stationnery, canteen, photocopy place, student 

office,labrary and dining hall are the fields which are used as a sample. A voice recorder was 

placed in the selected fields as a sample. The voice recording were made in writting on the 

computer. Natural observations were made in the same places without interfering with the 

natural environment. Words detected during the natural observations were written down with 

the help of the computer.The date was grouped according the diffirent characteristics of them. 

They were not groupted only according to their prevalence and frequency. Here are some of 

the groups:Question patterns used in the canteen, question patterns used in the stationery and 

photocopy place, verbs used in the campus. Words are grouped according to various 

characteristics in totaly 22 tables.At the end of the study various suggestions were made 

based on informations obtained from the study 

 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-Ai_seWthmCOhVeFOKd0k6VESOBNbaACS4LWPqvi1peOG
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Yabancılara Türkçe öğretiminin merkezinde okuma metinleri ve yardımcı okuma kitapları 

vardır. Okuma metinleri ve yardımcı okuma kitapları, okuma-anlama becerisi yanı sıra, diğer 

dil becerilerinin de kazandırılmasında temel öneme sahiptir. 
Bu tez çalışmasında, yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili temel bilgiler verilmiş, okuma 

metinleri ve yardımcı okuma kitaplarının yabancılara Türkçe öğretimi için önemi 

belirtilmiştir. Bu alanın en köklü ve sistemli uygulayıcılarından Ankara TÖMER ve Gazi 

TÖMER'in, okuma metinlerinin en iyi örneklerinin bulunduğu ?Yeni HİTİT? ve ?Yabancılar 

İçin Türkçe? ders kitapları incelenmiştir. 
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında tam anlamıyla hazırlanmış yardımcı okuma kitapları 

yoktur. Ancak bu alanda çaba gösterdiği görülen ?Adım Adım Türkçe? öğretim setindeki 

okuma kitapları incelenmiştir. Ayrıca okuma metinleri ve yardımcı okuma kitaplarının 

yeterliliği ile ilgili Ankara TÖMER ve Gazi TÖMER'deki Türkçe öğrenen yabancı 

öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. 
Yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl daha faydalı okuma metinleri oluşturulabileceği, 

yardımcı okuma kitaplarının mutlaka oluşturulması gereği ve taşıması gereken niteliklerin 

bulunduğu bu tezin, yabancılara Türkçe öğretimi alanına faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, okuma metinleri, yardımcı okuma kitapları. 
  
 

There are reading texts and supplementary reading books at the head offices of teaching 

Turkish to foreigners. Reading texts and supplementary reading books has the major 

importance in accomplishing reading-understanding as well as other language skills. 

On this thesis, the basic information on teaching Turkish to foreigners is given; the 

importance of reading texts and supplementary reading books in the education of teaching 

Turkish to foreigners is specified. The most prominent and systematic institutions on this 

sector are TÖMER Ankara and TÖMER Gazi?s ?Yeni HİTİT? and ?Yabancılar İçin Türkçe? 

textbooks which has the collection of the best examples of the reading texts has been 

analyzed. 
There are no thoroughly prepared supplementary reading books fort he education of 

foreigners learning Turkish. There has been a survey on reading books of the educational 

teaching set ?Adım Adım Türkçe? who has been working on this sector. Furthermore, there 

has been a poll amongst the students learning Turkish at Ankara TÖMER and Gazi TÖMER 

on the satisfaction of the reading texts and supplementary reading books. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXgIld0glbOjQEVu3nCHvx1huIyE1KnSnrpOqmyEAhIIZ
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This thesis which is about the preparation of more useful reading texts, the need to issue 

supplementary reading books is a must fort he foreigners learning Turkish will help the 

foreigners in this regard. 

Key words: Teaching Turkish to foreigners, reading texts, supplementary books 
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Günümüz dünyasında uluslararası arenadaki rolünün ve öneminin artmasıyla Türkiye'ye olan 

yabancı ilgisi büyük ölçekli bir Rönesans yaşamaktadır. Bu ilgi politik ve ekonomik alanda 

olduğu kadar sosyal alanı oluşturan ülkenin kültürünün temel yapı taşı mahiyetinde olan dile 

de yoğun bir biçimde yönelmiştir. Bugün artık gerek Türkiye'de üniversiteler düzeyinde ve 

özel dil kurslarında gerekse dünyanın pek çok yerinde bulunan Türk okulları ve Türk kültür 

merkezlerinde ve uluslar arası prestijli pek çok üniversitede Türkçe yabancı dil olarak 

öğretilmektedir ve de Türkçe üzerine uluslar arası olimpiyatlar düzenlenmektedir. Ancak 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yeni bir fenomen değildir ve yoğun bir tarihi geçmişe 

sahiptir. Bu yoğunluğun en fazla Batıda Sanayi devrimiyle birlikte 19. yüzyılda yaşandığı 

görülmektedir. Osmanlı Devletinde gerek diplomat gerekse gezgin olarak bulunmuş pek çok 

batılı Oryantalist Türk Dili üzerine çeşitli kitaplar yazmışlardır. Ve bu kitapların amacı bu 

egzotik dili, Avrupalı meraklısına öğretmek olmuştur. Bu kitaplar arasında yabancı dil 

öğretim yöntem ve teknikleri açısından en kapsamlısı ve bir anlamda en yenilikçisi, bir 

İngiliz diplomat ve oryantalisti William Burckhardt Barker tarafından 1854'te yazılmış olan 

?A Reading Book of Turkish with a Grammar and Vocabulary? adlı çalışma olmuştur. 

Kendini çağdaşlarından ayıran özellikleri dolayısıyla bu tez çalışmasına konu edilmiş olan 

kitabın 19. yüzyılda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi çalışmalarına ayna tutacağı 

düşünülmüştür. Nitekim söz konusu kitabın dilbilgisi, yazma (kompozisyon), telaffuz, okuma 

metinleri ve sözlük bölümlerinin detaylı bir biçimde incelenmiş olduğu bu tez çalışmasının 

19. yüzyılda yabancı dil öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda ilgili 

literatüre önemli bir katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.  
 

In today?s world, the foreign interest towards Turkey is experiencing a large-scale 

renaissance due to its ever-increasing role and importance in the international arena. This 

interest has intensively been directed to the language, which is the main building-block of the 

country?s culture forming the social domain, as much as it is in the political and economical 

domains. Now, Turkish is taught as a foreign language not only at the universities and private 

language schools in Turkey, but also at the Turkish schools and cultural centers and many 

prestigious international universities around the world. Moreover, international Language 

Olympiads for Turkish Language are now held. However, the teaching of Turkish as a 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-Aneh10AxZbnrGsqtNhNfGQy7HWifnDXYARZVDUcJ7Lbs
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foreign language is not a brand-new phenomenon and has a rich historical background. It is 

clear that this richness was mostly experienced in the 19th century together with the 

Industrial Revolution in the West. Many western orientalists that had been to the Ottoman 

Empire as both diplomats and travelers wrote many works on the Turkish language. And the 

aim of these books were to teach this exotic language to its European fanciers. Among these 

books, the most comprehensive and, in a sense, the most innovative one in terms of the 

foreign language teaching methods and techniques was ?A Reading Book of Turkish with a 

Grammar and Vocabulary? wrote by an English diplomat and orientalist William. B. Barker 

in 1854. It is thought that this book, which has been chosen as the subject of this study due to 

the characteristics that distinguish it from its contemporaries, will mirror the studies of 

teaching of Turkish as a foreign language in the 19th century. So, it is predicted that this 

study, in which the grammar, writing (composition), pronunciation, reading texts and 

vocabulary parts of the book in question have been analyzed in detail, will make an important 

contribution to the relevant literature in terms of the subjects of foreign language teaching 

and teaching of Turkish as a foreign language in the 19th century. 
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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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AkaBNvmZ66Vi1q-xBYw4G7vOo8ni_gkRnSPMkAkWIsr3
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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. 
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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Beden dilinin yabancılara Türkçe öğretimi üzerinde etkisini araştırdığımız bu çalışmada 

amacımız beden dilini aktif olarak kullanarak kelime öğretimi yapmaktır. Bu süreç esnasında 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXm3gtFyk362QiRRALB-1NgnbhyUA2wtYP1w-lIQAV_-9
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öğrenci üzerinde kültürel bir beden dili farkındalığı oluşturmayı ve öğretmen açısından ise 

derse karşı öğrenciyi olumlu motive edebilmek amacıyla öğretmenin beden diline dikkat 

çekmeyi amaçladık. 
Çalışmamızın başında, çalışmamızı yapmamızın gerekçelerini ortaya koyan problem durumu, 

araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, araştırmanın yöntemi, varsayımlar, kapsam ve 

sınırlılıklar, veri toplama teknikleri, toplanan verilerin analizi ile ilgili araştırmalar 

açıklanmıştır. 
Çalışmamızın kavramsal çerçevesinde ise beden dilinin ne olduğu, önemi ve özelliklerinden 

bahsedildikten sonra beden dilinin yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl kullanılacağı 

konusuna değinilmiştir. 
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi almadan önce Türkçe 

hazırlık eğitimi gören yabancı öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Önce biri deney grubu 

diğeri kontrol grubu olmak üzere on beşer kişilik iki sınıf seçilmiş ve uygulama bu iki sınıf 

üzerinde yapılmıştır. Bu iki sınıfa ön test-son test yöntemiyle dönem başında ve dönem 

sonunda test uygulanmış ve sonuçları SPSS yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmamızın 

sonucunda beden diliyle kelime öğretimi yapılan sınıfın klasik yöntemle kelime öğretimi 

yapılan sınıfa göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 
  
 

Our aim on this research that we have studied on the effect of body language on teaching 

Turkish language to foreign is to teach vocabulary by using body language actively. We have 

intended to create a cultural body language understanding for students and to take attention to 

the body language of the teacher in order to motivate students for the lesson. In the beginning 

of this research, the problem that explains why we have studied on this subject , the sentence 

of problem, sub problems, aim of the research , importance of the research, method of the 

research , hypothesis, extents and limits, data gathering techniques, researches about data 

analysing, have been explained. 

In the conceptual framework of our research, we have mentioned that what the body language 

is its importance and features. Then we have also dealt with how body language can be used 

for teaching Turkish to foreigners. This study has been carried on foreign preparatory 

students who study on Turkish language in Faculty of Theology in Uludağ Unıversity. 

Firstly, we have chosen two groups of fifteen students -one of them is testing group and the 

other is control group-. And the research has been carried on these two groups. 

These two groups have been tested in the beginning and at the end of the term. And the 

results have been analysed with SPSS method. At the end of this research, we have observed 

that the group we have teached vocabulary by using body language has been more successful 

than the other group we have teached vocabulary by using classical method. 
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Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching  
 

Bu araştırmanın amacı, Kıpçak dönemi eserlerini Türkçe öğretim yöntemleri açısından 

incelemek, söz konusu eserlerin yabancılara Türkçe öğretimindeki yeri ve önemini 

belirlemek ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır. 
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

İncelemeye konu olan eserler analiz edilmiş ve elde edilen bulgular arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
Araştırmada 13 ve 16. yüzyıllar arası Kıpçak döneminde yabancılara Türkçe öğretimi 

amacıyla yazılmış dil bilgisi kitapları ve sözlükler ele alınmıştır. Bu kapsamda Et-Tuhfetü'z-

Zekiyye fi'l-Lügati't-Türkiyye, Kitâbü'l-İdrâk li-Lisâni'l-Etrâk, El-Kavânînü'l-Külliyye li-

Zabti'l-Lügati't-Türkiyye, Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ed-

Dürretü'l-Mudiyye fi'l-Lügati't-Türkiyye, Kitab-ı Bulgatü'l-Müştâk fî Lûgati't-Türk ve'l-

Kıfçak ve Codex Comanicus adlı eserler incelenmiştir. Eserlerde kullanılan ?yabancılara 

Türkçe öğretim yöntemleri?, ?yabancılara Türkçe öğretimi ilkeleri?, ?sözcük öğretimi?, ?dil 

bilgisi öğretimi? ve ?Türkçe öğretimiyle ilgili kavram işaretleri? belirlenmiş ve eserlerde 

kullanılan Türkçe öğretimi yöntem ve teknikleri günümüzde yabancılara Türkçe öğretimi 

konusunda kullanılan yöntem ve tekniklerle karşılaştırılmıştır. 
Kıpçak döneminde yazılan yabancılara Türkçe öğretimi kitapları ile günümüzde yazılan 

kitaplar benzer özellikler arz etse de oldukça farklıdır. İncelenen eserler kendi dönemleri 

içerisinde değerlendirildiğinde o dönem için oldukça önemli eserler olarak kabul edilebilir. 

Anılan eserlerin modern dil öğretim yöntem ve teknikleri bakımından eksiklikleri olmasına 

rağmen bunlar yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili hazırlanan ilk eserler arasında yer 

almaları bakımından önemlidir. O dönemlerde yazılan tüm dil öğretimi eserlerinde olduğu 

gibi bu eserlerde de dil bilgisi - çeviri yönteminin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Kıpçak dönemi eserleri, Yabancılara Türkçe öğretimi, Yabancılara 

Türkçe öğretimi tarihi. 
  
 

The aim of this study is to examine the works of the Kipchak era in terms of Turkish teaching 

methods, to determine the place and importance of these works at Turkish teaching to 

foreigners, and to contribute to the studies in this area. 

Document examination method of qualitative research patterns was used in this study. The 

works of interest were analyzed and the relationship between the findings was examined. 

The grammar books and dictionaries, which were written to teach foreigners Turkish in the 

Kipchak era between 13 and 16 centuries, were discussed in the research. In this context, the 

works which were examined were called as Et-Tuhfetü?z-Zekiyye fi?l-Lügati?t-Türkiyye, 

Kitâbü?l-İdrâk li-Lisâni?l-Etrâk, El-Kavânînü?l-Külliyye li-Zabti?l-Lügati?t-Türkiyye, Kitâb-

ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Ed-Dürretü?l-Mudiyye fi?l-Lügati?t-

Türkiyye, Kitab-ı Bulgatü?l-Müştâk fî Lûgati?t-Türk ve?l-Kıfçak, Codex Comanicus. 
?Turkish teaching methods?, ?Turkish teaching principles?, ?word teaching?, ?grammar 

teaching? and ?the concept signs of Turkish teaching? which were used in the works were 

determined; and Turkish teaching methods and techniques used in the works were compared 

with Turkish teaching to foreigners methods and techniques used today. 

Although the books of Turkish teaching to foreigners written in Kipchak era have similar 

features with the books written today, they are also quite different. When the works were 

evaluated in its own era, they could be considered as quite important works. Although the 

aforementioned works have shortcomings in terms of modern language teaching methods and 

techniques, those are located between the first works which were prepared for Turkish 

teaching to foreigners. As all language teaching works written at that time, The grammar - 
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translation method was used predominantly in these works. 

Key Words: The works of Kipchak era, Turkish teaching to foreigners, The history of 

Turkish teaching to foreigners. 
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Her an gelişen ve değişen teknolojiye paralel olarak, insanlar ve dolayısıyla toplumlar 

arasındaki iletişim de gelişmektedir. Toplumların birbirlerine olan ihtiyaçları her geçen gün 

biraz daha artmakta, insanlara ve toplumlara ait yaşam biçimleri arasındaki belirgin farklar 

giderek kapanmaya başlamaktadır. İletişimin çok hızlı bir şekilde gelişmesi, dil öğrenme 

ihtiyacını da etkilemiş ve her toplumdan insanın farklı dillere olan ilgisini artırmıştır. 

Küreselleşen dünyada kültürler arası iletişimin sağlanmasında dil öğretiminin önemi 

yadsınamaz bir gerçektir. Hiç şüphesiz tüm bunlar yabancı dil öğretimini zorunlu 

kılmaktadır. Dil ve kültür ilişkisi düşünüldüğünde farklı kültürlere ait bir dilin öğrenilmesi 

aşamasında birçok zorlukla karşılaşıldığı görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde, karşılaşılan zorluklardan biri de edatların öğrenimi ve öğretilmesidir. Bu tez 

çalışmasında Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında seri olarak hazırlanmış 

yedi eserde son çekim edatları ele alınmıştır. 
Edatların(ilgeçlerin), öngörülen düzeylere uygun olup olmadıkları irdelenerek 

değerlendirilmiştir.  
 

Parallel to gradually developing and changing technology, communication between people 

and communities has also been improving . The dependence of societies upon each other has 

been increasing gradually and the remarkable differences between various lifestyles have 

started to vanish. The needs of the communities in regard to each other has been increasing as 

time goes by and the significant differences between people?s lifestyle and communities has 

begun to close day by day. The rapid development of communication has effected on 

language learning needs and increasing of people?s interest in foreign languages, which 

consequently increased the interest of people from each community to foreign languages. The 

importance of language teaching is an undeniable fact in order to provide intercultural 

communication in a globalized world. There is no doubt about the fact that this requires 

foreign language teaching. Many difficulties have been encountered during the process of 

learning the language of other cultures, when the relationship between language and culture is 

taken into consideration. One of the difficulties encountered in teaching Turkish as a foreign 

language is learning and teaching prepositions. This thesis focuses on prepositions in 

teaching Turkish as a foreign language. A series of seven books prepared in the field of 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AtXXffwxh-pRAyD2khg8b7cIooUflvNfDLyhJUTH2kAl
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teaching Turkish as a foreign language are covered in this thesis. The accordance of taught 

prepositions and prescribed levels have been evaluated in depth 
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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 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPK2Zl0CEzDdm5sLAS1qJwNvBZqxAJ7rYE7TeLg471_tv
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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. 
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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" 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPGsdnvWdB9M_mTc-XjxlfZTM6e3oya7BmuKk142LBWgM
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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. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı öğrenciler, Türk dil yeterlilik düzeyi, Avrupa Ortak Referans 

Dilleri 
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Dizin:Atasözleri = Proverbs ; Avrupa Dil Gelişim Dosyası = 

European Language Development Folders ; Deyimler = Idioms 

; Dil öğretimi = Language teaching ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = 

Teaching  
 

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 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. 
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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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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 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CwVIqqBuz1VkysVpueogAV4gTTZTbNtXvYfN02GtIxPyeWQvM6gr--5IWp1h-3Ch
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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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Turkish Language and 

Literature 
Dizin:Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğretim yöntemleri 

= Teaching methods  
 

ÖZET * * Yabancı dil öğretimi günümüzde her ülkenin önem verdiği bir konudur. Özellikle 

gelişmiş ülkeler dillerini öğretmek için çok büyük yatırımlar yapmakta ve çaba 

harcamaktadırlar Bunun için de çeşitli kuruluşlar aracılığıyla dil kursları düzenleyerek kendi 

dillerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlarlar. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi aslında 

çok eski tarihe dayanmaktadır. Ancak sonraları bu öğretim başladığı gibi devam 

ettirilememiştir. İlk zamanlar yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimi konusunda - Araplar ve 

Farslar için- kitaplar yazılmıştır. Ne var ki uzun zaman Türkçe'ye gereken önem 

verilmemiştir. Sarayda, medresede Arapça ve Farca Türkçe'nin yerini almış, 18. yy 'den sonra 

Fransa ile olan ilişkilerden dolayı Fransızca'nın öğretimine önem verilmiştir 20. yy'nin 

başında Almanca, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise İngilizce en çok öğrenilen ve öğretilen dil 

olmuştur. Günümüzde milyonlarca insan Türkiye'de İngilizce öğreni yor ve öğretiyor. Yüz 

elli yılı aşkın süredir yabancılar ülkemizde kendi okullarını kurmuşlar ve dillerini öğretmeye 

çalışmışlardır. Ne var ki Türkçe'nin geliştirilmesi ve yabancı dil olarak öğretilmesi için- 

birkaç gönüllü kuruluş ve kişi dışında- kayda değer bir çaba gösterilmemiştir. Ancak geç de 

olsa ilgili kamu kuruluşları bunun farkına varmıştır. 1960'lı yıllardan sonra yeniden 

Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi konusunda gerek yabancı gerekse Türk yazar ve bilim 

adamları tarafından eserler üretilmiştir. Sunulan bu tezin ilk iki bölümünde, tezin araştırma 

konusu ve amacı belirtilmiş, daha sonra da Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi konusunda 

şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümden onuncu 

bölüme kadar belli başlı yabancı dil öğretim metotları açıklanmış ve bu metotlardan yedisi 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. On birinci ve on ikinci bölümde Türkçe'yi yabancı dil 

olarak öğretmek amacıyla yazılan eserlerden, beş seçilmiş eser, " Klaus Liebe- 

Harkort'un..Türkisch för Deutsche", Margerete I.- Ersen Rasch'm "Türkisch für Sie", 

Mansure Güre'nin "Türkisch im Deutschen Sprachgebiet ", Hikmet Sebüktekin 'in " Turkish 

for Foreigners ", Mehmet Hengirmen 'in " Türkçe Öğreniyoruz I-II-JII" gerek dilbilgisi, gerek 

içerik, gerekse metot bakımından incelenmiştir. İçerik açısından incelerken kitabın okuma 

parçalarıyla alıştırmalarında geçen isim, fiil, sıfat, atasözü ve deyimler bulunarak kitapta 

kullanılan söz varlığının sözcük türleri itibarıyla envanteri çıkarılmıştır. Her bir eserin 

envanteri karşılaştırılarak aynı anlama gelen fıilllel sıfatlar, atasözleri ve'deyimler tespit 

edilmiş ve yüzde değerler olarak gösterilmeye çalışılmıştır! 
İH Aynı şekilde dilbilgisi bölümünde da yine her kitabı oluşturan dilbilgisi konulan, 

^konuların önceliği ve dil öğretim yöntemleri bakımından ele alınarak tek tek karşılaştırılarak 

eleştirel biçimde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Türkçe'nin yabancı dil eğitim-öğretim 

metodu bulunmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda sonuca ulaşabilmek için eserler birbirleriyle 

karşılaştırılmış, kullanılan yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanları tartışılmıştır. On üçüncü 

bölümde ise bu eserlerin ne şekilde daha iyi sıralanacağı ve konuların öncelikleri konusunda 

öneriler getirilmiştir. On dördüncü bölüm olan sonuç kısmında ise genel bir özet verilmiş, her 

parçada en çok kullanılan sözcük türleri tekrar çıkarılmış, bunların yüzde olarak sıklık 

oranları, en fazla sözcük kullanan yazar gibi bilgiler istatistiksel değerlerle gösterilmeye 

çalışılmıştır. 
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IV ZUSAMMENFASSUNG Das Lehren einer Fremdsprachen ist heute ein wichtiges Thema, 

dem aile Lander grossen Wert beimessen. Besonders die entwickelten Staaten investieren viel 

Mühe und Geld in die Lehre ihrer Sprachen und eröffnen mittels verschiedener Institutionen 

im Ausland Sprachkurse, um ihre Sprachen zu verbreiten. Bestrebungen für die Verbreitung 

des Turkischen als Fremdsprache haben eine lange Vergangenheit. Allerdings gingen diese 

Bestrebungen spâter zuriick. Zu Beginn wurden Werke wie " Türkisch fur Auslânder" 

besonders fur Araber und Perser herausgegeben. Eine lange Zeit hat man jedoch keinen Wert 

auf Türkisch gelegt. Am Hof und in den Schulen (Medressen) wurde das Türkische vom 

Arabischen und Persischen verdrângt. Ab dem 18. Jh. lehrte man in den Schulen Französisch, 

am Anfang des 20. Jahrhunderts Deutsch. Nach dem 2. Weltkrieg begann der weltweite 

Einfluss des Englischen. Heute lernen Millionen von Menschen in der Türkei vor allem 

Englisch. Seit der 2. Hâlfte des 19. Jahrhunderts haben Auslânder ihre Schulen in der Türkei 

eingerichtet und lehren ihre Sprache als Fremdsprache. Allerdings gab es von türkischer Seite 

nur wenige Bemühungen- von einigen freiwilligen Institutionen und Personen abgesehen- für 

die Entwicklung und Lehre des Turkischen als Fremdsprache. Wenn auch spât, so wurde 

dieser Mangel schliesslich von den öffentlichen Institutionen bemerkt. Hauptsâchlich ab den 

60er Jahren begannen sowohl auslândische als auch türkische Autoren und 

Sprachwissenschaftler Werke fur den Bereich "Türkisch als Fremdsprache" zu verfassen. in 

der vorliegenden Arbeit wird in den ersten beiden Teilen der Gegenstand und das Ziel 

bestimmt und Überblick über die bisherigen Arbeiten hinsichtlich des Turkischen als 

Fremdsprache vorangeschickt. Vom 3. bis zum 10. Teil der vorliegenden arbeit werden 

verschiedene Lehrmethoden für Fremdsprachen erlâutert und sieben von diesen Methoden 

miteinander verglichen. im 11. und 12. Teil werden 5 ausgewahlte Lehrwerke, die das 

Türkische als Fremdsprache behandeln und hinsichtlich des Inhalts, der Grammatik und der 

Methode untersucht. Aus der Sicht des Inhalts wurden die Wortarten, die in den einzelnen 

Kapiteln auftreten, der Reihe nach (Substantiv- Adjektiv- Redewendung und Sprichwort) in 

Form eines Inventars dargestellt. Dabei wurden aufgrund der Grammatikprogression die 

Themenkataloge der einzelnen Kapitel erstellt und hinsichtlich der Methodik die jeweiligen 

Lehrbmethoden kritisch behandelt. Im 13. Teil wurden Vorschlâge zur Verbesserung der 

Progression der ausgewahlten 5 Lehrwerke vorgebracht. Dem folgte eine Zusammenfassung 

im 14. Teil. In diesem Teil wurde 
die Liste der âhnlichen Wortarten, die prozentuale Verteilung der gleichen Wortarten in den 

einzelnen Kapiteln, und welcher Autor den gröBten Wortschatz in seinem Lehrwerk 

angewendet hat, mit Hilfe von Statistiken dargestellt. 
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eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yazma becerisi = Writing skills ; 

Yazma dersi = Writing classes ; Yazma öğretimi = 

Writing training  
 

Bu araştırmanın amacı, süreç temelli yazma yaklaşımlarından 4+1 Planlı Yazma ve 

Değerlendirme Modelinin B2 seviyesi ve üzerinde bulunan uluslararası öğrencilerin yazılı 

anlatım becerilerini geliştirmedeki etkisini ve öğretim sürecine ilişkin öğrenci görüşlerini 

belirlemektir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma 

araştırma yöntemlerinden gömülü (içe yerleşik) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Deney 

önce, sıra ve sonrasında nitel anket, odak grup görüşmeleri, gözlem, araştırmacı ve öğrenci 

günlüğü, yarı yapılandırılmış bireysel görüşme teknikleri aracılığıyla nitel veri toplanmıştır. 

Araştırmanın nicel boyutunda ise 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin uluslararası 

öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmedeki etkisini tespit etmek için, ön test-son 

test kontrol gruplu deneysel desene başvurulmuştur. Araştırma bir karma yöntem araştırması 

olduğu için evren belirleme yoluna gidilmemiş; bunun yerine uygun ve ölçüt örnekleme 

yöntemleriyle çalışma grupları belirlenmiştir. Ankara'da bulunan iki farklı üniversiteye bağlı 

Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde öğrenim gören 35 uluslararası 

öğrenciyle deney öncesinde nitel anket ve odak grup görüşmeleriyle veri toplanmış ve 

uluslararası öğrencilerin en çok zorlandıkları dil becerilerinden birinin yazma becerisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 8 hafta boyunca 36 öğrenciyle gerçekleştirilen deneysel sürecin 

sonucunda ise 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeline uygun öğretimin deney 

grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini anlamlı fark yaratacak düzeyde geliştirdiği 

görülmüştür. Deney sonrasında deney grubunda bulunan 18 öğrencinin sürece ilişkin 

görüşleri alınmış ve sürecin güçlü yönlerine ilişkin öğrenci görüşlerinin fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sürecine, yazma 

öğretimine ve daha sonra yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.  
 

The purpose of this study was to determine the impact of 4+1 Planned Writing and 

Evaluation Model, one of the process-based writing approaches, on developing B2 level and 

above international students' writing skills and opinions of students about the teaching 

process. The study employed a mixed-methods approach, which involves the grounded 

research method with both qualitative and quantitative methods. Qualitative data was 

gathered through qualitative survey, focus group interviews, observation, researcher and 

student journals and semi structured individual interviews at pre, while and post stages of the 

experiment. As for the quantitative dimension, the pre-test post-test control group design was 

used to identify the impact of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model on the 

development of writing skills of the international students. As the mixed research 

methodology was used in this study, it was not preferred to determine a population. Instead, 

sample study groups were designated with convenient and criterion sampling. Before the 

experiment, qualitative survey and focus group interviews were conducted with 35 

international students who were learning Turkish at Turkish Teaching, Research and 

Implementation Centers of two different universities in Ankara city. The data demonstrated 

that writing is one of the most difficult language skills for international students. The 

experimental process, which was executed for 8 weeks with 36 students revealed that writing 

training in accordance with 4+1 Planned Writing and Evaluation Model developed the 

writing skills of students at a statistically significant level. After the experiment, views of 18 

experimental group students were acquired and the findings showed that their views about the 

strong aspects of the process were dominant. In the light of these results, recommendations 

for the future studies were made about the process of teaching Turkish as a foreign language 

as well as teaching writing skills. 
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Bu çalışmanın amacı tarihi ve kültürel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu, uzun dönemler 

Türkçenin öğrenildiği-öğretildiği, ana dili ya da yabancı dil olarak konuşulduğu 

Makedonya/Üsküp'te yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yürütülen çalışmaları 

incelemek, aksayan yönleri, sorunları sebepleri ile beraber ortaya koymaktır. Böylece 

sorunların giderilmesi yönünde, yerinde elde edilen bulgular ışığında çözüm ve önerilerde 

bulunmaktır. Çalışmada, Makedonya/Üsküp'te Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil 

öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Üsküp Yunus 

Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen A1 ve A2 seviyesini tamamlamış 22 öğrenciye yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Bu görüşme formu alanyazında yer alan farklı 

ülke ve bölgelerde yapılmış içerik yönüyle benzeyen çalışmalardan da yararlanarak 3 alan 

uzmanının ve Enstitü merkezinde görev yapan 3 öğretim elemanının/öğretmenin görüşleri 

etrafında oluşturulup son hali verilmiş bir formdur. Görüşme formunda Türkçe öğrenirken 

karşılaşılan sorunları anlamaya yönelik sorular sorulmuş, yapılan görüşmeler sonucunda 

alfabe sorunu, dil yapısından kaynaklı sorunlar, seviyeye uygun sözlük ve okuma kitabı 

olmayışı, mobil öğrenme için uygun içerikte program olmayışı gibi sorunlar tespit edilmiştir. 

Bu sorunların giderilmesi için Üsküp'te faaliyet gösteren üniversitelerin Türkoloji ve Türk 

Dili Edebiyatı bölümlerinin de katkılarıyla hazırlanabilecek sözcüğün anlamını cümle 

içerisinde pekiştirici örnek cümlelerin olduğu Türkçe- iv Makedonca ve Türkçe-Arnavutça 

olarak hazırlanmış seviyeye uygun sözlük ve okuma kitabı yayımlamakla başlanabilir. Mobil 

öğrenmeye uygun dil öğretimi uygulamaları, öğretmenlerin Türkçe öğretimine başlamadan 

önce hedef dil- erek dil arasındaki farklılıkları benimseyerek, ilgili dillerin kültürlerinin 

özelliklerini kavramış olmaları gibi çözüm önerilerine yer verilmiştir.  
 

The aim of this study is to research the ongoing studies on teaching Turkish as a foreign 

language in Macedonia / Skopje where the historical and cultural ties are very strong, the 

Turkish language is learned and taught by the Turkic people in the mother tongue or the 

foreign language spoken, it is put forward. Thus, solutions and suggestions are made in the 

light of the findings obtained in order to solve the problems. The study attempted to identify 

the problems encountered in the language learning process of learners of Turkish as a foreign 

language in Macedonia / Skopje. For this purpose, the Semi-structured interview form of 22 

students who completed Turkish at A1 and A2 level was applied in Skopje Yunus Emre 

Institute. This interview form is a form created around the opinions of 3 field experts and 3 

faculty members / teachers working in the center of the institute, taking advantage of the 

works similar to the contents made in different countries and regions in the field writing. In 

the interview form, questions about the problems encountered while learning Turkish were 

asked and problems such as the alphabet problem, problems caused by the structure of the 

labguage, lack of appropriate dictionary and reading book at level, and lack of program for 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuky7f-aknP-YO3nCkZlnbW_r6hX6J-Q0qZWpM0y6YzkPJ
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mobile learning were found. In order to overcome these problems, it is possible to start by 

publishing appropriate dictionary and reading book in Turkish-Macedonian and vi Turkish-

Albanian language, which is a sample sentence that reinforces the meaning of the word that 

can be prepared by the contributions of the departments of Turkology and Turkish Language 

Literature in universities operating in Skopje. The applications of language teaching suitable 

for mobile learning included suggestions for solutions such as the concept of the 

characteristics of the cultures of the relevant languages by adopting the differences between 

the target language and the language before the teachers started teaching Turkish. 
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Bu çalışmada, blogların yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma becerisine 

etkisi araştırılmıştır. Karma öğrenme modelinin ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu 

çalışmada araştırmacı tarafından öncelikle bir blog sitesi tasarlanmış ve hazırlanan içerik ders 

dışı öğretim malzemesi olarak öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen B2 düzeyinde 24 üniversite öğrencisi ve onlara ders veren öğretim 

elemanları oluşturmuştur. Çalışma öncesinde B2 düzeyi kazanımlarına göre hazırlanmış bir 

okuduğunu anlama testi ön test olarak uygulanarak öğrencilerin okuma becerisi düzeyleri 

belirlenmiştir. Çalışma sonunda ise, blog uygulamasının etkisini belirleyebilmek amacıyla 

okuduğunu anlama testi son test olarak tekrar uygulanmıştır. Ön test ve son test verileri SPSS 

22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin blog kullanımına 

yönelik tutumlarının saptanması amacıyla Blog Tutum Ölçeği uygulanmış ve elde edilen 

veriler nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bloglara yönelik tutumlar ile okuma başarısı 

arasındaki ilişki de çalışma kapsamında araştırılmış, bu amaçla blog tutum ölçeği ve 

okuduğunu anlama testinden elde edilen veriler yine SPSS programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Çalışmada kullanılan bir diğer araştırma yöntemi odak görüşmeleridir ve bloglara 

yönelik olumlu-olumsuz görüş ve önerileri doğrultusunda öğrencilerle ve öğretmenlerle 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere ait ses kayıtları yazıya aktarılarak elde edilen veriler 

araştırmacı tarafından betimsel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Tasarım tabanlı 

araştırma modelinin uygulandığı bu çalışmada, blog içeriğini oluşturmak amacıyla gazete 

haber metinleri kullanılmıştır. Öncelikle öğrencilere haber okuma alışkanlıkları sorulmuş, 
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elde edilen bu veriler blog içeriğinin tasarlanmasında ve uygulama yönteminin 

belirlenmesinde etkili olmuştur. Altı haftalık uygulama sürecini kapsayan bu çalışmada, B2 

düzeyi okuma becerisi kazanımlarına göre belirlenen okuma stratejilerinin öğretimi 

sağlanmış; ardından konuyla bağlantılı olarak hazırlanan etkinlikler uygulanmıştır. Sonuçlar, 

öğrencilerin uygulama sonunda okuma becerisi düzeyleri ve bloglara yönelik tutumlarında 

pozitif yönlü anlamlı bir değişim olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin bloglara yönelik 

tutumları ile okuma başarıları arasında da orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

anlaşılmıştır. Ayrıca, yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler de okuma 

becerisi testi ve blog tutum ölçeğinden elde edilen nicel verilerle tutarlılık göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Web 2.0 araçları, blog, okuma becerisi, 

sınıf dışı etkileşim, tasarım tabanlı araştırma, tutum.  
 

In this study, the effectiveness of blogs on the reading skills of students learning Turkish as a 

foreign language. In the light of the principles of blended learning, a blog was created by the 

researcher and the material was implemented to the students as an out-of-class teaching 

material. The participants of the study were 24 university students who were learning Turkish 

as a foreign language and the instructors teaching them. In order to assess the students' level 

of reading skills, a reading comprehension test, which was prepared according to B2 level 

reading outcomes, was administered as a pretest before the study. At the end of the study, the 

reading comprehension test was administered as a posttest to investigate the effect of the blog 

experiment. Data obtained from the pretest and posttest were analyzed using SPSS 22.0. In 

the study, a Blog Attitude Scale was administered to determine students' attitudes towards the 

use blogs, and data obtained were analyzed quantitatively. Also, the relation between 

attitudes towards the use of blogs and reading proficiency were investigated within the scope 

of the study as well, and the data obtained from the Blog Attitude Scale and the reading 

comprehension test were analyzed using SPSS. Another research method used in the study is 

focus group interviews and they were held with the students and their instructors for the sake 

of their thoughts, either positive or negative, about blogs. Audio recordings were transcribed 

first, and the data were analyzed by the researcher using descriptive analysis methods. In this 

study, which was designed according to the principles of design based research method; 

newspaper articles were used in order to create the blog content. At the very beginning, the 

students were asked their routines for following the news and this had a big impact on 

designing the blog content and implementation process. Throughout the six-week-period 

study, the reading strategies, which were determined according to B2 level outcomes, were 

taught and reading activities were prepared and applied accordingly. The results of the study 

showed that, there is a significant increase in students' reading skills and attitudes towards 

blogs. It was also revealed that there is a moderate uphill relationship between students' 

attitudes towards blogs and their reading achievement. In addition, the qualitative data 

obtained from the focus group interviews were consistent with the quantitative data obtained 

from reading comprehension tests and blog attitude scale. Key Words: Teaching Turkish to 

foreigners, Web 2.0 tools, blog, reading skill, out-ofclass interaction, design based research, 

attitudes. 
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Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and 
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Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dil-

kültür = Language-culture ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching ; Çok kültürlülük = 

Multiculturalism  
 

Yabancı dil olarak bir dilin öğretimi çok eskilere dayansa da son yüzyılda gelişen ve değişen 

dünya ve buna bağlı olarak hızlı teknolojik gelişmeler, dil öğretimi konusunun milletler için 

"ihtiyaç" haline gelmesine neden olmuştur. Başbakanlık himayesinde "Yurt Dışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı" aracılığı ile üniversiteler bünyesinde merkez statüsünde 

açılan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri bu alana en büyük hizmeti veren 

kamu kuruluşları olmuşlardır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki bu çalışmanın 

amacı, Türkiye'de lisans ve lisansüstü öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kültürel 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öncelikli olarak Türkçe öğretiminde verilmesi gereken kültürel 

unsurların tespit edilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada nicel ve nitel 

veriler ile karma desen yöntemi uygulanmıştır. Nicel veriler Türkiye'deki 53 farklı 

üniversitede okuyan 735 uluslararası lisans ve lisansüstü öğrenciden toplanmıştır. Ayrıca 5 

farklı üniversitede okuyan 20 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın nicel verileri "Ibm spss statistics 24" nitel verileri ise "maxqda" programı ile 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Türk 

kültürünün aktarımında öğretmenin önemli rol oynadığı, ders kitapları ve ek malzemelerin 

çok yararlı olduğu ve ders dışı yapılan gezilerin ise öğrencilerin dil ve kültürel gelişimine 

katkı sağladığı anlaşılmıştır. Twitter ve facebook gibi günümüz sosyal iletişim kanallarından 

daha ziyade televizyon ve radyonun kültür aktarımına önemli katkısı olduğu tespit edilmiştir. 

İletişimsel yaklaşımla dil öğretiminde Türk kültürü bağlamında öncelikle aile yapısının, Türk 

filmlerinin, Türk tiyatro ve edebiyatının aktarılması; politika ve tarihle ilişkilendirilecek 

konuların belirli seviyelerden sonra ele alınması gerektiği anlaşılmıştır. Türkiye'de öğrenim 

gören uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerin kültürel ihtiyaçlarının tespiti amacıyla 

yapılan bu araştırma sonuçlarının öğretim programları ve öğretim malzemelerinin 

geliştirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçe, uluslararası 

öğrenci, kültür, kültürel ihtiyaç, ihtiyaç analizi.  
 

Even though teaching a foreign language dates back to old times, developing and changing 

world in the last century, correspondingly rapid technological developments and changes in 

individual learning strategies have led teaching language to become almost a necessity. 

TÖMER centers which have been established in the scope of universities through Presidency 

for Turks Abroad and Related Communities under Prime Ministry have become the sub-

organizations providing the biggest service in this area. The aim of this study in the field of 

YTÖ(teaching Turkish as a foreign language) is to determine the cultural needs of graduate 

and undergraduate international students in Turkey and the elements of culture primarily 

given in teaching Turkish. In the study, qualitative and quantitative data collection has been 

used. Sample of the study is made up of 735 graduate and undergraduate international 

students in 53 universities in Turkey, and besides, interviews have been held with 20 students 

from 5 universities. The study has been analyzed by "IBM SPSS Statistics 24" and 

MAXQDA qualitative data analysis software programs. Once the results from this study are 

evaluated, it is clear that the teacher has significant role the transmission of Turkish culture , 
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textbooks and supplementary materials are useful .In addition to this , It is revealed that out 

of school trips contribute to the students' language and cultural development. Besides, 

Turkish culture is learned and acquired more by means of communication like TV and radio, 

rather than social media networks like Twitter and Facebook. It has been concluded that 

communication based teaching approach to teaching language in context of Turkish culture 

,family structure ,the transmission of literature ,films, theater and some subject related with 

politics and history should hand in after language teaching It is foreseen that this study on the 

cultural needs of graduate and undergraduate international students in Turkey will contribute 

to teaching approaches and methods by developing materials. Key Words: Turkish, 

international student, culture, cultural needs, needs analysis. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazdırmanın Yazma Yanlışlarının 

Düzeltilmesine Etkisi Bu araştırmada, geleneksel bir yazma etkinliği olarak kabul edilen 

fakat her dönem yazma becerisini geliştirme konusunda önemini koruyan yazdırmanın 

(dikte), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesi öğrencilerinin yazma 

yanlışlarını düzeltmedeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırmanın deneysel 

yönteminin yarı deneysel deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri için yarı 

deneysel desenlerden ön test ve son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul il merkezinde 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklem grubu 30 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın deney ve kontrol 

grubunu oluşturan öğrencilerin %53,38'i erkek, %46,62'si ise kızdır. Araştırmanın veri 

toplama aracı olarak (Çetinkaya & Hamzadayı, 2014) çözümleme tablosuyla beraber 

öğrencilerin demografik bilgilerinin toplandığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Deney 

sonunda veriler, SPSS 22.0 (Statistical Package Fort The Social Science) programına 

kaydedildikten sonra deney ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları 

karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmanın 

sonucuna bakıldığında sesbirimsel metin yazdırması, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde, öğrencilerin yazılı anlatımlarında yaptıkları yanlışların düzeltilmesinde 

olumlu bir etki yapmış ve kontrol grubuna göre deney grubu lehine anlamlı bir fark, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-joaS8AUV26nzqEt-43kizTBCWHsXiXfp1bqfh1VQyIZv
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_impGW7m0VIslW0gVxeX1nXFXhOyE1B-oDKQA69fKriv
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başarı ve gelişim kaydedilmiştir. Yazma çalışmalarında yazdırma etkinliklerinin 

yapıldığı sınıfta öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar 

Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, yazma becerisi, yazma öğretimi, yazdırma, 

sesbirimsel metin yazdırması  
 

The Effect of Dictation on Correction the Writing Errors in Teaching Turkish as a 

Foreign Language This study investigates the effects of dication as a conventional but 

effective writing activity on correcting the writing errors of B1-level students learning 

Turkish as a foreign language. The study uses a semi-experimental pattern of the 

quantitative research method. Pre-test and post-test control groups were used for the 

collection of the quantitative data of the study. The unit of analysis of the study is year 

2014-2015 B1-level learners of Turkish as a foreign language in Istanbul city. The 

sampling unit comprises 30 people. 53.38% of the students who constitute the 

experiment and control group of the study are males and 46.62% are females. The 

analysis table used previously for similar studies (Çetinkaya & Hamzadayı, 2014) has 

been made use of in this case as well, whereas the personal information form was used to 

gather the demographic information of the students. Upon the experiment's completion, 

SPSS 22.0 (Statistical Package For the Social Sciences) program was used to imput the 

data, and the pretest and posttest scores of the experimental and control groups were 

compared and examined to determine whether there was any significant difference 

between them. As a result of the research, it has been found that the phonetic text 

dictation has a positive effect on correcting writing errors of learners of Turkish as a 

foreign language, and in contrast with the control group, a significant difference, success 

and development have been recorded in favor of the experiment group. It has been 

concluded that the students exposed to the dictation activities proved more successful in 

writing overall. Keywords: Turkish as a foreign language, writing skills, teaching 

writing, dictation, phonetic text dictation 

 
 

486452  

 

Yabancı dil olarak türkçe sınıflarında konuşma becerisini 

geliştirmeye yönelik materyal hazırlama / Developing materials 

to improve speaking skills in turkish as a foreign language 

classes 

Yazar:GÜNSU TAŞKÖPRÜ 
Danışman: PROF. DR. LEYLA HARPUTLU 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 

/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:Konuşma becerisi = Speaking skills ; Yabancı dil eğitimi 

= Foreign language education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 

language learning ; Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign 

language learning strategies ; Öğretim materyali = ; Öğretim 

teknolojileri ve materyal geliştirme dersi = Instructional 

technologies and material development course  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
119 s.  

 

İnsanlık sürekli iletişim içerisindedir. Farklı topluluklardan insanlar birbirlerinin dillerini 

öğrenerek iletişim içerisine girmektedir. Yabancı bir dil öğrenirken kişiler sözlü iletişim 

becerileri üzerinde öncelikli olarak dururlar. Konuşma becerisi kişiler arasında sözlü iletişimi 

sağlamak için gerekli becerilerden biridir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan konuşma 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk28BLjhOsxID25SWg1HgWCiXAcE7JFKIV2b61AswgxOd
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becerisini öğrenilen yabancı dil için geliştirmek destekleyici unsurlar gerektirmektedir. 

Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin Türkçe dilinde konuşma becerilerini geliştirmek için 

özel hazırlanacak ders materyallerinin kullanılması bu nedenle önem teşkil etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kullanılacak konuşma becerisini 

geliştirme amaçlı materyal geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda alanyazın taraması 

yapılmış, konuşma becerisinin ne olduğu, konuşma becerisinin yabancı dil öğretim 

programlarını şekillendiren Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde nasıl ele alındığını, materyal 

tasarlama ilkeleri ve konuşma becerisi materyali hazırlama konularına değinilmiştir. Bu 

ilkeler doğrultusunda hazırlanan materyallerin Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri üzerinde uygulaması yapılmış, uygulama sonucu 

elde edilen veriler yorumlanmıştır.  
 

People always communicate with each other. Different communities learn each other's 

language to have a communication. When a language is being learnt, people primarily dwell 

upon the oral communication skills. Speaking skills are one of the essential skills to maintain 

the oral communication between people. Supportive elements are needed in order to improve 

daily speaking in the foreign language. It is important to use specifically prepared materials 

to improve speaking skills of the students who come to our country. The purpose of this study 

is to prepare speaking skill materials to use in Turkish as a foreign language classes. For this 

purpose literature screening was made and topics such as the meaning of speaking skill, how 

speaking skill was handled in Common European Framework, material preparation principles 

and speaking skill materials preparation are mentioned. The materials prepared in accordance 

with the principles, were applied on Dokuz Eylül University Language Research and 

Teaching Center students and the data of the application is interpreted for the research. 

 
 

471034  20.07.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin 

kültürlerarası duyarlılığı / Intercultural sensitivity of 

the teachers teaching Turkish as a foreign language 

Yazar:DAMLA SAYGILI 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. FATİH KANA 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe 

Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kültürel 

duyarlılık = Cultural sensivity ; Kültürlerarası 

duyarlılık = Intercultural sensitivity ; Kültürlerarası 

farkındalık = Intercultural awareness ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; 

Öğretmenler = Teachers  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
105 s.  

 

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin kültürlerarası 

duyarlılığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada yabancı dil olarak Türkçe 

öğreten öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılıkla ilgili görüşlerinin; cinsiyet, hizmet içi eğitim 

alma, yabancı dil bilme, yurt dışında yaşama, çalışma yılı, eğitim durumu ve bilinen dil sayısı 

değişkenlerine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 
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Araştırmada, karma çeşitleme deseni içerisinde yer alan "Tek Noktada Birleştirme Modeli" 

kullanılmıştır. Araştırmaya yönelik tamamlayıcı veriler toplamak veya aradaki farklılıkları 

ortaya koyarak daha güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla bu model seçilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi çeşitli kurumlarda görev yapan, yabancı dil olarak Türkçe öğreten 

133 öğretmenden oluşturmaktadır. Araştırmada, Chen ve Starosta (2000) tarafından 

geliştirilen "Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin 

analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin 

analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

gibi istatiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veriler, kodlamalar ve temalar 

aracılığıyla anlamlı hale getirilerek nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 

uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan "Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği"ne göre yabancı dil 

olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılık ve alt boyutları algı 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen duyarlılığının en yüksek olduğu alt 

boyut kültürlerarası etkileşimde katılım, en düşük olduğu alt boyut ise kültürlerarası 

etkileşimde özendir. Öğretmenlerin görüşlerinin; cinsiyet, hizmet içi eğitim alma, yabancı dil 

bilme, yurt dışında yaşama, çalışma yılı, eğitim durumu, bilinen dil sayısı değişkenlerine göre 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanın nitel verilerine 

göre öğretmen görüşlerinin "dil ve kültür bir bütündür", "dil kültürün taşıyıcısıdır" 

ifadelerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan nitel veriler nicel bulguları 

desteklemektedir.  
 

The purpose of this study is to determine the levels of perceptions for the intercultural 

sensitivity and its sub-dimensions of the teachers teaching Turkish as a foreign language and 

to reveal the opinions on the importance of culture in teaching Turkish as a foreign language. 

In line with this purpose, the study analysed whether the opinions of the teachers teaching 

Turkish as a foreign language show a statistically significant difference in terms of certain 

variables such as gender, receiving in-service training, knowing a second language, living 

abroad, tenure, educational level, the number of foreign languages spoken. Furthermore in 

this study, the importance of culture in teaching Turkish as a foreign language has been 

examined. The study was performed with "Single Point Aggregation Model", which is among 

mixed variation designs. The reason underlying the selection of such model was to collect 

complementary data for the study or to obtain more reliable results through the identification 

of the differences between them. The sample of the study consisted of a total of 133 teachers 

teaching Turkish as a foreign language and serving in different institutions. The study 

employed "the Intercultural Sensitivity Scale" developed by Chen and Starosta. The analysis 

of the quantitative data of the study was performed by means of SPSS 21.0 statistical analysis 

software program. The statistical methods such as frequency, percentage, arithmetic mean, t-

test, one way analysis of variance (ANOVA) were utilized in the analysis of the data. The 

qualitative data were transformed into codes and themes and a content analysis was 

conducted in the analysis of the qualitative data. The quantitative data of "the Intercultural 

Sensitivity Scale" in the study pointed out high levels of perceptions for the intercultural 

sensitivity and its sub-dimensions of the teachers teaching Turkish as a foreign language. The 

sub-dimension where the sensitivity of teachers was the highest was participation in 

intercultural interaction while the sub-dimension where it was the lowest was attention to 

intercultural interaction. The study concluded that the opinions of the teachers teaching 

Turkish as a foreign language did not show a statistically significant difference in terms of 

gender, receiving in-service training, knowing a second language, living abroad, tenure, 

educational level, the number of foreign languages spoken. According to the qualitative data 

of the study, most of the teachers implied that language and culture form a whole and that 
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language serves as a culture carrier. In this regard, the qualitative data supported the 

quantitative findings. 

 

464513  

 

Somut olmayan kültürel miras ve yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde kullanımı / The use of intangible cultural heritage 

in teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:CAN AKCAOĞLU 
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil eğitimi = Language 

education ; Eğitim = Education ; Kültürel değerler = Cultural 

values ; Kültürlerarası farkındalık = Intercultural awareness ; 

Somut olmayan kültürel miras = Intangible cultural heritage ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
106 s.  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi her geçen gün gelişimini sürdüren bir alan haline 

gelmiştir. Bunun sonucu olarak çeşitli öğretim setleri, malzemeler ve tezler üretilmektedir. 

Bu çalışmalarla dil becerilerini iyileştirmek ve buna paralel olarak Türk kültürünü tanıtmak 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmalara dair tartışmalardan biri Türkçe öğretim setlerinde yer alan 

kültürel ögelerdir ve daha ayrıntılı şekilde, hangi kültürel ögelerin yer alması gerektiği bu 

tartışmanın boyutlarından biridir. Kültür aktarımının yapılabileceği ögelerden bazıları, bu 

konuda yetkin bir merci olarak kabul edilecek UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras 

Listesi'nde yer almaktadır. Çalışmanın amacı, bu kültürel ögelerin kitaplarda ne kadar ve 

nasıl kullanıldığını tespit etmek ve bu ögelerle ilgili olarak önerilerde bulunmaktır. Somut 

olmayan kültürel mirasın önemi, toplumların günlük yaşamını da doğrudan etkileyen unsurlar 

barındırmasıdır. Ayrıca bu ögeler Türk kültürünün temsili açısından değerli bulunmaktadır. 

Kültür aktarımının bir parçası olduğu için tezde kültür kuramı ve kültürel süreçler ele 

alınmış; kültür - dil ilişkisi ile kültürler arası iletişim tartışılmıştır. Amaç doğrultusunda, 

Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim ve Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit Türkçe öğretim 

setlerinin ders kitapları taranmış ve içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen 

veriler, bu ögelerin kullanımının nicel ve nitel olarak artırılabilir durumda olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte ilgili kültürel ögelerin tanıtımına yarar sağlamak için 

yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde kullanılabilecek bazı öneriler yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, 

Kültür Aktarımı  
 

Teaching Turkish as a foreign language has become an area which continues its improvement 

day by day. As a consequence, various teaching sets, materials, thesis' are being created. 

Improving language skills and concordantly, representing Turkish culture items are aimed 

with these studies. In general, one matter of question for this study is the cultural element 

placed in Turkish teaching sets, and in detail, the cultural object to be included. Some of the 

items to which culture transfer can be made is in placed in UNESCO's Intangible Cultural 

Heritage List which will be regarded as a competent authority. The aim of the study is to 

ascertain the way these cultural elements used in books and give relevant suggestions. The 

importance of intangible cultural heritage is that has elements that directly effect daily life of 

the societies. Also, these elements are considered valuable for the representation of Turkish 

culture. Cultural theory and cultural processes are scrutinised as they are parts of culture 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpWkHRzK7pCKMsLr8lCNpwS6eAOzWJD0qg3yvhEJQ_ygB
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transfer; culture - language relation and intercultural communication are discussed in study. 

In accordance with this purpose, course books of Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim and 

Ankara University TÖMER Yeni Hitit Turkish teaching sets were scanned and were made 

content analysis. Consequently, obtained data indicates the usage of these items can be 

expandable quantitatively and qualitatively. In addition, some suggestions are given to 

provide benefits for representation of related cultural elements in the lessons of teaching 

Turkish as a foreign language. Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, 

intangible cultural heritage,culture transfer. 

 

471032  06.06.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 

fiilimsilerin incelenmesi / Examination of verbals in 

Turkish education as foreign language 
Yazar:GÜLSÜM KOŞCU DENİZ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FATİH KANA 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak 

Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi 

= Grammar ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; 

Fiilimsiler = Verbals ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; 

Öğretim yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
142 s.  

 

Yabancı dil bilmenin zorunluluk haline geldiği günümüzde Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin sayısında hızla artış gözlenmektedir. Bu çerçevede yabancı dil olarak Türkçe 

öğretmek amacıyla açılan kurumlar ve hazırlanan ders kitaplarının sayısı da artmıştır. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği bu kurumlarda gerek öğretmenlerin gerek yeni bir dil 

öğrenen yabancı öğrencilerin güçlüklerle karşılaştıkları dil bilgisi konularından birisi de 

fiilimsilerdir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu 

tez çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında fiilimsilerin (sıfat-fiil, zarf-

fiil, isim-fiil) öğretimi; Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(TÖMER)'nde yabancılara Türkçe öğretilirken kullanılan "Yabancılar İçin Türkçe (B2 Orta 

Düzey)" ve "Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (B2-C1 Düzeyi)" ders kitapları temel alınarak 

incelenmiştir. Fiilimsilerin öğretiminde kullanılan dil bilgisi kitabındaki örneklerin, 

uygulamaların ve ders kitabındaki metinlerin dil öğretme amacına yönelik uygunlukları 

değerlendirilmiştir.  
 

As it becomes a necessity to speak foreign language today, rapidly increasing number of 

people are learning Turkish as a foreign language. Together with this increase the number of 

institutes and textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language has also 

increased. In this institutions where Turkish is taught as a foreign language, one of the 

subjects which causes difficulty both for teachers and foreign students trying to learn a new 

language is verbals. In this thesis study prepared for contributing to Turkish learning as a 

foreign language, teaching verbals under the scope of teaching Turkish to foreigners (verbal 

adjective, verbal adverb, verbal noun) by taking "Yabancılar İçin Türkçe (B2 Orta Düzey)" 

ve "Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi (B2-C1 Düzeyi)" (Turkish for foreigners - B2 medium 



 81 

level and Turkish grammer for foreigners - B2-C1 level) text books that are used in Gazi 

University Turkish Learning, Research and Application Center (TOMER) which are used for 

teaching Turkish to foreigners, into consideration. The compatibility of the examples and 

applications in grammer book and texts in textbook (used for teaching verbals) with language 

teaching purpose was evaluated. 

 
 

465511  

 

Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki 

sözcüklerin kullanım sıklığı bağlamında değerlendirilmesi / 

Evaluation of words in textbooks for teaching Turkish and 

English as foreign languages in terms of frequency of 

occurrence 
Yazar:AKİF YAVUZ ÖZDEMİREL 
Danışman: DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kitaplar = Books ; Sözcük 

kullanımı = Word usage ; Sözcükbilim = Logology ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İngilizce = 

English ; İngilizce dersi = English lessons  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
353 s.  

 

Sözcüklerin yabancı dil olarak öğretimi söz konusu olduğunda, öğretim sürecindeki ve bu 

süreçte kullanılan ders kitaplarındaki sözcüklerin seçiminin hedef dilde sıklıkla kullanılan 

sözcükler arasından yapılması, öğretimin amaçlı ve sistemli olması için gerekmektedir. Farklı 

ülkelerde, yabancı dil öğretiminde yer alan sözcüklerin seçiminin, o dilin yabancı dil olarak 

öğretiminde sıklıkla kullanılan sözcüklerini yansıtan sıklık listelerine göre yapıldığı 

bilinmektedir. Bu durumda, yabancı bir dilin öğretiminde kullanılan bir ders kitabında yer 

alan sözcüklerin de, o dilin yabancı dil olarak öğretiminde sıklıkla ihtiyaç duyulan 

sözcüklerle benzer olması beklenmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi 

sürecinde ise öğretim her ne kadar Avrupa Ortak Dil Çerçevesi'ne (CEF) uygun olarak 

yapılıyor olsa da öğretimde ve ders kitaplarında yer alan sözcüklerin seçimi bir sıklık 

listesine dayandırılamamaktadır. Buna göre tez çalışmasının problem cümlesi şöyle ifade 

edilebilir: "Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarında en sık kullanılan 

sözcüklerle temel söz varlığı içinde en sık kullanılan sözcükler hangi oranda örtüşmektedir?". 

Bu bağlamda tez çalışmasında İstanbul A1 ve A2 yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer 

alan sözcüklerle "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü"nde (Göz, 2013) yer alan 

sözcükler; American Headway Starter ve 1 yabancılar için İngilizce ders kitaplarında yer alan 

sözcüklerle de "New General Service List"te (Culligan, Phillips ve Browne, 2014) yer alan 

sözcükler benzerlik oranı açısından karşılaştırılmıştır. Betimsel (nicel) analizin benimsendiği 

çalışmada son olarak, Türkçe ve İngilizce ders kitaplarında yer alan sözcüklerin sözcük 

listeleriyle benzerlik oranları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde sıklıkla kullanılan sözcüklerinden oluşan bir sıklık listesine ihtiyaç olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçenin Yabancı 

Dil Olarak Öğretimi,Sözcük Sıklığı  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpSOXy5nVQBJSByr1jYx33p-b8vyunQmtP7c6C899skl3
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When it comes to teaching words while teaching a foreign language, the words to be used in 

foreign language teaching textbooks and in the process of teaching are expected to be 

selected among the frequently used words of the target language. It is known that in some 

countries, some frequency lists that reveal the words that are frequently used in teaching the 

language of those countries are referred to while selecting words for teaching those languages 

as foreign languages. Therefore, the words in a textbook that aims to teach a foreign language 

are supposed to be similar to the ones that are required while teaching that language as a 

foreign language. Although the process of teaching Turkish as a foreign language is carried 

out in compliance with Common European Framework (CEF), the words that are used in 

teaching Turkish as a foreign language and in the textbooks with the same purpose are not 

based on any frequency lists. Thus, the research question of the study can be this: "To what 

extent do the most frequent words used in textbooks for teaching Turkish and English as 

foreign languages coincide with the most frequent words of the basic core vocabulary?" In 

this regard, the words used in Istanbul A1 and A2 level Turkish textbooks for foreigners were 

compared with the words from "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü" (Word Frequency 

Dictionary of Written Turkish) (Göz, 2013). Similarly, the words used in American Headway 

Starter and 1 (level) English textbooks for foreigners were compared with the words from 

New General Service List (Culligan, Philips and Browne, 2014). (Quantitative) Descriptive 

analysis was applied in the study. Also, the rates of similarities between the words used in 

aforementioned textbooks and their respective word lists were compared with each other. At 

the end of the study, it was concluded that a list of the words that are frequently used in 

teaching Turkish as a foreign language is required in order to be used in teaching Turkish as a 

foreign language. Key Words: Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish as a Foreign 

Language,Word Frequency 

 
 

464522  23.06.2019 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçenin anlamlandırılmasında 

kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı / Using 

vocabulary and language learning strategies in 

comprehending Turkish as a foreign language 

Yazar:MURAT DEMİREKİN 
Danışman: PROF. DR. NURETTİN DEMİR 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Bilim Dalı  
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:Anlamlandırma = Explanation ; Dil öğrenme 

yöntemleri = Language learning methods ; Dil 

öğrenme yöntemleri = Language learning methods ; 

Dilbilgisi = Grammar ; Kelime öğrenme = Vocabulary 

learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı Dil Öğrenme Stratejisi 

Envanteri = Foreign Language Learning Strategy 

Inventory ; Yabancı Diller Eğitim Merkezi = Foreign 

languages learning strategy  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2017 
325 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, yabancı olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin hedef dili anlamlandırma 

durumlarını kullandıkları kelime ve dil öğrenme stratejileri ile tespit etmektir. Bu ilişkiyi 
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belirleyebilmek maksadıyla, öncelikle katılımcı öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve pragmatik 

düzeylerde yaşadıkları anlamlandırma süreçleri ve demografik bilgilerine dair bulgular ele 

alınmaktadır. Buna yönelik, Türkiye'de 10 farklı üniversitede yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrencilerin, kelime ve dil öğrenme stratejilerini tercih etme durumları detaylı olarak 

incelenmektedir. Araştırmada, Oxford (1990) tarafından geliştirilen "Dil Öğrenme Stratejileri 

Envanteri (DÖSE)" ile bu envanter esas alınarak uyarlanan "Kelime Öğrenme Stratejileri 

Ölçeği" kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistik, T-testleri, tek yönlü ANOVA ve 

post-hoc testleri ile analiz edilmiştir. Ardından da bireysel strateji tercihlerini belirlemek için 

araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu görüşme formları uygulanmıştır. Nicel bulgular ve 

nitel açık uçlu görüşme formlarında ortaya çıkan strateji tercihleri de karma yöntemle 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin kelime, dilbilgisi 

ve pragmatik boyutlardan en çok kelime öğrenme konusunda zorluk yaşadıkları 

belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin kelime öğrenme stratejileri ortalamalarının 

orta düzeyde (X>2.5); dil öğrenme stratejileri kullanımının ise orta düzeyin üzerinde (X>3.5) 

olduğu tespit edilmiştir. Kelime öğrenme stratejilerinden en çok duyuşsal stratejiler; dil 

öğrenme stratejileri içinde ise en çok üst-bilişsel stratejilerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Çalışmada kadın öğrencilerin strateji kullanım genel ortalama puanlarının erkek öğrencilere 

kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca stratejilerin kullanımında ileri yaş 

grubundaki öğrencilerin daha etkin oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin tüm kur 

düzeylerinde ise kelime öğrenme stratejilerine kıyasla, dil öğrenme stratejilerini daha sık 

kullandıkları görülmüştür. Ana dillerin yer aldığı dil ailesine göre elde edilen sonuçlara 

bakıldığında, diğer dil ailelerindeki öğrencilerin ortalama puanlarının Türk dili kökenli 

öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Hedef dil Türkçeyi öğrenirken başka bir 

yabancı dil bilen öğrencilerin kelime öğrenme stratejilerine nazaran, dil öğrenme stratejileri 

kullanmada daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. Çalışmada, nicel verilerde yer alan kelime 

ve dil öğrenme stratejilerindeki kategorilerin hangilerine gönderme yapıldığı, hangilerinden 

bahsedilmediği, nitel boyutta içerik analizleri ile irdelenmektedir. Son olarak, Türkçe öğrenen 

yabancı öğrencilerin hangi öğrenme stratejilerini ne şekilde kullandıkları değerlendirilmekte, 

dili anlamlandırmada yaşadıkları durumlar belirlenerek, buna göre çözüm önerileri 

sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Anlamlandırma, yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, 

kelime ve dil öğrenme stratejileri, DÖSE, pragmatik, dilbilgisi  
 

The aim of this study is to identify comprehension aspects of learners of Turkish as a foreign 

language through the vocabulary and language learning strategies they use. In order to 

determine such relationship, firstly the process of making sense of participant students' use of 

language in terms of linguistic, grammatical and pragmatic dimensions as well as their 

demographic information are discussed. In this respect, the cases of choosing vocabulary and 

language learning strategies of students, who learn Turkish as a foreign language in 10 

different universities in Turkey, are examined in details. "Strategies Inventory Language 

Learning (SILL)" by Oxford (1990) and "Vocabulary Learning Strategies Scale" that was 

developed on the basis of SILL were used in the study. The collected data were analyzed via 

descriptive statistics, T-tests, one-way ANOVA and post-hoc tests. Then, open-ended 

interview forms, prepared by the researcher, were implemented to determine individual 

strategy preferences. Strategic preferences emerged in quantitative and qualitative open 

ended interview forms were explained through mixed method comparatively. Results of the 

study reveal that among the vocabulary, grammar and pragmatic dimensions, students have 

had the most difficulty in learning vocabulary. It has been found that students use vocabulary 

learning strategies with medium level of frequency (X>2.5) whereas the use of language 

learning strategies is above the medium level (X>3.5). Of all the vocabulary learning 

strategies, affective strategies are the most frequent ones; while metacognitive strategies are 
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the mostly preferred among the language learning strategies. In the study, it has been realized 

that the female students' general scores of strategy use are higher than the male students. It 

has also been found that older students are more effective in the use of strategies. It has been 

observed that students use language learning strategies more frequently than vocabulary 

learning strategies at all proficiency levels. Considering the results obtained according to the 

language family of the mother tongue, it has been revealed that the average scores of the 

students in the other language families are higher than those who come from Turkic 

languages. It is understood that students who know another foreign language are more 

successful in using language learning strategies than vocabulary learning strategies while 

learning Turkish as a target language. In the study, what categories in the vocabulary and 

language learning strategies in the quantitative data are referred to and what is not mentioned 

are all analyzed via content analysis on the qualitative scale. Finally, it is evaluated how 

learning strategies are used by foreign students learning Turkish regarding the situations in 

which they seem to be linguistically meaningful, and the resolutions are proposed 

accordingly. Key Words: Comprehension, teaching Turkish as a foreign language, 

vocabulary and language learning strategies, SILL, pragmatics, grammar 

 
 

453095  18.01.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Güney Kore üniversitelerinde yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma becerisinde 

karşılaştıkları sorunlar / Problems students of 

Turkish as a foreign language at Korean universities 

encounter in reading skills 
Yazar:KOWOON JEON 
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU 

TECELLİ 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenme yöntemleri = Language learning 

methods ; Dil öğretimi = Language teaching ; Güney 

Kore = South Korea ; Okuma becerileri = Reading 

skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe kitaplar = Turkish 

books ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language 

learning ; Üniversiteler = Universities  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
109 s.  

 

Güney Kore Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma 

Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlar isimli bu çalışmada, Güney Kore'de Türkçe öğretim 

verilen Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi Bölümü 

ve Busan Yabancı Diller Üniversitesi (BUFS) Rusya ve Orta Asya Dilleri Bölümü ele 

alınmıştır. Bu üniversitelerde uygulanmakta olan Türkçe dersleri, bu derslerde kullanılan 

yöntem ve metin bakımından incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin Türkçe okumada 

karşılaştıkları sorunların neler olduğu, derslerde kullanılan ders yöntemi, metinler, 

metinlerdeki sözcük varlığı ve dil bilgisi bakımından tespit edilmiştir. Bu çalışmada, elde 

edilen sonuçlara dayanılarak bu üniversitelerdeki Türkçe okuma derslerinin ve öğrencilerin 

Türkçe okuma becerisinin geliştirilmesine çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe, okuma, okuma becerisi, Güney Kore  
 



 85 

In this study which is named as "Problems Students of Turkish as a Foreign Language at 

Korean Universities Encounter in Reading Skills", it is aimed (1) to analyze the Turkish 

lessons which are practised at two universities that teach Turkish as a foreign language in 

terms of the teaching and text method; (2) to find out the problems that students face while 

reading in Turkish; (3) to determine the teaching method that is used in lessons in terms of 

the text, vocabulary of the text, and grammar; and on the basis of the results that are 

concluded, (4) to propose solution recommendations for Turkish reading lessons that are 

practised at two universities and also for the improvement of the reading skills of students. 

Key Words:Turkish as a foreign language, reading, reading skill, South Korea 

 
 

465505  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tek dilli öğrenici 

sözlüğü: Model, yöntem ve ilkeler / A model of the 

monolingual learner's dictionary in teaching Turkish as a 

foreign language: Model, methods and principles 
Yazar:ANNA GOLYNSKAIA 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET GÜRLEK 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Sözlük = Dictionary ; 

Sözlük kullanımı = Dictionary use ; Sözlükbilim = Lexicology ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = 

Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods ; İki dilli = 

Bilungualism  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
142 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireyleri hedef alan bir sözlük 

modelini geliştirmek olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde öğrenici 

sözlükbiliminin tarihî geçmişinden bahsedilmiş ve bu alana ait temel kavram ve ilkeler ortaya 

konmuştur. İkinci bölümde sözlük hazırlamanın başlangıç aşamasında alınması gereken 

kararlar üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde öğrenici sözlüklerinin mikroyapısal 

özellikleri ele alınmış, dördüncü bölümde ise tek dilli Türkçe öğrenici sözlüğü için örnek 

maddeler oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: öğrenici sözlükbilimi, yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi, tek dilli sözlükler, iki dilli sözlükler, ikidillileştirilmiş sözlükler  
 

The goal of this study is to develop a model of the dictionary aimed at those who learn 

Turkish as a foreign language. The first chapter is dedicated to a brief history of learner's 

lexicography and its main concepts and principles. The second chapter deals with the 

decisions need to be made at the initial stage of dictionary compilation. The third chapter 

discusses the microstructural features of learner's dictionaries, and the fourth one contains 

sample articles of a monolingual Turkish learner's dictionary. Key words: learner's 

lexicography, teaching Turkish as a foreign language,monolingual dictionaries, bilingual 

dictionaries, bilingualised dictionaries 

 
 

464518  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın 

deyim öğretimindeki başarıya etkisi / The effect on success of 

communicative approach in teaching idioms in teaching 

Turkish as a foreign language 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpelgziyNp80ZnAkxhokcd1tHrzCqicd7VouGdL7iiUbT
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpeu5L8euCHtp6rfXzjdG_5b4OKn8ZMQR8koTDVXb7q_p
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Yazar:HASRET DERYA ERTEN DALAK 

Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Başarı = Success ; Başarı değerleme = Success 

evaluation ; Deyimler = Idioms ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Öğrenci başarısı = 

Student achievement ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods 

; İletişimsel dil öğretimi = Communicative language teaching  

2017 
136 s.  

 

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın deyim 

öğretimindeki başarıya etkisini araştırmaktır. Çalışmada karma yöntemlerden biri olan ardışık 

açıklayıcı desen kullanılmıştır. Çalışmanın deney grubunda dört kadın on bir erkek olmak 

üzere on beş öğrenci, kontrol grubunda ise üç kadın on bir erkek olmak üzere on dört öğrenci 

bulunmaktadır. Çalışma toplamda yirmi dokuz katılımcı ile 2016-2017 akademik yılı bahar 

döneminde yürütülmüştür. Katılımcılar Erzurum Atatürk Üniversitesi DİLMER B1 kuru 

öğrencileridir ve çalışma grupları seçkisiz yolla atanmıştır. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacı tarafından geliştirilen deyim testi katılımcılara ön test ve son test olmak üzere iki 

kere öğrencilerin deyimler hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler PASW Statistics 18 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Testte yer alan 

deyimler İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 ders kitabı ve çalışma kitabı okuma 

metinlerinden oluşturulmuştur. Deney grubuna aynı deyimleri içeren iletişim yaklaşım temel 

alınarak hazırlanmış sekiz adet ders planı, kontrol grubuna ise İstanbul Yabancılar için 

Türkçe ders ve çalışma kitabı okuma metin ve etkinlikleri uygulanmış ve çalışma altı hafta 

sürmüştür. Ayrıca nicel bulguları desteklemesi hedeflenerek deney grubundaki on dört 

öğrenciye ders süreci ve dersin içeriğiyle ilgili değerlendirme yaptıkları araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve diğer veri toplama aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

uygulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, iki grup arasında uygulamanın başında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, farklı öğretim süreçlerine maruz kalmış iki 

grubun da çalışmanın sonunda seviyelerinin geliştiği ancak deney grubunun daha fazla 

gelişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, deyim öğretiminde iletişimsel yaklaşım 

temel alınarak hazırlanmış ders planları kullanımına yönelik görüşlerin olumlu yönde olduğu 

ve bu yaklaşımın kullanımının deyimlerin öğretimini kolaylaştırdığı, öğrenim sürecini daha 

keyifli hâle getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin daha etkili 

olabilmesi için deyim öğretimi için özel olarak geliştirilmiş, güncel ve özgün ders planlarının 

uygulanması gerektiği söylenebilir. Anahtar Sözcükler Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, 

deyim öğretimi, iletişimsel yaklaşım.  
 

The aim of this study is to investigate the effectiveness of communicative approach while 

teaching idioms in teaching Turkish as a foreign language. To address the purpose of the 

study, the explanatory sequential design which is one of the mixed methods was adopted. 

There were fifteen participants in the experimental group four of whom were females while 

eleven of them were males. On the other hand, the control group was consisted of fourteen 

students three of whom were females and eleven of them were males. The study was 

conducted in the spring semester of 2016-2017 academic year with a total number of twenty 

nine students. Participants were B1 level students at Atatürk University DILMER and the 

participants in both groups were selected randomly. Idiom recognition and comprehension 
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test was developed by the researcher as one of the data collection tools. It was applied twice 

as pre-test and post-test to determine the recognition and comprehension level of students in 

terms of idioms. Moreover, the data gathered through the pre-test and post-test were analyzed 

through PASW Statistics 18 program. Idioms in the test were selected from the reading texts 

of the course book and workbook of Istanbul-Turkish for Foreigners B1 level. Eight lesson 

plans designed based on communicative approach were carried out to the experimental group; 

in addition, the reading texts and their activities of Istanbul-Turkish for foreigner B1 level 

course book and work book were applied to the control group. The study itself took six 

weeks. Furthermore, semi- structured interview form developed by the researcher as another 

data collection tool about content and process of courses was applied to fourteen students of 

the experimental group to support quantitative data. The data obtained from interviews were 

analyzed descriptively. According to the findings obtained from the study, while there was no 

statistically meaningful difference between both groups in the beginning of the study, both of 

the groups exposed different teaching processes made progress. However, the experimental 

group had higher grades than the control group. Besides, it has been understood that the 

views of students about lessons based on communicative approach in the process of teaching 

idioms are seen to be positive and to make the teaching process more amusing and easier. It 

can be stated specially designed and communicative process of teaching idioms should be 

carried out Turkish as a foreign language to be more effective. Key Words Turkish as a 

foreign language, teaching idioms, communicative approach. 

 
 

488668  28.01.2019 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak türkçe öğretiminde avrupa 

ortak başvuru metnine dayalı etkinlik tasarımı / 

Activity design based on the european common 

application method in turkish teaching as a 

foreign language 

Yazar:FATMA KIZDIRICI 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. KADİR KAAN 

BÜYÜKİKİZ 
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi Anabilim Dalı 
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Bu araştırma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metnine 

dayalı ve düzeylere uygun etkinlikler tasarlamak amacıyla yapılmıştır. Türkçe öğrenen 

yabancı öğrencilerin hedef kitlesini oluşturduğu çalışma, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde yer 

alan uluslararası dil düzeyleri ve yeterlik tanımları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Diller İçin 

Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirtilen amaçlar, alan uzmanı rehberliğinde kazanım 

formunda değerlendirilmiştir. Uluslararası dil düzeyleri (A1-A2, B1-B2, C1-C2)'nde ve 

"Okuma/Anlama, Dinleme/Anlama, Konuşma/Sözlü Anlatım, Yazma/Yazılı Anlatım" olmak 

üzere betimlenen temel dil becerilerine uygun etkinlikler tasarlanmıştır. Etkinliklerin 

tasarlanma sürecinde modern öğretim anlayışı olan zihinde yeniden yapılandırma, iletişim 

odaklı ve etkinlik temelli yaklaşımların temele alınmasının yanı sıra anlamlı bağlantılar 

kurma ve öz değerlendirme aşamalarını içeren sonuçlara ulaşırken sahip olunandan öte 

sonradan edinilen bilgilerin anlamlandırılması amaçlanmıştır. Tasarlanan etkinliklerin hedef 

kitlenin öğrenme ihtiyacı doğrultusunda beceri geliştirmeye yönelik olmasına dikkat 
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edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerle Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin 

düzey sonu öğrenmelerinin ne oranda gerçekleştiğinin betimlenmesi öngörülmektedir. Her 

etkinlik için etkinlik değerlendirme formundaki maddeler doğrultusunda alan uzmanlarının 

görüşleri alınmıştır. Öğrenme ve öğretme alanında yeniliği yakalamak ve süreci daha da 

anlamlı kılmak adına geleneksel öğrenme ortamlarının, etkinliklerin ve materyallerin çağa 

uygun tasarlanıp düzenlenmesinin öğrenen ve öğreten açısından önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Anahtar sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Avrupa Ortak Başvuru 

Metni, Temel Dil Becerileri ve Düzeyleri, Etkinlik  
 

This research was conducted to design appropriate activities that are based on the Common 

European Framework of Reference for teaching Turkish as a foreign language. Studying the 

target group of foreign students learning Turkish has been shaped within the framework of 

international language levels and qualification definitions in the Common European 

Framework of Languages. The objectives set out in the Common European Framework of 

Reference for Languages have been assessed in the form of acquisition under the guidance of 

a field expert. Activities are designed according to the basic language skills described as 

"International Language Levels (A1-A2, B1-B2, C1-C2)" and "Reading/Understanding, 

Listening/Comprehension, Speaking/Verbal Expression, Writing/Writing Expression". 

Activities are aimed to rethinking the knowledge acquired later in the design process by 

considering the modern teaching concept of mind reconstruction, communication-oriented, 

activity-based approaches, as well as establishing meaningful links and conclusions that 

include the stages of self-evaluation. It has been noted that the designed activities are aimed 

to improve the skill of the target group in the direction of learning needs. It is envisaged that 

the result obtained in the study will describe in what way do the level-end learning of foreign 

learners of Turkish is realized. Opinions of field experts were obtained for each activity 

according to the items on the activity evaluation form. It is believed that traditional learning 

environments, activities and materials are designed and edited according to the era and 

important in terms of learning and teaching to capture innovation in the field of learning and 

teaching and making this process more meaningful. Key words: Teaching Turkish to 

foreigners, Common European Application Text, Basic Language Skills and Levels, Activity. 
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Küreselleşme etkisiyle iletişimin daha kolay hale geldiği 20. yüzyılda dil öğretiminde de 

iletişime yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 1970'li yıllara gelindiğinde ise iletişimsel 

yaklaşım dil öğretim yöntemlerinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. İletişimsel 

yaklaşımın temel bileşenlerinden olan edimsel yetiye dair çalışmalar da bu doğrultuda 

gelişme göstermiştir ve alandaki yerini almıştır. İletişimsel yaklaşımın önemli bir parçası olan 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk8ujbYJtpu9lsW4_v0GCnqieR2FvUP2vKcK7HtFKt3A2
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edimsel yeti, dünya üzerinde en yaygın öğretim malzemesi olan ders kitapları üzerinden 

incelendi. İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi kitapları, alanda en yaygın çalışmalara 

konu olduğundan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kitaplarını kıyaslamak amacıyla 

seçildi. Bu çalışma, İngilizce ve Türkçe ders kitaplarını edimsel yeti gelişimi açısından 

karşılaştırarak aradaki benzerlik ve farklılıkları saptamak amacıyla yapılmıştır. Bunun 

neticesinde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda ileride yapılacak çalışmaları 

besleyecek sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir.  
 

Studies on foreign language teaching aiming at communication development accelarated in 

the 20th century when transmission became easier due to globalisation. By the time it was 

1970s, the Communicative Approach was already in the center of foreign language teaching 

methods. Studies on pragmatic competence, which is one of the fundamental components of 

the communicative approach, got the momentum parallel to those exercises. Pragmatic 

competence, which is one of the important aspects of the communicative approach, was 

examined through textbooks that are the most widespread teaching materials around the 

world. Being subject to the highest number of studies in the field, EFL books were chosen for 

comparison with Turkish as a Foreign Language books. This research was conducted so as to 

determine the differences and similarities by comparing Turkish and English textbooks in 

terms of pragmatic competence development. The results yield the outcomes that would feed 

the oncoming studies that would be conducted in teaching Turkish as a foreign language 

field. 
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Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
101 s.  

 

Yapılan bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin konuşma 

kaygıslarının, cinsiyet, okuduğu sınıf, anadilleri ve Türkçe öğrenme amacı gibi değişkenlerde 

anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırılan bu çalışmanın öğrneklemini, 2016-

2017 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Afganistan Şibirgan Şehri, Jawzjan Devlet 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türkoloi Bölümü'nde yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen ikinci üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden 35'i kız ve 62'si erkek toplam 97 kişi 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin konuşma kaygısına yönelik kaygı düzeyilerini belirlemek için 

Özdemir'in 2012 yılı geliştirdiği 17 maddelik, beş basamaklı Likert tipi Konuşma Kaygısı 

Ölçeği ve araştırman tarafından geliştirilen Kişisel Bilgiler anketi kullanılmıştır. Ölçeğin 

maddeleri, Negatif Şartlanma, Ana Dil Etkisi, Öğrenme Çabası ve Heyecan olmak üzer dört 

boyut altında incelenmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 20 progaramı ile yapılmış, bulgular 

ise tablolar şeklinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın sonucundan elde 

edilen bulguları, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin öğrenme çabası ya da 

dil öğrenme kaygılarının yüksek olduğu ve bu kaygıya yüksek derecede katılım 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk9q44FojGny5d_VKUhUh7MC4SqiwsxN2VAadcTdc06T-
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göstermişlerdir. Konuşma kaygıları cinsiyet, okuduğu sınıf, anadilleri ve Türkçe öğrenme 

amacına göre dört faktör altınde ölçüldükten sonra, cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Öğrencilerin konuşma kaygılarının okuduğu sınıfa göre de, anlamlı bir 

farklılık göstermemiştir. Ama öğrencilerin konuşma kaygılarının anadillerine göre, Anadil 

etkisi alt boyutunda Türkmence ile Farsça arasında anlamlı bir farklılık göstermiş olup ve 

anadili Farsça olan öğrencilerin kaygılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Heyecan alt 

boyutunda anadili Türkmence ile Özbekçe dilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Anadili Özbekçe olan öğrencilerin kaygılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anadil 

etkisinden kaynaklanan konuşma kaygıları, öğrencinin Türkçe öğrenme amacına göre, 

''yabancılarla iletişim kurmak'' ile ''iyi bir iş bulmak'' arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. İyi bir iş bulmaktan kaynaklanan kaygının yabancılarla iletişim kurmaya göre, 

gerçekleşen kaygıdan daha yüksel olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil 

Olarak Türkçe, Konuşma Kaygısı  
 

In this study, the speaking anxiety of Afgan students learning Turkish as a foreign language 

has been investigated. This investigation tries to find if there is a significant difference in 

speaking anxiety based on gender, learning class, native languages and purpose of learning 

variables. The target sample of the study is second, third and fourth classes 2016-2017 spring 

semester students who study Turkish as a foreign language, Turcology Department, Faculty 

of Social Sciences, Jawzjan University, Shibirgan City, Afghanistan. Totally 97 students have 

been surveyed which 35 of them are female and 62 of them are male. In this study, in order to 

determine the degree of speaking anxiety of students, the questionnaire Speaking Anxiety 

Scale developed by Ozdemir 2012 were used. The questionnaire type is Likert and is made of 

17 articles. The personal information part of the questionnaire is developed by researcher. 

The scale articles have been analyzed under four aspects; Negative Conditioning, Native 

Language Effect, Learning Effort, and Excitement. The collected data have been analyzed 

according to their characteristics by SPSS 20 application. Findings were presented and 

interpreted by tables. According to findings achieved as the result of the study on the 

speaking anxiety of Afghan students learning Turkish as a foreign language, anxiety in 

Learning Effort showed high as many students selected this type of anxiety. After measuring 

the factors like gender, learning class, native languages and purpose of learning, there is no 

meaningful difference between genders. Also there is no meaningful difference between the 

Learning Class. But the speaking anxiety according to the native language of students; under 

the native language aspect Turkmani and Persian language, there is a significant difference 

between them. The anxiety of Persian native language speakers are much higher than 

Turkmani native language speakers. Under the excitement aspect, there is a meaningful 

difference between Turmani native language speakers and Ozbeki native language speakers; 

the anxiety of Ozbeki native language speakers are more higher. The anxiety based of the 

native language effect, according to the learning purpose of the student; there is a meaningful 

difference between communicating with foreigners and finding a job. The anxiety of students 

with the purpose of finding a good job is more higher than those students who want just to 

communicate with foreigners. Keywords: Turkish as a foreign language, speaking anxiety. 
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Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Dil öğretimi 

= Language teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign 

language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and 

evaluation ; Öğretim = Teaching ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve 

konuşma (karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım) becerisinin gelişimi esas alınarak 

yapılmaktadır. Bu becerilerin hedeflenen kazanım sınırları Avrupa Dil Portfolyosunda 

belirtilmiştir. Hedeflenen kazanımlara yönelik yapılan öğretim bu kazanımların alınıp 

alınmadığını belirlemek için bir ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yapılacak olan 

ölçme ve değerlendirme süreci yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine uygun bir şekilde 

olmalıdır. Bunun için ölçmeye ve ölçeğe uygun gerekli ön çalışma yapılarak bir plan 

çerçevesinde bu süreç uygulanmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özellikle 

ölçmede kullanılacak soru türüne ait alanda büyük bir boşluğun olması bu alandaki 

öğreticilerin ölçme yaparken yanlış yöntemler kullanmasına sebep olmaktadır. Buradan 

hareketle bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılacak ölçmenin ve 

değerlendirmenin ne şekilde olacağı ortaya konulmuştur. Ölçmede uygulanan sınav türleri ve 

soru tipleri örnekleriyle beraber açıklanmıştır. Ayrıca ölçme için gerekli olan materyalin 

hazırlanma ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmıştır. Anahtar 

Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Ölçme ve Değerlendirme, Sınav Türleri ve Soru 

Tipleri  
 

Teaching Turkish as a foreign language is based on the development of four basic language 

skills: reading, listening, writing and speaking (dialogue and verbal lecture). The targeted 

achievement limits of these skills are stated in the European Language Portfolio. Teaching 

aimed for targeted achievements should be subject to a measurement and evaluation to 

determine whether these gains have been achieved. The measurement and evaluation process 

to be done should be in accordance with the teaching of Turkish as a foreign language. This 

process must be carried out within the framework of a plan by performing necessary 

preliminary work in accordance with the measurement and scale. Because of a large gap 

regarding to the question types to be used especially for assessment, instructor use the wrong 

methods when assessment and evaluation of teaching Turkish as a foreign language. From 

this point of view, in this study, it is revealed how to measure and evaluate the Turkish 

language as a foreign language. The types of exam and questions which are used for 

assessment and evaluation are explained together with examples. In addition, the points to be 

considered in the preparation and application process of the material required for 

measurement are explained. Keywords: Turkish as a foreign language, assessment and 

evaluation, exam and question types 
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2017 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve öğrenimi ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün 

artış göstermektedir. Bu çalışmalar, özgün ve yazınsal metin kullanarak öğrencinin okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilebileceği çalışmaları kapsamaktadır. 

Yabancı dil derslerinde sadeleştirilmiş ya da kurma metin kullanımı yerine öğrencinin 

iletişimsel becerilerini geliştirebileceği, hedef dili bir bütün olarak öğrenebileceği özgün 

metinlere yer verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi derslerinde yazınsal ve özgün metinlerden öykü kullanımının yazma becerisine 

etkisi sorgulanmıştır. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 

öğrencilere yönelik ders içi etkinliklerde öykü kullanarak öğrencilerin yazma becerisinin 

geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra çalışmada öğretmenlere yazma derslerinde 

yararlanabilecekleri hazır etkinlikler sunmak da amaçlanmıştır. Araştırmada, yabancı dil 

olarak Türkçenin öğretiminde yazınsal metinlerin kullanımının genellikle müfredattaki ders 

kitaplarıyla gerçekleştirilmesinden hareketle B2 düzeyindeki müfredat kitaplarından Ankara 

Üniversitesi TÖMER'in Yeni Hitit 2 Orta Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, Gazi 

TÖMER'in Yabancılar İçin Türkçe B2 (Orta Düzey), İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinin 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı Yedi 

İklim Türkçe Öğretim Seti B2 incelenmiştir. Bu kitaplarda kullanılan yazınsal metinlerin 

oranları tespit edilip öykü kullanımına hangi oranda yer verildiği sorusuna cevap aranmıştır. 

Çalışma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için ders içi etkinliklerde 

öykü kullanımının yazma becerisinin gelişimine katkı sağladığı düşünülmüştür. Anahtar 

Sözcükler: Öykü Kullanımı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Becerisi.  
 

The number of studies that related to teaching and learning Turkish as a foreign language 

demonstrate rising every passing day. One of the study is, with using original and literary 

texts student's reading, writing, listening and speaking skills can be improved. In foreign 

languages lessons, rather than using simplified or artificial texts, original texts should be 

included that develop the communicative skills of students and also students can learn the 

target language as a whole. Accordingly, we have examined to story usage from original and 

literary texts in lessons of teaching Turkish to foreigners. The target of our study is; with 

using story in the course on activities for students who learn Turkish as a foreign language at 

the B2 level, to develop students writing skill. And also we aimed that teachers can benefit 

from ready activities in our study in their writing lessons. In our research, the use of literary 

texts in the teaching of Turkish as a foreign language is generally carried out with the 

textbooks in the curriculum. From the curriculum books at the B2 level, we have examined 

Ankara University TÖMER's Yeni Hitit 2, Gazi University TÖMER's Yabancılar İçin Türkçe 
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B2, İstanbul University Language Center's İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı and 

Yunus Emre Institute's Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti B2. The ratios of the literary texts 

used in these books have been determined and answered where the story is used in the course 

are also examined. As a result of our study, it has been seen that using stories in class 

activities to students who learn Turkish as a foreign language helps to develop writing skills 

and also student's motivations increase in class. Key Words: Using Short Story, Teaching 

Turkish as a Foreign Language, Writing Skills 
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Her birey biriciktir. Bu nedenle öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme türleri çeşitlilik 

göstermektedir. Howard Gardner'in Çoklu Zekâ Kuramı da tam bu nedenle ortaya atıldığı 

günden beri ilgi görmüştür. Yabancı dil öğretiminde de benimsenen bu kuram öğrenci 

merkezli bir eğitime dayanmaktadır. Her bireyin farklı zekâ alanlarına sahip olduğu ve 

bazılarının geliştirilebileceği görüşünü savunmaktadır. Öğrenenlerin ilgilerini çekebilmek ve 

daha iyi öğrenebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerle bu zekâ alanları 

geliştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında 

hazırlanmış ders kitaplarını Çoklu Zekâ Kuramı açısından incelemek ve değerlendirmektir. 

Değerlendirme sonucunda az veya hiç kullanılmamış zekâ alanlarını geliştirmeye yönelik 

farklı etkinlik önerileri sunulmuştur. Ders kitaplarında yer alan etkinlikleri uyarlayarak farklı 

zekâ türlerini etkinleştirmeye yönelik örneklere yer verilmiştir.  
 

Each individual is unique. Therefore, the needs and learning styles of students vary. For this 

reason, Howard Gardner's theory of Multiple Intelligences has drawn great interest since it 

emerged. This theory, which has also been used in foreign language teaching, is based on 

student-centered education. It supports the view that every person has different intelligence 

types and that it is possible to develop each of them. In order to arouse learners' interest and 

help them to learn more effectively, these intelligence types should be developed. The 

purpose of this study is to analyse and evaluate the coursebooks used to teach Turkish as a 

foreign language in the light of the Multiple Intelligences Theory. After the evaluation of the 

activities, some suggestions were made to develop the intelligence types which were not 

found or not used sufficiently in the coursebooks. Some activities were adapted to activate 

the neglected intelligence types. 
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477423  26.10.2019 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak türkçenin öğretiminde sözcük 

bilgisi öğretiminin anlam ve gösterge paralelliğinden 

hareketle kültürel aktarıma etkisi / The effect of 

vocabulary teaching on cultural transfer in teaching 

as a foreign language by moving from the meaning 

and ı̇ndication paralellism 
Yazar:SEVDA YUSUFOĞLU 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MELTEM EKTİ 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Kavramsal anlambilim = Conceptual 

semantics ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
124 s.  

 

Bu çalışma, sözcük öğretimine yönelik kavram alanları ve kültürel bellek sürecini ele alarak 

yabancılara Türkçe öğretiminde uygulanan sözcük öğretimi yöntemlerine farklı bir bakış açısı 

kazandırmayı hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

sözcük öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş, bellek çalışmaları ele alınmış ve 

sözcüğün bellekte kalıcılığının sağlanması için görsel işitsel araçların kullanıldığı bir çalışma 

örneğine yer verilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcüğün öğrenci tarafından daha 

iyi kavranması ve kullanılabilmesi için yapılabilecek çalışmaların gözden geçirildiği bu 

çalışmada, kültürel bellek odaklı öğretim yöntemi çerçevesinde sözcüğün bellekte nasıl yer 

edeceğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Anlambilimsel ve göstergebilimsel olguların 

sözcük öğretimi alanında nasıl daha etkin yer alabileceği bu çalışmada ele alınmıştır. 

Çalışmamız, Türkiye'de bazı kaynak kitaplarda genel bir biçimde ele alınmakla yetinilen 

sözcük öğretimi konusunda, bu alandaki boşluğu dolduracak farklı çalışmaların 

yapılabileceğine de dikkat çekmek istemektedir. Anahtar Sözcükler Sözcük Öğretimi, 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Anlambilim, Göstergebilim, Bellek Çalışmaları.  
 

In this study it is aimed to give a different perspective on the methods of word teaching 

which is applied for foreigners in Turkish teaching by considering conceptual fields and 

cultural memory process for vocabulary learning. In line with this purpose, the studies on 

Turkish vocabulary teaching for foreigners have been studied, the memory studies have been 

considered and an example of using audiovisual tools is given in the thesis to provide the 

retention of word in memory. In this thesis, which studies can be carried out for students to 

understand and to use the word better in Turkish teaching as a foreign language are reviewed 

and also the information about how word is placed in memory as part of cultural memory 

based educational method is given. In this study it is also considered how semantic and 

semiotic studies can be carried out more effectively in vocabulary teaching. This study also 

tries to take attention to the fact that different studies can be done to fill the gap of vocabulary 

teaching topic which is generally discussed in some reference books in Turkey. Key Words 

Word teaching, Teaching Turkish as a Foreign Language, Semantics, Semiotics, Memory 

Studies. 
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485700  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders 

kitapları ile bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının 

karşılaştırılması / The comparison of the course books prepared 

for teaching Turkish as the foreign language and the students' 

vocabulary using these books 

Yazar:NİLÜFER SERİN 
Danışman: PROF. DR. OSMAN MERT 
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2017 
867 s.  

 

Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim setlerinin ders ve çalışma 

kitaplarına ait söz varlığı unsurlarının tespit edilmesi ve elde edilen söz varlığıyla Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sahip olduğu söz varlığının karşılaştırılması yoluyla; 

kullanılan öğretim materyallerinin öğrencilerin söz varlığının zenginleşmesinde ve 

öğrencilerin kullanım boyutuna aktarmasında ne derece etkili olduğunu ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde nitel araştırmaya hizmet edecek şekilde doküman 

incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri öğrencilerin yazılı anlatımları, 

ders kitapları ve çalışma kitapları olmak üzere üç ayrı kaynaktan elde edilmiştir. Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'nin A1, A2 ve B1 

seviyelerinde hazırlanan ders kitapları ve çalışma kitaplarındaki söz varlığını belirlemek 

amacıyla metinler ve alıştırmalar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Metinlerin söz varlığının 

tespit aşamasında kök/köken hâlindeki kavram işaretleri, gövde hâlindeki kavram işaretleri ve 

birden fazla anlam ögesiyle kurulmuş kavram işaretleri için ayrı listeler oluşturulmuş ve her 

birinin kullanım sıklığı belirlenmiştir. Ayrıca hedeflenen temalara uygun olarak her seviyeye 

uygun tematik söz varlığı tespit edilmiş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle 

çözümlenmiştir. Daha sonra öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandıkları söz varlığını 

tespit etmek amacıyla kitaptaki tüm temaları kapsayacak şekilde farklı yazılı anlatım konuları 

belirlenmiştir. Saraybosna, Mostar ve Foynitsa'da bulunan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe 

öğrenen 120 öğrenciye bu ölçme aracı uygulanmış ve farklı konularda yazılı anlatım 

çalışmaları yaptırılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında kullandığı söz varlığı unsurları 

da aynı şekilde analiz edilmiş ve kitaplardan elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Sözcük 

sıklığı ve sözcük yaygınlığı esas alınarak en sık kullanılan söz varlığı unsurlarına yönelik 

listeler oluşturulmuştur. Karşılaştırma sonucunda kitaplarda kullanılan sözcüklerlerle 

öğrencilerin kullandığı sözcüklerin büyük oranda benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır. 

Öğrencilerin kullandığı ve kitaplarda ortak olarak kullanılan sözcüklerin toplam sözcük 

açısından A1 seviyesinde %69,97, A2 seviyesinde %75,85, B1 seviyesinde %78,05'lik bir 

dilimi oluşturduğu tespit edilmiştir.  
 

In this study, it is aimed to determine the vocabulary elements belonging to the course and 

workbooks of the teaching sets used in teaching Turkish to foreigners, and by the comparison 

of the acquired vocabulary and the vocabulary of the learners who are learning Turkish as a 

foreign language; it is aimed to show how effective the teaching materials are in enriching the 

vocabulary of the students and transferring them to the usage dimension. Within the limits of 

this purpose a document review technique was used to serve qualitative research. The data of 

the research were obtained from three different sources: written narratives of students, 

textbooks and workbooks. The A1, A2 and B1 level textbooks of Yedi İklim Turkish 

Instruction Set prepared by the Yunus Emre Institute and texts and exercises were transferred 

to the computer to determine the vocabulary in workbooks. In the detection phase of the 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk1oEa9raq4WfashXxW_ONBesruehVqs97g7Ddh0agKas
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vocabulary of the texts, separate lists were created for concept signs in the base/etymon form, 

concept signs in the stem form and concept signs established with more than one meaning 

and the usage frequency of each was determined. In addition, the thematic vocabulary 

suitable for each level was determined according to the targeted theme and the obtained data 

was analyzed by content analysis method. Later on, in order to determine the vocabulary used 

by the students in their written expressions, different written narrative topics were determined 

so as to cover all the themes in the book. This instrument was applied to the 120 students 

learning Turkish at Yunus Emre Institute in Sarajevo, Mostar and Foynitsa, and written 

narrative studies were made in different subjects. The vocabulary elements used by the 

students in written expressions are also analyzed in the same way and compared to the data 

obtained from the books. The most frequently used vocabulary lists were formed based on the 

word frequency. As a result of the comparison, it is understood that the words used in the 

books and the words used by the students are very similar. The words used by the students 

and used as common words in the books were found to be 69,97% at A1, 75,85% at A2 and 

78,05% at B1 level in terms of total words. 

 
 

475979  05.10.2018 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri 

bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün 

öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi / The 

effect of teaching prosody through visual feedback 

activities on oral reading skills in teaching Turkish 

as foreign language 

Yazar:SAFA ÇELEBİ 
Danışman: PROF. DR. MUHSİNE BÖREKÇİ 
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2017 
188 s.  

 

Bu araştırmanın amacı, görsel geribildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretiminin 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sesli okuma becerilerine etkisini belirlemektir. Karma 

yöntemin kullanıldığı araştırmanın nicel boyutunu deneysel desenlerden "tek grup ön test son 

test modeli", nitel boyutunu ise çalışma grubuyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler 

oluşturmaktadır. Uygun örnekleme yöntemiyle oluşturulan araştırma grubunu, bir devlet 

üniversitesine bağlı Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) öğrenimini tamamlamış ve 

çalışmanın yapıldığı dönemde lisans eğitimi devam eden 22 Gürcü ve 8 Yemenli olmak üzere 

toplam 30 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara, 12 hafta boyunca Praat 

6.0.01 ses çözümleme programı destekli eğitim uygulanmıştır. Eğitim, katılımcıların kendi 

seslerinin vurgu, ton, odak ve durak özelliklerini görselleştirmelerine ve elde ettikleri 

görselleri araştırmacı tarafından hazırlanan model görsellerle karşılaştırarak geri bildirim 

alabilmelerine yöneliktir. Araştırmanın nicel verileri, eğitim öncesinde ve sonrasında 

katılımcılara sesli okutulan bir fıkradan elde edilen ses kayıtlarının değerlendirilmesiyle; nitel 

verileri ise uygulamalar sonrasında katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle 

elde edilmiştir. Bürünsel değerlendirmeye temel oluşturmak amacıyla fıkra metni, alanında 

uzman üç kişiye sesli okutularak ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Araştırmada uzmanların 

ve katılımcıların sesli okumalarından elde edilen ses kayıtları Praat 6.0.01 ses çözümleme 

programının özelleştirilmiş versiyonu kullanılarak ton, odak, durak ve okuma hızı 

bakımından çözümlenmiştir. Elde edilen nicel veriler, SPSS 22 istatistik programında 
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eşleştirilmiş gruplar t-testine, katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen nitel veriler ise 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda görsel geri bildirim etkinlikleriyle 

gerçekleştirilen bürün öğretiminin tonlama, odak, durak ve okuma hızı bakımından 

katılımcıların sesli okuma becerilerinde başarıyı artırdığı ve katılımcıların görsel geri bildirim 

etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretimine yönelik olumlu görüş belirttikleri sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Bu durum, görsel geri bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bürün öğretiminin 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sesli okuma becerilerini geliştirmede etkili olduğu 

düşüncesine ulaştırmıştır. Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, akıcı 

okuma, bürünsel okuma, tonlama, odak, durak, okuma hızı, görsel geri bildirim.  
 

The present study aimed to determine the effect of teaching prosody through visual feedback 

activities on oral reading skills of Turkish language learners. A mixed method approach was 

used in the study. The quantitative dimension of the study utilized a single group pre-test 

post-test experimental design, whereas, the qualitative dimension consisted of the data 

obtained from the interviews. The participant group included a convenient sample of 30 non-

native students who had completed a certificate program at a Turkish Language Teaching 

Center affiliated to a state university and enrolled in undergraduate course work during the 

study period. Twenty-two of these students were Georgian and the rest were from the 

Republic of Yemen. The participants were provided with a 12-week-long training supported 

by Praat 6.0.01 voice analysis program. The training aimed at teaching the participants how 

to visualize accent, tone, focus, and pause features of their own voice recordings and compare 

them to model visuals provided by the researcher. The quantitative data of the study were 

obtained by evaluating the participants' voice recording while reading an anecdote (chosen 

with the help of expert opinions) and comparing their prosodic accuracy prior to and after 

taking the training. In addition, the qualitative data were obtained through semi-structured 

individual interviews with the participants. In order to provide a baseline for prosodic 

evaluation, three experts read aloud the anecdote using a voice recorder. Then, the audio 

recordings obtained from both the experts and participants were analyzed in terms of 

intonation, focus, pause, and reading rate by using the Praat 6.0.01 audio analysis program 

with customized plugins. The obtained quantitative data were subjected to paired groups t-

test in SPSS 22 statistical program. Besides, the qualitative data obtained from interviews 

with the participants were subjected to content analysis. At the end of the study, it was found 

that teaching prosody through visual feedback activities has improved the participants' oral 

reading skills in terms of intonation, focus, pause and reading rate, and that the participants 

have expressed positive opinions about learning prosody through visual feedback activities. 

This has led to the conclusion that teaching prosody through visual feedback activities is 

effective in improving oral reading skills of those who learn Turkish as a foreign language. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, fluent reading, prosodic reading, 

intonation, focus, pause, reading rate, visual feedback. 

 
 

469371  

 

Bosna Hersek'te ilköğretimde yabancı dil olarak Türkçe A 

düzeyinde yazma sorunları / Writing problems in learning 

Turkish as A second/foreign language 
Yazar:İRMA İBRAGİÇ 
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA DURMUŞ 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
152 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpWoYmyjpLLx3XkmVS9oQBq7Ip59n0kWCEghbBNqjH0Kq
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Dizin:Bosna-Hersek = Bosnia-Herzegovina ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı 

dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma becerisi = 

Writing skills ; Yazım sorunları = Writing problems ; Öğretim 

= Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  
 

Bu tezin amacı Bosna Hersek'te ilkokul öğretiminde 2016 - 2017 eğitim- öğretim yılında 

Türkçe öğrenci yabancı öğrencilerin karşılaştığı yazma becerileri sorunlarını belirlemek ve 

bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Tez kapsamında Bosna Hersek'teki ilkokullarda 

Türkçe öğrenci Bosna Hersek uyruklu 7, 8, 9. sınıf öğrencilerine yazma teknikleriyle metin 

yazdırılması yoluyla veri toplanmıştır. Bu araştırmayla öğrencilerin Türkçe yazmada; harf, 

kelime, cümle, paragraf, metin açısından yaşadıkları sorunlar belirlenecek; aynı zamanda ses, 

harf, kelime öğretimi ve dil bilgisi farklılıkları açısından değerlendirme yapılacaktır. Anahtar 

Kelimeler: Bosna, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, A Düzeyi  
 

The goal of this thesis is to define problems in writing skills, encountered by Elementary 

school students in Bosnia and Herzegovina during the year of 2016/2017 while learning 

Turkish as a second/foreign language, as well as to find some proposals to solve the 

mentioned problems. Within the thesis, the data will be collected by means of writing skills, 

that is – essay writing, which will be applied on 7th, 8th and 9th grade students attending 

elementary schools throughout Bosnia and Herzegovina. This research aims to point out the 

problems related to Turkish language characteristics and which are highly possible to occur, 

as well as some writing problems and the problems students might encounter in terms of the 

alphabet, words, sentences, paragraphs and texts. At the same time, the evaluation related to 

the aspect of sound/letter, word learning/acquiring and grammar differences were conducted. 

Key Words: Bosnia, Turkish Language as Foreign Language, Writing Education, A Level 

 
 

450249  

 

Tayvan'da yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri / Problems and 

proposed solutions in teaching Turkish as a foreign language 

in Taiwan 
Yazar:WEN CHIA CHANG 
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Tayvan = Taiwan ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching ; Çince = Chinese  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
154 s.  

 

Bu araştırmanın amacı Tayvan'da yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi sürecinde 

karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 

araştırılmasıdır. Araştırmanın geneli betimsel niteliktedir. Bu araştırma tarama modeli esas 

alınarak verilerin değerlendirmesi açısından hem nicel hem nitel özelliklere sahip olan karma 

bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü 

Bölümünde görev yapan öğretmenler ve tüm öğrencilerdir. Araştırmada örneklem basit 

tesadüfi örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen 3 öğretmen ve 77 

öğrenciden görüş alınmıştır. Araştırma kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin Türkçe 

öğrenme ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirtmek amacıyla uygulanan 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB64HawvQujOciEgKURSg6UteIxQFXUUSFsiEx90-_ifyG
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anketlerden alınan görüşler nicel olarak SPSS 20.0 programı ile yapılmış, açık sorulara 

verilen cevaplar nitel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında Tayvan'da 

yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Çincenin yapısından, öğrencilerden, 

öğretmenlerden, öğretim materyallerinden ve eğitim ortamından kaynaklanan sorunlar ve 

etkiler açıklanmış, bundan sonra Tayvan'da Türkçe öğretiminin geliştirilmesi için dikkate 

alınması gereken çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Yabancı Dil Olarak 

Türkçe Öğretimi, Tayvan, Çince  
 

The aim of this research is to determine the problems encountered in teaching Turkish as a 

foreign language in Taiwan and to study the solution proposals directed to those problems. 

Generality of this research is descriptive quality. This research is a mixed research having 

both quantitative and qualitative characteristics from the point of data evaluation based on the 

descriptive survey model. Target population of the study is the instructors who worked in the 

National Chengchi University, Department of Turkish Language and Culture and all students 

in the department. Sampling in the research is selected by using the simple random sampling. 

The opinions of 3 instructors and 77 students who were selected as samples have been taken. 

In the scope of this research, the opinions have been analyzed by SPSS 20.0 program 

quantitatively and the opinions were taken from the questionnaries organized for the purpose 

of describing the problems the students and the instructors encountered during the process of 

learning and teaching Turkish and the answers to the open-ended questions have been 

evaluated qualitatively. In the research results, the problems and effects in teaching Turkish 

as a foreign language in Taiwan arising from the structure of Chinese, students, instructors, 

teaching materials and educational environment are made clear and the solution proposals are 

submitted in order to consider for the purpose of development of Turkish teaching in Taiwan 

in the future. Key Words : Teaching Turkish as a Foreign Language, Taiwan, Chinese 

 
 

451508  08.09.2019 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
375 s.  

 

Bu tez çalışmasının amacı yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kelime grupları ve 

cümle bilgisi konuların öğretilmesinin değerlendirilmesidir. Çalışmamız Giriş, "Türkçede söz 

dizimi", "Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kelime grupları ve cümle bilgisi 

konuların öğretimi", "Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında dinleme metinlerinde geçen 

kelime grupları" ve "Anket çalışması" olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde kelime grupları ve cümle bilgisi konusuna değinilmiştir. İkinci bölümde yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarından altı kitap serisi seçilmiştir. Bunlar ise 

DİLSET Yayınevi‟nin hazırladığı "Ebru Türkçe Öğretim Seti", "Gökkuşağı Türkçe Öğretim 

Seti" ve "Adım Adım Türkçe Öğretim Seti"; Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 

Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER‟in hazırladığı "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 
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Öğretim Seti"; İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi tarafından hazırlanan "İstanbul Yabancılar 

İçin Türkçe Ders Kitabı" seti ve Dilmer Yayınları‟nın "Yabancı Dilim Türkçe" öğretim 

setidir. Seçilen kitaplar kelime grupları ve cümle bilgisi konularının öğretimi bakımından 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde, incelediğimiz kitaplarda yer alan dinleme metinlerinde geçen 

kelime grupları ele alınmıştır. Türkiye‟de okuyan uluslararası öğrenciler üzerine yapılmış 

anket çalışması ise tezimizin dördüncü bölümünde değerlendirilmiştir.  
 

The purpose of this thesis is to evaluate the teaching of word groups and syntax as a foreign 

language in Turkish textbooks. Our study consists of five groups: firstly 'Word order in 

Turkish','Teaching Word Groups and Syntax in Turkish textbooks as a foreign 

language','word groupsin listening texts as a foreign language'and 'Questionnaire'. In the first 

part, word groups and syntax are mentioned. In the second part, six series of books used in 

teaching of Turkish as a foreign language are chosen. These are: Ebru Türkçe Turkish 

Language Set, Gökkuşağı Türkçe Turkish Language Set and Adım Adım Turkish Language 

Set by DİLSET Publishing House; Yeni Hitit Turkish Language Set by Turkish and Foreign 

Languages Research and Application Center of Ankara University, TÖMER; İstanbul 

Üniversitesi Dil Merkezi tarafından hazırlanan İstanbul Turkish Language Set by Istanbul 

University Language Center and Yabancı Dilim Türkçe Turkish Language Set by Dilmer 

Publishing House. These chosen books are examined in the point of teaching of word groups 

and syntax. In the third part, there are the word groups that we have examined and are in 

listening texts. Though, our public survey results which are applied on the international 

students are in the fourth part of the thesis. 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
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Dil, insanların iletişim gereksinimlerinden doğmuş sosyal bir olgudur. Dilsel iletişim, yazılı 

veya sözlü olmak üzere iki kanal üzerinden gerçekleştirilmektedir. Günümüz yabancı dil 

öğretimi anlayışında da dil, anlama yönünü oluşturan okuma, dinleme becerileri ve anlatma 

yönünü oluşturan yazma, konuşma becerileri ile bir bütün olarak ele alınmakta ve bireylere 

farklı bağlamlarda iletişimi gerçekleştirme yetisini kazandırmak hedeflenmektedir. Her dilsel 

beceri, dil edinimi/öğreniminin farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu nedenle dil 
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öğretiminde, özel dil öğretim programları dışında farklı becerilere ağırlık verilip diğerlerinin 

ihmal edilmesi söz konusu olamaz. Ancak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

uygulamalarına bakıldığında yazma becerisini geliştirici nitelikte ve nicelikte etkinliğin 

olmadığı gözlemlenmiştir. Bu probleme dikkat çekmeyi ve çözüm önerileri sunmayı 

hedefleyen bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey yazma 

etkinliklerinin iletişimsel yaklaşımın gereklerini ne derece karşıladığı sorgulanmıştır. Bu 

nedenle, çalışmada öncelikle dil olgusu iletişimsel boyutları ve biçimleriyle tanımlanmış ve 

dil öğretiminde metin kavramı irdelenmiştir. Dil becerileri bu bağlamda ele alındıktan sonra 

yazma becerisi üzerine odaklanılarak dil öğretiminde yazma becerisine yönelik 

tutumlar/yaklaşımlar araştırılmış ve iletişimsel yaklaşım öncesi ve sonrası yaklaşım ve 

yöntemlerde yazma becerisinin yeri ve uygulamaları sorgulanmıştır. Örneklem olarak alınan 

orta düzey yabancı dil olarak Türkçe ders kitapları, iletişimsel yaklaşımın temel prensipleri 

için farklı kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan kategoriler ölçüt alınarak incelenmiştir. 

Çalışmanın, iletişimsel yaklaşımın temel prensipleri bakımından yabancı dil olarak Türkçe 

ders kitaplarındaki eksikliklerin tanımlanması ve giderilmesi bağlamında ders kitabı 

yazarlarına ve öğretmenlere ışık tuttuğu ölçüde alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 

Language is a social phenomenon born out of the communication needs of the humankind. 

Verbal communication is conveyed through two channels: written and oral. In the 

contemporary understanding of foreign language teaching, language is taken as a whole with 

the reading and listening skills forming the receptive aspect and writing and speaking skills 

forming the productive aspect, and it is aimed to get the individuals gain the capacity of 

realizing communication in different contexts. Each language skill constitutes a different 

dimension of language acquisition/learning. Therefore, apart from specific language teaching 

programmes, it is out of question to give importance to a certain set of skills while neglecting 

the others. However, when teaching Turkish as a foreign language practices are viewed, an 

absence of the activities to improve the writing skill either qualitatively or quantitatively is 

observed. While the present study aims to draw attention to this problem and suggest 

solutions, it also probes into the question to what extent the intermediate level writing 

activities meet the requirements of the communicative approach in teaching Turkish as a 

foreign language. Hence, the study first identifies the language phenomenon with its 

communicative aspects and types, and scrutinizes the concept of text in language teaching. 

After the language skills are taken within this context, the writing skill is focussed upon, the 

attitudes/approaches for that skill are investigated, and the position of and practice for the 

writing skill are questioned in the pre-communicative and communicative approach and 

methodology. The intermediate level course books are taken as the research sample and 

analyzed based on the categories established from a number of resources on the main 

principles of the communicative approach. The present study is thought to contribute to the 

field shedding light for the course book writers and teachers identifying and eliminating the 

weaknesses in teaching Turkish as a foreign language course books in regard to the main 

principles of the communicative approach. 

 
 

451469  
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/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 
Dizin:  

 

Bu araştırmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Türk Kültür Merkezinde Türk diline 

ilgi duyan kursiyerlerin dil öğrenme gereksinimlerinindemografik değişkenlere (yaş, cinsiyet 

ve eğitim) göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.Araştırmanın verileri, Iwai 

ve diğerlerinin (1998) Japon dili üzerinde yaptığıçalışmalarında kullandıkları ölçeğin, Çangal 

(2013) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçeye uyarlanmış formu ile 

toplanmıştır. Araştırma, 2015 yılında Yunus Emre Enstütüsü Kosova Türk Kültür 

Merkezindeuygulanan Türkçekurslarında yapılmıştır. Kosova'nınPrizren, Priştine ve İpek 

illerinde toplamaltmış öğrenciye anket ulgulanmıştır. Türkçe öğrenen kursiyerlerin 17'si 

kadın, 43'ü erkektir. Kursiyerlere uygulanan anketteki maddelerin anlaşılabilirliği dikkate 

alınarak A1,B1 ve C1 seviyesinde Türkçe öğrenen 60 kursiyere anket uygulanmıştır. Veriler 

SPSS programı kullanılarak one way ANOVA, aritmetik ortalama, t-testi ile analiz edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre Yunus Emre Enstitüsü Kosova Türk Kültür 

Merkezinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla ticaret yapma, 

eğitim ve iş imkânı, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, sınıf içi iletişim kurma olmak üzere dört alt 

boyutta kendini göstermiştir. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları ile yaş arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Benzer olarak, cinsiyet ve anadil değişkeni arasında da anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Eğitim durumu değişkeninde ise anlamlı farklılık gözlenmiştir.  
 

The purpose of this study is to determine whether the needs of language learning for the 

trainees who learn Turkish in Yunus Emre Institute Kosovar Cultural Center vary according 

to their age, sex or educational status. Research data have been collected with the help of the 

scale used by Iwai in his book "Japanese Language Needs Analysis" (1998). The validity and 

credibility of this scale have been formed and translated into Turkish by Çangal (2013) The 

research was made at Turkish courses in Yunus Emre Institute Kosovar Cultural Center in 

2015. A questionnaire was conducted of sixty students in the cities of Kosovar; Prizren, 

Pristine and Ipek. 17 of the Turkish learners are female and 43 of them are male. Considering 

the comprehensibility of the survey questions, sixty trainees with the level of A1, B1 and C1 

were determined as samples. In the analysis of the data, percentage, arithmetic average, t-test 

analysis of variance (ANOVA) have been used. According to data acquired by the research, 

the needs of Turkish learners in Yunus Emre Institute Kosovar Turkish Cultural Center are; 

trading, the chance of education and jobs, personal interest and needs and communication in 

the classroom. It has been found out that there is no significant difference between the need 

of language learning and other factors; age, sex or native tongues. However; there is a 

significant difference on educational status. 
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Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:  
 

Yabancı dil öğrenmek hedef dilin sadece dilbilgisi kurallarını öğrenmek değil aynı zamanda 

hedef dilin ait olduğu kültürü tanımak ve öğrenmektir. Kültür ve dil birbirinden ayrılmayan 

iki önemli unsur olduğundan dolayı yabancı dil öğretimi aynı zamanda hedef dilin kültürünün 

de aktarılma sürecidir. Bu noktadan hareketle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk 

kültürü ile ilgili unsurların yabancı dil öğrenme sürecine aktarılması gerekmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanmak amacıyla Türk 

kültürü unsurlarını içeren yazma ve okuma becerilerine dayalı ders materyalleri önermektir. 

Bu materyaller aracılığıyla Türk kültürüne ait değerlerin aktarılması hedeflenmektedir.  
 

Learning a foreign language means not only learning grammar rules of the target language 

but also knowing and learning the culture of the target language. Because language and 

culture are inseparable factors, teaching a foreign language is also the progress of transferring 

the target culture. From this viewpoint, it is necessary to transfer the factors related to 

Turkish culture to the process of learning a foreign language in teaching Turkish as a foreign 

language. The aim of this study is to suggest reading and writing materials that include 

factors of Turkish culture with the purpose of using in teaching Turkish as a foreign 

language. It is aimed that values of Turkish culture are transferred through these materials. 
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Değişen ve gelişen dünya ile birlikte yabancı dil öğretiminde yalnızca ezberlenen sözcüklerin 

kurallara uygun biçimde yan yana getirilmesi etkin bir sonuç vermemektedir. Yabancı bir dil 

öğrenirken sözvarlığı ve dilbilgisi yapılarının yanı sıra hedef dilin kültürünü de öğrenmek 

akıcı ve etkili bir iletişim kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bir dilin ait olduğu toplumun 

dünya görüşünü, değerlerini en iyi yansıtan dil birimlerinden biri olan kalıp sözler, yabancı 

dil öğretim sürecinde destekleyici bir rol oynamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçede kalıp 

sözlerin öğretimi de çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kalıp sözlerle 

ilgili alanyazın çalışmalarını incelemek, Avrupa Ortak Başvuru Metni'ninde yer alan dil 

kullanım alanları ve bildirişim konuları bağlamında kalıp sözleri listelemek ve Yabancı Dil 

Olarak Türkçe ders kitaplarında bulunan kalıp sözleri saptamaktır. Öncelikli olarak alanyazın 

taramaları sonucunda kalıp sözlerin tanımı, özellikleri, yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimindeki yeri, iletişimsel yöntemdeki önemi betimlenmiştir. Ardından Avrupa Ortak 

Başvuru Metni'ninde yer alan dil kullanım alanları ve bildirişim konuları bölümündeki çeşitli 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKrshhDki1ZlwUSUckfbiDbsLlQ7zvwfg_Hlirrxsza8p
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başlıklar altında kalıp sözler listelenmiştir. Son olarak İstanbul Üniversitesi tarafından 

hazırlanmış olan İstanbul Serisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından hazırlanmış olan İzmir Serisi ve Ankara 

Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanmış olan Yeni Hitit Serisi ders kitaplarında bulunan 

kalıp sözler saptanmış ve bulunma sayılarıyla birlikte tablolarda gösterilmiştir. Anahtar 

Sözcükler: Kalıp Sözler, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  
 

With the changes and evolvements in the world, the words that have been memorized, only to 

be flush-seamed according to the rules, do not yield an appropriate result in foreign language 

teaching. Alongside vocabulary and grammar structures, learning the target language's 

culture enables to have a fluent and effective communication. Formulaic expressions are one 

of best language units to define the society's world-view, values, have a supportive role in 

foreign language teaching. Base of this study is the teaching of formulaic expressions of 

Turkish as a foreign language. The purpose of this study is to analyze the studies about 

formulaic expressions, to list formulaic expressions within the context of domains and 

communication themes are found in Common European Framework of Reference for 

Languages and to detect formulaic expressions which are found in Turkish as a foreign 

language course books. Firstly, the definition of formulaic expressions, the features and the 

place in teaching Turkish as a foreign language and the importance of formulaic expressions 

in communicative method have been described. After that, formulaic expressions have been 

listed according to domains and communication themes are found in Common European 

Framework of Reference for Languages. Finally, formulaic expressions are scanned through 

İstanbul course books by İstanbul University Language Research, İzmir course books by 

Dokuz Eylül University Language Research and Teaching Center and Yeni Hitit course 

books by Ankara University Turkish Learning Center. The detected formulaic expressions are 

shown in tables with the number of availability. Keywords: Formulaic Expressions, Teaching 

Turkish as a Foreign Language 
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Yazma temel dil becerileri içerisinde zorlanılan bir beceridir. Bu beceri özellikle yabancı 

uyruklu öğrenciler için ana dildeki yazma zorluğunun üzerinde bir güçlük olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü düşüncelerin planlı olarak ve etkili bir biçimde anlatılmasının yanında 

yeni bir alfabede farklı bir söz dizimi ve sınırlı kelime ile anlatılması söz konusu olmaktadır. 

Bu nedenle yazma becerisi alan yazında yapılan birçok çalışmada temel dil becerileri 

içerisinde en zorlanılan beceri olarak belirtilmektedir. Yazma becerisini geliştiremeyen ve 

yeterli bir düzeye ulaşamayan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrendikleri dilin okuryazarı 

olduklarını varsaymak doğru olamayacaktır. Çünkü bireylerin en azından günlük işlerini 

yapabilecek kadar o dilde yazma becerisine sahip olması beklenir. Bunun yanında akademik 

amaçlarla Türkçe öğrenenler için yazma vazgeçilmez bir konumda yerini almaktadır. Bu 

becerinin geliştirilmesi sürecinde öğrenciler birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle 

bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hindistanlı öğrencilerin yazma 

becerisinde karşılaştıkları sorunların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, 

Türkiye'de Türkçe öğrenen Hindistanlı öğrenciler ile Hindistan'da Türkçe öğrenen Hindistanlı 

öğrencilerin yazılı anlatımları incelenip sorunların tespiti amaçlandığından durum çalışması 

olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

Türkiye'nin Konya ili Mevlana Üniversitesi Türkçe Uygulama Eğitim Merkezi (TÖMER) 

kurumunda okuyan toplam 45 Hindistanlı öğrenci ile Hindistan'da Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünde okuyan 32 öğrenci oluşturmuştur. Bu uygulamada öğrencilere yazmayla ilgili bir 

konu yöneltilip görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Aynı konu A2 düzeyinde 

olan öğrencilere ilk aşamada verilip, aradan geçen iki ay sonra ikinci aşama olan B1 

düzeyindeki öğrencilere yazdırılmış, son olarak üçüncü aşamada olan C1 düzeyindeki 

öğrencilere yazdırılmıştır. Çalışmanın verileri içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler, öğrencilerin yazmada kelime yazım yanlışları, söz dizimi, 

anlatım bozuklukları, paragraf yapıları olmak üzere her düzeyde karşılaştıkları sorunlar 

olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yabancı uyruklu öğrencilere oranla Hindistanlı 

öğrencilerin kelime yazımlarında ve planlama konularında zorlandıkları, Türkiye'de Türkçe 

öğrenen Hindistanlı öğrencilerin Hindistan'da Türkçe öğrenen öğrencilere oranla bazen daha 

çok sorun yaşadıkları ortaya konmuştur. Ancak bu durum araştırmaya katılan iki grubun 

özelliklerinin eşitlenmesi mümkün olmadığından genellenebilir bir sonuç değildir.  
 

Writing is the difficult one in basic language skills. Especially for the foreign students, this 

comes out as more difficult in comparison to the difficulty level faced by them while learning 

the writing skill in their mother tongue. Because in addition to explaining the thoughts in a 

planned and effective manner one has to do it in a new alphabet, different syntax and with a 

limited number of words. Due to this, many studies done in this field assert the fact that 

writing skill is the most difficult among the language skills. It will not be right to suppose the 

learning of the language by foreign students, who are unable to improve their writing skills 

and reach to a satisfactory level, to be of literary level. Because, it is expected from 

individuals to have command over the writing skill of that language for dealing with the daily 

life situations, at the least. In addition to this, for the learners of Turkish language for 

academic purposes, writing holds a very important position. Students encounter many 

problems while improving this skill. Because of this, the problems faced by Indian students in 

writing skill while learning Turkish as a Foreign Language have been tried to determine in 

this research. The research has been formed as a case study to determine the problems after 

examining the written expressions of Indian students learning Turkish language in Turkey 

and Indian students learning Turkish language in India. Study group of this research consisted 

of 45 Indian students studying in Mevlana University Turkish Teaching Center (TÖMER) in 

Konya province of Turkey in the academic year 2014-2015 and 32 students studying in 

Turkish Language and Literature Department in India. In this research, 45 students studying 
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Turkish language in Turkey and 32 students studying the same in India had been given 5 

different topics to choose from according to their own choices. In the first phase A2 level, 

then after two months in the second phase B1 level students had been asked to write the same 

topic and finally in the third phase C1 level students wrote the same topic. Data of the 

research has been interpreted after content analysis. It has been established from the data 

collected in this research that students face problems at every level in the matters of spelling 

mistakes, syntax, syntactic ambiguity and paragraph construction. It has also been established 

that Indian students face more difficulty in spelling words and planning topics in comparison 

to students of other nationalities and Indian students learning Turkish language in Turkey 

face less problems compared to the students learning it in India. Although this result cannot 

be generalized because of the fact that characteristics of both the participating groups are not 

equal. 
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Çalışmada, Oxford'un (1990), dil öğrenme stratejileri sınıflandırmasında doğrudan stratejiler 

içinde yer alan bellek, bilişsel ve telafi stratejilerine göre oluşturulan öğrenme etkinliklerinin 

B2 seviyesindeki öğrencilerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarı / kalıcılık ve 

Türkçeye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karma Yöntem ile 

yürütülen araştırmada, nicel ve nitel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılmış iki farklı 

yöntemden elde edilen bulgular yorumlarda birleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda 

deneysel araştırma modellerinden Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen kullanılmıştır. 

Deneysel işlem 6 hafta sürmüştür. Deneysel sürecin başında ve sonunda gruplara, araştırmacı 

tarafından geliştirilen okuduğunu anlama başarı testi, dinlediğini anlama başarı testi, dil 

bilgisi başarı testi ve Türkçeye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Sontest verilerinin elde 

edilmesinden 22 gün sonra ise başarı testleri kalıcılık verilerinin elde edilmesi için yeniden 

uygulanmıştır. Nitel boyutta ise odak grup görüşmesi ve dil öğrenme günlüğü gibi nitel veri 

toplama teknikleri kullanılmıştır. Dil öğrenme günlüklerine dayalı veriler, öğrencilerden 
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deneysel süreç içinde toplanırken, odak grup görüşmeleri, deneysel sürecin sonunda 

yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu, 2014 - 2015 bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NEÜ 

TÖMER) Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki (orta düzey dil öğrenimini temsil eden) 41 yabancı 

uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. NEÜ TÖMER'de B2 seviyesinde öğrenim görecek 

öğrenciler, seçkisiz atamayla biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın deney grubunda 22 (19 erkek, 3 kız) öğrenci, kontrol grubunda 19 (16 erkek, 3 

kız) öğrenci yer almıştır. Süreç, 6 hafta içinde 180 saat sürmüştür. Araştırmada veri toplama 

araçları olarak Yabancılara Türkçe öğretimi B2 seviyesine yönelik hazırlanmış okuduğunu 

anlama, dinlediğini anlama, dil bilgisi başarı testleri; Türkçeye yönelik tutum ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşme formları, dil öğrenme günlükleri kullanılmıştır. Nicel veri toplama 

araçlarından elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yapılan 

istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada 

uygulama sürecinde ve sonrasında öğrenci görüşlerini belirlemek için yapılan görüşmelerden 

ve dil öğrenme günlüklerinden elde edilen nitel verilerin analizinde ise Betimsel Analiz 

Tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 1. Deney grubu öğrencilerinin okuduğunu 

anlama, dinlediğini anlama, dil bilgisi başarı testleri öntest - sontest puan ortalamaları ile 

Türkçeye yönelik tutum ölçeği öntutum - sontutum puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde 

arttığı, 2. Kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama, dil bilgisi başarı testleri öntest - 

sontest puan ortalamaları ile Türkçeye yönelik tutum ölçeği öntutum - sontutum puan 

ortalamalarının anlamlı bir düzeyde arttığı, 3. Kontrol grubu öğrencilerinin dinlediğini 

anlama başarı testi öntest - sontest puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde artmadığı, 4. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, dil bilgisi 

başarı testi puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu, 5. Deney grubu 

öğrencilerinin okuduğunu anlama sontest - kalıcılık testi puan ortalamalarının anlamlı bir 

düzeyde düşmediği, 6. Deney grubu öğrencilerinin dinlediğini anlama, dil bilgisi başarı 

testleri sontest - kalıcılık testleri puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde düştüğü, 7. Kontrol 

grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, dil bilgisi başarı testleri sontest - 

kalıcılık testleri puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde düştüğü, 8. Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, dil bilgisi başarı testi sontest - kalıcılık 

testleri puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu, 9. Kız öğrencilerin 

mimik, fiziksel tepki kullanma gibi bedensel hareketleri içeren stratejileri kullanmaktan 

çekindikleri ve bu durumun da kültürel arka plandan kaynaklandığı, 10. Çağrışım kurma 

stratejisinin, Türk soylu öğrenciler tarafından rahatlıkla kullanıldığı ve bunun da dil - kültür 

ilişkisi bakımından yakınlıktan kaynaklandığı, 11. Öğrencilerin yeniden birleştirme 

stratejisini, Türkçenin yapısı gereği kolaylıkla kullanabildikleri, 12. Dil seviyesi geliştikçe 

öğrencilerin karşılaştırmalı çözümleme stratejisini kullanmayı tercih etmedikleri, 13. 

Öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik isteklerinin arttığı, 14. Türkçeyi nasıl daha iyi 

öğrenebilecekleri yönünde bilgi sahibi oldukları, 15. Bireysel ve kültürel özelliklerine uygun 

stratejilerle daha etkili öğrenmeler sağladıkları, 16. Dil öğrenme stratejilerini ders dışındaki 

gündelik yaşantılarına aktarabildikleri ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi, dil öğrenme stratejileri, okuma, dinleme, dil bilgisi, tutum, karma 

yöntem. Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil öğrenme stratejileri, 

okuma, dinleme, dil bilgisi, tutum, karma yöntem.  
 

In this study, it is aimed to search the effects of the students' of B2 comprehension skills, 

success and sustainability of grammar and their attitudes towards Turkish language that takes 

place in Oxford's (1990) direct strategies that is; learning activities which is composed of 

according to the memory, cognitive and compensation strategies in language learning strategy 

classification. In this research, carried out by mixed method, quantitative and qualitative 
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methods are used together and the findings that are obtained from these two different 

methods were combined in the comments. In the quantitative dimension of the method, 

pretest posttest control group design that is among the experimental designs is used. The 

experimental process took six weeks. At the beginning and end of the experimental process, 

reading, listening comprehension tests and grammar tests were applied on the groups by the 

researcher. So as to get a sustainability on data accomplishment tests were applied again after 

getting the posttest data 22 days later. On the qualitative dimension; however, such 

qualitative methods as focused group conversation and language learning diary are used. 

While the datas that are based on language learning diaries are collected from the students 

within experimental process, the focused group conversations were carried out at the end of 

the experimental process. The study group of the research consists of 41 foreign students 

(that represent the intermediate level) that learn B2 level of Turkish language in Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli University, Turkish and Foreign Language Teaching Application and 

Research Center (NEU TÖMER) in 2014 - 2015 spring term. Randomly created between the 

two groups, one was determined as experimental and the other was determined as control 

group. In the experiment group of the research 22 students (19 boys, 3 girls) took place in the 

experimental group, 19 students (16 boys, 3 girls) took in the control group. The process took 

180 hours in 6 weeks. In the resarch, the reading, listening and grammar comprehension tests, 

attitude scale towards Turkish language, sem i- structured interview forms and language 

learning diaries that are prepared for B2 level of Teaching Turkish for Foreigners were used, 

The analysis of the datas that are obtained from quantitative data collection device was 

written down on the computer. In the statistical resolutions, meaningful level was 

acknowledged as .05. In the analysis of qualitative datas that are obtained from language 

learning diaries and interviews-that are carried out to determine the views of the students 

during and after the apllication, descriptive analysis method was used. According to the 

reseach results, it came into view that; 1. The experiment group students' attitude scale 

towards Turkish language pre - attitude post - attitude point avarage has increased 

meaningfully with the reading, listening, grammar comprehension and pre-test post-test. 2. 

The control group students' reading comprehension the grammar tests and the avarage point 

of pre - post tests and the avarage points of prepost attitudes towards Turkish language have 

increased in a meaningful level. 3. The control group students' listening comprehension test 

have not increased in a meaningful level with the avarage point of pre-post tests. 4. The 

experiment and control group students' reading, listening comprehension and the grammar 

test points show a diversity in favor of experiment group. 5. The experiment group students' 

avarage test points of reading comprehension of post - test have not decreased in a 

meaningful way. 6. The avarage point of the listening comprehension, grammar tests, 

sustainability tests of the experiment group students have decreased in a meaningful level. 7. 

The avarage point of the reading, listening comprehension, grammar test, sustainability tests 

of the control group students have decreased in a meaningful level. 8. The experiment and 

control group students' reading, listening comprehension and the grammar test, sustainability 

test points show a diversity in favor of experiment group. 9. The girls hesitated to use their 

body languages that includes strategies such as mimics and physical reactions and this 

emerges from the cultural background. 10. The evoking strategy is used easily by Turkish 

raced students and this results from the familiarity respect of language-culture relation. 11. 

The students can easily use the re-combination strategy thanks to turkish language structure. 

12. As the language level increased, the students did not prefer using comparative analysis 

strategy. 13. Students' eagerness to learn Turkish Language has increased. 14. They have a 

knowledge how to learn Turkish language beter. 15. They obtained a more efficient learning 

with the proper individual and cultural strategies. 16. It turned out that they could transfer the 

language learning strategies into their daily life out of the classroom. Keywords: Teaching 
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Turkish as a foreign language, language learning strategies, reading, listening, grammar, 

attitude, mixed method. 
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Dört bölümden oluşan çalışmanın Giriş bölümünde dünya dili olarak Türkçenin tarihî 

derinliği, coğrafi yaygınlığı ve söz varlığının zenginliği ele alınmıştır. Atasözleri ve Deyimler 

adlı ilk bölümde ise, atasözleri ve deyimlerin ortaya çıkışı, biçim ve anlam özellikleri ayrıntılı 

şekilde yer almaktadır.İkinci bölümde Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi başlığı altında, 

tarihten günümüze yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinin incelenmesinin ardından 

yabancı dil öğretiminde kullanılan bazı yöntem ve tekniklere değinilmiştir. Filmlerle Atasözü 

ve Deyim Öğretimi adlı üçüncü bölümde, ön test son test deney-kontrol gruplu deneysel 

araştırma deseni uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, filmler 

yoluyla atasözü ve deyim öğretiminin başarılı neticeler sağladığı görülmüştür. Derslerin bir 

bölümünde ya da planlanan etkinlik saatlerinde işitsel-görsel materyaller yardımıyla öğretim 

yapılması fayda sağlayacaktır. Hikâyelerle Atasözü ve Deyim Öğretimi adlı son bölümde ise, 

bir başka ön test son test deney-kontrol gruplu deneysel araştırma deseni uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, hikâyeler yoluyla atasözü ve deyim 

öğretiminin başarılı neticeler sağladığı görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

uygulanan eğitimin başarısı göz önünde bulundurularak hikâyeler yoluyla öğretim tekniğinin 

diğer klasik yöntemlere tercihen derslerde yer bulmasıdır. Bu deneysel çalışmaların amacı, 

başarıya olumlu katkısı olan öğretim tekniklerinin belirlenmesidir.  
 

The "Introduction" of the study composed of five chapters discusses the history, profundity, 

geographical prevalence of Turkish language and the richness of the vocabulary. First chapter 

titled "Proverbs and Idioms" details the appearance of proverbs and idioms as well as the 

characteristics of syntax and semantics. Second chapter titled "Turkish Education as a 

Foreign Language" studies the process of Turkish education as a foreign language from past 

to present and refers to some methods and techniques employed in language education. In 

chapter three titled "Proverb and Idiom Teaching in Movies", an empirical research pattern 

with pre-test, post-test experiment-control group is implemented. It is observed that teaching 

proverbs and idioms by way of movies yields successful results, in the light of the findings 

obtained at the end of the research. It will help to teach by means of audio-visual materials in 

some part of the lessons and planned activities. In the final chapter titled "Proverb and Idiom 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrLhNlZEzcyiFoybM4C20kH8_uIBuCDcc7sD_yyKnke1h
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Teaching in Stories", another empirical research pattern with preliminary test, final test 

experiment-control group is implemented. It is observed that teaching proverbs and idioms by 

way of stories yields successful results, in the light of the findings obtained at the end of the 

research. It must be ensured that the technique of teaching by way of stories finds a place in 

the lessons in preference to other classical methods, considering the success of education 

implemented in Turkish teaching as a foreign language. This experimental study is intended 

to identify the teaching techniques which contribute positively to success. 
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Dil öğretiminin bir kültür öğretimi olduğu bilinmektedir. Bir milletin kültürel niteliklerini en 

iyi yansıtan ürünler yazınsal metinlerdir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde alışılmış 

diyalog metinlerinin kullanılması dil öğrenme sürecinin monoton bir hâl almasına neden 

olmaktadır. Dil öğrenme sürecini bu monotonluktan kurtarmak için farklı türlerde ve 

içeriklerdeki yazınsal metinlere yer vermek gerekmektedir. Masal türü dile ve kültüre ait 

zengin ögelere sahip olması bakımından ana dili öğretiminde sıkça kullanılan bir türdür. 

Ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde masal türüyle ilgili henüz herhangi bir 

çalışmanın yapılmamış olması bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Çalışmada Pertev 

Naili Boratav'ın "Az Gittik Uz Gittik" adlı masal kitabından seçilen 25 masal dil ve kültür 

ögeleri bakımından incelendi. Bu kitaptan seçilen 5 masal seçildi. Bu 5 masalın her biri bir 

öğrenme alanında (okuma, dinleme, konuşma, yazma, dilbilgisi) kullanılarak etkinlik 

örnekleri hazırlandı. Masallar kültürel zenginliğinin yanında hem çocuklara, hem yetişkinlere 

hitap edebilen ilgi çekici bir türdür. Kolay anlaşılabilen yapısı nedeniyle dil öğretimine 

uygundur. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde masalların hangi 

nitelikleri yönünden kullanılabileceği üzerine yapılan bu çalışmanın alana özgün bir katkı 

sunacağı düşünülmektedir.  
 

Teaching language is a kind of teaching culture. The best works reflecting a nation's cultural 

qualities are its written texts.Using customary dialogue texts in teaching Turkish as a foreign 

language makes learning process very monotonous. We have to use different types and 

contents of written texts to save that process from monotony.Tales are very often used in 

teaching mother language because they have very rich qualities belonging to its culture and 

language. However, there isn't any study in that field; that is why we are making this study. 

We examined the 25 tales in the book "Az Gittik Uz Gittik" of Pertev Naili Boratav in our 

study. 5 tales were chosen from that book. Every one of these tales was used for one of these 

fields: "reading, listening, speaking, writing and grammar" and activity examples were 

prepared. In addition to cultural wealth, tales are attractive types both for adults and children. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKqzqNvPuc7Ezx3oHrYckjDK7VT4iZiL21d71PTHBfW19
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They are suitable for teaching languages thanks to their easily understandable structure. Thus; 

we believe that this study on tales in teaching Turkish as a foreign language will contribute to 

the field a lot. 
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Bu çalışmada, Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma kaygıları ve 

tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemlerinden veri 

çeşitlemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun örneklemini 3 devlet 

üniversitesinde öğrenim gören 309 (N=309) katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel 

boyutunun örneklemi nicel veri toplama kısmına katılan 30 (N=30) katılımcı oluşturmaktadır. 

Çalışmanın verileri, "Kişisel Bilgi Formu", ''Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu'', "Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği" ve "Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazmaya Yönelik 

Tutum Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel ve nicel olarak ayrı ayrı 

analiz edilerek birlikte yorumlanmıştır. Nitel veriler içerik analizi yöntemi, nicel veriler ise 

istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler yorumlanırken nitel ve nicel verilerin 

birbirini desteklemesine önem verilmiştir. Araştırmada, katılımcıların yazma kaygısı ve 

yazmaya yönelik tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, anadili değişkenleri açısından ele alınmış, 

bu değişkenler ile yazma kaygısının alt boyutları olan değerlendirilme, stres ve ürün kaygısı 

arasında ve yazmaya yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına bakılmıştır. 

Ayrıca yazma kaygısı ile yazma tutumu arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan 

görüşmeler yoluyla katılımcıların yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken yazma becerisi 

hakkında neler düşündükleri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, 

cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından bir farklılık bulunamazken, anadili farklılığından 

kaynaklanan yazma kaygısı ve yazmaya yönelik tutum düzeylerinde anlamlı farklılıklar otaya 

çıkmıştır. Anadili Arapça olan öğrencilerin yazma kaygıları yüksek, yazmaya yönelik 

tutumları ise düşük çıkmıştır. Bu duruma neden olan etmenler; alfabe farklılıkları, sözdizim 

farklılıkları ve dilbilgisi kurallarının zorluğu olarak yapılan görüşmeler sonucunda ortaya 

çıkarılmıştır. Ayrıca yazma kaygısı ve yazmaya yönelik tutum arasında ters yönlü bir ilişki 

saptanmıştır. Katılımcılar, yapılan görüşmelerde Türkçe yazmayı iletişim sağlama ve 

akademik başarı için bir gereklilik olarak gördüklerini, yazmada karşılaştıkları sorunların 

dilbilgisi kurallarından kaynaklandığını ve sürece yayılan bir gelişim gerektirdiği için 

zorlandıklarını söylemişlerdir. Ayrıca yazmaya hazırlık aşaması ve yazma sırasında stres 

yaşadıklarını yazma işlemi bitince kendilerini daha rahat hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel farklar dikkate alınmalı ve yazma eyleminin doğal 
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zorluğu da göz önüne alınarak bir eğitim süreci gerçekleştirilmelidir. Yazmayı sevdirecek ve 

öğrenenleri güdüleyecek etkinliklerle bu beceri geliştirilmeye çalışılmalıdır. Anahtar 

Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, Kaygı, Tutum  
 

This study aimed to determine the attitudes and apprehension of learners of Turkish as a 

foreign language in Turkey, regarding writing. In the study, triangulation method among the 

mixed research methods was used. Sample of the quantitative aspect of the study consisted of 

a total number of 309 (N=309) participants who studied at three state universities in Turkey. 

The sample of the qualitative aspect of the study consisted of 30 (N=30) participants who 

participated into collection of quantitative data. The data of the study were obtained through 

"Personal Information Form", "Semi-Structured Interview Form", "Turkish as a foreign 

Language Writing Apprehension Scale", and "Turkish as a foreign Language Writing 

Attitude Scale". The obtained data were analyzed both quantitatively and qualitatively. The 

qualitative data were analyzed with content analysis method, quantitative data were analyzed 

by using statistical package for social sciences. When interpreting the data, it was made sure 

that quantitative and qualitative data support each other. In the study, writing apprehension 

and attitudes towards writing of the participants were examined in terms of variables of 

gender, class level, and native language. It was also examined whether there was a significant 

correlation between these variables and the subscales of writing apprehension, and attitude 

towards writing such as evaluation, stress, and product apprehension. Additionally, it was 

tried to determine the correlation between writing apprehension and writing attitude. Through 

interviews, what the participants were thinking about writing skills while they were learning 

Turkish as a foreign language was investigated. While no difference was found in terms of 

gender and class level at the end of the study, significant differences were found in writing 

apprehension and attitude levels for writing arising from native language differences. It was 

found that writing anxieties of the students whose native language was Arabic were high; 

however, their attitudes towards writing were low. As a result of interviews, it was found that 

the factors causing this situation were alphabet differences, syntax differences, and 

grammatical rules of Turkish. Also, a reverse correlation was found between writing 

apprehension and attitude towards writing. In the interviews, the participants stated that they 

considered writing in Turkish as a necessity for academic success and communication, and 

the problems they faced in writing were caused by grammatical rules, and they had difficulty 

because writing requires a long developmental process. Furthermore, they stated that they felt 

stressed in writing preparation phase and during the writing yet they felt more comfortable 

when the writing process was over. Cultural differences should be considered in teaching 

Turkish to foreigners and an educational process should be implemented by considering 

natural difficulty of writing act. This skill should be developed with activities that will 

motivate the learners and make them enjoy writing. Keywords: Teaching Turkish to 

Foreigners, Writing Education, Apprehension, Attitude 
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Bu araştırma ile yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmek isteyen Afganistanlı öğrencilerin 

Türkçe öğrenim durumları incelenmiştir.Araştırmanın temel amacı, Afganistanlı öğrencilerin 

yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları güçlükler ve problemlerin ortaya 

çıkarılması ve gelecek dönemler için çözüm önerileri sunmaktır. Bu araştırmada 

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerin Türkçe öğreniminde karşılaştıkları güçlükleri 

ortaya çıkarmak ve öğrenme durumlarını ortaya koymak için bir anket çalışması yapılmış ve 

etkinlikler oluşturulmuştur. Bu etkinliklerle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma 

ve dilbilgisi becerilerinin ne yönde geliştiğini ortaya koymak amaçlanmış ve etkinlikler bu 

amaç doğrultusunda özenle seçilmiştir.Araştırma sonucunda Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 

Afganistanlı öğrencilerin Türkçeyi kullanma becerileri ortaya konulmuştur.  
 

Turkish Language Education for Foreigners is a recently growing field compared to 

education of other European languages. The Common European Framework plays a leading 

part in progress of this topic. Similar to the case for Turkish native language education, this 

area is separated into four basic language skills. Main concern of our work is to survey on 

what degree the Afghani students, who came from Afghanistan to Turkey for higher 

education, accomplish these skills. We believe that this research will close an important gap 

in the literature. The thesis is consisting of introduction, conceptual framework, method, 

diagnosis and interpretation, conclusion and suggestions, and bibliography chapters. In first 

chapter, case status, related research in literature, the main purpose and importance of this 

work, hypothesis, restraints and definitions are given after a brief introduction to "Turkish 

Education of the students brought from Afghanistan". In conceptual frame part, the concept 

of foreign language teaching, historical progress of teaching Turkish to foreigners and 

information about Turkish education of Afghani students, basic and general principles on 

foreign language teaching methods and foreign language teaching techniques are mentioned 

under the main title "Foreign Language Teaching". In method part, research model, universe 

and sample are given, whereas prepared activities and diagnosis obtained from these 

activities are interpreted in diagnosis and interpretation chapter. In conclusion part, 

conclusion and suggestions are presented by means of subcases. 
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Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Ukraynaca = Ukrainian ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching  
 

Ulusların kültürünü ve yaşamlarını en iyi gösterenlerin başında dil gelmektedir. Bu açıdan dil 

bir toplum ve kültürün temel taşıyıcısıdır. Geçmişi zengin olan Türk dili günümüzde birçok 

ülkede ve geniş bir coğrafyada konuşulmakta, dünyada birçok enstitü, üniversite ve okul hatta 

özel ders bünyesinde birçok insan bu dili öğrenme ve konuşma çabası içindedir. Türkçe'ye 

yoğun bir ilginin olduğu ülkelerin arasında Ukrayna da gelmektedir. Yabancı dili öğrenmek 

için ilk olarak ana dili iyi derecede bilmek gerekir. "Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

açısından Türkçe ve Ukraynaca dil yapılarının karşılaştırılması" adını taşıyan bu 

çalışmamızda Türkçe ve Ukraynaca dilbilgisi ele alınmıştır. Bu çerçevede Sovyetler Birliği 

sonrası döneme ait Ukrayna'da Türkçe öğretimine ve yabancı dil olarak Ukraynaca 

öğretimine de dayanılmıştır. Yabancı dil olarak Ukraynaca öğretimi ayrı bir alan olarak 

görülmediğinden yabancılara Ukraynaca öğretmek amacıyla yazılan kaynaklar yok denecek 

kadar azdır. Bu durum Ukrayna'da Türkçe öğretimini de zorlaştırmaktadır çünkü Türkçe-

Ukraynaca olan ders kitaplarının ve sözlüklerin azlığı sebebiyle Türkçe öğretiminde genelde 

Rusça ders kitapları kullanılmaktadır. Çalışmamız dört ana bölümünden oluşmaktadır. Birinci 

ve ikinci bölümde Türkçe ve Ukraynaca hakkında genel bilgi verilip Türkçe ve 

Ukraynaca'nın yabancı dil olarak öğretiminin tarihçesi ele alınmış ve fonetik, kelime yapımı 

konularına yer verilmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise iki dilin söz dizimi hakkında 

bilgiler ortaya konulmuş ve Ukrayna'da yabancı dil olarak Türkçe'yi öğretenlerin görüşlerini 

alarak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilecek alıştırma önerileri sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ukraynaca, Türkçe, dilbilgisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi  
 

Language is the most important part of a society which reflects its culture and style of life. In 

this sense, language is the main bearer of the culture. Turkish language, with a rooted history, 

is widely spoken in many countries. Today, all over the world, Turkish language is one of the 

main concern of institutes, universities and schools and is studied by hundreds of thousands 

of people. Ukraine is one of the leading countries which Turkish langue is being taught and 

studied. To learn a foreign language firstly it is needed to know well a mother tounge. In this 

research, which is titled "Turkish and Ukrainian grammar comparison in terms of teaching 

Turkish as a foreign language" we studied Turkish and Ukrainian grammer. In this context 

after Soviet era teaching Turkish in Ukraine and teaching Ukrainian as a foreign language 

were also examined. Teaching Ukrainian as a foreign language has not even been a separate 

field of knowlegde, thats why we can say that there are hardly any sources of teaching 

Ukrainian to foreignes. This phenomenon also complicates Turkish education in Ukraine, 

because a number of Turkish-Ukrainian textbooks and dictionaries is very little and Russian 

textbooks are mostly used in teaching Turkish. This research consists of four main chapters. 

In the first and second chapters a general information about Turkish and Ukrainian languages 

were given, the history of teaching Turkish and Ukrainian as a foreign language was 

examined and phonetics, word construction issues were held. In the third and fourth chapters 

the information about syntax of the two languages was introduced and by taking advices of 

Turkish as a foreign language teachers in Ukraine, exercise examples which can be used in 

teaching Turkish as a foreign language were offered. Key Words: Ukrainian, Turkish, 

grammar, teaching Turkish as a foreign language 
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Tezde ilk aşamada edimbilim, söz edimleri ve iletişim yetisi konusunda kuramsal ve 

uygulamalı alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Türkçe, Fransızca ve İngilizce 

kaynaklar incelenmiş ve elde edilen bilgiler tezin birinci ve ikinci bölümünde 

sunulmuştur.Araştırmanın ikinci aşamasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe ve 

Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER'de Türkçe öğrenmekte olan 50 

yabancı uyruklu öğrencinin tez kapsamında yer alan (Teklif etme, Rica etme, Tehdit etme, 

Beddua etme, Söz verme, Akıl danışma / Fikir sorma, Yol gösterme, İnanmama, Tahmin 

etme, Onay bekleme, Sonradan fark etme, Farz etme / Varsayma, Sitem etme, 

Cesaretlendirme/ Cesaret verme, Küçümseme) söz edimi anlama düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla 20 bağlam içi durum içeren doğru söz edimini bulma testi (DSBT) uygulanmıştır. 

Test sonucunda elde edilen söz edimi başarım düzeyleri örnekleriyle veri tabanı 

oluşturulmuştur. Veri tabanında yer alan ikinci dil olarak Türkçe konuşuru (İDTK) 

öğrencilerin söz edimi anlamaya yönelik duruma verdikleri yanıtlarla, öğrencilerin söz edimi 

anlama başarıları veya başarısızlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ve 

alanyazındaki örnekler ışığında, tezin sonuç bölümünde, Türkçe ikinci dil öğrencilerinin tez 

kapsamında incelediğimiz söz edimlerini anlamada kimi noktalarda güçlük çektikleri 

görülmüştür. Bu 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 very beginning of the preliminary study of this thesis, with a theoretical and practical 

approach, a literature review regarding pragmatics, speech acts and communicative 

competence has been presented. With this in mind, an examination of Turkish, French and 

English resources has been done and the collected data have been demonstrated in the first 

and the second chapters of the thesis. In the second chapter of the research, a test (DSBT in 

original Turkish form) aimed to identify the most accurate speech act corresponding to 20 

distinctive in-context situations has been implemented on 50 non-native students learning 

Turkish as a second language at Ondokuz Mayıs University, Turkish and Foreign Languages 

Research and Application Center (TÖMER) in an attempt to determine their level of 

recognition of speech acts (suggestion, request, threatening, anathemize, promise, consult, 

guidance, planning, not to believe, estimating, waiting for approval, notice , assumption, 

rebuke, encouragement, despising) included in the thesis. A database supported by the 

accomplishment level results gathered from the test has been established. By means of the 

answers, included in the database, given to the situation requiring their effort to recognize the 

appropriate speech act by the students who are second language learners of Turkish (IDTK) , 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKlR34SDoGq9OZcZOgKPVDlfsQ_Ed_wVVdwbVtVwzT9up
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an analysis concerning whether they have successfully performed or not has been attempted 

to clarify. In the light of the gathered data and examples taken from the Literature review, in 

the final part of the thesis, it has been observed that the students who are second language 

learners of Turkish have at times had problems comprehending the speech acts handled in the 

thesis. The research findings at this specific point clearly indicates the necessity of attaining a 

more systematic perspective about the teaching of pragmatic components and speech acts 

presented in coursebooks, methods and tools in teaching Turkish as a secondlanguage. As a 

final remark, the thesis is assumed to include crucial data which might establish a basis for 

the studies aiming to bridge the need mentioned. Keywords: Pragmatics, speech acts, 

communicative cpmpetence, teaching Turkish as a second language. 
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Bu tezde, sıfat grubu içinde önemli bir yere sahip olan boyut sıfatlarının, birlikte 

kullanıldıkları adlarla sergiledikleri görünümler bağlamında nasıl bir ulamsal dağılım 

sergiledikleri araştırılmış, boyut sıfatı ve ad birleşimiyle oluşan sözcük birlikteliklerinin 

sergiledikleri görünümleri yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi süreci üzerinden ele alarak 

çok boyutlu bir sorgulama yapmak amaçlanmıştır. Tezin evrenini yabancı dil öğretimi 

sürecinde kullanılan Türkçe ders kitapları, ana dili konuşucularına yönelik hazırlanmış olan 

atasözleri ve deyimler sözlüğü, Türk öykü antolojisi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, "Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Metni"nde belirtilen ölçütler temel alınarak hazırlanan, Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından geliştirilen Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti; Ankara Üniversitesi Türkçe 

ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER tarafından geliştirilen Yeni Hitit 

Türkçe Öğretim Seti; dilin yaratıcılık özelliğine ilişkin örneklerle yüksek oranda karşılaşılma 

olasılığı nedeniyle atasözleri ve deyimler sözlüğü; Türk öykü antolojisi örneklem olarak 

seçilmiştir. Verilerin değerlendirilme sürecinde boyut sıfatı ve ad birlikteliğiyle oluşan 

sözcük birleşimleri tespit edilmiş, sözcük birlikteliğini oluşturan adın sahip olduğu anlam 

özelliğinin birlikteliğinin niteliğine etkisi üzerine saptamalar yapılmıştır. Söz konusu 

saptamalar yapılırken eşdizimli yapılar sözcük birleşimlerinden ayrıştırılmış, bu ayrıştırmaya 

ilişkin sorgulama Mersin Üniversitesi Türkçe Ulusal Derlemindeki sıklık değerleri 

kullanılarak yapılmıştır. Türkçede boyut sıfatlarının birlikte kullanıldıkları adlarla 

sergiledikleri görünümlere ilişkin elde edilen sonuçların Türkçenin yabancı dil olarak eğitimi 

sürecinde görev yapan eğitimcilere ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dilsel 
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gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda boyut sıfatı ve ad 

birleşimiyle oluşan sözcük birlikteliklerinin sergiledikleri görünümler yabancı dil olarak 

Türkçenin öğretimi süreci üzerinden ele alınmış; böylelikle bu konu hakkında Türkçe üzerine 

yapılan çalışmalara temel oluşturmak amaçlanmıştır.  
 

The aim of this dissertation has been to investigate the categorial distribution of dimension 

adjectives used in combination with nouns and to conduct an in-depth study of such 

collocations used in the process of teaching Turkish as a foreign language. The material for 

the thesis was drawn from text books used in the teaching of Turkish as a foreign language, 

dictionaries of proverbs and sayings aimed at native speakers of Turkish, and anthologies of 

short stories in Turkish. Accordingly examples were selected from the Yunus Emre Institute's 

"Yedi Iklim" Turkish Language Teaching series, which was written based on the guidelines 

set by the "Common European Framework of Reference for Languages", the TOMER 

(Ankara University) "Yeni Hitit" Turkish Language Teaching series, and books of Turkish 

proverbs and sayings and short story chosen for the inventiveness of their language. In 

evaluating the evidence, observations are made of word combinations of adjectives of 

dimension and nouns, and the influence of the meaning of the nouns on them. Collocational 

constructions have been analyzed into their constituent parts and investigated using the 

frequency data contained in the National Corpus developed by Mersin University. It is 

believed that the results of this work will contribute to the linguistic development of 

educationalists involved in the teaching of Turkish as a foreign language as well as 

individuals learning Turkish as a foreign language. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli 

eğitimin kelime vurgulama becerisine etkisi / The effect of 

computer aided education on the skill of word stressing in 

teaching Turkish as a foreign language 

Yazar:GURBET SARIMAN 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. DİDEM ÇETİN 
Yer Bilgisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Bilgisayar destekli eğitim = Computer assisted education 

; Bilgisayar destekli öğretim = Computer assisted instruction ; 

Kelimeler = Words ; Sözcük vurgusu = Accent ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi 

= Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language 

education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
129 s.  

 

Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli kelime vurgusu 

eğitiminin kelime vurgulama becerisine etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 

çalışmada, yarı deneysel desenlerden tek gruplu ön test ve son test deneme modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 akademik yılı Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Programı'nda eğitim gören 23 

yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin kelime 

vurgulama becerilerini belirlemek amacıyla uzman görüşü alınarak hazırlanan "Kelime 

Vurgulama Ölçüm Aracı" ile toplanmış ve katılımcıların kelime vurgulama düzeylerine ait 

veriler ise öğrencilerden alınan ses kayıtları ile elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca, "Kelime 

Vurgulama Ölçüm Aracı"ndaki kelime ve kelime grupları Türkçe kelime vurgusu kuralları 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrMB_2zf2qS_p6F67Ig2SrWKKrJ7d5sry-7U4ZXaRZ_9V
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bakımından; öğrenciler ise ana dilleri veya ülkelerinde konuşulan resmi dil faktörü 

bakımından gruplandırılmıştır ve bu grupların başarısı incelenmiştir. Öğrencilere birer hafta 

süreyle, çalışma kapsamında hazırlanan bilgisayar destekli kelime vurgusu eğitimi öncesinde 

ön test ve sonrasında son test uygulanmıştır. 5 hafta süren eğitim sürecinde, öğrencilere 

Türkçe kelime vurgusu kuralları örneklerle birlikte tanıtılmıştır ve öğrencilerle eğitim 

esnasında birebir çalışılarak her öğrencinin kurallarla ilgili kelime ve kelime grubu örnekleri 

üzerinde vurgulama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Eğitim 

sürecinde, Praat 3.8.47 programı ile elde edilen ses analiz görüntüleri kullanılmıştır ve 

öğrencilerle yapılan seslendirme çalışmalarında aynı program kullanılarak öğrencilerin aynı 

anda doğru vurgu görüntüleri ile kendi seslendirmelerinin analiz görüntülerini kıyaslama 

imkânı verilmiştir. Öğrencilerin vurgulama başarı düzeylerini belirlemek için alınan ön test 

ve son test ses kayıtları, Praat 3.8.47 ses analiz programında temel frekans bakımından 

incelenerek değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar, SPSS 20.0 istatistik programında bağımlı 

gruplar t testi uygulanarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin kelime vurgulama becerilerine ait 

ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca "Kelime Vurgulama Ölçüm Aracı"ndaki kelime ve kelime gruplarından kelime 

vurgusu kuralları bakımından oluşturulan gruplarda ve öğrencilerin ana dilleri veya 

ülkelerinde konuşulan resmi dil faktörü bakımından ayrıldıkları grupların ön test ve son test 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonunda, 

bilgisayar destekli kelime vurgusu eğitimi sonrasında öğrencilerin genel olarak kelime 

vurgulama becerilerinde, ölçüm aracındaki kelime ve kelime gruplarından vurgu kuralları 

bakımından oluşturulan gruplarda ve öğrencilerin ana dilleri veya ülkelerindeki resmi diller 

bakımından ayrıldıkları gruplarda kelime vurgulama başarı düzeylerinde anlamlı bir artış 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, bilgisayar destekli kelime vurgusu eğitiminin vurgulama 

becerilerini geliştirmede etkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi 

alanında verilen eğitimlerde ve kullanılan kitaplarda bilgisayar destekli kelime vurgusu 

eğitimi verilmesi önerilmiştir.  
 

The purpose of the study is to investigate the effect of computer aided education on the skill 

of word stressing in teaching Turkish as a foreign language. Single group pre-test and post-

test experimental design was used in the study. The group of the study consists of 23 foreign 

students in Mugla Sitki Kocman University School of Foreign Languages Turkish 

Preparatory Program in 2014-2015 academic year. Data of the study is obtained from the 

"Word Stressing Measurement Tool" and the audio recordings of the students. In addition to 

these, words and compound words in the "Word Stressing Measurement Tool" are grouped 

according to the rules of Turkish word stress. Besides, according to their mother tongue or 

official language spoken in their countries, participants are grouped. The success of these 

groups is determined. Before and after the computer aided word stress training, the 

participants are subjected to pre-test and post-test using the data collection instruments for 

one week for each test. In the 5-week training period, the students are introduced to the rules 

of Turkish word stress with examples. Exercises aiming to improve students' skill of word 

stressing are conducted by one-to-one tutoring. Sound analysis views are extracted from Praat 

3.8.47 speech analysis program. This program gave students the opportunity to compare the 

views of their vocalizations and the views of the vocalizations with correct stress. The audio 

recordings taken from the students to determine the level of students' success in word 

stressing was examined and assessed in terms of fundamental frequency on Praat 3.8.47 

speech analysis program. These results were analyzed using paired samples t test on SPSS 

20.0 statistical package software. Whether there is a significant difference between the pre-

test and post-test scores of the students' skill of word stressing was determined. In addition to 

this, whether there is a significant difference between the pre-test and post-test scores of the 
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students in the groups of the words and compound words in the "Word Stressing 

Measurement Tool" formed in terms of the rules of Turkish word stress and in the groups of 

the participants formed according to their mother tongue or the official language spoken in 

their countries were found out. In the final part of the study, it was found that there was a 

significant increase in the participants' general success of word stressing, in the word groups 

formed in terms of the rules of Turkish word stress and in the groups of the participants 

formed according to their mother tongue or the official language spoken in their countries. 

These results indicated that computer aided word stress training has an effect on improving 

the skill of word stressing. It was suggested that computer aided word stress training should 

be included in classes and books used in teaching Turkish as a foreign language. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin 

kompozisyonlarındaki ek yanlışları ve nedenleri / The 

students' who learning Turkish as a foreign language annex 

wrongs and reasons in their compositions 

Yazar:ESRA ALTINTOP 

Danışman: DOÇ. DR. BÜLENT GÜL 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 

Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
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Herhangi bir yabancı dil öğrenirken, insanlar bazı zorluklarla karşılaşarak hatalar 

yapmaktadır. Türkçe öğrenen yabancılar da pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Son yıllarda 

Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrenmeye çalışan yabancıların da bu zorluklarla karşılaştığı 

bilinmektedir. Çalışmamızın temelinde yabancıların Türkçe öğrenirken ek seviyesinde nasıl 

zorluklarla karşılaştıkları, çekim ve yapım eklerinde ne tür hatalar yaptıkları ve bu hataları 

tekrarlamamaları için neler yapılabileceği yer almaktadır. Çalışmamızda Türkçe öğrenen 

yabancı öğrencilerin yazılı anlatım kâğıtlarındaki çekim ve yapım ekleri yanlışları tespit 

edilmiş, yanlışlar gruplandırılmış; bu yanlışların sebepleri saptanmaya ve yanlışlara çözüm 

önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, çekim ve yapım eklerinin görevleri de 

vurgulanmıştır. İsim çekim ekleri; çokluk eki, isim hal ekleri, iyelik ekleri, ilgi ekleri, soru 

ekleri ve isim tamlaması ekleri olarak; fiil çekim ekleri ise zaman ekleri, haber ve dilek 

kipleri, şahıs ekleri, olumsuzluk ekleri olarak ele alınmıştır. Çalışmamızın veritabanını Gazi 

Üniversitesi TÖMER'de ve Erciyes Üniversitesi ERSEM'de Temel, Orta ve Yüksek 

seviyelerde Türkçe öğrenmiş 290 öğrencinin yazılı anlatım kâğıtları oluşturmaktadır. Her iki 

Türkçe öğretim merkezinde öğrenim görmüş öğrenciler farklı ülkelerden gelen farklı dilleri 

konuşan öğrencilerdir. Çalışmamızın sonucunun hem Türkçe öğrenen hem de öğretenlere 

fayda sağlayacağı ümit edilmektedir. Anahtar Sözcükler: Yapım eki, Çekim eki, Ek hataları, 

İD Türkçe Öğretimi.  
 

When learning any foreign language, people encounter some difficulties and they make 

mistakes. Turkish foreign learners are also faced with many difficulties. In recent years, 

foreign workers came to Turkey to study Turkish is also known to face these challenges. On 

the basis of our study is how foreigners who are learning Turkish encounter difficulties, and 

what kind of mistakes they do in constructive suffixes and inflectional suffixes and what will 

do for foreigners to not repeat these mistakes. In our study, constructive suffixes and 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpZiypuVt7lsyflvb3N2QXu2dhEJgobYWP1EtvlaN2Gir
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inflectional suffixes in writing papers of foreign students learning Turkish have been 

identified wrongs, wrongs have been grouped, we tried to determine the reasons for these 

mistakes and we tried to give solutions. The study are also emphasized constructive and 

inflectional suffixes' tasks. In our study we categorize noun suffixes like that; plural suffixes, 

noun conditions, possessive suffixes, genetive suffixes, interrogative suffixes and noun 

phrase. We categorize verb suffixes like that; tense's suffixes, subjunctives, personal suffixes 

and negative suffixes. The database of our study compose of 290 Turkish students have 

learned in basic, intermediate and high-level form of writing paper in Gazi University 

TOMER and Erciyes University ERSEM. These students are from different countries 

speaking different languages. It is hoped that the results of our study will benefit to both the 

learner and Turkish teachers. Keywords: Constructive suffixes, Inflectional suffixes, Annex 

errors, Turkis as a second language. 
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Iraklı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde 

karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri / Problems, faced by 

iraqi students during learning Turkish language as a foreign 

language, and solution suggestions 

Yazar:ALI ABDULLAH FATHI FATHI 

Danışman: DOÇ. DR. KEMALETTİN DENİZ 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:Irak = Iraq ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language 

learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; 

Öğretim sorunları = Teaching problems  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
220 s.  

 

Günümüzde uluslararası kültürel, turistik, siyasî, ticarî, münasebetlerin artması ve 

Türkiye'nin geleceğin dünyasının şekillenmesinde önemli role sahip olması dolayısıyla, 

Türkçenin önemi giderek artmaktadır. Ana dilleri dışında yeni dil öğrenenlerin yaşadıkları 

zorluklar dilin doğasındaki ses ve sözlü belirleyicilere bağlıdır. Bir dilin doğasındaki önemli 

bazı belirleyici noktalar; dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşmadaki zorluklar olarak 

sınıflandırılır. Her birinin Türkçe öğrenen Iraklı öğrenciler için ayrı bir zorluğu olduğu 

bilinmelidir. Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi TÖMER, Ankara Üniversitesi 

TÖMER, Eskişehir Osmangazi TÖMER (ESOGÜ) ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi'nde (ERSEM) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı'nda B1 ve B2 düzeyindeki Türkçe 

öğrenen Iraklı örgencilerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm 

önerileri sunmaktır. Araştırma kapsamında yukarıda adı geçen Türkçe eğitim merkezlerinde 

Türkçe öğrenen Iraklı öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler 

toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde nitel veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Dil 

becerileriyle ilgili sorular, öğrencilere Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'nden 

hareketle sunulmuştur. Çalışmada öğrencilere sunulan konular yedi ana başlık etrafında 

toplanmış olup, bu başlıklar; dil becerileri, dil bilgisi, alfabe farklığı, kültür farklığı, dil 

eğitimi, öğretim elamanları ve materyaldir. Bu başlıklar altında toplam 49 soru yer almıştır. 

Bu araştırmayla Türkçenin dil özelliklerinden, temel dil becerilerinden, dil bilgisinden, 

derslerin işlenme yönteminden, öğretim elemanlarından, yaşanan çevreden, alfabe 

farklılığından ve kültür farklılığından kaynaklanan sorunlar Iraklı öğrencilerin görüşleri 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Br_XTptK8CZ70f0JGX9xEiQjYCems7aOgzHMBGOrBNpF9uw3_9NmIPJ86X5UCwI3
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doğrultusunda tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Iraklı öğrencilerin telaffuz, alfabe, 

dinleme, okutmanların hızlı konuşmaları, ses bilgisi, ekler, fiilimsi vb. konularda daha fazla 

sorun yaşadığı belirlenmiştir.  
 

Importance of Turkish language is progressively increasing due to increases on international 

cultural, tourism, political, commercial relations today and Turkey has an important role on 

forming the future world. Difficulties, experienced by the ones who are learning a new 

language other than their mother tongue, depend on the audible and oral markers within the 

nature of the language. Some important deterministic points within the nature of a language 

are classified as difficulties in grammar, reading, and writing, listening and speaking. One 

should know that each has a different difficulty for Iraqi students, who are learning Turkish 

language. Aim of this research is to determine the problems, faced by Iraqi students who are 

learning Turkish language at the level of B1 and B2 intermediate levels within Gazi 

University, TÖMER, Ankara University, TÖMER, Eskişehir Osmangazi TÖMER (ESOGÜ) 

and Erciyes University Continual Training Center (ERSEM) during 2014-2015 Academic 

Year and to submit solution suggestions in connection with these. Data are collected with 

using semi-structured interview form from Iraqi students, who are learning Turkish language 

in the above mentioned Turkish training centers, under the research. Qualitative data analysis 

techniques were employed on the collected data. Questions related with linguistic abilities are 

asked to the students in connection with European Languages Common Frame Text. 

Subjects, submitted to students during study, are collected around 7 main topics, and these 

topics are linguistic abilities, grammar, alphabet differences, cultural differences, language 

education, instructors and materials. There were an overall of 49 questions under these topics. 

By means of this research, problems, experienced related with linguistic characteristics of 

Turkish language, basic linguistic abilities, grammar, teaching methods, instructors, 

environment, alphabet differences and cultural differences are determined in connection with 

the opinions of the Iraqi students. Accrtdins to the results, it is determined that Iraqi students 

experience more difficulties on pronunciation, alphabet, listening, pattering of instructors, 

phonetics, fixes, verbal, etc. issues. 
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ara düzeyde (B1-B2) 

diksiyon eğitiminin sesli okuma üzerindeki etkisi / The effect of 

diction education in teaching Turkish as a foreign language in 

intermadiate level (B1-B2) on reading aloud 
Yazar:NEŞE ÖZKAN 
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
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Mann-Whitney Testi = Mann-Whitney Test ; Okuma eğitimi = 
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Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  
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Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ara düzeyde diksiyon eğitiminin 

sesli okuma üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda yabancıların 

Türkçe öğrenirken sergiledikleri sesli okuma hataları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 

nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Buna 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80O0eeVb4ak9rnHs6i5Nsx1N47jhfBALH-K-B3j8uyFeT
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göre nicel araştırma yöntemlerinden müdahaleli araştırma olan deneysel araştırma türü 

kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Aksaray Üniversitesi'nde 2013-2014 öğretim yılında 

öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem ise Aksaray 

Üniversitesi'nde Türkçe yeterlilik sınavını geçemeyen ve Türkçe destek dersleri alan yirmi iki 

öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada amaca ulaşabilmek için uzman görüşü alınarak 'Sesli 

Okuma Becerisi Değerlendirme Ölçeği' geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için 

değerlendiriciler arası güvenirlik testi uygulanmıştır.Çalışmada on bir kişiden oluşan deney 

ve on bir kişiden oluşan kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubunda beş Türkmen, altı 

Arap; kontrol grubunda ise dört Türkmen; yedi Arap denek bulunmaktadır. Çalışmada 

deneklere ön test olarak Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından yayımlanan Yabancılar İçin 

Türkçe A2 Temel Düzey kitabında bulunan "Uzun Ömrün Sırları", son test olarak da yine 

Gazi Üniversitesi TÖMER yayınlarından Yabancılar İçin Türkçe B2 Orta Düzey kitabında 

bulunan "Güzel Sanatlar" metinleri okutulmuş ve ses kayıtları alınmıştır. Kontrol grubuna 

müfredata uygun Türkçe eğitimi verilirken, deney grubuna bu eğitimin yanında beş hafta 

süren bir diksiyon eğitimi verilmiştir.Deney ve kontrol gruplarının ses kayıtları araştırmacı 

tarafından incelenmiş ve sesli okuma hataları belirlenmiştir. Buna göre ses yutumu, gereksiz 

ses ya da eklerin eklenerek okunması, yanlış ses kullanılması ve benzeterek okuma hata 

türleri tespit edilmiştir. Çalışma sonunda diksiyon eğitimi alan deney grubunda tüm hata 

türlerinde kontrol grubuna göre daha fazla ilerleme olduğu görülmüştür.Çalışmada deney ve 

kontrol guruplarının ses kayıtları 'Sesli Okuma Becerisi Değerlendirme Ölçeği' kullanılarak 

üç değerlendirici tarafından değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 20.0 paket programında analiz 

edilmiştir. Değerlendiriciler arası güvenirlik testi sonucunda değerlendiricilerin verdikleri 

puanlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Kontrol grubundaki deneklerin ilk 

ve son kayıtları arasında sesli okuma becerisi açısından bir farkın olup olmadığı Wilcoxon 

Testi ile analiz edilmiştir. Buna göre konuşma sesiyle okuma, konuşma hızıyla okuma, 

sözcükleri doğru ve anlaşılır bir biçimde söyleme, harfleri doğru söyleme, anlamın 

belirginleşmesine yardımcı olacak nitelikteki tamlama, tümce gibi anlam öbeklerini doğru 

vurgulama maddelerinde anlamlı bir fark görülürken diğer ölçek maddelerinde ilk ve son 

kayıt arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Deney grubundaki deneklerin ilk ve son 

kayıtları arasındaki sesli okuma becerisi değişimi yine aynı testle gözlenmiştir. Buna göre 

konuşma sesiyle okuma ve ses tonunu metnin anlamına ve duygusuna göre ayarlama 

dışındaki tüm maddelerde anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Son olarak deney ve kontrol 

grupları arasındaki sesli okuma beceri düzeyleri ilk ve son kayıtlar üzerinden 

karşılaştırılmıştır. Bunun için Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda diksiyon eğitimi alan deney grubunun sesli okuma becerisinde, bu eğitimi 

almayan kontrol grubuna göre daha çok artış gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sesli okuma 

becerisi, diksiyon, Türkmen, Arap, yabancı dil olarak Türkçenin Öğretimi.  
 

In this researchit's aimed to evaluate the effect of diction education in teaching Turkish as a 

foreign lanhuage in intermediate level (B1-B2) on reading aloud. At the same time it's aimed 

to determine the mistakes in reading aloud foreigners do whilw learning Turkish.In the 

research multible patterns in which both qualitative and quantitative research methods exist 

together are used. According to this, experimental research type, which is one of interferencal 

research in quantitive research methods isused. In the research, situation study which is one 

of qualitative research method is done.The universe of research is composed of the foreign 

students who have education during 2013-2014 education year. Sample is composed 

composed of twenty two students who couldn't pass the Turkish support courses.To reach the 

target evaluating scale for reading aloud skills was developed. To ensure the reliability of the 

scale, a reliability test was done among the estimator.In the study experiment and control 
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groups which are composed of eleven people. There are five Turkmens, six Arabicsin 

experiment group and four Turkmens, sevsen Arabics in control group.In the study as a pre-

test a text called "The Secrets of Life" from the book of Turkish for foreigners A2 elementery 

level published by Gazi University Center of Turkish Education, as a last test a text called 

"Fine Arts"from the book of Turkish for foreigners B2 Intermediate level published by Gazi 

Üniversity Center of Turkish Education is read and recorded. While the control group was 

educated in Turkish according to the curriculum, the experiment group was given a five week 

diction course beside this education.The records of control and experiment groups were 

examined by the researcher and the mistakes made while reading aloud were determined. 

Sound absorption, reading by using unnecessary sounds and affixes, using wrong sounds, 

reading by looking at the similarity of the word mistakes were identified. At the end of this 

task in all the mistakes, it was observed more progress in the experiment group than the 

control group that has been training both for diction.In this work, speaking records of both 

experiment and control groups have been assessed by three accessors using the "Scale of 

Reading Aloud Skill". The datas are analysed in SPSS packet programme. As a result of 

reliability test among the estimators it is seen that there isn't a reasonable difference among 

the points of the estimators. Whether there is a difference between the first and the last 

records of the informants in the control group by means of reading aloud skills or not was 

analised by Wilcoxon Test. According to this test while tehe is a reasonable difference in 

reading by speaking sound, reading by speaking speed, pronouncing the words correctly and 

clearly, pronouncing the letters correctly, correctly stressing the meaning phrases like 

sentence and noun phrase which are helpfull to identify the meaning, in the other scale items 

a reasonable difference between the first and last records isn't witnessed. The change in 

reading aloud skills between the first and the last records of the informants in the experiment 

group is again witnessed by the same test. It's observed that there is a reasonable difference in 

all items except reading by speaking soundand according the tone of voice according to 

meaning and feeling of the text. Finally, the degrees of reading aloud skills between the 

experiment and control groups were compared by means of the first and the last records. For 

this Mann-Whitney U Test was applied. As a result of the analysis it's seen that reading aloud 

skills of the experiment group which had the diction education increased much than the skills 

of the other group which didn't have the diction education. Key Words: Voice reading skills, 

diction, Turkmen, Arab, teaching Turkish as a foreign language. 
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Motivasyon = Motivation ; Süreç temelli öğretim = 

Process based instruction ; Türkçe eğitimi = Turkish 
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Bu boylamsal, geçmişe yönelik ve çoklu biyografik durum çalışmasının temel amacı başarılı 

bir şekilde Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) öğrenen beş yetişkin öğrencinin YDT öğrenme 

hikayelerinden hareketle geçmişten günümüze motivasyon değişimleri ve benlik algılarını 

ortaya çıkarmaktır. Bu amacın, son on yılda Avrupa'da Zóltan Dörnyei ve Ema Ushioda'nın 

dil öğrenme süreci içerisindeki motivasyon değişimleri üzerine odaklanan çalışmalarıyla 

karakterize edilmiş 'süreç-odaklı dönem' olarak adlandırılan döneme yenilikçi bir bakış açısı 

getirebilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışmada Yin'in 

(2009) durum çalışması için geliştirdiği yaklaşım kullanılmıştır; çünkü bu yaklaşım 

araştırmacının mevcut nitel araştırmayı daha ileri boyutlara götürmesine ve kendi okuruna bu 

araştırmayla ilgili en doğru ve tarafsız bilgileri sunmasına fırsat sağlamıştır. Bu yaklaşımla 

katılımcılar üzerine araştırılan analiz birimleri belirtilerek modellenmiştir. Mevcut modelde 

her bir katılımcı YDT öğrenme bağlamında birer durum olarak (analiz birimi) ele alınmıştır. 

Süreç-odaklı paradigmayla kurgulanan bu çalışma temelde katılımcıların biyografik öğrenme 

hikâyelerini ortaya çıkarabilmek için araştırmacı tarafından uzun vadede bir dizi görüşme 

yapılması ve bu biyografilerin okunaklı bir şekilde okura sunulmasından dolayı keşfedici ve 

boylamsal bir özelliğe sahiptir. Bu çalışmada araştırmacı Duff (2008), Stake (2006) ve Yin'in 

(2009) çoklu-durum analizleri üzerine olan önerileri ve stratejilerini harmanlayarak özgün bir 

çoklu-durum analiz (sentez) modeli geliştirmiştir. Bu model sayesinde toplu-durum analizi 

çatısı altında tekil analiz ve ardından karşılaştırmalı (toplu) sentez olarak iki tür bilgi 

değerleme yaklaşımı benimsenmiştir. Kronolojik olarak veri analiz süreci şu başlıklardan 

oluşmaktadır: (a) Görüşmelerin deşifre edilmesi, (b) her bir öğrenme geçmişinin betimsel 

olarak raporlaştırılması (analiz) ve son olarak (c) çoklu-beş durumun toplu olarak sentez 

edilmesidir. Yani, katılımcıların her birinin (a) YDT öğrenme hikâyesi bütüncül olarak ele 

alınırken (b) öğrenme sürecindeki süreç-odaklı motivasyon değişimleri ve benlik algıları iki 

ayrı alt analiz birimi olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bireysel her bir durum kendi 

içerisinde analiz edilmiş ve daha sonra bireysel durumlar karşılaştırmalı olarak toplu sentez 

edilmiştir. Sonuç olarak, beş katılımcının Türkçe öğrenme motivasyonunda etkisi olan beşi 

olumlu, ikisi ise olumsuz olmak üzere toplamda yedi baskın/ortak tema belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgulardan hareketle, motivasyon içsel olarak 'dinamik' bir yapıya sahip ise, kesintisiz 

motivasyon adlı bir kavramın olup olmadığına dair tartışmaların yapılması yerinde olabilir. 

Bu çalışmanın verilerinin kesintisiz/sürdürülebilir motivasyon olgusuna farklı bir bakış 

açsından bakabilmek için fikir verici olduğu düşünülmektedir. Böylece, yeni kavramlar 

üretmeye yönelik yapılacak bu tartışma, başarılı bir şekilde öğrenilen bir dilin altında yatan 

asıl temel kaynağın neler olabileceği yönünde araştırmacılara ışık tutabilir. Buradan 

hareketle, bu çalışmadaki katılımcıların başarılı bir şeklide YDT öğrenmelerinin alternatif 

psikolojik bir güç ile gerçekleşmiş olacağı düşünülebilir. Motivasyon bireyin öğrenme 

geçmişinde sürekli değişken bir doğa gösterdiği için, nispeten durgun ve uzun süreli 

psikolojik bir güç bu çalışmadaki katılımcıların öğrenme süreci içerisinde karşılaştıkları tüm 

zorlukların üstesinden gelebilmelerini sağlamış olabilir. Böylesi bir psikolojik gücün varlığı 

katılımcıları genel olarak yabancı dil öğrenenlerden farklı kılmış olabilir. Bu güç belki de 

öğrenmeye adanma ya da koşulsuz öğrenme aşkı olabilir. Alanyazın tarandığında yabancı dil 

öğrenmede motivasyon araştırmalarının ağırlıklı olarak geleneksel (konvansiyonel) pozitivist 

paradigma ışığında yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, konvansiyonel olmayan ve 
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yenilikçi olduğu düşünülen bu çalışmanın sonuçlarının geleneksel ve gelecekteki motivasyon 

araştırmaları arasında bir köprü görevi görebileceği düşünülebilir.  
 

The aim of this longitudinal and retrospective multi-biographical case study is to determine 

motivational variations and self perception of five adults succesful learners of Turkish as a 

Foreign Language (TFL), with reference to their learning stories from past to present. This 

aim is considered as crucial in order to maintain an innovative perspective to the period 

called as 'process-oriented period' characterized by the studies of Zóltan Dörnyei and Ema 

Ushioda, for the last decade in Europe, on motivational studies in language learning. In this 

study, a case study approach developed by Yin (2009) was adodted; because this approach 

provided to researcher an opportunity to take on further aspects of this qualitative research 

and present the most accurate and unbiased information on this research to the readers. 

Accordingly, each unit of analysis of each participant was determined and modelled by this 

approach. In this model, each participant was approached as a case (unit of analysis) in the 

context of learning TFL. Built by process-oriented paradigm this study has an exploratory 

and longitudinal feature since it revealed biographical learning stories of the participants 

thanks to researcher's a series of interviews with participants in the long term and 

presentation of readable excerpts. In this study, the researcher developed an original multiple-

case syudy analysis (sythesis) model by blending suggestions and strategies of Duff (2008), 

Stake (2006), and Yin (2009) on multiple-case syudy analysis. With this model, two types of 

analysis such as single case and colletive case anaysis (sythesis) were adopted within 

multiple-case analysis. Chronologically, data analyses are as follows: (a) transcription of 

intervews, (b) reporting of each learning story descriptively (analysis), (c) and finally sythesis 

of five cases as a whole. Each learning story was handled holistically, and process-based 

motivational variations in learning process and self perception were handled as two sub-units 

of analysis. As a conclusion, each case was analysed seperately and five cases were 

synthesised as a whole. Accordingly, five positive and two negative dominant themes 

influencing learning TFL were obtained. According to the results, if motivation has an inner 

'dynamic' feature, a concept such as continuous / sustainable motivation can be discussed. 

The results of this study are considered to be suggestive for handling continuous / sustainable 

motivation in different aspects. Hence, based on production of new concept this diccusion 

can shed light on the underyling main factors of learning successfully a new language for the 

researchers. Accordingly, it is considered that the research participants in this study learnt 

TLF successfully by an alternative psychological power. As motivation has an inconstant 

nature in human learning, a relatively stagnant and long-term psychological power may have 

enabled participants to overcome the difficulties encountered in the learning process. Such a 

psychological power may have enabled participants to be different from other learners. This 

power may be commitment to learning or unconditional love of learning. When related 

literature is reviewed it is clearly seen that motivational researches in foreign language 

learning are carried out by the light of positivistic (conventional) paradigm. To that extent, 

the results of this non-conventional and innovative research can serve as a bridge between 

traditional and future motivational research. 
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İnsanın kişiliğinin oluştuğu, gelişmeye ve öğrenmeye her an açık olduğu zamanlardan biri 

çocukluk dönemidir. Çocukluk döneminde yabancı bir dili öğrenmek ise o dilde daha yetkin 

olmayı sağlar. Kritik dönem hipotezine göre beyin 12 yaşından sonra dil öğrenimi konusunda 

elastikiyetini kaybetmekte ve dil öğrenme işi zorlaşmaktadır. Bu araştırmada Türkçenin 

yabancı çocuklara öğretimi konusuna dikkat çekmek ve 8-12 yaş aralığındaki çocuklara 

yabancı dil becerilerini kazandırma hususundaki tartışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. 

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda birinci bölümde gelişim psikolojisi ve yabancı dil öğretimi 

alanları taranarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yaş aralığı belirlenmiş ve çocuk 

öğrenenler ile yetişkin öğrenenler arasındaki fark ortaya konmuştur. İkinci aşamada ise dil 

becerileri hakkında bilgi verilmiş, doğal yöntem yaklaşımına uygun olarak dil becerilerinin 8-

12 yaş aralığındaki çocuklara nasıl kazandırılacağı etkinlikle ve örneklerle açıklanmıştır. 

Üçüncü aşamada ise, verilerin ışığında 8-12 yaş aralığındaki yabancı çocuklar için sınıf 

ortamı, ders kitapları ve ders işleme teknikleri hakkında öneriler sunulmuştur. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; 1. Gelişen bir alan olan yabancılara Türkçe öğretiminde çocuk öğrenenler 

ile ilgili yapılan çalışma sayısı çok azdır, alanda bu konuyla ilgili eksiklikler bulunmaktadır. 

2. Çocuklar yabancı dili öğrenmede yetişkinlere göre dil öğrenmeye daha yatkındırlar. 3. 8-

12 yaş aralığındaki çocuklar yabancı dili öğrenmede diğer yaş aralığındaki çocuklara göre 

daha başarılı olmaktadır. 4. Çocuklara yabancı dili öğretirken onların öğrenme biçimlerini ve 

gelişim düzeylerini dikkate alarak öğretim yapılmalı, sınıf ortamı, ders materyalleri ve 

etkinlikler onlara göre düzenlenmelidir.  
 

Childhood is the era when a person's character is formed and evolved. Children are much 

more open to learning in the early stages of life. Children who start learning a foreign 

language in early childhood demonstrate certain cognitive advantages over children who do 

not. Foreign language learning during early childhood allows people to become more 

proficient in that language. According to critical period hypothesis after age 12 the brain 

loses its elasticity in language learning, and learning a second language becomes more 

difficult. This study is aimed to draw attention to teaching Turkish language to foreign 

children and to shed light into the discussions on foreign language acquisition in 8-12 age 

range. Scanning method has been used in this study. The Research consists of three parts. In 

the first part of the research the areas of developmental psychology and foreign language 

teaching is searched thoroughly, age range is determined for teaching Turkish as a foreign 

language and the difference between young learners and adult learners has been revealed. In 

the second stage information on language skills is provided. Developing foreign language 

skills according to the natural approach, in children 8-12 age range is explained with 

examples and activities. According to the data, some suggestions have been offered about the 

class environment, course books and teaching techniques for foreign children aged 8-12 in 

the third phase. According to the results of the study; 1. There are very few studies related to 

early language learners, and there are deficiencies especially in the area of teaching Turkish 

to foreigners. 2. Children have advantages over adults in foreign language learning. 3. 

Children aged 8-12 are more successful in learning a foreign language than children in other 

age ranges. 4. When teaching foreign languages to children their learning styles and their 
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level of development should be taken into account. The classroom environment, course 

materials and activities should be designed especially for them. 
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Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin telaffuz ve dolayısıyla 

konuşma becerilerinin geliştirilmesi konu edinilmiştir. Araştırmanın temel amacı, Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ninni ve tekerlemeler yardımıyla telaffuz eğitimlerini 

en iyi şekilde almalarını sağlamak, konuşma becerilerini Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Metninin belirlemiş olduğu ilkeler bağlamında ilerletmektir. Bu araştırmada ninni ve 

tekerlemelerden faydalanılarak etkinlikler oluşturulmuştur. Bu etkinliklerle öğrencilerin 

konuşma ve telaffuz becerileri geliştirilmek istenmiş aynı zamanda temel dilbilgisi yapıları 

sezdirilmeye çalışılmıştır. Çalışma esnasında Avrupa Dil Öğretimi Ortak Çerçeve Metnince 

belirlenmiş olan dil basamakları gözetilmiş ve çalışma başlangıç seviyesi olan A1-A2 ile 

sınırlanmıştır. Etkinliklerde kullanılan ninni ve tekerlemeler birçok kaynaktan taranmış ve 

yabancılara Türkçe öğretiminde ve özellikle telaffuz eğitiminde kullanılabilecek olanlar 

özenle tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda halk edebiyatının ürünleri olan ninni ve 

tekerlemeler ile yabancı dil öğretiminin ana unsurlarından olan konuşma ve telaffuz becerisi 

arasında çok yakın bir ilişki belirlenmiştir. Bu alanda telaffuz eğitimin geliştirilmesi için 

öneriler sıralanmış, ilerleyen dönemlerde alanda çalışma yapacak bilim adamları için 

tavsiyelerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Yabancılara Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, 

Telaffuz Becerisi,KonuĢma Becerisi, Halk Edebiyatı, Ninni, Tekerleme  
 

By this research, it is target ted to in prove the pronunciation and accordingly the speaking 

skills of the students who learn Turkish as a foreign language. The main target of this 

research is to help Turkish learning students get their speaking and pronunciation education 

perfectly by means of rhymes and lullabies and to make them improve themselves acoording 

to the principles of EUROPIAN LANGUAGE LEARNING COMMON RFAME.In this 

research activities were produced by usingrhymes an lullabies. (the quantity of the activities 

can be written here). By these activities, it was aimed to improve students' speaking and 

pronounciation skills, and at thesame time to make them perceive the basic linguistic 

structures. During there search, the language levels accordingto EUROPIAN LANGUAGE 

LEARNING COMMON FRAME were taken into consederation. These search was restricted 

by the beggining levels A1-A2. Rhymes and lullabies used in the activities were collected 

from a variety of sources and those which can be used in Turkish learning especially 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80MsMSMsXIJNVBTR_ucoF9BklYpXfLdSZmX_OaZ5aNy27
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pronuncition learning were selected carefully. At theend of there search, it is detected that 

there is a close relation between the speaking and pronunciation skills which are among the 

basic skills of language learning and rhymes and lullabies. At thispoint, suggestions for 

improving pronunciation training were presented. Suggestions were presented also forthe 

scientists who will work at this field in the future. KeyWords : Teaching Turkish to 

foreigners, Pronouniation Skills, Speaking Skills, Folk Literature, Lullaby, Rhymes 

 
 

397374  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve 

okuma kitaplarındaki kelime sıklığı ve seviyelere göre sözcük 

hazinesi çalışması / Word frequency of course and reading 

books used teaching Turkish as a foreign language and 

vocabulary study according to levels 

Yazar:MURAT AYDIN 

Danışman: PROF. DR. FATMA AÇIK 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common 

European Framework of Reference for Langugage ; Ders 

kitapları = Textbooks ; Kelime dağarcığı = Vocabulary ; 

Kitaplar = Books ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = 

Teaching ; Öğretim araçları = Teaching aids ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
231 s.  

 

Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde hangi 

kelimelerin kullanılması gerektiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle yurt içi ve yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitapları incelenmiş ve hangi seviyede hangi 

kelimelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Kelime sıklığı ile ilgili yapılmış yerli ve yabancı 

çalışmalar örnek olarak gösterilmiştir. Daha sonra Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni ile 

ilgili bilgi verilmiş ve bu sisteme bağlı olarak hangi seviyede hangi kelimelerin öğretilmesi 

gerektiği ile ilgili kelime listesi hazırlanmıştır.  
 

This study is made to determine to use vocabulary in which levels as A1, A2, B1, B2, C1 in 

teaching Turkish as a foreign language. In this study, qualitive research method is used. First 

of all, course and reading books that used for teaching Turkish as a foreign language are 

examined that is in domestic and abroad and determined in which level which words. It is 

shown local and foreign studies about word frequency as a sample. And then information is 

given about Common European Framework of Reference For Languages and word list is 

prepared for all levels. 

 
 

378275  29.08.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan 

kitaplarda kültür aktarımı / Cultural transfer ı̇n the 

textbooks of teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:MEHMET ERTUĞRUL 
Danışman: DOÇ. DR. ÖMER ÖZKAN 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1onAFbman7mC9CgWWW69g6V_73AN3LUYkq-Odee3bCNg9
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Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Kitaplar = Books ; Kültür = 

Culture ; Kültürel değerler = Cultural values ; 

Kültürel tanıtım = Cultural advertisement ; Türkçe 

kitaplar = Turkish books ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı 

dil öğretimi = Foreign language teaching  

2015 
123 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan kitaplardaki kültür 

unsurlarını önceden belirlenmiş ölçütlere göre incelemektir. Bu ölçütler doğrultusunda kültür 

unsurlarının kitaplarda ne derece yer aldığını ortaya koymaktır. Çalışmada doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. "Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimiyle ilgili ders 

kitaplarında Türk kültürü unsurlarının hangilerinin hangi düzeyde ne kadar verilmesi 

gerekir?" sorusu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini "Gazi 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı" ve "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı" 

oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle uzman görüşleri doğrultusunda temel, orta ve ileri 

düzey için ölçütler belirlenmiş ve bu ölçütlere göre "yanlış yerde verilen, yetersiz, kısmen 

yeterli ve yeterli" şeklinde ders kitapları incelenmiştir. "Gazi Yabancılar İçin Türkçe Ders 

Kitabı" temel düzeyde %87.50, orta düzeyde %43.75 ve ileri düzeyde %50 yeterli olarak 

değerlendirilmiştir. "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe" temel düzeyde %81.25, orta düzeyde 

%62.50 ve ileri düzeyde %33 yeterli olarak değerlendirilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe 

Ders Kitabı temel, orta ve ileri düzeyde genel olarak %60.41 yeterliyken Yeni Hitit Türkçe 

Ders Kitabı temel, orta ve ileri düzeyde genel olarak değerlendirildiğinde %58.91 yeterli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, yeterlilik yüzdesi düşük olan ders 

kitaplarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda temel, orta 

ve ileri düzeylere göre Türk kültürü unsurları belirli ölçütler çerçevesinde uygun zamanda 

verilmelidir.  
 

This study aims to investigate cultural elements existed in Turkish education books in 

accordance with identified criterion and to determine to what extent these elements are 

involved in the textbooks acording to these criterion. Document analysis method is employed 

in this article. The Question " Which one, which degree and how much of the Turkish 

cultural elements should be involved in the textbooks concerning teaching Turkish as a 

Foreign Language?" makes up the essence of the study. "Gazi University Turkish Textbook 

For Foreign Students" and "Yeni Hitit Turkish Textbook For Foreign Students" form the 

paradigm of the article. İn accordance with the experts' notion, the criterion are initially 

identified for basic, intermediate and advanced levels, and acording to these criterion 

textbooks are evaluated as "falsely placed, insufficient,partly sufficient and sufficient". Gazi 

university Turkish Textbook For Foreign Students is evaluated as sufficient by %87.50 for 

basic level,%43.75 for intermediate level and about %50 for advanced level. Yeni Hitit 

Turkish Textbook For Foreign Students is evaluated as sufficient by %81.25 for basic 

level,%62.50 for intermediate level and %33 for advanced level.It is concluded that while 

Gazi Turkish Textbook For Foreign Students turns out to be sufficient by %60.41 for 

basic,intermediate and advanced level in general, Yeni Hitit Turkish Textbook For Foreign 

Students is seen as sufficient by %58.91 for these levels. İn accordance with these results,it is 

indicated that the textbooks with low proficiency level are to be put under review. Therefore, 
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Turkish cultural elements should be involved within the scope of given criterion in an 

appropriate time for basic,intermediate and advanced levels. 

 
 

395386  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin 

kullandıkları dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme / 

A study on the language learning strategies employed by 

university students learning Turkish as a foreign language 

Yazar:AYSUN BARUT 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. RASİM ÖZYÜREK ; YRD. DOÇ. 

DR. İLKER KALENDER 
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Yabancı Dil 

Öğrenme Stratejisi Envanteri = Foreign Language Learning 

Strategy Inventory ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language 

learning ; Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language 

learning strategies ; Öğrenciler = Students ; Öğrenme 

yöntemleri = Learning methods ; Üniversite öğrencileri = 

University students  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
123 s.  

 

Bu araştırmanın amacı,Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan üniversite 

öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanım düzeylerini tespit etmek ve strateji 

kullanımlarının, öğrencilerin cinsiyet, dildeki yeterlik düzeyi ve Türkçede yetkin olmaya 

verilen önem faktörleri doğrultusunda nasıl farklılaştığını belirlemektir. Araştırmanın 

verilerini Ankara'da bir vakıf ünversitesinde sunulan yabancılara Türkçe derslerine kayıtlı 

130 öğrencinin Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri (SILL, Version 5.1) ve görüşmeler 

aracılığıyla toplanan sözlü ve yazılı beyanları oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, 

öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini orta düzeyde (5,0 üzerinden 3,3 ortalama) 

kullandıklarını göstermiştir. Öğrenciler,stratejiler arasında en çok telafi stratejilerini ve sosyal 

stratejileri tercih etmektedirler. Meditasyon, günlük tutma vb. duyuşsal stratejiler ise 

öğrencilerin en az tercih ettikleri stratejilerdir. Ayrıca, araştırma sonuçları dil öğrenme 

stratejileri kullanım düzeylerinin cinsiyet, yeterlik düzeyi ve Türkçede yetkin olmaya verilen 

önem faktörlerine göre farklılaştığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: dil öğrenme 

stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe, SILL  
 

This study aims to investigate what strategies are employed by university students in Turkey 

learning Turkish as a foreign language, and also determine if these strategies differ depending 

on learner factors such as gender, proficiency level and importance attached to become 

proficient in Turkish language. The data for the study gathered from the Strategy Inventory 

for Language Learning (SILL, Version 5.1) and follow-up interviews conducted on 130 

university students taking Turkish as a foregin language courses in a non-profit foundation 

university in Ankara. The results revealed that students use language learning strategies with 

medium levelof frequency (mean equals to 3.3 out of 5.0). Students preferred to use 

compensation and social strategies most. Affective strategies such as meditation and keeping 

a language diary, on the other hand, were the least preferred strategies by students. Moreover, 

the results showed that language learning strategy use differed depending on gender, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1orxbG93yRE7yKWQ2Caa3T7RYBwCBCqW-J1ghZ7BSMWwK
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proficiency level and importance attached to become proficient in Turkish language. Key 

words: language learning strategies, Turkish as a foreign language, SILL 

 
 

391508  

 

Yabancı dil olarak Türkçe ve ana dil Türkçe ders kitaplarında 

öğrenme stratejilerinin incelenmesi / An analysis of learning 

strategies in turkish as a first and second language coursebooks 

Yazar:BURCU HARPUTOĞLU 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ZENGİN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Ders kitapları = Textbooks ; 

Dil öğrenimi = Study of languages ; Dil öğrenme yöntemleri = 

Language learning methods ; Kitaplar = Books ; Türkçe dersi = 

Turkish lesson ; Türkçe kitaplar = Turkish books ; Yabancı dil 

= Foreign language ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
192 s.  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Türkiye'de ve diğer pek çok ülkede her geçen gün 

yaygınlaşmaktadır. Yurtdışından üniversite eğitimi almak üzere Türkiye'ye gelen yabancı 

öğrenciler için ayrılan kontenjanın artırılması ve Erasmus öğrenci değişim programı ile 

üniversitelerdeki öğrenim hareketliliğinin hız kazanması bu durumu ortaya çıkaran en önemli 

etkenlerdir. Bütün bunların bir sonucu olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine 

yapılan çalışmalar artmış, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ders kitapları da çeşitlilik 

kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki devlet üniversitelerindeki Türkçe Öğretimi, 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde en yaygın olarak kullanılan yabancı dil olarak Türkçe 

ders kitabındaki öğrenme stratejilerinin kullanım sıklığını ve oranlarını belirlemek; bu 

sonuçları, incelenen bu ders kitabı ile denkliği tespit edilmiş bir ana dil Türkçe ders 

kitabındaki öğrenme stratejilerinin kullanım sıklığı ve oranları ile karşılaştırmak ve ortaya 

çıkan sonuçlara göre ihtiyaç doğrultusunda yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarındaki 

etkinlik örneklerini Türkçeye uyarlamaktır. Anahtar sözcükler: yabancı dil olarak Türkçe, 

Türkçe, yabancı dil, öğrenme stratejileri, öğrenme, strateji, ders kitapları, TÖMER, Gazi 

Üniversitesi  
 

Teaching Turkish as a foreign language is becoming more widespread both in Turkey and in 

many other countries day by day. The most important reasons for this situation are that now 

more foreign students come to Turkey to study at university and the number of students who 

take part in Erasmus student exchange program has increased to a great deal. As a result of 

these, studies which are done about teaching Turkish as a foreign language and course books 

which aim to teach Turkish as a foreign language have increased in variety. This study aims 

to identify the frequency and ratio of the use of language learning strategies in Turkish as an 

L2 course book which is the most commonly used one among Turkish Teaching Application 

and Research centers of public universities in Turkey, to compare those results with the 

frequency and ratio of the use of language learning strategies in Turkish as an L1 course book 

which is identified to be equal with the former, and to adapt the activities in ELT course 

books to Turkish in accordance with the results so as to meet the needs. Keywords: Turkish 

as a foreign language, Turkish, foreign language, learning strategies, learning, strategies, 

course books, TOMER, Gazi University 

 
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1omwhu71Ipg3n6Qf60404F6Z1tYDERQqPwWlS9hjDi_T5
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422187  06.11.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde video 

kullanımının dinleme becerisine etkisi / Use of video 

in Turkish as a foreign language for listening skill 

activity 
Yazar:ARİF ÇAKIR 
Danışman: YRD. DOÇ. FATİH KANA 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim 

Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Dinleme 

becerisi = Listening skill ; Eğitim araçları = 

Educational tools ; Türkçe = Turkish ; Video destekli 

öğretim = Video supported teaching ; Yabancı dil 

öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme = 

Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods 

; Öğretim araçları = Teaching aids  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2015 
115 s.  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda önem kazanan bir alandır. Önem 

kazanmasıyla birlikte dil kurslarının ve akademik camianın dikkatini çekmiştir. Her yenilik 

beraberinde aşılması gereken problemler doğurur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de 

şüphesiz halledilmesi gereken birçok problem vardır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi dinleme becerisinin geliştirilmesinde video kullanımının faydası ve etkisi üzerinde 

durulmuştur. Araştırmada karma gömülü desenin içerisinde yer alan Karma Gömülü 

Deneysel desen kullanılmıştır. Sayısal verilere ulaşmada nicel araştırma yöntemlerinden tam 

deneysel yöntem sözel verilere ulaşmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

modeli kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS 20.00 paket programıyla yapılmıştır. Nitel 

verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Temel Türkçe seviyesinde video 

kullanılarak yapılan ve video kullanılmayarak yapılan dinlemelerin başarıya olan etkisi ön 

test son test deney ve kontrol gruplu tam deneysel yöntemle tespit edilmiştir. Araştırma 

Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi'nde 2013-2014 eğitim yılında öğrenim gören 36 

öğrencide uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi seviyeleri eşit 

olarak kabul edilmiştir. Ankara Üniversitesi TÖMER şubelerinin dinleme becerisini ölçmede 

kullandıkları sınavlarla ön test yapılmıştır. Dört haftanın sonunda yine Ankara Üniversitesi 

TÖMER şubelerinin kullandığı dinleme testleriyle son test uygulanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde güvenirliği sağlamak için iki okutman kayıtları ayrı ayrı 

değerlendirmiştir. Dinleme testleri yoruma açık olmayan, objektif cevaplardan oluşmaktadır. 

Yapılan değerlendirmeler karşılaştırıldığında okutmanlar arasında not farklılığı olmadığı 

tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol grubunun dört hafta boyunca aldıkları 

puanlar hesaplanmış ve puanların ortalamaları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın sonucunda 

kontrol grubunun not ortalaması 75,277 olurken deney grubunun not ortalaması 81.652 

olmuştur. Ulaşılan sonuçlara göre video kullanılarak yapılan dinlemelerin video 

kullanılmayarak sadece sesten oluşan dinlemelere göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Video kullanılarak yapılan dinlemelerin öğrenmeyi kolay ve kalıcı hale getirdiği örneklem 

grubu üzerinde test edilmiştir. Araştırmanın sonunda ise bulgulardan yola çıkılarak çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur.  
 

Teaching Turkish to foreigners is a field that has gained importance in recent years. By the 

time of gaining importance, it has become remarkable for language courses and the academic 

area. There is no doubt that every innovation causes some problems which needs to be 
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overcome. During teaching Turkish to foreigners there are lots of problems that should be 

solved. At this study it has been emphasized the contribution and benefits of video usage for 

developing listening skills. Mixed embedded experimental design located in a mixed 

embedded design was used in this study. Full experimental method which is one of the 

qualitative research methods was used in reaching the numerical data, and case study model 

which is one of the qualitative research methods was used in reaching the verbal data. 

Quantitative analysis of the data was performed with the SPSS software package 20:00. On 

the other hand, content analysis was used in the analysis of qualitative data. The impact of the 

listening on the success by using the basic Turkish level video and not using the video was 

identified by pretest-posttest experiment and full experimental method with control group. 

The Research was implemented in 36 students at the University of Ankara tomer Bursa 

Branch in the academic year 2013-2014. The Knowledge level of the students in the 

experimental and control groups were accepted as equal. A pre-test used by Ankara 

University TOMER branch offices to evaluate the listening skills was hold. At tthe end of the 

4 week, again a post test with listening test used by Ankara University TOMER branch 

offices was hold. To ensure the reliability of the evaluation of the data two instructors 

evaluated the records separately. Listening tests consist of not being open to interpretation, 

objective responses. When the assessments compared it was found that there was no 

difference among the lectures. At the end of the study, the scores, the experimantal and 

control groups received for four weeks, were calculated and avarage scores were compared. 

By comparison of the results, the control group average score point was 75.277, while the 

experimental group was 81,652 . According to obtained results, it was established that the 

listening by using video is more succesfull than the listening by not using video, just 

consisting of voice.Video usage has been determined through an experimental method and 

tested in a sampling group that listening activities through using video makes the learning 

easier and permanent. At the end of the study, various suggestions has been submitted 

through using present acquisitions. 

 
 

422188  11.09.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin başarı 

ve başarısızlıklarını değerlendirmedeki atfetme 

farklılıkları / Attributional differences for success and 

failure of the learners who study Turkish as a foreign 

language 

Yazar:ALİYE YÖRDEM 
Danışman: PROF. DR. KEMAL YÜCE 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Başarı = Success ; Başarı değerleme = Success 

evaluation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Yükleme kuramı = Attribution 

theory ; Yükleme kuramı = Attribution theory ; 

Öğrenci başarısı = Student achievement ; Öğrenme = 

Learning ; Öğrenme başarısı = Achievement in 

learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
128 s.  

 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek amacıyla Türkiye'deki üniversitelere her yıl binlerce 

yabancı uyruklu öğrenci gelmektedir. Bu öğrenciler Türkçeyi öğrenmede birtakım sorunlarla 
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karşılaşmaktadırlar. Bazı öğrenciler Türkçeyi bütün becerileriyle başarılı bir şekilde 

öğrenirken, bazıları ise bütün becerileri gözönünde bulundurduğumuzda aynı seviyede başarı 

gösteremiyorlar. Öğrencilerin gösterdikleri başarı ve başarısızılık durumları için ileri 

sürdükleri nedenler vardır. Başarılı olanların başarılarını hangi nedenlere, başarısız olanların 

ise başarısızlıklarını hangi nedenlere atfettiklerini öğrencilere sorduğumuzda çok farklı 

nedensel yüklemelerle karşılaşıyoruz. Türkçeyi öğretmede maksimum başarılı bir sonuç elde 

etmek için bu nedensel yüklemelerin irdelenmesi ve çıkan sonuçlara göre adımlar atılması 

alana büyük katkılar sağlayacaktır. Yapılan bu çalışma 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar 

Dönemi'nde Türkiye'de bulunan 2 üniversitemizin bünyesindeki Türkçe Araştırma ve 

Öğretim Merkezleri'nde (TÖMER) Türkçe Eğitimi alan 143 yabancı uyruklu öğrencimizin 

katılımıyla üç aşamalı bir şekilde veri toplayarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma , Türkçe 

Eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumlarını ne gibi nedenlere 

atfettiklerini ortaya çıkarma amaçlıdır. Çalışmanın birinci bölümünde atıf teorisi, atfetme 

süreci, atıf teorisinin boyutları , motivasyon ve atıf teorisinin arasındaki ilişki vb. kavramlar 

açıklanarak kavramsal çerçeveler ix oluşturulmuştur. Bununla beraber Türkçenin yabancı dil 

olarak öğrenimi ve tarihsel süreci kısaca ele alınmıştır. Atıf teorisi alanında yapılmış olan 

çalışmalar irdelenmiş, çıkan sonuçlar alan taraması başlığı altında özetlenmiştir. Çalışmanın 

ikinci bölümünde ise çalışmanın deseni olan karma metod (mixed method) açıklanmış, 

araştırmanın katılımcıları hakkında bilgiler verilmiş, veri toplama araçları, veri toplama 

süreçleri ve araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar 

sıralanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler üç farklı araçla toplanmıştır. İlk olarak 2 öğrenci 

grubumuzla ve 1 öğretmen grubumuzla odak grup görüşmesi yapılmıştır. İlk grupta 5 

öğrenci, ikinci grupta ise 6 öğrenciyle yaklaşık 60'ar dakikalık odak grup görüşmesi yapılmış, 

öğrencilerle başarıları ve başarısızlıkları hakkında konuşulmuş, öğrencilerin başarı ve 

başarısızlık durumlarının arkasında yatan nedensel yüklemeleri bizimle paylaşmaları 

istenmiştir. İkinci aşamada 27 öğrenciye demografik veriler ve iki açık uçlu sorunun 

bulunduğu bir anket çalışması uygulanmıştır. Üçüncü aşamada ise, görüşmelerden ve açık 

uçlu anketlerden elde edilen verilerle oluşturulan likert ölçekli anket toplamda 143 öğrenciye 

uygulanmıştır. Nicel olarak toplanan veriler SPSS bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. 

Faktör analizi için uygunluk testleri olan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlette Sphericity 

testleri uygulanmıştır. Büyüköztürk (2006), KMO değerinin 0.60'tan büyük olması 

durumunda verilerin analiz için uygun olduğunu bildirmiştir. Yapılan analizde KMO 

değerleri "0,739" ve "0,841" olarak çıkmıştır. Sonrasında faktör analizi uygulanmış, analiz 

sonuçlarına göre başarısızlık anketinden 8 madde çıkartılmıştır. Geri kalan maddeler 4 faktör 

altında toplanmıştır. Başarı anketinden ise 17 madde çıkartılmış, geri kalan maddeler ise 4 

faktör altında toplanmıştır.  
 

Thousands of foreign students enroll in the Turkish Universities every year in order to learn 

Turkish as a second language. These students face a number problems when learning 

Turkish. While some of the learners master the language with all its skills, others encounter 

problems and difficulties. Learners attribute their success and failure to various reasons. 

When we ask the learners about their attributions for their success and attributions for their 

failure, they enumerate quite different causal attributions. In order to get a maximum success 

in learning Turkish these attributions have to be investigated and analyzed. This study was 

conducted in the educational year 2013-2014 in spring term in the Turkish Researching and 

Teaching Centers (TÖMER) in two Turkish state universities . 143 learners participated in 

the study which was conducted in three phases. This study aims to investigate learners' 

success and failure attributions while learning Turkish language. Instructors also were 

interviewed in order to be able to compare both learners' and instructors' views. In the first 

part of the study attribution theory, attributional process, attributional dimensions, motivation 
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and attribution will be explained. In addition to that learning Turkish as a foreign language 

and the historical process are mentioned. A rivew of literature is done and the studies in this 

field are summarised. In the second part of the study methodology of the study is 

investigated. Mixed method research design which is the design of the study is investigated. 

The data for the study is collected with three collection procedures. Firstly two groups of 

learners and one group of teachers are focus group interviewed. The first group consisted 5, 

second group consisted 6 students. In the second phase 27 learners were given an open ended 

survey which consisted a demographic part and two open ended questions. In the third phase, 

xi a questionaire which was built with the data collected from previous two phases were 

conducted to 143 students. Quantitatively collected data were analysed through the SPSS 

software programme. Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) and Barlette Sphericity tests were 

conducted in order to learn suitability for factor analysis. After the analysis KMO numbers 

were found "0.739" and "0.841". Consequently, a factor analysis was conducted and 8 items 

were removed from the failure questionnaire. Remaining items were grouped under four 

factors. 17 items were removed from the success questionnaire, and the remaining items were 

grouped under four factors. 
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Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 düzeyi öğrencilerinin kavram 

haritaları aracılığıyla okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesidir. Araştırma kavram 

haritalama tekniğinin uygulanma sürecini ortaya koymayı amaçladığı için eylem araştırması 

olarak düzenlenmiştir. Araştırma, 20.05.2014-10.07.2014 tarihleri arasında olmak üzere 

toplam 8 hafta sürmüş ve Fatih Üniversitesi TÖMER'de 11 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada okuduğunu anlama stratejilerinden tahmin etme, soru üretme ve özetlemenin 

öğretimi kavram haritaları yardımıyla yapılmıştır. Araştırma verileri video ve ses kayıtları, 

yansıtıcı günlük, öğrenci günlüğü, öğrenci çalışmaları, gözlem, strateji değerlendirme 

yaprakları ve okuduğunu anlama başarı testi olmak üzere çeşitli nitel ve nicel veri toplama 

araçlarıyla elde edilmiştir. Araştırma sekiz hafta boyunca, haftada iki gün dörder saat olacak 

şekilde planlanıp uygulanmıştır. Araştırmacı, stratejilerin öğretimini model olma yoluyla 

gerçekleştirmiş, ardından öğrencilerin bağımsız kullanıcılar olabilmeleri için ortam 

sağlamıştır. İki kez düzenlenen grup çalışması etkinlikleri ile öğrencilerin öğrenilen 

stratejileri kavram haritaları ile kullanmaları ve akran dayanışması-değerlendirmesi ile 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oitYzgKSSrhGVaAhJ5gLyJvA_uVsiJiNDWhwjqTB5Rob
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_mKgBZlRJh6IptWhm1nf7y6VKULniAkpHYPd2su-z8o3
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anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Etkileşimli öğrenme ortamının, 

öğrencilerin öğrenmelerine olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür. Nicel verilerin analizi 

SPSS for Windows programıyla, nitel verilerin analizi ise içerik analiziyle yapılmıştır. Nitel 

verilerin analizinde MAXQDA for Windows programından yararlanılmıştır. Araştırmanın 

nicel analizleri sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştiği görülmüştür. 

Nitel verilerden elde edilen bulgular ise okuduğunu anlama stratejilerinin kavram haritalama 

tekniğinden yararlanılarak öğretimi sonucunda öğrencilerin tahmin etme, soru üretme ve 

özetleme becerilerinde gelişim gösterdiklerini ortaya koymuştur. Araştırmada ürün ve süreç 

temelli değerlendirmelerin yapılmasının etkili olduğu gözlenmiştir. Strateji değerlendirme 

yapraklarının kullanımı, grup çalışmalarının düzenlenmesi, öğrenci çalışmalarının 

incelenmesi ve bunlarla ilgili öğrencilere dönütler verilmesi, öğrenci yanlışlarının azalmasına 

yardımcı olmuştur. Kavram haritalama tekniğinin öğrencilerin derse katılımlarını olumlu 

etkilediği ve anlamlı öğrenme sağladığı görülmüştür. Uygulama boyunca her dersle ilgili 

toplanan öğrenci günlükleri ve uygulama sonunda gerçekleştirilen öğrenci görüşlerinden elde 

edilen bulgulara göre öğrencilerin kavram haritalama tekniği ile işlenen dersleri çok etkileyici 

ve eğlenceli buldukları, uygulama boyunca kullanılan strateji ve teknikleri beğendikleri, 

eğitim hayatları boyunca bu strateji ve tekniklerden yararlanmak istedikleri tespit edilmiştir.  
 

The aim of this study is, by utilizing concept maps, to improve the reading comprehension 

skills of C1 level students learning Turkish as a foreign language. Because to study aims to 

reveal the application process of concept mapping, it was designed to be an action research. 

The research lasted for 8 weeks between 05.20.2014 and 07.10.2014, and was carried out 

with 11 students in Fatih University's TÖMER. The education of estimation, question 

creation, and abstracting among the reading comprehension skills has been carried out via 

concept maps. Study data were gathered through various qualitative and quantitative data 

gathering tools such as video and voice records, reflective diary, student's diary, student 

studies, observation, strategy assessment papers, and reading comprehension skills. The 

research has been planned and applied as 4-hour sessions for twice a week during 8 weeks. 

Researcher thought the strategies by being a model, and then provided the students with the 

environment for being independent users. Through group work activities organized for twice, 

it was aimed to realize the significant learning via allowing students to use the thought 

strategies via concept maps and peer-solidarity/assessment. It has been observed that 

interactive learning environment contributed to students' learning positively. The analysis of 

quantitative data was performed by utilizing SPSS for Windows, while the analysis of 

qualitative data was performed via content analysis. In analysis of qualitative data, 

MAXQDA for Windows software was utilized. As a result of quantitative analyses, it has 

been seen that the reading comprehension skill of the students has improved. The findings 

obtained from qualitative data have revealed that, as a result of teaching the reading 

comprehension skills by utilizing concept mapping technique, the students have shown 

improvement in their estimation, question creation and abstracting skills. In study, it has been 

observed that product- and process-based evaluations were efficient. Use of strategy 

assessment papers, arranging group works, and evaluating the studies of students and 

providing students with feedbacks about these works have contributed to decreasing the 

failures of students. It has been seen that concept mapping technique positively affected the 

lesson attendance of students and provided the significant learning. According to the findings 

obtained from student diaries collected throughout the implementation and the student 

opinions obtained from student interviews at the end of implementation, it has been 

determined that students found the courses thought via concept mapping technique more 

impressive and enjoyable, that they appreciated the strategy and techniques used throughout 
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the implementation, and that they wish to utilize these strategy and techniques throughout 

their education life. 
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Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde süreç içerisinde yapılan yaratıcı yazma 

etkinliklerinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda Türkçe 

öğrenen Çinli öğrencilerle yaratıcı yazma etkinlikleri yapılmıştır.Araştırmada, nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması (case studies) yöntemi kullanılmıştır. Yaratıcı Yazma 

Etkinliklerinin Çinli Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerilerine Etkisi adlı 

çalışma, Çin – Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Fakültesi Türkoloji Bölümünde öğrenim gören 12 ikinci sınıf öğrenciyle yürütülmüştür. 

2012-2013 öğretim yılı sürecinde dört yaratıcı yazma uygulaması ile yapılan çalışmada veri 

toplama aracı olarak bu yaratıcı yazma etkinlikleri kullanılmıştır. Çalışmanın başında 

öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe düzeyleri belirlenerek ve ilgili alan yazın taraması da 

yapılarak süreç içerisindeki uygulamalar bu düzeyde hazırlanmıştır. Çalışmanın bulgular ve 

sonuç bölümünde ise uygulamalardan elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi 

tekniklerine göre yorumlanmıştır. Çalışmada dil, yabacı dil öğretimi, yazma ve yaratıcı 

yazma kavramları üzerinde ana hatlarıyla durularak, bu kavramların dil öğretiminde diğer 

etkenlerle ilişkisi üzerine bilgiler verilmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi 

kapsamında çalışmada yapılan yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe yazma becerisine etkisi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yazma, yaratıcı yazma, yaratıcı yazma 

etkinlikleri, Türkçenin yabancılara öğretimi.  
 

This study aims to examine the effects of creative writing activities towards Chinese learners' 

writing skillsin TFL (Turkish as Foreign Language) teaching. The study was implemented in 

the form of the qualitative research (case studies). The Effects Of Creative Writing Activities 

Towards Chinese TFL (Turkish As Foreign Language) Learners' Writing Skills the 

participants consisted of 12 second year students at the Turcology Department of Faculty of 

Eastern Languages and Literature in China-Shanghai International Studies University. In the 

data collection procedure, the data were collected by means of creative activities done with 

Chinese TFL learners during 2012-2013 academic years. At the beginning of the study, TFL 

(Turkish as Foreign Language) level of learners was determined, and based on their levels, 

the creative writing activities were done. The obtained data were analysed qualitatively as 

well as content analysis. The results of the study provided that the importance of language, 

foreign language teaching, writing and creative writing were deeply examined, and the 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t3a15j-yaWJW6cSiC-uxafe2aMIfggq7DUn-95UJ2RYs
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relationship between the principles in language teaching and other factors was presented. 

Furthermore, the study revealed the effects of creative writing activities towards Turkish 

writing skills in Turkish as Foreign Language teaching. Key Words: Writing, creative 

writing, creative writing activities, Turkish as Foreign Language 
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Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kişilerde dinleme becerisinin geliştirilmesi 

sürecinde ortaya çıkan kaygı ve bu kaygının nedenleri, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen 

öğrencilere uygulanmak üzere uyarlanan "Yabancı Dil Dinleme Kaygısı Ölçeği", "Kişisel 

Bilgi Formu" ve "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" yardımıyla araştırılmaya ve ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen öğrenciler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yapılarak Gazi Üniversitesi Türkçe 

Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Hacettepe Üniversitesi Türkçe 

Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) örneklem olarak alınmıştır. Araştırma 

için geçerli veri elde edebilmek amacıyla ölçek, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve 

kişisel bilgi formu, "Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni" temel alınarak oluşturulan 

sınıflarda B1 ve B2 düzeyinde (ara düzey) eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. 

Örneklemde, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve ara düzeyde olan 187 öğrenci 

bulunmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygı 

düzeylerini tespit edebilmek amacıyla, Kim (2002) tarafından geliştirilen ve Kılıç (2007) 

tarafından Türkçeye uyarlanan "Yabancı Dil Dinleme Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda uygulanan ölçekte, uzman görüşleri de alınarak 

birtakım değişiklikler yapılmıştır. Araştırmanın yapı geçerliliğinin sağlanması için ölçek 

üzerinde açımlayıcı faktör analizi ve paralel analiz yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 

ölçekten 3 madde atılmış ve 30 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 

öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına, ana dillerine ve varsa bildikleri 

diğer yabancı dillere ait bilgilerin yer aldığı bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi 

Formu ile edinilen bilgiler, öğrencilerin dinleme becerisine yönelik kaygılarını etkilemesi 

açısından incelenmiştir. Ölçek ve Kişisel Bilgi Formundan elde edilen veriler analiz edilirken 

sosyal araştırmaların analizinde ağırlıklı olarak kullanılan SPSS 20 paket programı 

kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dinleme becerisini 

kazanmaları sırasında yaşadıkları kaygının düzeyinin ve sebeplerinin araştırıldığı bu 

çalışmanın sonuçları şu şekildedir: Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinleme 

becerisine yönelik kaygıları, "telaffuz, vurgu ve tonlama, konuşma hızı ve beden dili", 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t5U6Wc8O9EPXWN3t77ZzJXM7qQeyDbo7Onc9g5HSE0PZ
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"dinleme sırasında bir bölümün kaçırılması durumunda bütünü anlayamama korkusu" ve 

"özgüven" olmak üzere üç boyutta toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin hiçbir 

boyutta anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlerin 

dinleme becerisine yönelik kaygıları, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlerin dinleme 

becerisine yönelik kaygıları, bildikleri diğer dillerin Türkçeyi öğrenmeyi etkileme durumuna 

göre incelendiğinde, hiçbir boyutta anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Yabancı dil olarak 

Türkçeyi öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygıları, bildikleri diğer yabancı dillerin 

Türkçe dinleme becerisini etkileme durumuna göre bakıldığında, anlamlı bir farklılığın 

mevcut olmadığı görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlerin dinleme becerisine 

yönelik kaygıları, katılımcıların cinsiyet ve yaş durumlarına göre incelendiğinde, anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Buradan hareketle, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve bilinen diğer 

yabancı dillerin, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde dinleme kaygısına sebep olan 

değişkenler olmadıkları söylenebilir.  
 

The purpose of this study is to determine the anxiety which occur during the listening skills 

development process of the students learning Turkish as a foreign Language and the source of 

this anxiety. In order to determine the anxiety Foreign Language Listening Anxiety Scale 

which adapted for students learning Turkish as a foreign language, personal information form 

and semi-structured interview form was used. Target population of the study consists of 

students who are learning Turkish as a foreign language in Ankara. Students from Gazi 

University Turkish Language Learning, Research and Application centre and Hacettepe 

University Turkish and Foreign Language teaching Research and Application Center was 

chosen by purposive sampling. The study utilized 187 students who is at B1 and B2 level 

according to Common European Framework of Reference for Languages. The scale which 

was utilized for this study firstly developed by Kim (2002) and adapted by Kılıç (2007). In 

accordance with the purpose of this study some changes was made in line with experts' 

opinions. In order to see the construct validity of the scale explanatory factor analysis was 

made. After the factor analysis 3 items were dismissed. A personal information form was 

used as data collection tool along with foreign language listening anxiety scale. The questions 

in personal information form were used to make statsicial analysis on SPSS 20 packaged 

software. According to the conclusions of the study the listening anxiety of students who 

learning Turkish as a foreign Language is collected under three titles as follows: individual 

properties, preconceived opinions, belief of despair and perspective. There is no meaningful 

difference in sub problems of the study. There is no meaningful differentiation between 

listening anxiety and level of education. There is no meaningful differentiation between 

listening anxiety and the number foreign languages which known by students. Also there is 

no meaningful differentiation between listening anxiety gender and age. According to these 

findings it can be said that there is no meaningful difference between listening anxiety and 

age, gender, level of education and foreign languages known. 
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Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Motivasyon = 

Motivation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish 

education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; 

Yabancı okullar = Foreign schools ; Yurt dışı eğitimi = Abroad 

education ; Öğrenme = Learning ; Üniversite öğrencileri = 

University students  
 

Bu araştırmanın amacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenmek isteyen farklı dönelerde öğrenim gören öğrencilerin Türk diline, Türkçe 

öğrenmeye, Türk insanına, dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı 

tutumlarının içsel ve dışsal motivasyonlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada Selanik Aristoteles Üniversitesinde farklı sosyal seviyelerdeki öğrenim gören 

öğrencilerin yaş gruplarıyla ve cinsiyetleriyle Türk diline, Türkçe öğrenmeye, Türk insanına, 

dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı tutumu, içsel ve dışsal 

motivasyonları arasında istatistiksel olarak farklılığın olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada Selanik Aristoteles üniversitesindeki öğrencilerin yabancı dil olarak 

Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarını araştırmak amacıyla betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selanik Aristoteles Üniversitesi Modern Yunan 

Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe dersini farklı dönemlerde alan 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 2013-2014-2015 akademik yıllarında 

Modern Yunan Dilleri Bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen 145 

öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada, Demir (2004) tarafından çeşitli 

araştırmacıların (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 2000) 

çalışmaları etrafında bir araya getirilmiş ve uyarlanmış motivasyon tutum ve içsel-dışsal 

motivasyon anketi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi SPSS 20.00 paket programıyla 

yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak araştırma verilerine tanıtıcı 

analizler, bağımsız örneklem için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve regresyon 

analizi uygulanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ölçme aracında yer alan maddelere 

ne derecede katıldıklarını ortaya koymak amacıyla maddeler "kesinlikle katılıyorum", 

"katılıyorum", "orta düzeyde katılıyorum", "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" 

biçiminde derecelendirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 

öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin üst düzeyde olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin anne-babalarının ve dışsal motivasyonlarının düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler yabancı dil olarak Türkçeyi, öncelikli olarak ilgi çekici 

bulmaktadırlar. İlgi çekici oluşunun yanı sıra zevkli, kibar, kulağa hoş gelen, gerekli ve güzel 

bir dil olarak algılamalarına rağmen, öğrenilmesi zor bir dil olarak da görmektedirler. 

Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrenciler Türk insanının modern, çalışkan, zeki, 

kültürlü, güvenilir ve barışçıl olduklarını düşünmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

bu öğrencilerin cinsiyetleriyle Türkçeye karşı motivasyonları, Türkçe öğrenmeye, dil 

öğrenmeye, ebeveyn, Türk insanına karşı tutumları ve içsel, dışsal motivasyonları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aynı şekilde öğrencilerin yaş gruplarıyla Türkçeye karşı 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin dışsal motivasyonları ile 

Türkçeye karşı, Türkçe öğrenmeye karşı, ebeveyn ve Türk insanına karşı tutumları arasında 

pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.  
 

The aim of this study to determine the attitudes and intrinsic/extrinsic motivations of learners 

of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards Turkish language, learning Turkish, Turkish 

people, language learning in Salonika Aristotle University. To that end, it has been tried to 



 141 

reveal the statistical differences between the variables cited as follows Turkish language, 

learning Turkish, Turkish people, language learning in Salonika Aristotle University. In this 

research, descriptive survey technique was adopted for exploring the attitudes and 

motivations of TFL learners. The universe of this research is composed of TFL learners in 

varied terms in modern Greece language department in Salonika Aristotle University. 145 

students were addressed in this research in modern Greece language department in Salonika 

Aristotle University at 2013-2014-2015 semesters. In this research an intrinsic/extrinsic 

motivations and attitude questionnaire harmonized and adapted by Demir (2004) in light of 

many scholars' studies (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 

2000). The data analysis was carried out by SPSS 20.0. In light of the research questions, 

mans analysis were run such as descriptive analysis, one-sample t-test, one-way ANOVA, 

and regression analysis. The items in the questionnaire were ranked as strongly agree, agree, 

neutral, disagree, strongly disagree for an exact determination of the power of choosing the 

items. According to the results, it was revealed that the motivation levels of TFL learners 

were in a high level towards learning TFL. It was also seen that the extrinsic motivations of 

parents of TFL learners were in a low level. Students think that learning TFL is amazing as 

well as enjoyable, polite, harmonic, polyphonic. However, it was revealed that learning 

Turkish is difficult according to students. TFL learners think that Turkish people are modern, 

hard-working, wise, cultured, reliable, and peaceful. In this research, it was revealed that 

there was no meaningful difference between the variables such as attitudes and 

intrinsic/extrinsic motivations of learners of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards 

Turkish language, learning Turkish, Turkish people. Likewise, it was determined that there 

was a meaningful difference between age group and attitudes towards Turkish. Finally, it was 

seen that there was positive way and meaningful relationship between extrinsic motivation 

and learning TFL; parents and attitudes towards Turkish people. 
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Bu araştırmanın amacı, yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin öz 

yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlerin mesleki bilgi-

becerilerine ilişkin düşünce ve uygulamalarını ortaya çıkarmaktır. Yukarıdaki amaç 

doğrultusunda veri toplama araçları şekillendirilmiştir. Araştırmada genel tarama yöntemi 

benimsenmiş ve çalışma iki boyutlu olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın birinci boyutunu nicel 

veri analizi, ikinci boyutunu ise nitel veri analizi oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci 

boyutunda ilişkisel tarama, ikinci boyutunda betimsel tarama modelleri kullanılmıştır. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1olU-7zILltxWENV2ha15Yx2G_acIVJjhr7EgkgLL15KM
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Araştırmanın ilişkisel tarama modeline göre tasarlanan birinci boyutunda, yurt dışında Türkçe 

öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 

incelenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin tutum ve öz yeterlik algıları ile bunlar üzerinde 

etkisi olabileceği düşünülen çeşitli değişkenler hakkında nicel veriler toplanmış, bu veriler 

uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın betimsel tarama 

modelinde tasarlanan ikinci boyutunda ise yurt dışında Türkçe öğreten öğretmenlerin 

yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları hakkında nitel veriler 

toplanmış ve bu veriler üzerinden betimsel analizler yapılmıştır. Bu araştırmada yabancı dil 

olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin, öğretmen öz yeterliklerini belirlemek için "Öğretmen 

Öz Yeterlik Ölçeği"; öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmek için "Öğretmenlik 

Mesleği Tutum Ölçeği"; kişisel bilgilerini toplamak için uzman görüşü alınarak hazırlanan 

"Kişisel Bilgi Formu", mesleki bilgi ve becerilerine yönelik düşünce ve uygulamalarını 

belirlemek için yine uzman görüşü alınarak hazırlanan "Anket Formu" kullanılmıştır. Ölçek 

ve formlar, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin görüşlerine başvurularak 

toplanmıştır. Uygulama sonrasında veri toplama araçları ile toplanan veriler bilgisayar 

ortamına girildikten sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla "İlişkisiz 

Örneklemlerde t-Testi, Tek Yönlü ANOVA Testi, Mann Whitney Testi" ve "Kruskal Wallis 

Testi" kullanılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algıları ve 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Pearson 

korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin, 

mesleki bilgi ve becerilerine yönelik yeterlik algılarıyla ilgili tanımlayıcı istatistikler 

yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ve 

nicel olarak SPSS ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yurt dışında yabancı 

dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin, orta düzeyde öz yeterliğe ve olumlu tutuma sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları ile öz yeterlik algı düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun dil öğretiminde 

uygulanan yaklaşım, yöntem ve tekniklerden; soru-cevap, gösterip yaptırma ve diyalog 

tekniklerini sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Doktora tezi çalışmasının ortaya koyduğu 

sonuçlar, yurtdışında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerle ilgili önemli verileri 

ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, öğretmen öz yeterliği, algı, tutum, öz 

yeterlik algısı, öğretmenlik mesleği, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.  
 

The purpose of this study is to find out the self-efficacy beliefs of teachers teaching Turkish 

as a foreign language abroad, and their attitudes towards teaching profession along with their 

opinions and applications for their professional knowledge and skills. General survey method 

has been conducted in this study. The study has been designed in two phases. The first phase 

comprises quantitative data analysis and the second phase comprises qualitative data analysis. 

In the first phase of the study, relational survey model and in the second phase of the study, 

descriptive model have been adopted. In the first phase that conducted in the relational survey 

model, the attitudes of teachers teaching Turkish language abroad toward teaching profession 

and their self-efficacy beliefs have been investigated. In this context, quantitative data about 

teachers' attitudes and self-efficacy beliefs along with various variables considered to have 

effect on them have been analysed using appropriate statistical methods. In the second phase 

that was conducted using descriptive survey model, qualitative data about the applications of 

teachers teaching Turkish language abroad and their opinions about teaching Turkish to 

foreigners have been collected and descriptive analyses have been carried out over this data. 

In this study, "Teacher Self-Efficacy Scale" to determine the teacher self-efficacy of teachers 

teaching Turkish as a foreign language; "Attitude Scale Toward Teaching Profession" to 

measure their attitudes toward teaching profession; "Personal Information Form", prepared in 
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consultation with experts, to collect personal information and "Survey Form", prepared after 

getting the expert views, to find out their opinions and applications about professional 

knowledge and skills have been used. Data have been collected by asking for opinions of 

teachers teaching Turkish as a foreign language. After collecting and getting the data into 

computer, "Unrelated Samples T-Test, "One-Way ANOVA Test, Mann Whitney Test" and 

"Kruskal Wallis Test" have been conducted to show the relationship between variables. 

Pearson correlation coefficient has been calculated to show the relationship between self-

efficacy beliefs of teachers teaching Turkish as a foreign language and their attitudes toward 

teaching profession. Descriptive statistics have been used to show the efficacy beliefs of 

teachers teaching Turkish as a foreign language toward their professional knowledge and 

skills. The data gathered from the interviews have been analysed using the content analysis 

method for the qualitative part of the study. The quantitative data were analysed using SPSS. 

As a result of the analyses, it has been determined that teachers teaching Turkish as a foreign 

language abroad have a medium level of self-efficacy and a positive attitude. Furthermore, it 

has been found out that there is a significant and positive relationship between the attitudes 

toward teaching profession and the level of self-efficacy beliefs of the teachers participated in 

the research. It has been identified that the majority of the teachers participated in the 

research use the approaches, methods and techniques applied in language teaching such as 

question-answer, demonstration and practice, and dialogue. The results obtained from this 

dissertation study indicated some important data about the teachers teaching Turkish as a 

foreign language abroad. Key Words: Self-efficacy, teacher's self-efficacy, belief, attitude, 

self-efficacy belief, teaching profession, teaching Turkish as a foreign language. 

 
 

394791  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yeterlik 

sınavlarının madde yazımı bakımından incelenmesi: Mersin ve 

Sakarya Üniversiteleri örneği / Analysis of proficiency exams 

developed for teaching Turkish as a foreign language in terms 

of item writing: Samples of Mersin and Sakarya Universities 
Yazar:METİN IŞIKOĞLU 
Danışman: PROF. DR. ALİ YAKICI 
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili 

ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Madde Tepki Kuramı 

= Item Response Theory ; Sınav = Examination ; Türkiye 

Türkçesi = Turkey Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yeterlilik = Sufficiency ; Yeterlilik sınavı = Proficiency exam ; 

Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
105 s.  

 

Türkiye'nin, uluslararası öğrenci barındıran önemli ülkelerden biri hâline gelmesi, 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların nicelik bakımından günden güne 

artmasını sağlamaktadır. Literatür taramasında yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme-

değerlendirme alanında yapılan çalışma sayısının az olduğu ve yabancılara Türkçe 

öğretiminde Türkçe yeterlik sınavları ya da madde yazımı bağlamında detaylı bir incelemenin 

bulunmadığı görülmektedir. "Türkçe yeterlik sınavlarının madde yazımı bakımından mevcut 

durumu nedir?" sorusuna cevap aranan çalışmada, örneklem olarak Sakarya Üniversitesi Türk 

Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Yeterlik Sınavı ile Mersin 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1osp-TQ3wvG6HOmWOCpSsthEWqzgGOEPD4WxUOfOESU5k
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Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İnternet Tabanlı Türkçe 

Yeterlik Sınavı alınmıştır. Çalışmanın, ilgili literatürdeki eksikliğin giderilmesine katkı 

sunması amaçlanmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi yeterlik sınavlarında en sık 

karşılaşılan hatalar, yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla alanda çalışan madde 

redaktörleri tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi 

kullanılmıştır. Soru maddeleri, madde yazımında en sık karşılaşılan 5 hata bakımından 

incelenmiştir. Araştırma neticesinde uluslararası öğrencilerin madde yazımında yapılan 

hatalar nedeniyle güvenirliği ve geçerliği düşük yeterlik sınavlara girdiği tespit edilmiştir. 

Madde yazımında yapılan hatalar, sınavların güvenirliğini ve geçerliğini doğrudan 

etkilemektedir. Güvenirliği ve geçerliği çok düşük Türkçe yeterlik sınavları birçok alanda 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarında ve uluslararası öğrencilerde zaman, emek ve para 

kayıplarına neden olmaktadır. Araştırma neticesinde elde edilen sonuçların yabancılara 

Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme çalışmalarına dikkat çekmesi beklenmektedir. 

Araştırmanın önerileri arasında: Devlet eliyle soruların hazırlanma, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarının bir merkez tarafından organize edildiği eş zamanlı bir Türkçe 

yeterlik sınavının yılda 2 kez yapılması, yabancılara Türkçe öğretimi alanında ölçme-

değerlendirme uzmanları yetiştirilmesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulanan 

sınavların akreditasyonu üzerine çalışan bir test merkezinin kurulması yer almaktadır.  
 

As Turkey have more and more foreign students studies carried out in the field of teaching 

Turkish as a foreign language increase quantitatively day by day. It can be clearly seen that 

the number of studies performed in the field of assessment and evaluation in teaching Turkish 

is not sufficient and an elaborate research regarding Turkish proficiency exams or item 

writing in teaching Turkish as a foreign language does not exist. In this study in which a 

response to the question of "what is the present state of Turkish proficiency exams within the 

context of item writing?" Sakarya University, Turkish and Foreign Languages Research and 

Application Center, Turkish Proficiency Exam and Mersin University Turkish and Foreign 

Languages Research and Application Center, Internet Based Turkish Proficiency Exam have 

been used as samples. This study aims at contributing to filling the gap in the literature of 

relevant studies. The most common mistakes in Turkish proficiency exams have been 

determined via semi-structured interview forms and by redactors studying in this field. In this 

study document review method was utilized. Question items have been analyzed in terms of 

five most common mistakes in item writing. As a result of this research it has been confirmed 

that international students enter proficiency exams, validity and reliability of which are low 

due to the mistakes in item writing. Mistakes in item writing affect validity and reliability of 

exams directly. These kind of Turkish proficiency exams cause time, effort and money losses 

for both institutions of state and international students. It is expected that the data obtained 

will call attention to assessment and evaluation studies in teaching Turkish as a foreign 

language. When it comes to proposals of the research, a Turkish proficiency exam organized 

by a center which can conduct all phases of it should be performed twice a year. Assessment 

and evaluation experts should be guided to the field of teaching Turkish to foreign students. 

A test center studying on accreditation of exams applied in teaching Turkish as a foreign 

language should be established. 
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and Training 
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Dil eğitimi = 

Language education ; Dilbilim = Linguistics ; Eğitim = 

Education ; Mesleki eğitim = Vocational education ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil 

eğitimi = Foreign language education ; Öğretmenler = Teachers  
 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında bir lisans programının olmaması ve alanın bir 

uzmanlık olarak ele alınmaması nedeniyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

gerçekleştirecek olan öğretmen/okutmanlar için öğretmen eğitimi programları düzenlenmesi 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretecek öğretmen/okutmanlara 

yönelik bir öğretmen eğitimi programının dil hakkında bilgiler ile ilgili bölümü için bir içerik 

önerisi sunulmaktadır. Öğretmenlik bilgisi, yabancı dil öğretimi ve dilsel beceriler gibi 

yabancı dil öğretmeninin bilmesi gereken diğer alanlar çalışmanın kapsamına dahil 

edilmemiş, çalışma sadece dil hakkında bilgiler ile sınırlı tutulmuştur. YOT öğretimi yapacak 

olan öğretmen/okutmanların ihtiyaç duyduğu dil hakkında bilgilerin neler olduğunun 

betimlenmesi amacıyla alan taraması yapılmış ve dil hakkında bilgiler derlenmiştir. Bilgilerin 

doğruluğunun değerlendirilmesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretecek olanlar açısından 

gerekliliği konusunda uzman görüşü alınmış ve bu görüşler çerçevesinde dil hakkında bilgiler 

liste olarak düzenlenmiştir. Sesbilimden toplumdilbilime kadar dil ile ilgili alanlardan oluşan 

bilgiler, hazırlanan öneri programının içeriğini düzenlemek amacıyla kullanılmıştır. Program 

içeri için öneri hazırlığı yapılmadan önce mevcut durumunun betimlenmesi ve yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi yapan okutmanların görüşlerinin alınması için yazılı ve sözlü 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe okutmanlarıyla yapılan yazılı ve 

sözlü görüşmelerin yanında, İngilizce okutmanlarıyla da görüşme yapılıp hazırlanan dil 

hakkında bilgilerin yabancı dil öğretimi açısından gerekliliği konusunda görüşleri alınmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi öğretmeni eğitimi programı için dil hakkında bilgiler bölümünün içeriği 

hazırlanmıştır. Öneri içerik alanda yapılacak sertifika programlarında kullanılabileceği gibi, 

yapılacak olan sınavların hazırlanmasına da katkı sağlayacaktır.  
 

Since there is not any undergraduate program in the area of teaching Turkish as a foreign 

language and the area is not being approached as a professional field, organizing teacher 

education programs are of capital importance. In this study, some suggestions have been 

presented related with the knowledge about language (KAL) part of a program intended 

teachers/instructors who teach Turkish as a foreign language. Some fields such as 

professional teaching knowledge, foreign language teaching and linguistic skills that second 

language teachers have to know have been left out of the scope of this study and it has been 

limited with the knowledge about language. A field scanning and a collection of KAL have 

been searched with the aim of describing the knowledge about language that Turkish as a 

foreign language teachers/instructors may need. Experts' opinions have been taken to review 

the trueness of knowledge and requirement for those teachers/instructors that will teach 

Turkish as a foreign language and the KAL has been listed in the framework of these views. 

Knowledge about linguistic areas from phonology to sociolinguistics have been used to 

organise the content of a program. Before preparing the suggestion content of a program both 

written and spoken practice study have been performed to describe the existing situation and 

to take the opinions of teachers/instructors who teach Turkish as a foreign language. Beside 

these written and spoken practices studies, some interviews with English language teachers 
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have also been performed and their opinions have been taken about its requirement for 

foreign language teaching. In the framework of findings from the performed interviews, the 

content about the KAL part of the education program for teachers who teach Turkish as a 

foreign language was suggested. This content offer can both be used as a model of content of 

other programs and contribute to the examinations held in the area. 
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde web 2. 0 sesli ve 

görüntülü görüşme (Skype) uygulamalarının konuşma 

becerisine etkisi / The effect of web 2. 0 visual and auditory 

communication (Skype) applications on the speaking ability in 

the Turkish teaching as a foreign language 

Yazar:SALİH GÜN 
Danışman: PROF. DR. AZİZ KILINÇ 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Görsel iletişim = 

Visual communication ; Görsel-işitsel iletişim = Visual-

auditory communication ; Konuşma = Speaking ; Konuşma 

becerisi = Speaking skills ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Web tabanlı eğitim = Web based education ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = 

Teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
143 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Web 2.0 sesli ve görüntülü görüşme (Skype) uygulamalarının 

yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisini tespit 

etmek, öğrencinin süreç sonunda bu uygulamaya karşı görüşlerinin neler olduğunu öğrenmek 

olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri 

için yarı deneysel desenlerden ön test ve son test kontrol gruplu model; nitel verileri için odak 

grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında İstanbul il merkezinde öğrenim gören B2 öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemi ise 30 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların % 43,33'ü kız , % 56.66'sı erkek 

öğrencidir. Araştırma verileri Sallabaş (2001) tarafından geliştirilip geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılan Konuşma Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin demografik 

bilgilerinin elde edilmesinde araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde İçerik Analizi, Kolmogorov-

Smirnov, Shapiro-Wilk testi, Eşleştirilmiş Grup T-testi ve T testi kullanılmıştır. Nicel 

verilerin analizi SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonunda, başarı değişim 

(kazanım) düzeyi olarak bakıldığında Web 2.0 sesli ve görüntülü görüşme (Skype) 

uygulamaları konuşma becerisi üzerinde olumlu bir etki yapmış ve deney grubu lehine bir 

gelişim kaydedilmiştir. Bu gelişim, yeterli düzeyde olmadığı için grup ortalamaları arasındaki 

fark, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak 

Türkçe, Konuşma Becerisi, Web 2.0 sesli ve görüntülü görüşme uygulamaları  
 

The aim of this study is to find out whether Web 2.0 Visual and Auditory Communication 

(Skype) Applications have a positive effect on the learning of the Turkish language and to 

discover the opinion of the students on the program at the end of the process. The mixed 

method has been used in this research. For quantitative data of the research, pre-test, post-

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oh9UCXPhD3mA718XwYu9zBfrIX6HbOLNTJN0rShA4I_7
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_ixyPNYFZIT8zTQmbkDk2zid66CVpTQknjKAYZcaI3aa
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test, control group model were used among experimental patterns; and focus group and 

individual interviews were used for qualitative data. The sample of this study was composed 

of thirty students. The research group was consisted of the students learning Turkish at B2 

level in the courses in Istanbul city center in the 2014-2015 educational year. The percentage 

of the students in the research group was 43.33 % female and 56.66 % male. The data 

collected were analyzed through a Speaking Assessment Rubric developed by Sallabas 

(2001) for testing to be both reliable and valid. The demographic information of the students 

was collected through a Personal Information Form that was prepared by the researcher. To 

analyze the data, Content analysis, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk test, Paired sample 

T-test and independent samples T test were used. To analyze quantitative data, SPSS 22.0 

was used. At the end of the research, as far as the change level of success, it was observed 

that Web 2.0 Visual and Auditory Communication (Skype) Application has a positive effect 

on speaking abilities, and it has been recorded that this application has helped the control 

group. Since this improvement was not at a sufficient level, the difference among the group 

averages was not found statistically meaningful. Key words: Turkish as a foreign language, 

speaking abilities, of Web 2.0 Visual and Auditory Communication (Skype). 

 
 

426411  15.12.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma 

kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki 

ilişki / The relationship between reading anxiety and 

reading comprehension skills of learners of Turkish as 

a foreign language 

Yazar:HATİCE ALTUNKAYA 
Danışman: DOÇ. DR. İLHAN ERDEM 
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Kaygı = Anxiety ; Konuşma kaygısı = Speech 

anxiety ; Okuma-anlama = Reading-comprehension ; 

Okuma-anlama becerisi = Reading-comprehending 

skill ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı 

dil öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme 

= Learning  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2015 
255 s.  

 

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ile 

okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak; bunun yanında öğrencilerin 

okuma kaygıları ile okuduğunu anlama becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada "ilişkisel tarama modeli" kullanılmıştır. Araştırmanın 

evrenini, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına 

ulaşılamadığı için uygun örneklem yoluyla örneklem alma yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda 

Gazi Üniversitesi TÖMER'den 105, Gaziantep Üniversitesi TÖMER'den 112, İnönü 

Üniversitesi TÖMER'den 54, Sakarya Üniversitesi TÖMER'den 31, İstanbul Üniversitesi Dil 

Merkezi'nden 70, Sabahattin Zaim Üniversitesi TÖMER'den 13, Yıldız Üniversitesi 

TÖMER'den 15, Aydın Üniversitesi TÖMER'den 56, Fatih Üniversitesi TÖMER'den 54 

olmak üzere 510 yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B düzeyinde öğrenci örneklem olarak 

alınmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B 

düzeyindeki öğrencilere yönelik "Okuma Kaygısı Ölçeği" ve "Okuduğunu Anlama Başarı 

Testi" geliştirilmiştir. Bu ölçekten ve başarı testinden elde edilen verilerin analiz edilmesinde 
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SPSS (21) paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen B düzeyindeki öğrencilerin en düşük puan olarak 8 en yüksek puan olarak ise 45 

alınabilen okuduğunu anlama başarı testinden ortalama 33 puan aldıkları, standart sapmanın 

7,55 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin okuma kaygısı düzeyleri ölçeğin üç alt boyutu ve 

tamamına ilişkin ölçek puanları ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

ölçeğin "okuma becerisi korkusu" boyutunda okuma kaygısı puan ortalamaları 15,07 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin "dil bilgisi kaygısı" boyutunda öğrencilerin puan ortalamaları 18,71; 

"okuduğunu anlama endişesi" boyutunda ise 13,14 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamından 

elde edilen sonuçlara göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B düzeyindeki öğrencilerin 

okuma kaygısı puan ortalamaları 46,92 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin Okuduğunu 

Anlama Başarı Testi'nden elde ettikleri puanlar ile Okuma Kaygısı Ölçeği'nin tamamı ve alt 

boyutlarından elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkilerin negatif yönlü olup -,069 ile -,275 

arasında değişmekte olduğu ve sadece Okuma Kaygısı Ölçeği'nin "okuduğunu anlama 

endişesi" boyutundan elde edilen puanlar ile okuduğunu anlama başarı testinden elde edilen 

puanlar arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulunmadığı diğer tüm ilişki katsayılarında 

anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar ışığında okuduğunu anlama 

başarı testinden elde edilen puanlarla okuma kaygısı ölçeğinden elde edilen puanlar arasında 

ters yönlü bir ilişki olduğu, okuma kaygısı arttıkça okuduğunu anlama testinden elde edilen 

başarı puanının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin okuduklarını anlama başarı 

düzeylerinin cinsiyet, yaş, Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe eğitim alma durumu, Türkçe 

kitap, dergi, gazete okuma durumu, Türkçe öğrenme amacı ve okuma sıklığı değişkenlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği; bilinen dil sayısı, Türkiye'de bulunma süresi 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin okuma kaygısı düzeylerinde cinsiyet, Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe eğitim 

alma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı; yaş, Türkçe kitap, dergi, 

gazete okuma durumu, bilinen dil sayısı, Türkiye'de bulunma süresi, Türkçe öğrenme amacı, 

okuma sıklığı değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

The purposes of this study are to reveal the relationship between reading anxiety and 

comprehension skills of learners of Turkish as a foreign language, and besides, to examine 

reading anxiety of students and their comprehension skills with several variables. In 

accordance with this goal, the 'relational model' was used in this study. Target population of 

the study consists of students learning Turkish as a foreign language. As all of the target 

population cannot be accessed, sampling has been carried out by applying appropriate 

sample. In this regard, 510 students 105 from TOMER of Gazi University, 112 from TOMER 

of Gaziantep University, 54 from TOMER of Inonu University, 31 from TOMER of Sakarya 

University, 70 from Istanbul University Language Centre, 13 from TOMER of Sabahattin 

Zaim University, 15 from TOMER of Yıldız University, 56 from TOMER of Aydin 

University, 54 from TOMER of Fatih University, who are learning Turkish as a foreign 

language at B level, were enrolled in the sample. To collect data, "Reading Anxiety Scale" 

and "Comprehension Achievement Test" were developed for the students learning Turkish as 

a foreign language at B level. In analyzing the data obtained from this scale and achievement 

test, SPSS (21) software package was used. As a result of the comprehension test, the 

students learning Turkish as a foreign language at B level got 33 on average, and while the 

highest score was 45, the lowest one was 8, and the standard deviation was 7.55. Three 

subscales of reading anxiety levels of students on full scale and scale scores were examined 

separately. As a result of the investigation, "the fear of reading skills" in reading anxiety 

scores were found to be 15.07 on average. "grammar anxiety" was found to be 18,71 on 

average, and "reading comprehension anxiety" was found to be 13,14. According to the 

results obtained from the whole of the scale, it was found that the students learning Turkish 
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as a foreign language at B level got on average 46,92 in comprehension anxiety. It was found 

that the relationship between the scores, the students got at Comprehension Test and the ones 

they got from Comprehension Anxiety Test and its all subscales, were negative with 

between-,069-,275, and that there was not a significant relationship between only in the 

"comprehension anxiety" subscale of Reading Anxiety Scale and comprehension 

achievement test scores, and that there was significant difference in other correlation 

coefficients. In the light of all these results, it was found that there is an inverse correlation 

between the scores got from comprehension achievement test and the ones got from reading 

anxiety scale, and that the achievement score obtained from comprehension test decreased as 

the reading anxiety increased. It was found that the achievement score of the students showed 

no significant differences with respect to the variables such as gender, age, Turkish language 

knowledge before coming to Turkey, reading books, magazines and newspapers in Turkish, 

their aim of learning Turkish and reading frequency, but a significant difference was found 

according to the variables such as the number of the acquired languages and duration of stay 

in Turkey. It was found that reading anxiety score of the students showed no significant 

differences with respect to the variables such as gender, Turkish language knowledge before 

coming to Turkey; but a significant difference was found with respect to the variables such as 

age, reading books, magazines and newspapers in Turkish, the number of the languages 

known, duration of stay in Turkey, their aim of learning Turkish and reading frequency 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme 

stratejilerini kullanma düzeyleri / Level of use of language 
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Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe 
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Dizin:Dil öğrenme yöntemleri = Language learning methods ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe 
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language learning ; Yabancılar = Foreigners ; Öğrenme = 

Learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
132 s.  

 

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kullandıkları dil öğrenme 

stratejilerini belirlemek ve yaş, cinsiyet, anadili, eğitim durumu, kur düzeyi, Türkçe dışında 

bilinen yabancı dil sayısı, Türkçe öğrenme süresi, Türkçe öğrenilen kurum, Türkçe öğrenme 

yeri ile soy gibi değişkenlerle, kullanılan stratejiler arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmaya, 7'si YETKM ve 3'ü TÖMER olmak üzere toplam 10 ayrı dil merkezinde Türkçe 

öğrenen 395 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, Oxford (1990) tarafından geliştirilen "Dil 

Öğrenme Stratejileri Envanteri" kullanılmıştır. Bu envanter, araştırmacı tarafından Türkçeye 

uyarlanmış ve yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere 594 öğrencinin katılımıyla 

geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri ise yine araştırmacı 

tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde T-Testi, 

ANOVA ve Scheffe testlerinden den yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 395 

öğrencinin dil öğrenme stratejileri ölçeğinin altı boyutundan aldıkları puanların ortalama ve 

standart sapma değerlerine bakıldığında öğrencilerin ortalama puanlarının 3.22 ilâ 3.75 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1ol26b2mKRzhz5lcFSXxJowy68d9AEGKbfeyzZx6q2Ty2
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arasında değiştiği görülmektedir. Tüm kategorilerin ortalaması 2.40'ın üzerinde olduğundan 

çalışmaya katılan öğrenciler tarafından hiçbir dil öğrenme stratejisinin düşük oranda 

kullanılmadığı tespit edilmiştir. Stratejilerin kullanılma düzeyleri ise 3.75 ortalama ile üstbiliş 

stratejiler en fazla, 3.22 ortalama ile duyuşsal stratejilerin ise en az kullanılan stratejiler 

olduğu görülmüştür. Araştırmada erkek öğrencilerin genel olarak bayan öğrencilere göre 

daha fazla dil öğrenme stratejilerini kullandıkları gözlemlenmiştir. Farklı yaş gruplarındaki 

öğrencilerin dil stratejilerini kullanma durumları ise sadece bellek stratejilerinin kullanımında 

anlamlı bir farklılık gösterniştir. Öğrencilerin öğrenim durumları ile strateji kullanma 

durumları ve bildikleri yabancı dil sayısı arasında anlamlı bir farklılığa rastlanılamazken, 

Türkçeyi yurt dışında ve Türkiye'de öğrenme durumları arasında bilişsel ve sosyal 

stratejilerin kullanımında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin ana dilleri ile dil 

öğrenme stratejilerini kullanma durumları arasında sadece bellek stratejilerinin kullanımında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Türkçeyi öğrenme süreleriyle sosyal stratejileri kullanma 

durumları arasında da anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Araştırmaya katılan yabancı ve 

Türk soylu öğrencilerin strateji kullanma durumları arasında bellek ve telafi stratejilerini 

kullanma durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Türkçeyi Türkiye'de ve 

yurt dışında öğrenenlerin kullandıkları dil öğrenme stratejilerine bakıldığında, TÖMER'lerde 

Türkçe öğrenenlerin lehine, bellek ve telafi stratejilerinin kullanımında anlamlı bir farklılığın 

olduğu saptanmıştır.  
 

The aim of this study is to determine the language learning strategies of learners who leaner 

Turkish as a foreign language and to examine the relations between the strategy to be used 

and the age, gender, mother tongue, education, learning level, number of foreign languages to 

be spoken except for Turkish, duration of learning Turkish, the institution where it is learnt, 

ancestry and similar variables. The research was carried out in 10 different language centers, 

and 7 of them YETKM and 3 of them TOMER, with 395 subjects learning Turkish language. 

In the research, the "Inventory of Language Learning Strategies" that was developed by 

Oxford (1990), was used. The inventory was adopted into Turkish by the researcher and the 

validity and reliability work was conducted with the participation of 594 students to be used 

in Turkish teaching to foreigners. The personal information of the students was collected with 

a "Personal Information Form" that was again prepared by the researcher. The T-Test, 

ANOVA and Scheffe tests were used to analyze the data. When the average and standard 

deviation values of points which they were given from the six dimensions of the scale of the 

language learning strategies of 395 students in total are looked, the average points of the 

students vary between 3.22 and 3.75. Since the averages of all categories are higher than 

2.40, it is seen that the students do not employ any one of the language learning strategies at a 

low level. It is also seen that the metacognition strategies with 3.75 average, are used at a 

higher level and the affective strategies are used, with 3.22 average, at the least level in terms 

of the employment of the strategies. It is observed that male students generally use more 

language learning strategies with compare to female students, in the research. Students in 

different age categories are only meaningfully differentiated from each other in terms of the 

use of memory strategies among the language learning strategies. There is no meaningful 

difference among students in terms of the education and number of foreign languages to be 

spoken; however, there is a meaningful difference for the use of the cognitive and social 

strategies for the students who learn Turkish in Turkey and who learn it in another country. 

For the relation between the mother tongues of the students and the language learning 

strategies, there is only meaningful difference in terms of the use of the memory strategies. 

No meaningful difference was observed for the duration of learning Turkish and using the 

social strategies. A meaningful difference was found in the use of memory and reparation 

strategies which were used by students whose ancestors were Turkish and whose were 
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foreigners. When the language learning strategies of Turkish language learners in Turkey and 

in foreign countries, a meaningful difference in favor of students learning Turkish in TOMER 

for the use of memory and reparation strategies. 
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İktisadi ve idari bilimler Türkçesinin incelenmesi ve yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde kullanımı / A study on Turkish for 

economics and administrative sciences and its use in teaching 

Turkish as a foreign language 
Yazar:EKİN ŞEN 
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 

/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders programları = Curriculum ; Dil öğretimi = 

Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Mesleki dil = 

Occupational language ; Metin dilbilim = Text linguistics ; 

Sözcükbilim = Logology ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi 

= Turkish teaching ; Uygulamalı dilbilim = Applied lingustics ; 
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Bu çalışmanın amacı mesleki dilin genel özelliklerini ortaya koymak ve bir mesleki dil olan 

İktisadi ve İdari Bilimler Türkçesinin dilsel özelliklerini betimleyerek yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi ortamlarına aktarılmasına yönelik ders malzemesi önerileri sunmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda mesleki dilin tanımı yapılmış, mesleki dilin genel özelliklerinin neler 

olduğu belirlenmiş ve mesleki yabancı dil öğretiminin nasıl yapılabileceği üzerinde 

durulmuştur. Bu çerçevede İktisadi ve İdari Bilimler Türkçesinin sözcük, dilbilgisi, metin ve 

dildışı özellikleri betimlenmiş ve elde edilen bilgiler ışığında, yabancı dil olarak mesleki 

Türkçe öğretimine yönelik örnek bir materyal önerisi hazırlanmıştır. İncelemeler sonucunda, 

mesleki dilin, genel dilin özel bir alanı olduğu, kendine özgü birçok özelliğinin bulunduğu, 

birçok özelliğinin de genel dilden seçilerek alındığı ancak kullanımına bağlı olarak genel 

dilden ayrılabildiği yargılarına varılmıştır. Çalışmada sunulan İktisadi ve İdari Bilimler 

Türkçesinin dilsel özelliklerinin hem bundan sonraki bilimsel çalışmalar için hem de yabancı 

dil olarak mesleki Türkçe kurs ve ders programlarının hazırlanabilmesi için öncülük 

edebileceği düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Mesleki dil, mesleki Türkçe, İktisadi ve 

İdari Bilimler Türkçesi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, ders malzemesi geliştirme  
 

The main purpose of this research is to present the general features of vocational language, to 

decsribe linguistic features of Economics and Administrative Sciences Turkish and to present 

course material suggestion for teaching Turkish as a foreign language. In accordance with 

this purpose, the term of vocational language and general linguistic features of vocational 

language have been described and it has been studied how to teach vocational foreign 

language. In this framework, lexical, grammatical, textual and extralinguistic features of 

Economics and Administrative Sciences Turkish have been described and in the light of this 

information, an example of course material for teaching vocational Turkish as a foreign 

language has been offered. As a result of this research, it has been found out that vocational 

language is a speacial area of general language, it has various features of its own and many of 

those features have been picked from general language but vocational language differs from 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1orOvxULn_seeGJSdrwfXoQDb3SsSKH1EyEbXtpUcuMes
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general language according to its usage. The presented linguistic features of Economics and 

Administrative Sciences Turkish in this research is thought to lead both the vocational 

Turkish as a foreign language courses and programmes and following scientific studies. 

Keywords: Vocational language, vocational Turkish, Economics and Administrative Sciences 

Turkish, Turkish as a foreign language, course material 
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Ana dili İngilizce olan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe 

ve ana dili Türkçe olan öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce 

öğrenme stratejilerinin karşılaştırılması / Comparing the 

language learning strategies of native speakers of English who 

learn Turkish as a foreign language and native speakers of 

Turkish who learn English as a foreign language 

Yazar:SEDANUR AKYALI MİLLS 
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Dizin:Anadil = Mother tonque ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 

language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

learning ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods ; İngilizce 

= English  

Onaylandı 
Yüksek 
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Türkçe 
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110 s.  

 

Yabancı dil öğretim materyali hazırlanırken dil öğrenenlerin gereksinimleri ve çağdaş dil 

öğretim yöntemlerindeki gelişmeler temel alınmaktadır. Yöntem belirlemede bireylerin 

geliştirdikleri öğrenme stratejileri de önemli bir unsur oluşturmaktadır. Bu bağlamda program 

geliştirme uzmanlarının ve dil öğreticilerinin dil öğrenme stratejilerini dikkate almaları, dil 

öğrenme sürecine dolaylı ve doğrudan katkı sağlayan dil öğrenme stratejilerini tanımaları ve 

gereksinim çözümlemesi aşamasında hedef kitlenin dil öğrenme stratejilerini belirleyip bu 

stratejileri etkin kullanabilecekleri düzenlemeleri yapmalarının gerekliliği göz ardı edilemez. 

Bu görüşler doğrultusunda geliştirilen araştırmanın amacı, ana dili Türkçe olup yabancı dil 

olarak İngilizce öğrenen öğrenciler ile ana dili İngilizce olup yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrenciler arasında dil öğrenme stratejilerini kullanma bakımından anlamlı bir fark 

olup olmadığını incelemektir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamı hazırlanırken farklı 

bağlamlarda farklı dilleri öğrenirken geliştirilen stratejilerin farkındalığı, dersin içeriğine ve 

öğretme tekniklerine katkı sağladığı gibi hedef kitlenin etkili ve kolay öğrenmesine de katkı 

sağlayacaktır. Ana dili Türkçe olan öğrenciler İstanbul'da, üniversitelerin İngilizce hazırlık 

programlarında okumakta, ana dili İngilizce olan grup da Amerika ve İngiltere'de kurumsal 

bağlamlarda Türkçe öğrenmektedirler. Grupların, dil öğrenme stratejileri kullanımlarını 

belirlemek üzere, Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Cesur ve Fer (2007) tarafından 

Türkçeye uyarlanan "Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri" kullanılmıştır. Grupların strateji 

kullanımları arasındaki farkı bulmak amacıyla katılımcı sayısı yeterli olduğundan parametrik 

testlerden bağımsız t testi uygulanmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda, ana dili Türkçe olup 

İngilizce öğrenen öğrencilerin genel dil öğrenme strateji kullanımlarının orta düzeyde, ana 

dili İngilizce olup Türkçe öğrenen öğrencilerin ise strateji kullanımlarının iyi düzeyde olduğu 

ve gruplar arasında genel strateji kullanımı bağlamında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.  
 

The modern language teaching methods and needs of learners are considered while teaching 

materials are prepared. Learning strategies which are developed by learners are also the other 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3AwFy4e_KPckBHQF29PdoRNl11I2YtXZeK6l7O-voWBL
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important factor to determine the methods. In this context, curriculum developers and 

language teachers are supposed to take the language learning strategies into consideration, to 

recognise and identify these strategies which contribute to the period of language learning 

directly or indirectly, through needs analysis and to make the necessary arrangements so that 

they can use these strategies effectively. In the light of these views, the aim of this study is to 

determine whether a significant difference exists in terms of using language learning 

strategies, between the group of students, native speakers of Turkish and learn English and 

the group of students, native speakers of English and learn Turkish. The recognition of the 

learning strategies which are developed while learning different languages in different 

contexts contributes to teaching techniques and content of the course and helps the learners 

learn easily and effectively. The participants of the first group were students at English 

preparatory programs of universities in Istanbul while the participants of the second group 

were studying Turkish in formal contexts in the USA or England. "Language Learning 

Strategies Inventory", which was developed by Oxford (1990) and adapted to Turkish by 

Cesur and Fer (2007) was used in order to identify the differences in language learning 

strategies of these groups. Since the number of the applicants was sufficient, the independent 

t-test as a parametric test was used. The findings of the study indicate that the students who 

are native speakers of Turkish and learn English as a foreign language use language learning 

strategies at a medium level while the students who are native speakers of English and learn 

Turkish as a foreign language use these strategies at a high level and there is a significant 

difference in using language learning strategies between the two groups. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik kaygı ve 

kaygının yabancı dil öğrenimi başarısına etkisi / Anxiety in 

learning Turkish as a foreign language and the effect of foreign 

language anxiety on language success 

Yazar:HAYRETTİN TUNÇEL 
Danışman: PROF. DR. AZİZ KILINÇ 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:Dil becerileri = Language skills ; Dil öğrenimi = Study of 

languages ; Kaygı = Anxiety ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2014 
423 s.  

 

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerde bulunan yabancı dil olarak 

Türkçeye yönelik kaygıların neler olduğunun ortaya konması; bu kaygıların, dilin dört temel 

becerisi olarak kabul edilen konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin hangileri ile 

ilgili olduğunun belirlenmesi; Türk dilini öğrenmeye başladıktan beş ay sonra bu kaygılarının 

devam edip etmediğinin ve yabancı dil kaygısının dil başarısına etkisinin ne yönde olduğunun 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma karma yöntem (mixed methot) kullanılarak 

tasarlanmıştır. Çalışmanın deseni eş zamansız karma model kullanılarak oluşturulmuştur. Eş 

zamansız karma modellerde araştırmanın bir aşamasında nitel diğer aşamasında ise nicel 

yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmanın örneklemini Selanik Aristo Üniversitesi Eski Yunan 

Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe başlangıç (A1) seviyesi kursuna 

katılan 108 Yunan öğrenci oluşturmaktadır. Hem nitel ve hem nicel veri toplama 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3MZM8RvDQ6q_uqm5pxXKet9-lbXVEyGefUqKKTz6e7Ca
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yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çalışmada, (1) Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği, (2) yarı 

yapılandırılmış odak görüşmeleri, (3) kurs sonu sınavı, (4) haftalık kaygı raporları ve (5) 

Türkçeye yönelik algı anketi olmak üzere beş farklı veril toplama tekniği kullanılmıştır. 

Aykırı durum örneklemesi yöntemi ile seçilen en yüksek ve en düşük kaygı düzeyine sahip 

toplam 10 katılımcı ile yarı yapılandırılmış odak görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

sonunda belirli düzeyde kaygının yabancı dil başarısını artırıcı rol oynadığı, iki yabancı dil 

bilen katılımcıların Türkçe dersine yönelik motivasyonlarının bir yabancı dil bilenlere göre; 

üç ve üstü yabancı dil bilen katılımcıların motivasyon düzeylerinin ise hem bir yabancı dil 

bilen katılımcılara hem de iki yabancı dil bilenlere göre daha yüksek olduğu gibi sonuçlara 

ulaşılmıştır.  
 

The aim of this study is to identify the anxiety of Turkish as a foreign language present in the 

individuals learning Turkish as a foreign language, and to specify the relation of these 

anxieties to speaking, writing, reading, and listening skills; and to see if the anxieties are still 

present five months after the Turkish language learning process has started, and the effect of 

foreign language anxiety on achievement of learning foreign language. The research has a 

mixed-method design. The target population of the study is 108 Greek students attending the 

beginners' level (A1) Turkish program of the School of Ancient Greek Language, the 

Aristotle University of Thessaloniki. Both quantitative and qualitative data collection 

techniques among other five data collection techniques including (1) the foreign language 

classroom anxiety scale, (2) semi-structured, focused interviews, (3) the end of course test, 

(4) weekly anxiety reports, and (4) the Turkish language perception survey were used in the 

study. 10 subjects that have the lowest and the highest levels of anxiety, selected using the 

deviant case sampling method were given semi-structured, focused interviews. At the end of 

the study, the observations included that a certain level of anxiety contributed to the level of 

foreign language achievement, and the motivation of the subjects knew two foreign 

languages was higher than the subjects knew only one foreign language, while the motivation 

of the subjects knew three or more foreign languages was higher than the motivation of the 

subjects knew one or two foreign languages. 
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde birleşik zamanlı 

fiillerin öğretimi ve öğretimine yönelik etkinlik oluşturma / 
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Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde birleşik zamanlı fiillerin alana 

kaynaklık eden kitaplarda nasıl öğretildiği ile ilgili taramanın yapılması; birleşik zamanlı 

fiillerin öğretilmesine yönelik konu anlatımı ve etkinlik hazırlanmasıdır. Günümüzde yabancı 

dil öğretim ilkeleri dört temel beceriyi geliştirirken dile ait kurallar manzumesi olan dil bilgisi 

öğretiminin de aynı anda verilmesi gerektiği zorunluluğunu karşımıza çıkarmaktadır. Bu 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80BTqMC9Ost51sWlJHSAM2Z9c0qy1Di2AxXGLd0Bua0Dm


 155 

bakımdan yabancı dil öğretimi bir bütün olarak ele alınmaktadır. İşte bu durumdan yola 

çıkarak konu anlatımı ve etkinlikler "iletişimsel yeti"yi geliştirmeye yönelik olarak anlam 

özellikleri çerçevesinde, temel dil bilgisi kuralları da gözetilerek ele alınmıştır Çalışmada 

öncelikle yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, birleşik zamanlı fiillerin Türkiye 

Türkçesindeki yeri, etkinlik temelli öğretimin gerekliliği ve çalışamaya kaynaklık eden 

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ile ilgili teorik bilgi verilmiştir. Daha sonra 

yabancı dil olarak Türkçenin öğretimde kullanılan Ankara TÖMER Yeni Hitit Yabancılar 

için Türkçe 2, 3 (2009, Ankara) , Gazi TÖMER Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi (2006, 

Ankara), Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti, B2 Ders Kitabı (Ankara, 2014), 

İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı B2 Ders Kitabı (İstanbul, 2012), DİLSET 

Yayınları, Lale Türkçe Öğretim Seti, Lale Ders Kitabı 3 (İstanbul, 2012), İzmir Yabancılar 

için Türkçe Ders Kitabı A2 (İzmir, 2009) kitapları incelenmiştir. En son olarak da özgün 

olarak hazırlanılan birleşik zamanlı fiillerin öğretimi hakkında konu anlatımı ve sırasıyla dört 

temel dil becerisini (Dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirmeye yönelik B1 ve C2 

seviyesinde etkinliklerin yer aldığı çalışmalar hazırlanmıştır.  
 

The purpose of this study is to design teaching metdods and creating activities for instruction 

of conjugate-time verbs via researching reference books of teaching Turkish as a foreign 

language. Today, while foreign language teaching principles develops four basic skills 

(listening, reading, writing and speaking), it also shows up the need of simultaneous teaching 

of grammer, collection of linguistic rules, as an obligation. In this regard, teaching foreign 

language is handled as a whole with all its components. Based on this approach, teaching 

methods and activities are studied to aim to develop "communicative competence" within the 

fundamental grammar rules frame. Teoric information about Teaching of Turkey Turkish, 

status of conjugate-time verbs in Turkey Turkish, requirement of activity-based teaching and 

Common Frame Text For Teaching European Languages, main resource for the study, are 

initially presented. Afterwards, Ankara TÖMER New Hittite Tukish For Foreigners 2, 3 

(2009, Ankara), Gazi TÖMER Turkish Grammar For Foreigners (2006, Ankara), Yunus 

Emre Institute Turkish Instruction Set, B2 Text Book (İstanbul, 2012), DİLSET Publications, 

Lale Turkish Instruction Set, Lale Text Book 3 (İstanbul, 2012), İzmir Turkish Text Book For 

Foreigners A2 (İzmir, 2009), which are used for instruction of Turkish to foreigners, are 

analyzed. Finally, lecturing methods of instructing conjugate-time verbs and B1 and C2 level 

activies which aim to develop four basic skills of language (listening, reading, writing and 

speaking) are presented. 
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Measurement and evaluation ; Ölçme-değerlendirme = 

Measurement and evaluation  
 

Yabancı dil öğretiminde çok çeşitli ölçme değerlendirme uygulamaları bulunmaktadır. Eğitim 

sürecinde hem ölçme hem de sonrasındaki değerlendirmenin yapılması kaçınılmazdır. 

Yabancı dil öğrenme uzun zaman gerektirdiği için eğitim süreci etkili kullanılmadığında 

zaman kaybına neden olmaktadır. Etkin zaman kullanımı, her birey için önemli bir 

kazanımdır. Nitelikli sorularla ve etkinlik türleri ile öğrenim süreci çok iyi değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin hedef dili edinim ve kullanımdaki yetersizliklerinin elbette birçok nedeni vardır. 

Takip edilen programların yetersizliği, farklı alanlardan mezun olarak gelen öğretmenlerin 

formasyon bilgisi eksikliği, dil öğrenmenin ilgi çekici hale getirilemeyişi gibi nedenlerin 

yanında, ölçme değerlendirmenin iyi uygulanamayışından da kaynaklanmaktadır. Bu 

çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi sürecindeki sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde, ölçme 

değerlendirme uygulamalarında kullanılan soru türleri; biçim, anlam, kullanım yönünden 

incelenmektedir. Araştırmanın kapsamı olarak öncelikle ülkemizde en yaygın olarak 

kullanılan 3 farklı yayınevinin ders kitapları seçilmiştir. Bu kitapların içinden birbirinden 

farklı olan 96 soru türü tespit edilmiştir. Sonrasında da alanımızda çalışan ve en az 10 yıl 

mesleki tecrübesi olan 15 uzman öğreticinin, 5 kitap yazarının, 15 öğrencinin bu soru 

türleriyle ilgili görüşleri alınmıştır. Ele alınan kitapların dışında modern dillerin öğretiminde 

kullanılan kitaplardaki farklı soru türleri de araştırmamıza eklenmiştir. Yabancılara Türkçe 

öğretiminin ölçme değerlendirmesinde kullanılan sorularda içerik, seviye belirleme ve şekil 

yönünden daha pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  
 

There are great deal of various applications of assessment and evaluation in foreign language 

teaching. It is inevitable to assess during the period of education and also to evaluate post-

education. Of course, there are many reasons behind shortcomings of students in gaining and 

using target language. But, this primarily stems from failing to apply assessment-evaluation 

in addition to causes such as inadequacy of plans and programmes followed, teachers' lack of 

formation knowledge, the fact that teachers belong to different branches and not being able to 

make language learning attractive. Evaluation of assessment instruments after their 

preparation and application requires experience, attention and sacrifice. Since learning a 

foreign language entails long periods, education process causes waste of time when it is not 

used effectively. Effective use of time is an important acquisition for every individual. 

Educational process can be evaluated very well with effective questions and types of 

activities. In this study, question types, which have been used in in-class activities, 

assignments and assessment-evaluation applications during the course of teaching Turkish 

language to foreigners, are investigated in terms of form, meaning and usage. Particularly, 

textbooks from three different publishing houses, which are most commonly used in our 

country, were chosen as the scope of this research. 96 distinctive question types were 

detected from these books. Then, opinions of 15 expert instructors, who have been working 

in our field and have at least 10 years of professional experience, 5 authors and 15 students 

were taken about these question types. Apart from covered books, different question types in 

books used for teaching modern languages were also added to our research. 
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Yazar:İSA YILMAZ 
Danışman: DOÇ. DR. LOKMAN TURAN 
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Deyimler = Idioms ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language learning ; Ölçme-

değerlendirme = Measurement and evaluation ; Üniversiteler = 

Universities  
 

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

tekniklerinin, Türkçe deyimlerin öğretiminde uygulanabilirliğinin ve öğretim sürecinin 

Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Buradan hareketle tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yabancı dil olarak 

Türkçe öğretiminde hem bir öğretim hem de ölçme değerlendirme tekniği olarak 

uygulanabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum 

çalışması (case studies) ya da diğer bir adıyla örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma, Yemen Sana'a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümündeki 

20 dördüncü sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu, alan yazından alınan 

proje, ürün dosyası, öz değerlendirme formları ve süreçte uygulanan alternatif ölçme 

değerlendirme etkinliklerinden elde edilen dokümanlar kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı 

tarafından geliştirilen deyim testi, çalışmanın başında öğrencilerin deyimler hakkındaki bilgi 

düzeylerini tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda aynı test öğrencilere 

tekrar uygulanmış ve aradaki fark betimsel olarak analiz edilmiştir. Uygulama on hafta 

sürmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirmeye 

yönelik ögeler alan yazındaki ilgili kaynaklar incelenerek belirlenmiştir. Belirlenen bu 

ögelerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiği 11 

öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle ve süreçte uygulanan etkinliklerle tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için 

veri toplama sürecinde öğrencilerin uygun gördükleri yerlerde görüntülü kayıt yapılmış, aksi 

durumlarda sadece ses kaydı yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel ve içerik 

analizi tekniklerine göre tamamlayıcı ölçme değerlendirme etkinliklerinden elde edilen 

veriler de rubrikler yardımıyla değerlendirilip tablolar hâlinde sunulmuştur. Araştırmadan 

elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin deyimlerin öğretim sürecinde uygulanan tamamlayıcı 

ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu ve bu 

tekniklerin deyimlerin öğretimini kolaylaştırdığı, süreci daha zevkli hâle getirdiği 

görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için 

çağdaş öğretim ve değerlendirme tekniklerinin derslerde kullanılması ve süreç temelli 

değerlendirme yaparak öğrencilerin gerçek başarılarının tespit edilmesi gerektiği söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

teknikleri, deyim öğretimi.  
 

This study is aimed to determine how alternative assessment and evaluation techniques in 

teaching Turkish as a foreign language are practiced in teaching of Turkish idioms and 

learning process is evaluated by the students who learn Turkish language. Thus alternative 

assessment and evaluation techniques in teaching Turkish as a foreign language are tried to 

define how to practice as both teaching and assessment and evaluation techniques. Case study 

method which is one of the qualitative research methods was used in the study. The study 

was conducted with 20 students at senior year who study at the department of Turkish 
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language and translation in language faculty of Sana'a University in Yemen. In the study, 

semi-structured interview form for students developed by the researcher, project obtained 

from literature, portfolio, self-assessment forms and the documents obtained from alternative 

assessment and evaluation activities in the teaching process were used as data collection 

tools. Moreover idiom proficiency test developed by the researcher was applied to determine 

the proficiency level of students about idioms at the beginning of the study. At the end of the 

study, the same test was applied to students again, and the difference between two tests was 

analyzed descriptively. This study took ten weeks. Factors relating alternative assessment and 

evalutation in teaching Turkish as a foreign language were determined according to 

references in the literature. How the factors are assessed by students who learn Turkish as a 

foreign language were tried to identify with the help of semi-structured interviews made by 

11 students and the activities in the learning process. In the data collection process, video 

recording was kept as appropriate as students wanted or in other cases sound recording was 

kept in order to analyze the data reliably. The data obtained from interviews was analyzed 

according to descriptive and content analysis techniques and the data obtained from 

alternative assessment and evaluation activities was analyzed with the help of rubrics, so it 

was presented in tables. According to the findings obtained from the study, the views of 

students about techniques of alternative assessment and evaluation practiced in the process of 

teaching idioms are seen to be positive and to make the process more enjoyable and so, these 

techniques make the teaching idioms much easier. It can be said that modern teaching and 

assessment techniques should be used to conduct the process of teaching Turkish as a foreign 

language effectively and process based assessment should be carried out to determine 

academic achievement. Key words: Teaching Turkish as a foreign language, alternative 

assessment and evaluation techniques, teaching idiom. 
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ÖZET YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN 

KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ Sivrioğlu, Sinem Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim 

Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Z. Canan Karababa Haziran 2014, XİV+160 sayfa Bu 

araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaratıcı drama tekniklerinin, 

öğrenenlerin konuşma becerisini geliştirmede etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, 

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER'de B1 

ve B2 düzeylerinde Türkçe öğrenen 25 kişiyle gerçekleştirilmiştir. B1 düzeyindeki 

öğrenenler, günlük dili anlayabilen ve kendisini anlatabilen bağımsız kullanıcılardır. B2 

düzeyi ise yüksek kurlar arasında yer alır. Bu düzey öğrenenleri, dili ileri düzeyde kullanma 

yetisine sahiptir. Çalışmada deney grubundaki 10 öğrenene; B1 (Orta 3 ve Orta 4) ve B2 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKXaGbwKj3SGSOLClZmliIINZdabNOr4eXocsBFl2vY0h
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(Yüksek 1) düzeylerine uygun TÖMER izleğinin yanı sıra yaratıcı drama teknikleri 

uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 15 öğrenene TÖMER izleği, herhangi bir değişiklik 

yapılmadan uygulanmıştır. Yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması 3 aylık süreç içinde 20 

ders saati sürmüştür. Deney grubuna, uygulama sonrasında değerlendirme formu verilmiştir. 

Ayrıca kontrol grubu, Avrupa Dil Gelişim Dosyasında (ADGD) yer alan kazanımları içeren 

bir gözlem formu; deney grubu ise ADGD ve drama kazanımlarını içeren bir gözlem 

formuyla, okutmanlar tarafından değerlendirilmiştir. B1 ve B2 düzeylerinde yapılan kur sonu 

sınavlarından alınan sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma puanları öğrenenleri 

değerlendirmede bir diğer ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, 

Yabancı Dil Türkçe (YDT) sınıflarında kullanılan yaratıcı drama tekniklerinin, B1 (Orta 3 ve 

4) düzeyindeki öğrenenlerin sözlü anlatım becerisini geliştirdiği ancak karşılıklı konuşma 

becerisine etki etmediği yönündedir. Bununla birlikte aynı öğrenenler B2 (Yüksek 1) 

düzeyine ulaştıklarında uygulanan yaratıcı drama tekniklerinin, öğrenenlerin hem karşılıklı 

konuşma hem de sözlü anlatım becerilerine olumlu yönde etki ettiği görülmüştür. Bu 

bulgulara dayanarak araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda 

uygulanan yaratıcı drama teknikleriyle öğrenenler arasında dilin kullanımının arttığı ve daha 

renkli sınıf ortamları yaratıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, 

yabancı dil öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yaratıcı drama, konuşma becerisi  
 

ABSTRACT THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA TO SPEAKING SKILLS IN 

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Sivrioğlu, Sinem Master Degree 

Primary Education Department Supervisor: Doç. Dr. Z. Canan Karababa June 2014, 

XIV+160 pages The aim of this research is to find out the effect of creative drama techniques 

in the process of Turkish language teaching to foreigners. This research has been applied at 

Turkish and Foreign Languages Application and Research Center of Ankara University, with 

25 students who were at B1 and B2 level. In addition to the TÖMER programme which is 

proper for the B1 and B2 levels, drama techniques have been applied to the 10 students in 

experimental group. 15 students in the control group has been applied classical method using 

in TÖMER. The experimental group has been applied also the same classical method for 3 

months but plus 20 hours creative drama techniques. At the end of the process, the 

experimental group has been applied an evaluation form for drama technics. Both groups 

have been evaluated with an observation form by teachers and TÖMER examination of 

speaking marks. The datas have been analyzed via Mann Whitney U test and Cohen Kappa 

Statistics. The research findings reveal that, drama techniques which have been applied to the 

experimental group, have not affected of the students' conversation skills who were B1 but 

have been affected on speaking skills of B1 students; the speaking and conversation skills of 

B2 students have been affected positively by drama techniques. Taking these findings into 

consideration, it may be concluded that during Turkish language teaching to foreigners, 

drama techniques may help to contribute students' learning ability. Keywords: Turkish 

teaching, foreign language teaching, creative drama, speaking skills. 
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Drama = Drama ; Kaygı = Anxiety ; Konuşma = Speaking 

; Konuşma becerisi = Speaking skills ; Konuşma kaygısı = 

Speech anxiety ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish 

education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Ölçekler = Scales  
 

Bu çalışmanın amacı, drama yönteminin yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin 

konuşma becerilerini geliştirmeye etkisini tespit etmek, konuşma kaygılarının drama 

yöntemine bağlı olarak değişip değişmediğini belirlemek, öğrencinin süreç sonunda dramaya 

karşı görüşlerinin neler olduğunu öğrenmek olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi, 

karma yöntemdir. Araştırmanın nicel verileri için yarı deneysel desenlerden ön test son test 

kontrol gruplu model uygulanmış; nitel veriler ise odak grup görüşmesi yapılarak 

oluşturulmuştur. Araştırma, İstanbul il merkezinde öğrenim gören B2 öğrencileri ile 

yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi ise 36 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma sürecinde, 

araştırmada kullanılan konuşma konularını belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Başka araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrencilerin konuşma becerilerini ve kaygı 

düzeyini belirlemek için "Konuşma Değerlendirme Ölçeği ve "Konuşma Kaygısı Ölçeği" 

kullanılmıştır. Nitel veriler ise odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmada elde 

edilen veriler bilgisayar ortamına taşınarak SPSS 21.0 istatistik paket programıyla analiz 

edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında 

"Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği"nden ve "Konuşma Kaygısı Ölçeği"nden aldıkları 

puanların anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini tespit edebilmek amacıyla karışık 

ölçümler için iki faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bilgi formlarından alınan 

bilgilerden elde edilen değerlerin gruplar arası ilişkinin hangi boyutta olduğunu belirlemek 

için Ki-kare testi yapılmıştır. Uyulama sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin kontrol 

grubu öğrencilerinden daha başarılı olduğu sonucu çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil 

olarak Türkçe, drama yöntemi, konuşma becerisi, kaygı  
 

The Effects of Drama Method on Speaking Skills in Education of Turkish as a Foreign 

Language The aim of this study is to determine the effect of drama method on improvement 

of speaking skills in teaching Turkish as a foreign language, to determine whether speaking 

anxiety varies or not depending on drama method, and to find the opinions of students about 

the drama at the end of the process. The method of this research is the mixed method. For 

quantitative data of the research, pre-test, post-test, control group model were used among 

experimental patterns; and focus group interview has been executed for qualitative data. The 

research has been carried out with B2 students studying in city center of Istanbul. The sample 

of student consists of 36 students. During research period, expert opinion has been requested 

in order to determine the speech topics used in study. "Speaking Skill Assessment Scale" and 

"Speech Anxiety Scale" developed by other researchers for determining the speaking skills 

and anxiety levels were used. Qualitative data were collected via focus group interviews. The 

data obtained in research has been transferred into computer medium, and analyzed with 

SPSS 21.0 statistic software. In order to determine whether pre- and post- implementation 

scores of students from "Speaking Skill Assessment Scale" and "Speech Anxiety Scale" vary 

significantly or not, 2-factor variance analysis (ANOVA) was used for mixed measurements. 

Chi-square test was used in order to determine the level of intergroup relationship of values 

obtained from information forms. At the end of implementation, it has been concluded that 

the students in experiment group were more successful than students in control group. 

Keywords: Turkish as foreign language, drama method, speaking skill, anxiety 
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Tek başına anlamı olan ve dilbilgisi görevi taşıyan unsurlar olan kelimeler, ifade etmek 

istediklerimizin somut halidir. Öğrenilen yabancı dilde, kendini tam ifade etmek için 

yeterince kelime bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Dilin temel yapı taşlarından olan 

kelimeler, yabancı dil öğretiminde oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalarda bir yabancı 

dildeki ilk 1000 kelimenin bilinmesiyle, metinlerin % 80 oranında anlaşılabileceği tespit 

edilmiştir. Bu oran yabancı dil yetkinliği açısından oldukça yüksek bir rakamdır ve kelime 

bilgisinin, yabancı dil öğretimindeki yerini anlama açısından oldukça önemlidir. Burada ilk 

akla gelen, hangi kelimelerin öğretileceği ve hangi seviyede kaç kelime öğretileceği 

hususudur. Bundan dolayı yabancı dilde ilk olarak, hedeflenen kelimeler ve kelime sayısı 

belirlenmelidir. Bu kelimeler, öğretim sürecine yayılarak, basamak basamak öğretimi 

yapılmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kaynaklarına baktığımızda bunun eksikliğini 

görülmektedir. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğretimi kavramı 

üzerinde durulmuş ve bu konuda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin mevcut durumu, 

belirlenen ders kitaplarının kelime hazinesi sayı, sıklık, yaygınlık, okunabilirlik ve türleri 

yönüyle incelenmiş; elde edilen veriler Yazılı Türkçenin Sıklık Sözlüğü ile karşılaştırılmıştır. 

Eldeki verilere göre, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğretiminin nasıl 

yapılması gerektiği ve nasıl daha nitelikli hale getirileceği üzerine tespitler yapılmıştır. Son 

olarak, çalışmadaki altı farklı kelime listesinden oluşan havuzdan, sıklık ve yaygınlık 

oranlarına göre yaklaşık 1000 kelimelik bir tavsiye kelime listesi hazırlanmıştır. Bu listedeki 

kelimelerin, temel seviye (A1-A2) için öncelikle öğretilmesi gereken kelimeler olduğu 

düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Kelime, kelime hazinesi, kelime sıklığı, kelime 

yaygınlığı, kelime öğretimi, kelime edinimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.  
 

As a single distinct meaningful element bearing a grammatical function, a word is the 

concrete form of what is to be expressed. To be able to express oneself efficiently, it is 

necessary to have sufficient vocabulary in the foreign language that is learnt. Being the basic 

units of language, words are of utmost importance in foreign language teaching. Studies show 

that knowledge of the most common 1000 words in a foreign language is enough to 

comprehend texts in the target language by 80%, which is a quite high rate, significant 

enough to provide evidence for the importance of vocabulary in foreign language teaching. 

The very first question to raise at this point is which and how many words to teach at a 

certain language level. Therefore, it is essential to specify the words to be taught as well as 

the number of them. These words should be spread along the learning process and be taught 

in a gradual manner. However, it is impossible to track the evidence of such a gradual manner 

in the teaching material available for Turkish as a Foreign Language. In this research, the 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US88gF4dT5Nx3xP_f6DpJsoUkGzzYPmz9AL-NQ8LH98EL
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concept of teaching vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language was examined, 

the vocabulary employed in the course books in question was analyzed in terms of number, 

frequency, commonality, readability and categorization; the data obtained was then compared 

to the Word Frequency Dictionary of Written Turkish. The subsequent information was 

utilized for suggestions regarding how vocabulary should be taught and how the current 

practice could be improved. Finally, a suggestive vocabulary list of 1000 words was 

generated in accordance with the frequency and commonality data regarding the word pool 

composed of the six word lists covered in the study. The words in the list in question are 

thought to be the essential vocabulary for basic level (A1-A2). Keywords: Word, vocabulary, 

word frequency, word commonality, vocabulary teaching, vocabulary acquisition, Teaching 

Turkish as a Foreign Language. 

 
 

368256  

 

Yabancı dil olarak Türkçede –dır biçimbiriminin öğretimi 
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Yazar:CANSU AKSU 

Danışman: DOÇ. DR. CANER KERİMOĞLU 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 
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Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2014 
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Bu çalışmanın amacı, eğitim amaçlı söylem-dilbilgisi bakış açısı çerçevesinde –DIr kiplik 

belirticisinin yarı planlı sözlü söylemde ortaya çıkma sıklıkları ve kullanımlarını belirlemek 

ve –DIr kiplik belirticisiyle ilgili bütünce temelli çözümleme yöntemiyle Türkçenin yabancı 

dil olarak öğretiminde uygulanabilecek örnek malzemeler sunmaktır. Çalışmanın dayanağı 

olan bütünce temelli çözümleme yöntemiyle Türkçede yarı planlanmış sözlü sözlemden elde 

edilen bulgular sonucunda ad/sıfat +-DIr, var/ yok +-DIr, -eylemcil yüklem+-mAktA+-DIr, 

eylemcil yüklem+-mIş+-DIr, eylemcil yüklem+-(y)AcAk+-DIr, eylemcil yüklem+-mAlI+-

DIr yapılarının öğretimi için düzenlenen materyaller, iletişimsel uygulamalarla aynı zamanda 

öğrencilerin öğrenme konusu olan yapıya odaklanmalarını sağlayan etkinliklerden 

oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dilsel girdiyi işlemlemesinde rolü olan açık ve örtük 

öğrenme kuramlarını da temel alarak öncelikle örtük öğrenme teknikleri aracılığıyla daha 

sonra, açık öğrenme teknikleri ile ders malzemesi hazırlanmış ve öğrencilerin erek yapılara 

odaklanması amaçlanmıştır. Söylem-dilbilgisi bakış açısıyla bütünce verilerinin incelenmesi 

sonucu elde edilen –DIr yapılarının kullanım sıklıkları ve işlevleri belirlenmiş ve malzemeler 

gerçek dünyada kullanılan sözlü dildeki metinlerde bu yapıların kullanıldığı söylem 

çerçevesine göre hazırlanmıştır. Bu çalışmada Yabancı Dil Olarak Türkçe dilbilgisi 

öğretiminde söylem-dilbilgisi yaklaşımının bir uygulamasını sunmak amacıyla sadece 

bilgisellik kipliği belirticisi olarak –DIr yapılarının öğretimi için malzeme geliştirmeye 

odaklanılmıştır. Çalışmada geliştirilen etkinlikler ve hazırlanan malzemelerin gerçek öğretme 

ortamlarında değerlendirilmesi ileri çalışmalara bırakılmıştır.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKaO1ITaHOo9iV4pcOfpcZNMpoR549V74VvHyO7AZGSQ3
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This study aims at to present learning materials that can be applied in Turkish as Foreign 

Language classes, via a corpus based language analysis which determines the frequency and 

functions of –DIr epistemic modality marker in semi-planned spoken discourse within the 

framework of educational discourse-grammar. The materials prepared using the –DIr 

modality markers in Turkish, namely "nominal predicate +-DIr, var/ yok +-DIr, verbal 

predicate+-mAktA+-DIr, verbal predicate +-mIş+-DIr, verbal predicate +-(y)AcAk+-DIr, 

verbal predicate +-mAlI+-DIr" comprise of activities which facilitate the student to focus on 

the target grammar structure as well as communicative applications. In addition, the course 

materials are prepared with first, implicit learning techniques and then explicit learning 

techniques on the basis of explicit and implicit learning techniques that have a role in 

student's processing of the linguistic input, and it is aimed that the students focus on the target 

structures. The study determined the frequency and function of –DIr patterns by examining 

the corpus data from a discourse-grammar perspective and the text in the materials were 

prepared according to a context in which –DIr patterns were used, from the spoken discourse 

text occurring in real-world situations. This study focuses only on developing learning 

materials for teaching –DIr patterns as epistemic modality marker for presenting an 

implementation of discourse-grammar approach in teaching Turkish grammar to foreigners. 

The evaluation and assessment of the materials developed in this study, in real learning 

contexts are set aside for future studies. 
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Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dilbilgisi-zarf = Grammar-adverb ; Materyal geliştirme 

= Material development ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 
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Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için zarfların öğretimine yönelik 

materyal geliştirmektir. Bu amaçla çalışmamızda tarama modeli kullanılarak Avrupa Birliği 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nda belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden 

B1'e uygun şekilde zarfların öğretimine yönelik bilgisayar destekli öğretim materyali 

hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda dil öğretimi, dil bilgisi öğretimi, zarflar ve 

zarfların öğretimi, yabancı dil öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, materyal 

tasarımı ile ilgili ulaşılan tüm kaynaklar (kitaplar, tezler, makaleler, bildiriler, internet siteleri 

vb.) taranmıştır. Daha sonra yabancılar için hazırlanmış Türkçe kitapları incelenerek zarfların 

öğretimi konusundaki eksiklikler saptanmış ve bu eksiklerin giderilmesine yönelik özgün 

materyaller oluşturulmuştur. Materyaller hazırlanırken konuyla ilgili bilgiler yabancı 

öğrencilerin anlayabileceği düzeye indirilmiş, öğretilecek zarflar özenle seçilmiş ve 

materyaller mümkün olduğunca görselleştirilmiştir. Zarflarla ilgili bilgiler bölümlere 

ayrılmış, burada tablolara, öğretim görsellerine ve animasyonlara yer verilerek her bölümün 

sonuna alıştırmalar eklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, 

materyal geliştirme, dil bilgisi öğretimi, zarf.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKf6JtiDW4KeTtxP5WZB_pq58SZvIUjsW-YO-OSgLbQou
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The aim of this study is to develop materials aimed at teaching adverbs for Turkish learners 

as foreign language. For that purpose, screening model is used in this study and computer 

supported teaching materials for adverbs teaching which are compatible with one of the 

Foreign Language Proficiency Levels "B1" in Common European Framework of Reference 

for Languages, are prepared. In accordance with this purpose, all the resources (books, 

academic dissertations, articles, proceedings, internet sources) about language teaching, 

grammar teaching, adverbs and their teaching, foreign language teaching, teaching Turkish as 

foreign language, material design are reviewed. Turkish books prepared for foreigners are 

analyzed and deficiencies on adverbs teaching are ascertained. Then original materials are 

created for filling the deficiencies. As preparing materials, information related to the subject 

is simplified in level that foreign students can understand, adverbs that will be taught are 

selected carefully and materials are visualized as much as possible. Information on adverbs is 

separated into sections, in it, tables, teaching visuals and animations are given place and 

exercises are added in each end of sections. Key Words: Turkish education as foreign 

language, material developing, grammar teaching, adverb. 
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ÖZET Dilbilgisi öğretimi dil öğretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak dilbilgisi tek 

başına yalnızca kurallar bütünü olarak değil, temel dil becerilerini destekleyici şekilde ve 

iletişim boyutu ile iç içe verilmelidir. Dilbilgisi öğretiminde, öğrenicinin hedef dilin yaşayan 

diline uygun bir şekilde yanlışsız, kolay ve hızlı iletişim kurmasına yardımcı bilgiler 

verilmektedir. Derlem çalışmaları yaşayan dili bizlere sunan kaynaklardan biridir. Yabancı 

dil olarak Türkçe öğretiminde de derlemlerden yararlanarak en sık kullanılan yapıların ve 

sözcüklerin öğretimine yer verilmelidir. Çalışmamızın inceleme konusu belgisiz adıllar ve 

belgisiz sıfatlar, bir sözcük ulamı olsalar da yapıları gereği birer dilbilgisi konusu olarak ele 

alınmaktadırlar. Çalışmamızda, Türkçenin içerisinde önemli bir yere sahip olan belirtme 

sıfatlarının "belgisiz sıfat" alt türü ile adılların bir alt türü "belgisiz adıllar", anlamsal ve 

işlevsel açıdan incelenmektedir. Belirtme sıfatları ulamı içinde yer alan belgisiz sıfatlar, 

varlıkları belirsiz olarak belirten sıfatlardır: bütün okullar, bazı kimseler, başka ülkeler… 

Belgisiz adıllar ise nitelik ve nicelik açısından hangi adın yerini aldıkları belli olmayan 

adıllardır. Çalışmamızın amacı, Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenen/öğrenecek 

yabancılara, akademik bir yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle öğretilecek alt yapıyı 

hazırlamaktır. Bu çalışma ile iki sözcük ulam türünün betimlenmesi ve yabancı dil olarak 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKWX5KUHE_gV9vhMv0Oiw-kWPrQIwHO0nSUU_kF1RRoG-
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Türkçe öğrenicilerini hedef almış kitaplarda bu ulam türlerine nasıl yer verildiğine ve bu 

kaynaklardan hareketle belgisiz sıfat ve adılların nasıl ele alınması gerektiğinin anlatılması 

amaçlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Belgisiz adıllar, belgisiz sıfatlar, derlem, dilbilgisi 

öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.  
 

ABSTRACT Teaching grammar is an indispensable part of language teaching. Although, 

grammar should not be thought not only as a set of rules but also thought as an assistive of 

basic language skills together with communication dimension. Via grammar teaching, 

conductive informations, leading accurate, easy and fast communication, are given to 

students in a suitable way between the target language and the source language. Compilation 

studies are one of the sources presenting living language to us. For this reason, the most 

frequent structures and words should exist in Turkish teaching as a foreign language by using 

compilation studies. Although, indefinite adjectives and indefinite pronouns on which this 

study is based, are the group of word, also they are treated as a subject of grammar rules for 

their structures. In our study, indefinite adjectives as a subtype of demonstrative adjectives 

and indefinite pronouns as a subtype of pronouns which are all have an importance in Turkish 

language, are examined semantically and functionally. Indefinite adjectives taking place in 

demonstrative adjectives represent nouns indefinably. For instance; all schools, some people, 

other countries etc. Also, indefinite pronouns are the nouns which replace for a word that is 

not certain in terms of quality and quantity. The primary goal of this study is to prepare a 

background with an academic approach and scientific methods for foreigners who learn 

Turkish as a foreign language. This study aims that two word type categories will be 

characterized and looked at how these word types are taken part in Turkish books for 

foreigners and how indefinite adjectives and pronouns should be discussed with reference to 

these books. Key Words: Indefinite pronouns, indefinite adjectives, corpus, teaching 

grammar, Turkish as a foreign language. 
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Bu araştırmanın temel amacı, Türkçe öğrenen yabancılar için temel anlama becerileri olan 

dinleme ve okuma becerisine yönelik öz yeterlik düzeylerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı geliştirmektedir.Ayrıca araştırmaya katılan bu öğrencilerin dinleme ve okuma 

becerisi öz yeterlik algıları ile cinsiyet, yaş, ana dili ve Türkçe dışında konuşabildiği dil 

sayısı, Türkçe öğrenme amacı, Türkiye'ye gelmeden önce Türkçe eğitim alma durumu, 

Türkçeyi öğrenme algısı, Türkiye'de bulunma süresi, internet ortamında Türkçeyi kullanma 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKba02pTsRqvyaUSF6bdAQ5R_QTsg-fheG1NpHECAqoSj
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sıklığı, Türkçe basılı yayın okuma sıklığı ve Türkçe elektronik yayın dinleme/izleme sıklığı 

değişkenleri arasında istatistiksel anlamlı farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın 

evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul Dil Merkezi ve Gaziantep Üniversitesi 

TÖMER'de Türkçe öğrenen B2 seviyesi ve üzerindeki yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya B2 seviyesi ve üzerinde olan 228 öğrenci katılmıştır. Araştırma sürecinde veri 

toplama aracı olarak denemelik ölçekler, "Kişisel Bilgi Formu", "Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği" ve "Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Becerisi Öz 

Yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Denemelik ölçekler ile elde edilen veriler geçerlik ve 

güvenirlik analizlerine tabi tutulmuştur. Geliştirilen ölçekler ile yapılan ölçümlerin sonuçları 

ile değişkenlerin arasında ilişkiyi analiz etmek için Mann Whitey U Testi ve Kruskall Wallis 

Testi yapılmıştır. Analizler SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

yabancı dil olarak Türkçe öğretimi anlama becerilerine yönelik biri okuma becerisi biri 

dinleme becerisine yönelik geçerli ve güvenilir iki farklı ölçek geliştirilmiştir. Yapılan 

ilişkisel analizler sonucunda anlama becerileri ile öğrencilerin "ana dili ve dışında 

konuşabildiği dil sayısı", "Türkiye'ye gelmeden Türkçe eğitim alma durumu", "Türkçeyi 

öğrenme algısı", "internet ortamında Türkçe kullanma sıklığı", "Türkçe basılı yayın okuma 

sıklığı" ve "Türkçe elektronik yayın dinleme/izleme sıklığı" değişkenleri arasında anlamlı 

istatistiksel farklar bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe 

Öğretimi, Anlama, Dinleme, Okuma, Öz yeterlik, Ölçek geliĢtirme.  
 

The aim of this study is to improve a reliable and valid measurement scale which can 

measure self-efficacy level on basic comprehension skills (listening and reading skills) of 

learners of Turkish as a foreign language.It is also studied that whether there is a statistically 

meaningful difference between variable of those learners' listening andreading skills, 

perception of self efficacy and gender, age, mother tongue, number of spoken languages 

except for Turkish, aim of learning Turkish, learning Turkish before coming to Turkey, 

perception of learning Turkish, living periodin Turkey, frequency of using Turkish on the 

internet, frequency of reading Turkish issues and frequency of listening/watching Turkish 

electronic issues. The population of the study consist of foreign learners who are in B2 level 

and above and learning Turkish in İstanbul language center and Gaziantep University 

TOMER in 2013-2014 education term. 228 students participated to the study who are in B2 

level and above . In the process of the study as a measurement scale, tentativescales, "self 

information form", "Self-Efficacy Scale on Listening Skill in Teaching Turkish as a Foreign 

Language" and "Self-Efficacy Scale on Reading Skill in Teaching Turkish As A Foreign 

Language" are used. Data which is collected with tentativescales are controlled with analyses 

of reliability and validity. To analyse the relationship between variables and the conclusion of 

measurement with developep scales Mann Whitney U test and Kruskall Wallis H test are 

used. Analyses are made with SPSS 17.0 programme. At the end of the study, two different 

reliable and valid scales are developed in comprehension skills of Turkish as a foreign 

language. One of them is for reading skill and the other one is for listening skill. After 

correlational analyses meaningful differences are found between comprehension skills and 

"learners' number of spoken languages except for their mother tongue and Turkish", "learning 

Turkish before coming to Turkey", "perception of learning Turkish", "frequency of using 

Turkish on the internet", "frequency of reading Turkish publications" and "frequency of 

listening/watching Turkish electronic issues". Keywords: Turkish language education, 

Teaching Turkish to foreigners, Comprehension, Listening, Reading, Self-efficacy, 

Developing scale. 
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Yabancı dil öğretiminde öğrenicilerin ilk gereksinim duydukları şey sözcükler, sözcüklerin 

kullanmak istedikleri anlamlarıdır. Öğreniciler bu gereksinimlerini karşılamak için sürekli 

'Bu ne demek?' gibi öğreticinin tanım yapmasını gerektiren sorular sorarlar. Söz konusu olan 

tanım, açıklama ya da açımlama öğretici tarafından yapılır. Bu çalışmanın temelleri de bu 

durum göz önüne alınarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda tanım ve tanım 

türlerini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı, gerekli alanyazın 

çalışmalarını, Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

kullanılan ders ve alıştırma kitaplarını inceleyerek tanım türlerini saptamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle alanyazın taramaları yapılarak tanımın ve tanım türlerinin neler 

olduğuna, tanımın içeriğinde neler olması gerektiğine değinilmiş, yabancı dil öğretim 

programlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde sözcük 

öğretimiyle ve öğrenicilerin tanım yapmalarıyla ilgili olan bölümler betimlenmiştir. Tüm bu 

kuramsal artalanın ardından Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne göre hazırlanmış olan Dokuz 

Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından 

hazırlanmış olan İzmir Serisi, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanmış olan Yeni 

Hitit Serisi, İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan İstanbul Serisi ders ve alıştırma 

kitapları çalışmada belirlenmiş olan tanım türleri kapsamında incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Ayrıca DEDAM'da Türkçe öğrenimine devam etmekte olan öğrenicilerin 

sözcükleri tanımlarken hangi tanım türlerinin kullanıldığını saptamak amacıyla bir uygulama 

yapılmıştır.  
 

The very first thing learners need while learning a foreign language is words and their 

meanings to be conveyed. In order to meet this demand, they keep asking "What does this 

mean?" type questions which make the teacher define the things. The definitions, 

explanations and paraphrases are made by the teacher. The basis of this study, it is dwelled on 

definitions and their types in Turkish as a foreign language classes. The purpose of this study 

is to detect the types of definition by examining literature studies, The European Common 

Framework as well as course and exercise books. In accordance with this aim, first of all, 

literature review has been made, definition, definition types and its content have been stated. 

In addition, the sections related to teaching vocabulary and the definitions in the The 

Common European Framework which enables the foreign language teaching programmes to 

be reconstitued have been described. Subsequent to all those literature investigations, İzmir 

course books prepared by Dokuz Eylül University Language Research and Teaching Center 

in reference to The European Common Framework, Yeni Hitit course books which are 

prepared by Ankara University Turksih Learning Center in reference to The European 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKfIeMQyjcg228JW-FvrWsnQLgSn8gBZYWvuRyZcXit0o
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Common Framework and İstanbul course books which are prepared by İstanbul University 

Language Research and Teaching Center in reference to The European Common Framework 

are researched and evaluated within the scope of definition types. In addition, an application 

on the students who continue their Turkish education in DEDAM has been carried out to find 

out which definition types are used by the students. 

 
 

349036  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde e-öğrenme yoluyla 

kelime öğretimi / Vocabulary teaching in teaching Turkish 

as foreign language by means of e-learning 
Yazar:MUSTAFA ILGAR 
Danışman: DOÇ. DR. FATMA AÇIK 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim 

Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
149 s.  

 

Bu araştırmanın amacı, e-öğrenme yoluyla yapılan İngilizce ve Türkçe dil öğretim 

çalışmalarında ele alınan kelime öğretiminin özelliklerini ortaya koyarak Türkçe kelime 

öğretimi çalışmalarının ve kültürel öğelerinin sunumunun nasıl olması gerektiğini 

belirlemektir. E-öğrenme yoluyla kelime öğretimi çalışmalarının yurt içi ve yurt dışı 

örneklerinin inceleneceği bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama 

modeli, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Buna göre İngiltere'de İngilizce dil öğretimi yapan siteler, 

İngiltere'de Türkçe öğretimi yapan siteler ve Türkiye'de Türkçe öğretimi yapan sitelerin 

kelime öğretim bölümleri incelenerek bu bölümlerin özellikleri sonuç bölümünde bir araya 

getirilmiştir. Araştırma, İngiltere'de e-öğrenme yoluyla İngilizce ve Türkçe dil öğretim 

sitelerinde yapılan kelime öğretim çalışmaları ve Türkiye'de e-öğrenme yoluyla yapılan 

Türkçe dil öğretim sitelerindeki kelime çalışmalarının karşılaştırılmasını esas alacak şekilde 

iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kavramsal çerçeve bölümünde dil öğretim 

yöntem ve tekniklerinin ele alınmasından sonra sınıflarda ve kitaplarda yer alan kelime 

öğretim çalışmalarına ve bu alanda yapılan etkinliklere yer verilmiştir. İlk aşamada 

İngiltere'de İngilizce ve Türkçe dil öğretimi yapan dil öğretim sitelerinin kelime öğretim 

bölümleri incelenmiştir. Siteler incelenirken içerikleri ve görsellikleri üzerinde durulmuştur. 

İkinci aşamada Türkiye'de e-öğrenme yoluyla dil öğretim çalışmaları yapan internet siteleri 

incelenmiştir. İncelenen sitelerin içerik ve görselliklerinin yanında içerdiği kültürel öğelerin 

sunumları da değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde İngilizce dil öğretim sitelerinde 

kelime öğretim etkinliklerinin çeşitliliği ve kültürel öğelerin kullanımında sıklık 

görülmektedir. İngilizce kelime öğretim çalışmaları öğretim ve alıştırma başlıkları altında 

toplanarak kullanıcı sürekli olarak öğretilmek istenen kelimelerle karşı karşıya getirilmiştir. 

Bununla birlikte bu kelimeler alıştırma aşamasında da yoğun şekilde kullanılarak kullanıcının 

zihnine oyunlar yoluyla işlenmektedir. İngilizce öğretim sitelerinde İngiltere ve İngiliz 

kültürüne ait öğelerin her fırsatta kullanıldığı görülmektedir. Yeni yıl bölümünde  
 

The aim of this research is to determine how Turkish vocabulary teaching practices and the 

presentations of cultural elements should be carried out by revealing the characteristics of 

vocabulary teaching presented in the English and Turkish language teaching practices by 

means of e ? learning. The relational scanning model was used in this research, in which the 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52m-xnhdLq-EBkyWasLY5LHj9HMWUyJ7Bp8mmxbT05G-s
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domestic and foreign examples of the vocabulary teaching studies were analyzed by means of 

E ? learning. The relational scanning model aims to determine the covariance and/or its 

degree among two or more variables. According to this model, the websites that focus on 

English language teaching in Britain, the websites that focus on Turkish language teaching in 

Britain and the websites that focus on Turkish language teaching in Turkey were analyzed in 

terms of vocabulary teaching and the characteristics of their vocabulary teaching practices 

were explained in the conclusion part. The research was carried out through two stages as the 

vocabulary teaching practices in the websites that focus on English and Turkish languages by 

means of E ? Learning in Britain and the comparisons among the vocabulary teaching 

practices in the websites that focus on Turkish language teaching by means of E ? Learning in 

Turkey. The conceptual framework of the research consisted of the techniques and methods 

in language teaching, vocabulary teaching practices in the books and in the classes and the 

activities in this field. The vocabulary teaching parts of the websites that focus on teaching 

English and Turkish languages in Britain were analyzed at the first stage. The contents and 

visual elements of the websites were overemphasized. The websites that focus on language 

teaching practices by means of E ? learning in Turkey were analyzed at the second stage. In 

addition to the contents and the visual elements of the websites, the presentations of cultural 

elements in the websites were also evaluated. From the analysis carried out, it was found out 

that there was a high frequency in using the cultural elements and in the diversity of the 

vocabulary teaching activities on the websites that focus on English language teaching. The 

vocabulary teaching practices in English were collected under the titles of 'teaching' and 

'exercise' and the user was constantly faced with the vocabulary to be taught. However, this 

vocabulary was aimed to be taught through games at the stage of exercise. It was found out 

that the elements belonging to England and English culture were always used in the English 

language teaching websites. Using many materials and visual elements related to 'Christmas' 

in the new year topic and using visual elements of 'Halloween Day' in the vocabulary games 

are some examples of that situation. It was found out that the vocabulary parts of the websites 

that focus on Turkish language teaching had deficiencies in terms of visual elements and 

contents. These deficiencies led to the deficiencies in the presentations of cultural elements. 

The suggestions related to the presentations of cultural elements and to increasing the 

effectiveness of vocabulary teaching in the Turkish language teaching websites were offered 

in the light of the analysis. 

 
 

381590  

 

Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bağlamında yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının değerlendirilmesi / 

Intercultural communı̇catı̇ve competence Turkish as a foreign 

language teaching in the context of textbook evaluation 

Yazar:HATİCE VARGELEN 
Danışman: DOÇ. DR. İHSAN KALENDEROĞLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
101 s.  

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders 

kitaplarının kültürlerarası iletişimsel yeterlilik yaklaşımı açısından değerlendirmektir. Bu 

kapsamda örneklem olarak Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan "Yabancılar İçin 

Türkçe Ders Kitabı" ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi tarafından hazırlanan "İstanbul 

Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı" seçilmiştir. Çalışmanın geneli betimsel niteliktedir. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80Fxt7AdDSCtjB_WHFRRog8TGuILuuzP9gzmz6u7-XBzb
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Değerlendirme için gerekli verilerin toplanmasında tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 

verilerin değerlendirilmesi bakımından nicel ve nitel özelliklere sahiptir. Çalışmada örneklem 

olarak seçilen ders kitaplarını değerlendirmek amacıyla, kitapları derslerinde kullanan Türkçe 

okutmanlarından görüş alınmıştır. Bu kapsamda kültürlerarası yeterlilik ölçeği uygulanmıştır. 

Belirtilen ölçek, Gönül'ün (2007) çalışmasında kullanılmış ve Skopinskaja (2003) tarafından 

geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin niceliksel olarak değerlendirilmesi, 

tanımlayıcı istatistik teknikler ve SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 

örneklem olarak seçilen ders kitaplarının birtakım eksikliklerine rağmen kültürlerarası 

iletişimsel yeterlilik yaklaşımı açısından yeterli oldukları belirtilmiş, bundan sonra 

hazırlanacak yeni öğretim materyalleri için veri imkanları sunulmaya çalışılmıştır.  
 

The aim of this study is to evaluate Turkish text books used in teaching approaches as a 

foreign language in terms of intercultural communicative competence. In this context, 

"Turkish Text book for Foreigners" prepared by TOMER Gazi University and "Istanbul 

Turkish for Foreigners Course Book" prepared by language center of İstanbul University 

have been selected. The general nature of the study is descriptive. In the collection of 

neccessary data for the assessments creening model has been used. Evaluation of quantitative 

and qualitative research data in terms of features. Research in the terms of evaluating data has 

got quantitative and qualitative features. In the study as asample in order to evaluate the 

selected text books, the opinion of the Turkish teacher whose course books are used in 

lessons has been taken. In this context, intercultural competence scale has been applied. The 

specified scale has been used in Works of Gönül (2007) in the study and has been developed 

by Skopinskaj (2003). In this study, evaluation of the data as a quantitative obtained from 

research, has been performed with descriptive statistics technique and SPSS software. As a 

result, despite some short comings of the text books selected as sample, they have been 

determined as a sufficient reportin terms of intercultural communicative competence 

approach, the data cleaning has been studied for the other prepared new teaching materials. 

 
 

340518  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlamca kaynaşmış 

birleşik fiiller ve deyimleşmiş birleşik fiiller / Semantically 

fused compound verbs and phrasal verbs in teaching of Turkish 

as a foreign language 
Yazar:NAZİME ÇİL 
Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:Birleşik eylem = Compound verbs ; Deyimler = Idioms ; 

Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; 

Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
302 s.  

 

Türkçe?nin yabancı dil olarak öğretiminde, günlük yaşamda çok sık kullanılan, kuruluş 

anlam özelikleriyle dikkat çeken anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiiller, üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Çalışmada öncelikle yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri 

genel hatlarıyla açıklanmış, sözcük türleri ve fiil türünün özellikleri belirlendikten sonra, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52phA9DqsJD1s7Ioz11pJqsPyTTMKP34mZZKqMDmt1TCH
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birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiillerin nitelikleri ile ilgili bilgiler 

verilmiştir. Kuramsal bilgilerin ardından Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 

Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin (TÖMER) kullandığı Yeni Hitit Ders Kitaplarında 

(Temel, Orta, Yüksek) alıştırmalarda yer alan anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik 

fiiller tespit edilip, fiillerin kullanım biçimleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda 

yabancı dil öğretiminin temel ilkeleri ve Avrupa Dil Portfolyosu bağlamında anlamca 

kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiillerin aktarımında dikkat edilecek hususlar belirlenerek, 

buna uygun, öğretim yaprakları ve etkinlikler oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Fiil, 

anlamca kaynaşmış birleşik fiil, deyimleşmiş birleşik fiil, dil bilgisi, dil öğretimi, etkinlik. 

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları  
 

In the teaching of Turkish as a foreign language, semantically fused compound verbs and 

phrasal verbs, used very often in daily life and drew attention to the structure and meaning 

features, is a stressed topic. The study is primarily an overview of foreign language teaching 

methods and techniques. After the verb and word types properties are identified, the quality 

of semantically fused compound and phrasal verbs are generally explanined. Following 

theoretical information, semantically fused compound and phrasal verbs in the new Hittite 

Textbooks (Basic, medium, high) exercises used by Ankara University Turkish and Foreign 

Language Research and Application Center (TOMER) are detected, and the usage of verbs is 

evaluated. At the end of the study, the basic principles of foreign language teaching and 

significant points in transfering of semantically fused compound and phrasal verbs in the 

context of the European language portfolio are determined and taken into consideration these 

points, worksheets and activities are composed. Keywords: Verb, semantically fused 

compound verbs, phrasal verbs, grammar, language teaching, activity. Yeni Hitit Yabancılar 

için Türkçe Ders Kitabı 
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatım 

başarılarını belirlemek, bu başarılarını çeşitli değişkenlere göre incelemek ve yaptıkları 

yanlışları değerlendirmektir. Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımlarını değerlendirmeyi 

amaçlayan bu araştırma, betimsel niteliktedir. Alan araştırması yönteminin seçildiği 

çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bununla birlikte verilerin değerlendirilmesi 

bakımından nicel ve nitel özelliklere sahip karma bir araştırma olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın çalışma evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Tahran Yunus Emre Türk 

Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 71 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında ölçme aracı olarak kompozisyon kâğıtları, kişisel bilgi formu, Büyükikiz (2011) 

tarafından geliştirilen dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Öğrencilerin yazdığı 

kompozisyonlar önce nicel olarak SPSS 15.0 ile betimsel istatistik, Pearson Momentler 

Çarpım Korelasyon Katsayısı, t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U kullanılarak analiz 

edilmiş daha sonra kompozisyonlar nitel olarak kategorik analize tekniği ile 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52uNwVlS4L9eWZWuGqGnIRJnzP-ZTGNYlHcGrUDQ2yUN3
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değerlendirilmiştir. Araştırma nicel sonuçları olarak; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

İranlıların Türkçe yazılı anlatımda orta düzeyde bir başarı gösterdikleri ve bu başarılarının 

istatiksel olarak cinsiyet ve ana dili değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Araştırmanın nitel sonuçları olarak da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

İranlıların Türkçe yazılı anlatımlarında yazım, noktalama ve ses bilimsel, sözcük-anlamsal, 

biçim-söz dizimsel ve süreç temelli yanlışlar yaptığı belirlenmiştir.  
 

Aims of this study are to specify writing abilities of Iranian students who learn Turkish as 

foreign language, to investigate this success due to different variables and to evaluate 

students mistakes. The current study, which aims to evaluate Iranian students? writings in 

Turkish, is a descriptive study. Fieldwork method is choosen and descriptive survey model is 

used in research. In addition, a mixed analisation method ,which has both qualitative and 

quantitative features, is used in terms of data analisation. The population of the study consists 

of 71 students who learn Turkish at B2 level at Tehran Yunus Emre Turkish Culture Center 

in 2012-2013 academic year. The scope of current study includes students? writings, personal 

information forms and gradient scoring key which is developed by Büyükikiz (2011) used as 

measurement tools. First, students? writings were analyzed in descriptive statistic through 

SPSS 15.0 quantitatively. Pearson product-moment correlation coefficient, t test, Kruskal 

Wallis, Mann Whitney U has been used in this analisation. Then Students? writings were 

evaluated through categoric analisation technique qualitatively. Quantitative results of the 

study show that Iranian students who learn Turkish as foreign language, have an average 

success in writings and this success has a significant difference statistically in terms of gender 

and mother tongue variables. Qualitative results of the study show that Iranian students who 

learn Turkish as foreign language, made mistakes in grammar and punctuation. Besides, 

students made phonological and morphological, syntactic and process oriented mistakes. 
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Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlı öğrencilerin Türkçe metin özetleme 

becerileri incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, deney grubu öğrencilerinin özetleme 

becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan eğitim uygulamalarının, metin özetleme becerileri 

üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada, sadece ön test ? son test deney grubu bulunan, 

yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, Tahran Yunus Emre Türk Kültür 

Merkezinde, 2012 ? 2013 eğitim öğretim yılı, Nisan ? Haziran 2013 kur döneminde B2 ve C1 

düzeyinde Türkçe öğrenen 43 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney grubunu oluşturan bu 

öğrencilere, 8 hafta boyunca özetleme becerisinin öğretimine yönelik öğretim yapılmıştır. 

Araştırmanın verileri, öğrencilerden ön test ve son testte özetlemeleri istenen metinlerden 

elde edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler, SPSS 21.0 (Statistic Package For 

Social Science) programı kullanılarak analiz edilmiş, ön test ? son test arasındaki farkın 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3HhENjjPWMMEdD9x8Yn0HwkySBmRLVH-_xXGy4Lmhed0
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anlamlı olup olmadığı ?t-testi? ve ?varyans analizi? ile sınanmıştır. Araştırma sonucunda; 1. 

Araştırmada deney grubunun özetleme becerisini geliştirmeye yönelik yapılan eğitim 

uygulamalarının, öğrencilerin özetleme becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 2. 

Yapılan eğitim uygulamaları sonucunda, deney grubu öğrencilerinin özetleme becerisinin alt 

becerilerine ilişkin ön test ? son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. 3. Deney grubu öğrencilerinin metin özetleme becerileri ile cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. 4. Deney grubu öğrencilerinin metin 

özetleme becerileri ile kur düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 5. 

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin metin özetleme becerileri ile yaş düzeyleri arasında 

18 ? 35 yaş aralığındaki öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. 18-

35 yaş aralığındaki öğrencilerin metin özetleme düzeylerinin, 36 yaş ve üstü öğrencilere göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Özet, metin özetleme, okuduğunu 

anlama, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.  
 

This study investigates the text summarization skills of Iranian students learning Turkish as a 

foreign language. The main purpose of the study is to determine the effects of training 

technics applied to improve experimental group?s summarization skills on their 

summarization skills. In this study, quasi-experimental model with only pretest and posttest 

design has been applied. This study is carried out in Tahran Yunus Emre Turkish Cultural 

Center with 43 students who are having Turkish course from April to June at the levels of B2 

and C1 during the academic year of 2012-2013. The students in the experimental group are 

trained about summarization skills during 8 weeks. The data have been acquired from the 

texts that the students are asked to summarize at the pre and posttest. The data acquired at the 

end of the study have been analyzed via SPSS 21.0 (Statistic Package For Social Science) 

program and checked by `t-test? and `variance analysis? whether there is a difference 

between pre and posttest or not. On the basis of the study: 1. In this study, the training 

technics to improve experimental group?s summarization skills are determined to be effective 

on the student?s summarization skills. 2. As a result of the applied training technics, there is a 

significant difference between the pretest and posttest points about the experimental group?s 

summarization skills. 3. No significant difference is stated between the summarization skills 

of experimental group and their sex. 4. No significant difference is indicated between 

experimental group?s summarization skills and their course levels. 5. As the results of the 

technics, there is no difference between their summarization skills and their ages. However, it 

is indicated that the students at the ages of 18 to 35 are better at summarization than the 

students at the age of 36 and above. Key words: Summary, text summarization, reading 

comprehension, Teaching Turkish as a foreign language. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fiilde çatı / Deed roof in 

teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:NURAY ONAT 
Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 

319 s.  
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verb ; Dilbilgisi-çatı = Grammar-voice ; Türkçe = Turkish ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching  
 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ve öğretenlerin en çok zorlandıkları konulardan 

birisi fiilde çatı konusudur. Bu tez çalışmasında fiilde çatı konusu ve çatının öğrenimini 

etkileyen, çatıdan önce bilinmesi gereken konular dilbilimcilerin verdikleri bilgilerin ışığında 

açıklanmış, daha sonra da konunun öğretimine ilişkin iki uygulama örneğine yer verilmiştir. 

Uygulamalardan sonra da yine konunun daha kalıcı öğrenimini sağlayacak, öğrenilenlerin 

uygulanabileceği etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinliklerde Türkçenin dört temel becerisi olan 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma ile dil bilgisi konusunun birlikte verilmesine dikkat 

edilmiştir. Son olarak da Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama 

Merkezi?nde (TÖMER) yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ?Yeni Hitit Yabancılar 

İçin Türkçe Ders Kitapları?nda yer alan çatı konusu ve alıştırmaları bu doğrultuda incelenip 

değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fiil, fiilde çatı, dil bilgisi, dil öğretimi, etkinlik. Yeni 

Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları  
 

`Deed Roof? is one of the most difficult subjects for those who learn and teach Turkish as a 

foreign language. In this study, deed roof and other subjects that impress the learning of 

`deed roof? and need to be known before it, have been explained in the light of informations 

provided by linguists and then two application examples have been given for teaching of the 

subject. After these applications, activities that make learning of the subject permanent and 

being applied of what they learn have been prepared. At these activities, it has been noted to 

be given the grammar together with listening, speaking, reading and writing that are the four 

basic skills of Turkish. Finally, the subject of `deed roof? and exercises by basing on ?Yeni 

Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları? which is used to teach Turkish as a foreign 

language at Ankara University TOMER have been investigated and evaluated in this 

direction. Keywords: Verb, deed roof, grammar, language teaching, activity, Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları 
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Arap kökenli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri / The 

problemse and difficulties which Arabic students encounter in 

learning Turkish as a foreign language 

Yazar:MOHAMMAD ALSHIRAH 

Danışman: PROF. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Araplar = Arabs ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2013 
138 s.  

 

Türk dilini öğrenen Arap kökenli öğrencileri, bu dili okumada, konuşmada, telaffuzda ve 

hatta bazen yazmada daha yetkin hale getirmek için muazzam bir çaba sarf etmesi 

gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe eğitimi  
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Arab students who learn Turkish language always face some difficulties in terms of reading, 

speaking, pronounciation an deven writing and spend enormous amount of effort to overcome 

these difficulties. Key words: Learning Turkish, Turkish education 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere kelimelerin 

öğretimi / Teaching vocabulary to students learning Turkish as 

a foreign language 

Yazar:MEHMET VOLKAN DEMİREL 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili 

ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Kelime öğrenme = Vocabulary learning ; Kelime 

öğretimi = Vocabulary teaching ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancılar = Foreigners  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
114 s.  

 

Bu çalışmanın konusu Türkçe kelimelerin anlamsal bağıntılı, bir konu etrafında dönen ve 

anlamca birbirinden bağımsız kelime grupları ile sunulmasının yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrencilerin algısal kelime öğreniminde hangisinin daha etkili olduğunu 

araştırmaktır. Nicel bir çalışma olan araştırmamızın örneklemini 2012 ? 2013 öğretim yılında 

Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırmaları Merkezi?nde Türkçe öğrenen 21 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışmamızın konusuna uygun olarak belirlenen alt problemlere 

yönelik hazırlanmış son testler ve ötelenmiş son testler veri toplama araçları olarak 

kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilere her bir derste 8 kelime olmak üzere 9 saatlik 

uygulama sonunda 72 kelime sunulmuştur. Her dersin sonunda öğrencilere öğrendikleri 

kelimeler ile ilgili son test uygulanmış ve ders anlatımları bittikten sonra da eşit zaman 

aralıklarında ötelenmiş son testler uygulanmıştır. Çalışmamızda elde edilen bulguların 

sonucunda, kelime öğretiminde kullanılabilecek üç farklı gruplama yönteminin son test 

sonuçlarının aritmetik ortalamalarına göre en yüksek ortalamanın anlamca birbirinden 

bağımsız kelimelerde olduğu görülmüştür. Ancak bu yöntemlerin algıya dayalı kelime 

öğreniminde anlamlı bir fark meydana getirip getirmediği incelendiğinde de yöntemler 

arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Yani Türkçe kelimelerin sunumunda 

kullanabileceğimiz anlamsal bağıntılı, bir konu etrafında dönen ve anlamca birbirinden 

bağımsız kelime gruplarının - öğretimin hemen sonrasında - aralarında anlamsal bir fark 

yoktur. Çalışmamızda kelime öğretiminde kullanılabilecek üç farklı gruplama yönteminin 

ötelenmiş son test sonuçlarının aritmetik ortalamaları incelendiğinde ise en yüksek 

ortalamanın bir konu etrafında dönen kelime grubunda olduğu görülmüştür. Kelimelerin üç 

farklı gruplanması yönteminin öğrencilerin algısal kelime öğreniminde anlamlı bir fark 

meydana getirip getirmediği incelendiğinde de ötelenmiş son testte istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark ortaya çıkmıştır. Yani ötelenmiş son test sonuçlarına göre bir kelime gruplama 

yöntemi öğrencilerin algısal kelime öğreniminde anlamlı bir fark oluşturmuştur. Hangi 

gruplama yönteminin bu farkı oluşturduğu incelendiğinde ise kelime gruplama yöntemleri 

arasında bariz bir fark ortaya çıkmamakla birlikte anlamca birbirinden bağımsız ve bir konu 

etrafında dönen kelime grupları arasında istatistiksel olarak bir fark olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, öğretimin ardından belirli bir süre geçtiğinde, öğrencilerin bir konu etrafında 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52kM1e0C0gP8-apI-0ahLdmRPiw-Le4dw7kzOD5M4Pyeh
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dönen kelimeleri daha kolay hatırladıkları yargısına ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, kelime grupları.  
 

This study aims to examine whether presenting vocabulary using semantically-related, 

thematically-related, and semantically-unrelated word sets has an effect on Turkish as a 

foreign language learners? receptive vocabulary learning. The paticipants of this quantitative 

study were 21 students studying Turkish at the Dokuz Eylul University Center of Language 

Education and Research as of 2012-2013 academic year. Post-tests and delayed post-tests 

designed in line with the research topic constituted the data gathering instruments. In the 

study, the participants were presented 8 words in each lesson during 9 lesson hours of 

intervention, piling up 72 words. At the end of each lesson, post-tests on the target 

vocabulary were administered to the participants, and after the intervention period, delayed 

post-tests were applied in equal time intervals. The data analysis process revealed that, 

among the three types of word sets, the highest mean scores according to the arithmetic 

means of the post-tests were observed in semantically-unrelated sets. However, there was no 

significant difference among these types of word sets in terms of their effect on receptive 

vocabulary gain. In other words, presenting Turkish words in semantically-related, 

thematically-related, or semantically-unrelated word sets does not have a significant effect on 

vocabulary learning right after the teaching. As for the arithmetic means of the delayed post-

tests, the highest mean scores were observed in thematically-related word sets. Besides, in the 

delayed post-test, the type of word sets had a statistically significant effect on receptive 

vocabulary learning. The follow-up analysis to see which type of sets revealed this difference 

showed that although there was no obvious variation, there was a statistically significant 

difference between the scores in semantically-unrelated sets and thematically-related sets. In 

conclusion, it can be inferred that if a certain amount of time passes after the teaching, 

learners tend to remember the words which are thematically-related easier. Key Words: 

Teaching Turkish as a foreign language, vocabulary teaching, word sets. 
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Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki 

öğrenme stratejilerinin kullanımı / The use of learning 

strategies in coursebooks for Turkish and English as a foreign 

language 
Yazar:HAKAN BAYEZİT 
Danışman: DOÇ. DR. FERYAL ÇUBUKÇU 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

dersi = Turkish lesson ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı dil 

öğretimi stratejileri = Foreign language learning strategies ; 

Öğrenme yöntemleri = Learning methods ; İngilizce = English ; 

İngilizce dersi = English lessons  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
132 s.  

 

Dil öğrenme stratejileri Oxford?a (1990: 8) göre ?öğrenmeyi kolaylaştıran, hızlandıran, daha 

eğlenceli, bağımsız, etkin ve yeni durumlara daha kolay aktarılabilen kılan, öğrenci 

tarafından seçilen özel yollardır.? Öğrenme görevini kolaylaştıracak uygun strateji veya 

strateji kombinasyonunu seçmek ise öğrencinin sorumluluğundadır. Bu yüzden, öğrenci 

kendi strateji uygulamalarının farkında olmalı ve strateji bilgisini geliştirmelidir. Cohen?e 

(1998: 74) göre öğrencinin kendi öğrenmesini anlayabilmesini sağlayan çeşitli strateji eğitim 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-rYAp18PV_zUBkxmp8fK_EZ9CYX2FN2L7e5XKL_fyRw-


 177 

yolları vardır: ders kitaplarında öğrenme stratejilerinin kullanımı bu yollardan bir tanesidir. 

Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki strateji kullanımının incelenmesi 

bu çalışmanın amacıdır. Yeni Hitit 1 ve Total English Elementary ders kitapları 

karşılaştırmalı bir çalışma yapabilmek için seçilmiştir. Chamot ve O?Malley?in 

sınıflandırmasına bağlı kalınarak ders kitaplarında kullanılan stratejiler tespit edilmiş ve 

sonuçlar incelenmiştir. Total English Elementarynin Yeni Hitit 1?e göre bilişüstü stratejilere 

ve strateji kombinasyonlarına daha çok önem verdiği görülmüştür. Yeni Hitit 1?deki bilişüstü 

stratejilerin oranı % 5.729 iken Total English Elementary?deki oranı % 34.494?tür. Bu oran, 

İngilizce ders kitabının öğrencilerin bilişüstü bilgilerini Türkçe ders kitabına göre daha çok 

kullandırdığını göstermektedir. Her iki kitap açık strateji öğretimi yapmamaktadır; stratejiler 

ders kitaplarında örtük bir şekilde görevlerin içine yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, İngilizce 

ders kitabı hayat boyu öğrenme kutuları yolu ile sadece 8 stratejinin tanımını farklı 

görevlerde vermiştir. Öğrenciler de bir sonraki görevde tanımı yapılan stratejiyi uygulama 

imkânı bulmuşlardır. Burada en önemli konu, tanımlarda ?strateji? sözcüğünün 

geçmemesidir: bu da öğrencilerde farkındalık yaratmayabilir. Ayrıca, hayat boyu öğrenme 

kutularında tanımı verilen stratejileri kullandıktan sonra öğrencilere kendilerini 

değerlendirme imkânı verilmemektedir. İngilizce ders kitabındaki strateji kombinasyonları 

ise Türkçe ders kitabına göre çok daha çeşitlidir. Sonuç olarak, bu çalışmanın esas hedefi, 

Türkçeyi yabancı dil olarak daha etkin öğrenen başarılı öğrenciler yetiştirebilmek için 

öğretmenlerin ve ders kitabı yazarlarının strateji farkındalığını artırmaktır  
 

Learning strategies are ?specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, 

more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferrable to new situations? 

according to Oxford (1990:8). It is the learner?s responsibility to select the appropriate 

strategy or strategy combination to facilitate a learning task. So, a learner needs to be aware 

of one?s own strategy applications and develop a repertoire of strategies. In Cohen?s (1998: 

74) opinion, there are several options for providing strategy training to help learners 

understand their own learning: the use of learning strategies in a language coursebook is one 

of the options.The purpose of this research was to investigate the use of language learning 

strategies in coursebooks for Turkish and English as a foreign language. Yeni Hitit 1 and 

Total English Elementary cousebooks were chosen for the purpose of a contrastive study. 

Based on the classification of Chamot and O?Malley, strategies used in the coursebooks were 

identified and the results were analyzed. It was found that Total English Elementary attached 

more importance to metacognitive strategies and strategy combinations than Yeni Hitit 1. The 

percentage of metacognitive strategies in Yeni Hitit 1 was 5.729 % whereas it was 34.494 % 

in Total English Elementary. This meant that the English book aimed at making students use 

their metacognitive knowledge much more than the Turkish book. Neither of the coursebooks 

provided explicit strategy training. They both preferred embedding strategies implicitly. 

However, the English coursebook gave a brief explanation of only 8 strategies in different 

tasks via the lifelong learning boxes. Then, students had the chance to apply the strategy. The 

most important point was that the book didn?t use the word ?strategy? so it may not raise any 

awareness. Also, there were no activities for students to evaluate their use of the strategy 

given in the lifelong learning box. The English coursebook provided more types of strategy 

combinations than the Turkish book. In conclusion, it is the real aim of this study to increase 

strategy awareness of teachers and coursebook writers so that students of Turkish can be 

more effective and successful learners. 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma 

tekniklerinin kullanılması / The usage of creative writing 

techniques in teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:FULYA TOP 
Danışman: PROF. DR. VELİ DOĞAN GÜNAY ; YRD. 

DOÇ. DR. DİLEK FİDAN 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim 

Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Yaratıcı yazma = 

Creative writing ; Yaratıcılık = Creativity  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
159 s.  

 

Bu araştırmada, yaratıcı yazma tekniklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

kullanılmasının dil öğrenimindeki temel becerilerden sayılan yazma becerisine katkı sağlayıp 

sağlamadığı incelenmiştir. Araştırma İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Yoğunlaştırılmış 

Türkçe Kursu'na katılan B1 seviyesinde 42 ve C1 seviyesinde 24 olmak üzere toplam 66 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.Nicel araştırma boyutuna sahip olan çalışma beş hafta boyunca 

iki grupla ayrı ayrı yürütülmüştür. B1 seviyesi (n=16) ve C1 seviyesi deney grubuna (n=11) 

araştırmacı tarafından hazırlanan yaratıcı yazma programı haftada 2'şer saat uygulanmış; B1 

(n=17) ve C1 (n=12) seviyesi kontrol gruplarına herhangi özel bir program uygulanmamış, 

dil merkezindeki ders programlarına devam etmişlerdir. Araştırmada öntest sontest kontrol 

gruplu deneysel modelden yararlanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, "Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası B1 ve C1 Düzeyleri Yazılı Anlatım Öz Değerlendirme Ölçeği", öğrencilerin 

yazmaya karşı tutumlarını ölçmek amacıyla Susar Kırmızı(2009) tarafından geliştirilen "Yazı 

Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği"ve yaratıcı yazma ürünlerini değerlendirmek amacıyla 

"Yaratıcı Yazma Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler Mann Whitney U 

testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; yaratıcı 

yazma çalışmalarının B1 ve C1 seviyelerindeki yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

öğrencilerin yazmaya karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği, öz yeterlik algılarını ve 

yazma süreçlerini etkin hale getirdiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Avrupa Dil Gelişim 

Dosyası, Yabancı Dil olarak TürkçeYaratıcılık, Yaratıcı Yazma, Yazma  
 

In this research, it has been examined whether the use of creative writing techniques in 

teaching Turkish as a foreign language can contribute to writing, which is considered as one 

of the basic skills in language learning. This research has been carried out with 42 students at 

B1 level and 24 students at C1 level, a total of 66 students, all of whom attended to Intensive 

Turkish Courses at Istanbul University Language Center. The creative writing programme 

has been implemented to the students in the experimental group, B1 level (n=16) and C1 

level (n=11), 2 hours per week by the researcher. Control group students , B1 (n=17) and C1 

(n=12) level, haven't received any special programme and they continued their regular 

schedule at the language center. In the research, The pre-test and post-test control group 

experimental design was used. In the process of obtaining data " European Language 

Portfolio B1 and C1 Levels Written Expression Self-Efficacy Scale "was used . In order to 

quantify students' attitudes towards writing " Writing Attitude Scale", which was developed 

by Susar (2009), was used; and to evaluate their creative writing products "Creative Writing 

Evaluation Scale" was implemented. Data that has been obtained were analyzed by Mann 

Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank Test. The following conclusions have been 

observed as a result of the research ; creative writing techniques that have been implemented 

on B1 and C1 level students of Turkish as a foreign language have affected students' attitudes 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US2zsF4PcwduQAF0beu8RWqpLK-MhgLm2tuCALjEEZhSj
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towards writing positively and have actuated students' self-efficacy perceptions and writing 

processes. Key words: Creativity, Creative Writing, European Language Portfolio, Turkish as 

a Foreign Language, Writing 
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için ulaçların (zarf- 
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developing teaching/learning materials?how to teach foreigners 

the gerunds 
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Türkçe 
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Türkçenin yabancılara öğretiminde üzerinde çalışılan konulardan biri de ulaçlardır. Ulaçlar 

hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güçlük çektiği bir konu olarak görülmüştür. 

Çalışmamızın amacı, Türkçedeki ?ArAk, -Ip, -IncA ve ?AlI ulaç yapıları ile oluşturulan ulaç 

tümcemsilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere öğretilmesine yönelik ders 

malzemesi oluşturmaktır. 
Çalışmamızın amacı doğrultusunda yabancılara Türkçe öğretimi üzerine hazırlanmış 

kitapların bir kısmı incelenerek ulaçların öğretimine yönelik eksiklikler saptanmış elde edilen 

verilerle saptanan eksikliklerin giderilmesine yönelik özgün malzemeler oluşturulmuştur. 
Çalışmamızda dil öğretimine yönelik işlevsel yöntem ve yaklaşımlardan iletişimsel yaklaşıma 

ve çalışmanın dayanağı olan göreve dayalı dil öğrenme modeline değinilmiştir. Bu çalışmada 

Türkçedeki ulaç tümcemsilerinin öğretimine yönelik oluşturulan görevler, iletişimsel 

bağlamda erek yapıya odaklanmış görevlerdir. 
Türkçedeki belirli ulaçların öğretimi için oluşturulan malzemeler hedef düzeydeki (orta ileri 

düzey) öğrencilerin görüşlerine sunulmuş ve bu görüşler doğrultusunda çalışma 

değerlendirilmiştir. 
  
 

Teaching Turkish as a foreign language has been a developing academic field during the last 

years. Teaching grammar has an important place in this academic field. Functional materials, 

which are used to teach grammar, have an undeniable contribution to facilitate the 

effectiveness of learning. 

One of the topics that has been worked on teaching Turkish to foreigners is gerunds. They are 

considered as difficult topics not only for students but also for teachers. The aim of this 

master study is developing class materials for teaching clauses that are generated via Turkish 

gerund suffixes ?ArAk, -Ip, -IncA and ?AlI to foreigners. 

The academic literature for teaching Turkish to foreigners was investigated according to the 

aim of study and gaps for teaching gerunds were detected in the literature. The unique 

materials were developed to close these gaps. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiFxvOD77wf61winy_0en-x9Y1Gi5m_sPT65YP_DKtv0E
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Functional methods, communicative approach and task-based language learning were 

introduced in the study. The tasks that were conceived for teaching gerund clause in Turkish 

were focused in targeted structure as communicative approach. 

The materials that were developed to facilitate teaching process of certain Turkish gerunds 

are targeting upper intermediate level students. The developed materials were presented to a 

few foreigner Turkish students and the materials were evaluated based on their feedbacks. 
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Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2012 
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Yabancı bir dil öğrenmek sadece sözcük ve dilbilgisi öğretimi ile sınırlandırılamaz; çünkü 

yabancı bir dil öğrenmek, nesnelere yeni etiketler koymak biçiminde değerlendirilemez. Her 

dil dünyayı farklı biçimde yorumlar ve farklı değer sistemleri, algılama ve düşünme biçimleri 

geliştirir. Bunun sonucu olarak diller arasında sanatsal, toplumbilimsel, anlamsal ve edimsel 

açıdan kültür farklılıkları oluşur. Bu farklılıklar dile yansır ve dille yansıtılır. Yabancı dil 

öğrenen kişi kendini yabancı bir kültürün içinde bulur. Küreselleşme bağlamında 

çokkültürlülük kavramlarının vurgulandığı günümüzde yabancı dil öğretiminde amaç sadece 

dil yetisi değil iletişimsel yetiyi de geliştiren kültürel yetiyi kazandırmaktır. Bu düşünce de 

yabancı dil öğretimine temel öğrenme ortamı sunan ders kitaplarında dilin kültürel boyutunun 

ağırlık kazandığı yazınsal metinlere yer verilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak bu görüş 

bağlamında amaca ulaşmak için bu metinler biçimsel ve içeriksel yapılarının yeterli ve etkin 

biçimde irdelenebilmesini sağlayan çalışmalarla birlikte sunulmalıdır. Şiirler toplumların 

duygularını, düşüncelerini, dünyaya bakış açılarını az sözcükle, sözcüklere yükledikleri farklı 

anlamlarla, sanatsal bağdaştırmalarla ve imgeler yoluyla estetik dil kullanımını yansıtan 

nitelikleriyle yazınsal metinler içinde ayrı bir yere sahiptirler. Bu da dil öğretiminde şiir 

etkinliklerinin farklı çalışmalar yoluyla yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu nedenle bu çalışmada dil öğretiminde kültür öğesi, kültür açısından şiirin önemi, şiir 

türünün yapısal ve anlamsal özellikleri irdelenmiş, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

kültürel bağlamda şiir ve şiir ekinlikleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın 

sonunda şiir türünün biçimsel ve içeriksel yapısını çözümleyerek farklı düşünce ve kültür 

öğelerini tanıtacak etkinlik örnekleri sunulmuştur. Bu çalışmanın yabancı dil olarak Türkçe 

alanına olduğu kadar anadili olarak Türkçe alanına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3J7wQMUyD8n6xksVMgoKjfyMJQFQWhCZoQJvT7LhL6fH
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Learning a foreign language is not limited to teaching only the knowledge of vocabulary and 

grammar since studying a foreign language cannot be considered as only naming objects. 

Each and every language interprets the world in distinctive ways and develops a variety of 

value systems, and different perception and thinking skills. As a consequence of this fact, 

considerable cultural differences appear among languages especially in terms of art, 

sociology, semantics, and pragmatics. All these differences both reflect and are reflected on 

the language itself. An individual who learns a foreign language finds himself in a foreign 

culture. In the context of globalism, today when concepts such as multiculturalism have a 

greater importance, the aim of teaching a foreign language is not only to develop linguistic 

competence but also to impart cultural competence which further facilitates communicative 

competence. Therefore, in the coursebooks which are basically used to teach a foreign 

language, it is necessary to give a place to literary texts in which the cultural aspect of 

language is focused more. Nonetheless, to achieve instructional goals in the light of this idea, 

these literary texts should be presented with activities and exercises which can enable their 

stylistic and contextual forms to be examined thoroughly. Of all literary texts, poetry has a 

unique place thanks to its characteristics to reflect the feelings, thoughts, and viewpoints of 

societies in a few words and to express the aesthetic use of language through various 

meanings loaded on the words themselves, artistic harmonization, and finally through images. 

It further necessitates the need to prepare poetry activities and exercises through various 

practices. 

In this study, the component of culture in language teaching, the significance of poetry in 

terms of culture, and the stylistic and semantic features of poetry have been examined; and an 

analysis has been done about poetry and related activities within the context of culture in 

teaching Turkish as a foreign language. Furthermore, a variety of sample activities that 

introduce diverse thoughts and cultural components by examining the stylistic and contextual 

forms of poetry have also been included at the end of the study. Finally, it is anticipated that 

the current study contributes to the field of Turkish as a native language as much as it does to 

the field of Turkish as a foreign language. 

 

317647  

 

Türkçe'deki Tanıtsallık Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin 
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Adverbs and Adjectives Express Evidentiality in Turkish as a 
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/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
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Kip ve kiplik kavramlarından yola çıkan çalışmamız kip-zaman, kip-görünüş ilişkileri ve 

kiplik ulamları hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Alanyazında farklı tanımlanan bilgisel 

kiplik ve tanıtsallık tartışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca tanıtsallığın mantıksal olarak 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiHhRkTO44j9sPXCnXWEoqXbUVc2aKXVV-YUn9Qqp7jlS
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bilgisellikten önce gelmesi ve önermelerin güvenilirlik belirtmelerinde öncelikle kanıtların 

rol oynadığı gerçeğinden hareketle incelenen sıfatların ve belirteçlerin tanıtsallık bildirdiği 

varsayılmıştır. Çalışmamızda incelenen sözcüklerin anlamını ve kullanımını bağlam içinde 

örneklendirmek amacıyla Doküman Analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun için her bir sıfat 

ve belirteç için beş farklı gazeteden alınan tümcelerle örneklem oluşturulmuştur. Araştırmada 

12 belirteç ve 8 sıfat incelenmiştir. 
Çalışmamızda incelenen sıfatlar ve belirteçlerin Chafe'nin bilgiyi bilme yollarına göre 

gruplandırılmış ve Lyons'un öznel-nesnel kiplik ayrımına göre hangi grupta olduğunu ortaya 

çıkarılmıştır. Bu bulgular Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde konunun daha kapsamlı bir 

şekilde anlaşılmasına ışık tutmaktadır. 
Çalışmamızın sonunda bu belirteçlerden ve sıfatlardan bazıları için Yabancı Dil Olarak 

Türkçe öğretimine ilişkin ders materyali örneklerine yer verilmiştir. 
  
 

Emerging from the concepts of mood and modality, this study includes detailed information 

about modality-tense and modality-aspect relationships, and modal categories. Discussions 

on Evidentiality and Epistemic modality described variously in literature take place in our 

study. Moreover, it is assumed that the adjectives and adverbs analyzed in this study express 

Evidentiality considering the facts that Evidentiality takes priority over Epistemology 

logically and evidence plays a primary role in the reliability of propositions. In an effort to 

explain the meaning and usage of the words analyzed in a context, Document Analysis 

Method is used. To do so, a sample is generated by gathering sentences for each adverb and 

adjective from five different newspapers. In the research 12 adverbs and 8 adjectives have 

been analyzed. 

In our research, the adjectives and adverbs analyzed are grouped according to Chafe?s modes 

of knowing and it is showed in which group these words take place in Lyons? objective-

subjective modality distinction. These findings cast light upon the understanding of the topic 

comprehensively in teaching Turkish as a foreign/second language. 

Additionally, course material samples have been prepared with some of these adverbs and 

adjectives for teaching Turkish as a foreign language which is included at the end of the 

study. 
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Onaylandı 
Yüksek 
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Türkçe 
2011 
125 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AnOl8SzX9quAzC79l72V1C5dR83Pp2ZjqgjFvyqh7NmH
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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 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. 

 
 

303816  

 

Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde temel 

düzey dinleme-anlama etkinliklerinin karşılaştırılması / 

Comparing basic level listening-understanding exercises in 

teaching Turkish and English as a foreign language 

Yazar:DERYA TUZCU EKEN 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dinleme-anlama = Listening-understanding ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; İngiliz = English  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2011 
248 s.  

 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AgJYQ5GP62xeLlDOGg1SGkZiLSlRJ_xF4mkIOoBhTqpO


 184 

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası iletişim önem kazanmış ve yabancı dil öğretiminin 

öncelikli amacı da iletişim yetisinin geliştirilmesi olmuştur. Yabancı bir dilde yeterli ve etkili 

iletişim kurabilmek için yabancı dil öğretim sürecinde dil kullanımına olanak sağlayan doğal 

bir ortamın oluşturulması; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin bir bütün olarak 

ele alınması ve bu becerilere aynı oranda önem verilmesi gerekmektedir. Buna rağmen 

geçmişten günümüze yabancı dil öğrenme gereksinimlerine/amaçlarına göre şekillenen 

yabancı dil öğretim yöntemlerinde dinleme becerisi çoğunlukla ihmal edilmiştir. Oysa anadili 

öğrenim sürecinde çocukların önce anlamsız sesler çıkardığı, iletişime geçemedikleri, önce 

dinledikleri sonra konuşmaya başladıkları gerçeği yadsınamayacağı gibi, yabancı dil 

öğretiminde de dinleme-anlamaya yönelik çalışmaların dil öğretiminin başından itibaren yer 

alması son derece doğaldır. Bu çalışmanın temel amacı da temel düzey yabancı dil olarak 

Türkçe öğretim sürecinde dinleme becerisine ne oranda yer verildiğini saptamaktır. Bu 

bağlamda yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine katkı sağlamak amacıyla, karşılaştırmalı 

bir çalışma yapılarak temel düzey kapsamında yabancı dil olarak Türkçe ders kitabı `Yeni 

Hitit 1 (A1-A2)' ve yabancı dil olarak İngilizce ders kitabı `New Headway Beginner (A1)' ve 

`New Headway Elementary (A1-A2)'de yer alan dinleme-anlama etkinlikleri Ortak Avrupa 

Çerçevesi temel alınarak belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  
 

Along with globalling, in our era, international communication has gained importance and 

thus the first aim of foreign language teaching has been to equip students with 

communicative competence. In order to communicate effectively and adequately in a foreign 

language, the students should be provided with real situations in which they would expose to 

language use and four skills, listening, reading, speaking and writing must be taken as a 

whole and given equal importance. Nevertheless, from past to present, in foreign language 

teaching methods, which are shaped according to the aims/requirements of foreign language 

learning, listening skills have been usually neglected. It is a fact that in the process of mother 

language acquisition the children stay silent and listen at first and then they start speaking, so 

it is natural to give place to listening comprehension from the very beginning in foreign 

language teaching. As the aim of this study is to determine the amount of importance given to 

the listening skills in Turkish language teaching and to make a contribution to teaching 

Turkish as a foreign language, a comperative study by taking the Common European 

Framework of Reference as basis has been done at the basic level (A1-A2) of Turkish as a 

foreing language course book `Yeni Hitit 1 (A1-A2)? and English as a foreign language 

course books `New Headway Beginner (A1)? and `New Headway Elementary (A1-A2)? in 

terms of listening-understanding exercises. 
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2011 
250 s.  
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öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; 

Öğretim yöntemleri = Teaching methods  
 

Bu çalışmada, yabancı dil öğrenmenin önemli bir ayağını oluşturan hedef dilde yazılmış bir 

öykünün dil düzeylerine göre yeniden oluşturulmasına, düzeylendirilmesine ve 

yalınlaştırılmasına uygun bir yöntem ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada dil, kültür ve 

kültür aktarımında yazınsal metinlerin önemi konuları ele alınmıştır. 
Türkçe yazılmış bir öykü, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin A1, A2, B1, B2, C1, C2 dil 

düzeylerine göre yeniden oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında dünyada ve Türkiye'de 

yapılmış sözcük sıklığı çalışmaları incelenmiştir. Yeniden oluşturulan, düzeye uygun 

öykülerde Türkçede en sık kullanılan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ve üzeri sözcükler A1, 

A2, B1, B2, C1 ve C2 dil düzeylerine uygun olarak kullanılmıştır. 
Çalışma kapsamında, yerli ve yabancı yazarlı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders 

kitapları incelenmiştir. Bu ders kitapları ve Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru 

Metni incelenerek yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili bir dil bilgisi şablonu 

hazırlanmıştır. Düzeylere göre yeniden oluşturulan öykülerde bu dil bilgisi şablonu 

kullanılmıştır. 
  
 

The aim of this study is to demonstrate an appropriate method in re-creating and 

simplificating a story from target language?s literary texts according to the language levels. 

In the study language, culture, the importance of literary texts in cultural transfer were 

discussed. 

A story written in Turkish, recreated appropriately for learning Turkish as a foreign language 

A1, A2, B1, B2, C1, C2 language levels. The study examined the frequency of word studies 

made in the world andin Turkey. 

In the re-created stories, the most frequently used words in Turkish, 1000, 2000, 3000, 4000, 

5000 and above words are used appropriately to the A1, A2, B1, B2, C1 and C2 language 

levels. 

In the study, many local and foreign-authored teaching Turkish as a foreign language 

textbooks were investigated. These course books and The Common European Framework of 

Reference for Languages were examined preparing a grammatical table for teaching Turkish 

as a foreign language. Re-created stories based on this grammatical table. 

 

296495  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştırmalı Türkçe-

İngilizce sözde denkteşler (false cognates) listesinin 

oluşturulması ve bu listenin eğitbilimsel olarak kullanılması / 

The preparation of the contrastive list of Turkish-English false 

cognates and its use in teaching Turkish as a foreign language 

Yazar:BETÜL ERKIR 
Danışman: DOÇ. DR. KUTHAN KAHRAMANTÜRK 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 

/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:Denkteşler = Cognates ; Dil eğitimi = Language 

education ; Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilim = 

Linguistics ; Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Sözde 

denkteşler = False cognates ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2011 
148 s.  
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öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching ; Öğretim = Teaching ; İngilizce = English  
 

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 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 
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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. 

 

265510  

 

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 
Yazar:ATA ATAK 
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Dil eğitimi = Language education ; Dil problemleri = 

Language problems ; Dil özellikleri = Language features ; Dil 

öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi-zarf = Grammar-

adverb ; Fransızca = French language ; Karşılaştırmalı dilbilgisi 

= Comparative grammar ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi 

= Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language 

education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
132 s.  

 

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.  
 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYqPsvUZTBi1J7w1uAgMJ3JqQUBvLfOa38jpmYrIsmsfX
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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. 

 
 

287740  

 

Yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Türkçe derslerinde 

yazınsal metinlerle kültür aktarımı / Cultural transfer by literary 

texts in in teaching Turkish as a foreign language for adult 

learner 

Yazar:FUNDA KESKİN 
Danışman: PROF. DR. TÜLİN POLAT 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Edebi metinler = 

Literary texts ; Kültür = Culture ; Kültürel etki = Cultural effect 

; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign 

language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğretim = Teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
318 s.  

 

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 cultural transfer instruments and at the same 

time which have been used in Turkish as a foreign language courses are questioned and 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXtqT0-frmyysF_Tzsmzmol2-0oOsYRpsxNqYfku9dfw3
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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. 

 
 

277768  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerin yeri 

ve önemi / The stance and significance of literary texts in 

teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:FERYAL YURTSEVEN ÜZE 
Danışman: PROF. DR. NİLÜFER TAPAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Edebi metinler = Literary texts ; Metin = Text ; 

Metinden öğrenme = Text learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = Foreign language ; 

Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Öğretim = 

Teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
172 s.  

 

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 

277841  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde mecazlar / Tropes 

used in the process of teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:ENES YILDIRIM 
Danışman: DOÇ. DR. YILDIZ KOCASAVAŞ 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Benzetme = Converge ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Kitaplar = Books ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
284 s.  
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öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching ; Öğretim = Teaching  
 

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. 

 
 

298034  

 

Avrupa Dil Çerçevesi'nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

ders kitaplarına uygulanışının değerlendirilmesi / Influence of 

applying European Language Framework on text books for 

teaching Turkish as a foreign language 

Yazar:ALP TUNAY 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. YUSUF AVCI 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = 

Turkish Language and Literature 

Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe kitaplar = Turkish 

books ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
288 s.  

 

Araştırmada ?Yeni Hitit Serisi 3 (2009)? ve ?Hitit serisi 3 (2007)? ders kitaplarında bulunan 

metin altı soruları, Metin Dil Bilim ve Bilgiyi İşleme Kuramları çerçevesinde incelenmiştir. 
Birinci bölümde yabancı dil kavramı, yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki 

yeri irdelenerek; yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları, tarihi seyri içinde ele alınmıştır. 

Dil öğretimini etkileyen ve biçimlendiren kuramlar açıklandıktan sonra öğretimde kullanılan 

yöntem ve yaklaşımlara değinilmiş, yöntem ve yaklaşımlarda metnin yeri irdelenmiştir. Son 

olarak, Avrupa Dil Çerçevesi'nin genel hatları çizilerek benimsenen yöntem ve yaklaşımın 

metinlere bakış açısı açıklanmıştır. 
Araştırmanın ikinci bölümünde; amaç, problem, alt problemler ve yöntem açıklanmıştır. 
Üçüncü bölümünde ise ders kitaplarında bulunan metin altı soruları, Bilgiyi İşleme Kuramı 

ve Metin Dil Bilim Kuramı çerçevesinde incelenmiştir. İnceleme sonucunda ders kitaplarında 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGh0SQEs86r3C1PPdIOxz__pYM-QTF0y0h52NlrueMxE7
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bulunan metin altı sorularının düşük düzey bilişsel işlevleri gerçekleştirmeye yönelik, yüzey 

metin soruları etrafında yoğunlaştığı görülmüştür. ?Yeni Hitit Serisi 3?te yer alan sorular 

?Hitit Serisi 3?te yer alanlarla karşılaştırıldığında metnin yüzey yapısına ve bilgiyi 

hatırlamaya yönelik soruların arttığı; öğrencinin metinle etkileşim düzeyini artıracak, üst 

düzey bilişsel işlemler gerçekleştirmesini ve metindeki örtük bilgilere ulaşmasını sağlayacak 

nitelikli soru sayısının ise azaldığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ortak Avrupa Çerçevesi, Metin 

Altı Soruları  
 

In the research, sub text questions in the text books New Hittite Turkish for Foreigners 3 

(2009) and Hittite Series 3 (2007) have been comparatively analysed within framework of 

Textual Linguistics and Knowledge Processing Theories. 

In the first part, the concept of foreign language, languages in the world and position of 

Turkish language among those have been analysed, whereas Turkish language teaching text 

books have been taken into consideration in historical perspective. After the educational 

theories shaping language education were explained, methods and approaches for language 

teaching were mentioned. The importance of text in language teaching has been analysed. 

Finally, the outlines of the European Language Framework have been defined, as the 

approach of the method and program towards adopted texts have been explained. 

In the second part, the aim, the problem, sub problems and the method have been defined. 

In the third part, sub-text questions in text books have been analysed within framework of 

Textual Linguistics and Knowledge Processing Theories. As a result, it was seen that sub-text 

questions in text books were focused more on surface text questions aiming at lower 

cognitive functions. An increase in surface text questions and questions aiming at recovery of 

knowledge; whereas, a decrease in number of qualified questions for increasing student?s 

level of interaction with text and for enabling student accomplishment of upper level 

cognitive processes for accessing veiled textual knowledge have been observed with a 

comparison between the questions in ?Hittite Series 3? and those in `New Hittite Series 3? 

Key words: Teaching Turkish as a Foreign Language; Common Framework Text for 

Teaching of European Languages; Sub-text questions. 

 
 

265538  

 

Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancı dil olarak 

Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik 

malzeme oluşturma / Designing materials for developing 

reading skills in teaching Turkish as a foreign language in the 

context of European language portfolio 

Yazar:AYTEN ŞAHİN 
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:Dil gelişimi = Language development ; Dil yeteneği = 

Language proficiency ; Dil öğretimi = Language teaching ; 

Okuma = Reading ; Okuma becerileri = Reading skills ; Okuma 

etkinlikleri = Reading activities ; Okuma materyalleri = 

Reading materials ; Okuma metinleri = Reading texts ; Okuma 

stratejileri = Reading strategies ; Okuma öncesi = Pre-reading ; 
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Okuma-anlama becerisi = Reading-comprehending skill ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  
 

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 

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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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 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.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYhwoyeKMYYAW4rmj9iTbzHKHPisr59no5XlDwSgY01YU


 194 

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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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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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.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdlPJIhb0WFcrP4WKzQ9x3eTsshl_IcJ2lwCxK3B-r8d9
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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 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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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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBduF7aGDABNMrSJHUsB5TZhg9eNBGuvr3OrzT0HtR3kfZ
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foreign language, some suggestions are offered for the above mentioned serial, by taking 

vocabulary teaching techniques and activities into consideration. 
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yetisi kazandırma amaçlı karikatür kullanımı / Use of 
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aim of teaching intercultural communicative competence 
Yazar:PINAR AYTEKİN ÖZKAN 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BİNNUR CANGİL 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Eğitim = Education ; Karikatür = Caricature ; 

Kültürlerarası iletişim = Intercultural communication ; 

Kültürlerarası yeti = Intercultural competence ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = 

Foreign language ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language 

education ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2009 
113 s.  

 

?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. 

 
 

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 

Yazar:HASAN FEHMİ EROL 
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA ÖZKAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2008 
179 s.  
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Literature 
Dizin:Bildirme kipleri = Indicative moods ; Dilbilgisi-zaman 

= Grammar-tense ; Kipler = Moods ; Türkçe = Turkish ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching  
 

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 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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Yazar:BAHAR AKBAL 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BİNNUR ERİŞKON CANGİL 
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Onaylandı 
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Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında daha çağdaş ve etkili 

uygulamalar yapılabilmesi için Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni içerisinde yer alan 

görev odaklılığın daha iyi tanınmasını ve uygulamaya dönük çalışmalara temel oluşturmasını 

sağlamaktır. Bu çerçevede görev odaklılık, kuramsal dayanaklarından, kavramsal ve 

uygulama boyutuna kadar çok çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Böylece görev odaklılığın 

yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için daha anlaşılır olmasına çalışılmıştır ve bu çerçevede 

yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel düzeydeki (A1 A2) kullanıcılar için hazırlanmış 

basılı son ders kitabı olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 ders kitabının başlangıç ve 

birinci alt ünitelerinde yer alan etkinliklerin görev kapsamında olup olmadıkları 

incelenmiştir. Araştırma bulguları `görev' niteliği taşıyan çalışmaların yeterli düzeyde 

olmadığını göstermiştir. Bu nedenle bu ünitelerdeki konu başlıklarına bağlı kalınarak, kitabın 

hedef kitlesi olan temel kullanıcılara yönelik görev odaklılığa göre hazırlanmış öneriler 

sunulmuştur.  
 

The aim of this study is to provide to become well-known of the ?task based? concept which 

is in the Common European Framework of Reference for Languages and to become base for 

the application studies in Teaching Turkish as a foreign language field to make more 

contemporary and effective applications. In this framework, ?task based? is handled in 

various aspects from theoretical bases to conceptual and application extent. Thus, it is tried to 

be more comprehensible for teaching Turkish as a foreign language field and in this context it 

is investigated whether the activities in the introduction and first sub parts of units of ?Yeni 

Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1? last printed course book which is prepared for the learners 

Turkish as a foreign language for the basic users (A1 A2) are task based or not. Findings of 

the research show that the studies defined as ?task based? are not in the enough level. For that 

reason, by sticking to the topics in the units, some suggestions prepared for the task based are 

presented to the target learners of the book. 
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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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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 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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araçları = Teaching aids ; Öğretim modelleri = Instructional 

models  
 

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. 
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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 

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 

v 

for teachers to use in the classroom and for students to study individually outside the 

classroom. 

 
 

211609  

 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma becerisini 

geliştirme yolları / The method of improving reading skill in 

teaching Turkish as a foreign language 

Yazar:MEHMET AYGÜNEŞ 
Danışman: PROF.DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
341 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-REoeUulLn_MRkvwLw-oRPPkzFfW0GGlYL8DNwzktwiA
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Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:  

 

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 
2 
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 

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 
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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 

2 

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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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için şimdiki zamanın 

metinlerle öğretimi / Teaching present continuous tense 

through texts to the learners of Turkish as a foreign language 
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Danışman: PROF.DR. VELİ DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Metin = Text ; Yabancı dil = Foreign language  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
122 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-XBNvTRrror_UjyZG_jzpNh5Bacg_TZdyN9sOAhqySwC
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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 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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`Hitit Ders Kitapları' örneğinde yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve 
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Yazar:NİLÜFER ÜLKER 
Danışman: PROF. DR. NİLÜFER TAPAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
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Kültürel etki = Cultural effect ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
181 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-QqaZHucmb2oVlGdrX-Knv5IGvvZQuq6v9xEDq91hAkX
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foreigners based on `Hitit? series, which are used in Ankara University Turkish and 

Foreign Languages Research and Application Center, TÖMER. 
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Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kültür = Culture ; 

Kültürel etki = Cultural effect ; Toplumsal etkileşim = Social 

interaction ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
123 s.  

 

?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. 
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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 

Yazar:FİLİZ PEHLİVAN 
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Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kültür = Culture ; 

Kültürel etki = Cultural effect ; Toplumsal etkileşim = Social 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
123 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-dgEqhSOe528dRe8ftSv1dZX6bFnU71BAhVIpNU3kcNm
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interaction ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  
 

?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. 
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Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için 

sözlükçe çalışması /  
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Danışman: DR. AYBARS ERÖZDEN 
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler 
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2006 
75 s.  

 

ÖZ 
Bu çalışmada Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde eksikliği duyulan Öğrenici 
Sözlüğü biçiminde bir sözlük modeli oluşturmaya ve bunu yaparken de yabancı dil olarak 
Türkçe öğrenicilerinin gereksinimleri düşünülüp sözlük çokdilli olarak tasarlanmaya 
çalışılmıştır. İlk bölümde sözlük ve sözlüklerin yapılarından söz edilmiş, sözlüklerin 
özelliklerine değinilmiş ve öğrenici sözlükleri açıklanmıştır. Araştırma bölümünde 
kaynaklardan yararlanarak genel anlamda anadili konuşucuları sözlüğü içerisinde 
bulunması gereken birimler, sözlüğün özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonraki 
bölümde bu genel birimlerden ve kaynaklardan yola çıkılarak bir öğrenici sözlüğü 
içerisinde bulunması gereken birimler ortaya çıkarılmıştır. 
  
 

ABSTRACT 

In this study, it has been tried to construct a model for a learners? dictionary, which is 

missing for Turkish, as well as doing this, the needs of learners of Turkish as a foreign 

language has been taken into consideration. The result of it, the dictionary model is 

multilingual. In the first chapter, dictionary and its structure and features are specified 

and learners? dictionary is explained. In research chapter, which units should take place 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-L8ilcwn9ZRRc_YMKxXW1sp-tB2tuVtv4fGwezJ-E2_DB3Emy0LR-aSDXPU1EH4R
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in a monolingual dictionary for native speakers are specified in general terms with the 

help of the resources. In the next chapter, taking a step aside from the general remarks, 

which units should take place in a learners? dictionary are specified. 

 
 

172675  Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma 

izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni 

olmayan tezlerin basılı kopyalarına 

Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla 

(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.  
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Danışman: DR. AYBARS 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2006 
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oz Bu çalışmada Türkçe'nin Yabancı dil Olarak Öğretilmesinde kullanılacak gereçlerin 

değerlendirilmesinde ve hazırlanmasında göz önünde tutulabilecek niteliklerin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle bir ders kitabı paketinin olası bileşenleri tek tek ele alınmış 

ve nitelikleri sıralanmıştır. Ders kitabı paketinin içeriğinin belirlenmesinde ilk aşama olarak 

öğrenici gereksinimlerinin belirlenmesi ve ardından uygulanacak programın amaçlarıyla 

öğrenici gereksinimlerinin karşılaştırılması ve bunlara uygun bir izlencenin sağlanması 

sıralanmıştır. Dilbilim incelemeleri bakımından 8 ana başlık belirlenmiş ve bu başlıklar 

sırasıyla dilsel içerik, konu içeriği, toplumsal ve ekinsel içerik, yöntembilim, örnekler ve 

alıştırmalar, beceriler, içeriksel tasarım ve kitabın fiziksel özellikleri olarak sunulmuştur. Son 

bölüm olarak iletişimsel dil öğretim yöntemine uygun ders gerecinin özelliklerinden söz 

edilmiştir. Araştırma bölümünde gereç hazırlayıcıları ve gereç değerlendiricilerin adım adım 

izleyebilecekleri iki ayrı model oluşturulmuştur. Bu modeller oluşturulurken kullanım 

kolaylığı sağlaması açısından çizelgeler kullanılmış ve ulamlamanın önem sırası gözetilmeye 

çalışılarak yapılması hedeflenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde çalışmadan ele edilen 

sonuçlar ve kimi önerilere yer verilmiştir. u 
  
 

ABSTRACT In this study, the criteria which can be used in evaluation and development of 

materials to be used in Teaching Turkish as a Foreign Language are tried to be compiled. In 

this respect, firstly the possible components of a course book are dealt one by one and their 

qualities are specified. In determination of content of the course book, the first criteria is 

taken as needs analysis and following that it is aimed to compare the objectives of the 

language program and learner needs, and consequently, the most suitable syllabus to be 

chosen. In terms of linguistic studies and main titles are specified: Language Content, Topic 

Content, Social and Cultural Content, Methodology, Examples & exercises, Skills, Content 

Design and Physical Features of the course book. As the last part of the introduction section, 

the qualities of materials suitable for Communicative Language Teaching methodology. In 

the Research part, two models have been designed which can be used by material evaluators 

and developers. While creating these models, tables have been used to enable users to follow 

the criteria systematically. Also, this categorization is tried to be done in respect to their 
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importance. In the conclusion and the suggestions part the results of the study and some 

suggestions are presented. m 

 
 

162288  Bu tezin, veri tabanı üzerinden 

yayınlanma izni bulunmamaktadır. 

Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı 

kopyalarına Üniversite kütüphaneniz 

aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) 

erişebilirsiniz.  

Yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrencilerin aradil 

özellikleri / The interlanguage 

properties of the learners of 

Turkish as a foreign language 
Yazar:SERKAN KOÇ 
Danışman: DOÇ.DR. AYŞEN 

CEM DEĞER 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül 

Üniversitesi / Sosyal Bilimler 

Enstitüsü / Genel Dilbilim 

Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2005 
145 s.  

 

ÖZET İkinci dil olarak Türkçe öğrenen öğrenicilerin aradilinde gözlenen özne AÖ silme 

işleminin gelişimsel görünümlerini belirlemeyi amaçladığımız bu çalışma aşağıdaki soruları 

yanıtlamayı amaçlamaktadır: 1. Belli yapısal ve söylemsel sınırlamaları olan Türkçedeki özne 

ad öbeğinin silinmesi işlevi, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin 'aradil'inde ne 

türden bir görünüm sergilemektedir? i. Öğreniciler, özne AÖ silme işlemini metinde konu 

sürekliliğini sağlama işlevine yönelik olarak mı yapmaktadırlar? ii. Öğreniciler, özne 

konumunda adıl ya da tam ad öbeği kullanımını gönderimsel araya girme ve konu değişimi 

süreçlerine uygun olarak mı yapmaktadırlar? iii. Öğreniciler, Türkçede özne ad öbeği silme 

işleminde ne türden hatalar yapmaktadırlar? Çalışmanın veri tabanı yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrenicilerden toplanan betimlemeli kompozisyon metinleridir. Düzeylere göre 

ayrılan metinlerde "Boş Artgönderim ve Tam AÖ/Adıl" kullanımlarının dağılımları 

çözümlenerek tümcelerdeki "Boş Artgönderim ve Tam AÖ/Adıl" kullanımları hedef dil olan 

Türkçede uygun kullanımlar olup olmamalarına göre kodlanmıştır. Çalışmanın bulguları, 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenicilerin betimlemeli metinlerde özne boş 

artgönderimini başlangıç düzeyinden itibaren uygun bir biçimde kullandıklarını 

göstermektedir. Ayrıca öğreniciler, özne konumunda adıl ya da tam AÖ kullanımını, 

gönderimsel araya girme ve konu değişimi süreçlerine uygun olarak yapmada gelişimsel bir 

örüntü sergilemektedir. Bulgular ayrıca, öğrenicilerin, özne konumunda boş artgönderim 

kullanmada en çok başlangıç düzeyinde hata yaptıklarını, bu hataların da yan tümceleme 

gerektiren yapılarda ve söylemde konu sürekliliğini sağlamada ortaya çıktığını 

göstermektedir. VI 
  
 

ABSTRACT This study aims at investigating how learners of Turkish as a foreign language 

use zero pronoun in the subject position in Turkish, in their interlanguage. To this end, it aims 

at finding answers to the following questions: (i) Do the learners of Turkish as a foreign 

language use zero pronoun in the subject position in order to follow topic continuity in their 

texts? (ii) Do the learners of Turkish as a foreign language use a pronoun or a full NP in the 

subject position in order to signal topic change or less accessible topic? (iii) What sorts of 

errors do the learners of Turkish as a foreign language make when they are using zero 

pronouns in the subject position? The database of this study is the expository composition 
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texts of learners of Turkish as a foreign language. After the texts have been grouped 

according to the levels of the students, the distribution of 'zero anaphora' and 'full 

NP/pronoun' were analysed and encoded as to their appropriateness in the target language 

Turkish. The findings of the study revealed that learners of Turkish as a foreign language can 

use these structures appropriately even in the elementary level. In addition, it is observed that 

learners display a developing pattern in the use of the pronouns and full NP's in the subject 

position appropriately in order to signal topic change and when the topic accessibility is low. 

The findings also reveal that most of the errors in the use of zero anaphora in the subject 

position are made by the learners of the elementary level and these errors occur especially in 

the structures which require subordination and topic continuity in discourse. Vll 

 
 

146620  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve 

sözcük öğretimi / Vocabulary knowledge and teaching 

vocabulary in Turkish as a foreign language 
Yazar:REYHAN TANIN 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MERAL ORALİŞ 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  

Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Kelime öğretimi = Vocabulary teaching ; Kelimeler = 

Words ; Sözcük bilgisi = Word knowledge ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2005 
113 s.  

 

öz "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisi ve öğretimi" adlı yüksek lisans 

tezimiz bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Tezimizde, sözcük öğretiminin yabancı dil 

öğretimindeki önemi ele alınmış, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde niçin sözcük bilgisi 

ve öğretimi konusunun seçildiği açıklanmıştır. Ana hatlarıyla sözcük kavramı hakkında bilgi 

verildikten sonra Türkçedeki sözcük türleri ve Türkçe sözcüklerin anlamsal ve biçimsel 

özelliklerinden bahsedilmiştir, yabancı dil öğretiminde sözcük aktarımının tarihsel 

gelişmelerinden ve yabancı dilde sözcük öğretiminin genel ilkelerinden söz edilmiştir. Bunun 

yanında, Türkçenin başlangıç düzeyinde yetişkinlere öğretilmesi aşamasında kullanılacak 

temel sözcüklerin seçimindeki ölçütlerden bahsedilmiş ve bu temel sözcükler gruplar halinde 

sıralanmıştır. Ayrıca, Türkçede temel sözcükler öğretilirken hangi yolların kullanılabileceği 

açıklanmış, bu öğretilen sözcüklerin akılda tutulması için gerekli sözcük öğrenme yollan 

anlatılmıştır. Bu tezimizle, Türkçe dilini yabancı dil olarak başlangıç düzeyindeki yetişkinlere 

öğretirken kullanılabilecek temel sözcük listelerini oluşturduk ve bu doğrultuda Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretilmesine katkıda bulunmayı amaçladık.  
 

ABSTRACT The MA thesis entitled "Vocabulary Knowledge and Teaching Vocabulary in 

Turkish as a foreign language" consists of an introduction part and five chapters. In our 

thesis, the importance of teaching vocabulary in a foreign language is briefly handled. Then 

we explained why we have focused on vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. 

After giving brief information about the concept of words, we have tried to state the word 

classes in Turkish as well as semantical and structural features of Turkish words. Besides 

this, we have mentioned about the criterions to choose the basic words while teaching 

Turkish to adults at beginner level and we listed these words in groups. Moreover, the ways 

of teaching these basic Turkish words were explained and the ways of learning in order to 

remember them were identified. In this thesis, we have arranged a list of basic Turkish words 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1FsO42And_mu9W80VeMCVB1sQ8KRnJlJQ-ZSSldVB2R6
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for the beginner level adult students and we have aimed at contributing to teaching Turkish as 

a foreign language. Ill 

 

148595  Bu tezin, veri tabanı üzerinden 

yayınlanma izni bulunmamaktadır. 

Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı 

kopyalarına Üniversite kütüphaneniz 

aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) 

erişebilirsiniz.  

Kültürlerarası iletişim, dil ve 

yabancı dil olarak Türkçe / 

Communication among 

cultures, language and Turkish 

as a foreign language 
Yazar:SAVAŞ ÇOBAN 
Danışman: DR. AYBARS 

ERÖZDEN 
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik 

Üniversitesi / Sosyal Bilimler 

Enstitüsü / Eğitim Bilimleri 

Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2004 
158 s.  

 

ÖZET Dil ve kültür tüm ulusların oluşumunda en önemli unsurlardır ve toplumların tüm 

özellikleri dillerine yansımaktadır. Dil, insanı insan yapan ve bu güne gelmesini sağlayan 

unsur olarak çok değerlidir. Son yıllarda Türkçe'ye verilen önem hem Türkiye'de hem de 

başka ülkelerde giderek artmaktadır. Dil ve kültürlerin tanınması açısından birçok uygarlığa 

mekan olmuş bir coğrafyada yer alan ve hem kültürel hem de diğer birçok yönden dikkat 

çekici bir ülke olan Türkiye'de hala birçok kültür ve dil bulunmaktadır ve bunlar kültürel ve 

dilsel zenginliğimizin bir parçasıdır. Türkçe yabancı bir dil olarak bir çok ülkede giderek 

daha fazla konu olmaktadır. Türkiye'de anadili farklı olan birçok halk vardır, bunlardan en 

önemlisi olan Kürtlerin bir kısmı Türkçeyi ya hiç öğrenmemekte ya da ilkokulda 

öğrenmektedir. Kürtlere, Türkçeyi öğretmek konusunda da bazı fikirler üretmek 

gerekmektedir. Bu amaçla yabancıdil/ikincidil olarak Türkçe öğretimi konusunda çalışanların 

düşünce ve çalışmaları yararlı olacaktır. 
  
 

ABSTRACT Language and culture are the most important aspects in the formation of the 

nations and all the characteristics of them reflect in their language. Language is something 

that makes human a human and it is a valuable component which helps the person to be what 

it is now. For the last years the importance that both Turkey and other countries give to 

Turkish has been gradually increasing. Turkey has been an important place for a lot of 

civilizations for the recognition of their cultures and languages and there are still a lot of 

cultures and languages there. These are the parts of the richness of our culture and language. 

Turkish as a foreign language is becoming more of a subject matter in a lot of countries. 

There are lots of people in Turkey whose mother tongues are different and Kurds who takes 

the important part can either learn Turkish at primary school or cannot learn at all. There is a 

great need for teaching Turkish to Kurds. To do this, the ideas of the people who study 

Turkish as a foreign/second language should be taken into consideration. m 

 

140793  Bu tezin, veri tabanı üzerinden 

yayınlanma izni 

bulunmamaktadır. Yayınlanma 

izni olmayan tezlerin basılı 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

gereksinim çözümlemesi: Kara 

Kuvvetleri lisan okulundaki misafir 

askeri personele ilişkin bir uygulama 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
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kopyalarına Üniversite 

kütüphaneniz aracılığıyla 

(TÜBESS üzerinden) 

erişebilirsiniz.  

örneği / Needs analysis in teaching 

Turkish as a foreign language: A 

sample application to the International 

Military students at the army school of 

languages 
Yazar:REMZİ ALBAYRAK 

Danışman: PROF.DR. NİLÜFER 

TAPAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish 

Language and Literature 
Dizin:Askeri personel = Military 

personnel ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı 

dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; İhtiyaç analizi = Needs 

analysis  

2003 
155 s.  

 

oz Bu çalışmayla İstanbul'da bulunan Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki Misafir Askeri 

Personelin Türkçe gereksinimlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu gereksinimlerin 

saptanabilmesi için üç farklı kaynak grup kullanılmıştır: 50 öğrenciden oluşan birinci grup, 

20 mezundan oluşan ikinci grup ve 10 öğretmenden oluşan üçüncü grup. Sözü edilen üç 

gruba da gereksinim çözümlemesiyle ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılarak 

geliştirilen ve 25 soru maddesiyle Türkçe öğrenmenin gereksinimi, Dil becerileri ve 

altbeceriler, Öğretmen yeterliliği, Eğitim araç-gereçleri ve Askeri terimce olmak üzere beş 

kategoriden oluşan ve her kaynak grubun kendi bakış açılarıyla yanıtlamaları istenen anketler 

verildi. Daha sonra bu anketlerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir sonuç elde edildi. 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki yabancı dil 

olarak Türkçe eğitiminin iyileştirilmesi için kimi öneriler yapıldı. ABSTRACT This study 

aimed at identifying the Turkish language needs of international military students at the 

Army School of Languages, Istanbul. In order to identify the perceived needs and provide 

triangulation, the data were gathered from three different groups of informants; that is, fifty 

students, twenty graduates and ten Turkish language teachers. The three groups, from their 

own point of views, responded to a 25-item structured questionarie consisting of five 

categories. That is, need for Turkish, language skills and subskills, instructor specialization, 

instructional materials, and focus on military terminology. The questionarie was developed 

from the needs assessment studies done earlier. Then, the data gathered from the three 

different groups of informants were analysed and some results were reached. Based upon 

these findings, several recommendations were made to enhance the present teaching Turkish 

as a foreign language at The Army School of Languages, Istanbul. Ill 

  
 

oz Bu çalışmayla İstanbul'da bulunan Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki Misafir Askeri 

Personelin Türkçe gereksinimlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu gereksinimlerin 

saptanabilmesi için üç farklı kaynak grup kullanılmıştır: 50 öğrenciden oluşan birinci grup, 

20 mezundan oluşan ikinci grup ve 10 öğretmenden oluşan üçüncü grup. Sözü edilen üç 

gruba da gereksinim çözümlemesiyle ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılarak 

geliştirilen ve 25 soru maddesiyle Türkçe öğrenmenin gereksinimi, Dil becerileri ve 

altbeceriler, Öğretmen yeterliliği, Eğitim araç-gereçleri ve Askeri terimce olmak üzere beş 

kategoriden oluşan ve her kaynak grubun kendi bakış açılarıyla yanıtlamaları istenen anketler 
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verildi. Daha sonra bu anketlerden elde edilen veriler değerlendirilerek bir sonuç elde edildi. 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki yabancı dil 

olarak Türkçe eğitiminin iyileştirilmesi için kimi öneriler yapıldı. ABSTRACT This study 

aimed at identifying the Turkish language needs of international military students at the 

Army School of Languages, Istanbul. In order to identify the perceived needs and provide 

triangulation, the data were gathered from three different groups of informants; that is, fifty 

students, twenty graduates and ten Turkish language teachers. The three groups, from their 

own point of views, responded to a 25-item structured questionarie consisting of five 

categories. That is, need for Turkish, language skills and subskills, instructor specialization, 

instructional materials, and focus on military terminology. The questionarie was developed 

from the needs assessment studies done earlier. Then, the data gathered from the three 

different groups of informants were analysed and some results were reached. Based upon 

these findings, several recommendations were made to enhance the present teaching Turkish 

as a foreign language at The Army School of Languages, Istanbul. Ill 

 
 

41893  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler /  
Yazar:ŞÜKRAN DİLİDÜZGÜN 
Danışman: DOÇ.DR. TÜLİN POLAT 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching  

 
 

41931  

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün metinlerle 

çalışma yolları /  
Yazar:İBRAHİM DİLEK 
Danışman: DOÇ.DR. NİLÜFER TAPAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Metin oluşturmak = Textual constrction ; Okuma-

anlama = Reading-comprehension ; Türkçe = Turkish ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
1995 
105 s.  

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin çağdaş yöntemlerle Öğretilmesine katkıda bulunmak için 

hazırlanan bu çalışmada, son yıllarda yabancı dil öğretiminde önemli bir yer tutan özgün 

metin çalışmaları verilerinin yeni bir alıştırma modeline, özellikle de okuma-anlama 

alıştırmalarına uy gulanmasına çalışıldı. Teoriye dayanan bölümlerde metindilbilim, metin 

türleri, yabancı dil öğretiminde özgün metinlerin işlevi ve okuma-anlama yetisini geliştirmek 

için gerekli olan bilgileri vermeye özen gösterdim. Uygulama bölümünde ise öğrenciyi 

bağımlı olduğu bir durumdan tam bağımsızlığa yönelten bir alıştırma modelini Türkçe'ye 

uygulamaya çalıştım. Yıllardır Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretirken edindiğim deneyimleri 

buraya aktarmaya gayret ettim. üzerinde çalıştığım alıştırma modeli, dilimizi öğrenenler için 

dersleri daha zevkli ve verimli bir hale dönüştürecek, bunun yanında kendi kendine dil 

öğrenme uğraşı içinde olanlara da yardımcı olacaktır. Burada şunu söylemeden 

geçemeyeceğim: Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimine yönelik her çalışma, hangi nedenle 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t48NowXpHNNEXcr9QUsrjHCz6wGdsexDi97t_wjBKne_
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0txgf2aBs4X9pf2z3skKTORDt89wcGyAuaB3KrbOPjLTC
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olursa olsun yurdumuzda yabancı dille eğitimi savunanlara verilmiş en güzel cevap olacaktır. 

Dün yarın dört bir yanındaki insanların yabancı dil olarak öğrenmek istediği Türkçemizin 

kendi anavatanında eğitim dili olarak yeterli görülmemesi da ha fazla süremez. Yabancı dille 

eğitim tartışmalarının ülkemizde son bulması dileğiyle. 
  
 

363178  

 

Enseignement du Turc comme langue etrangere aux 

Francophones selon la methode perspective co actionnelle / 

Türkçe'nin yabancı dil olarak Fransızca konuşanlara 

öğretilmesi 
Yazar:MURAT DELİBAŞ 
Danışman: DOÇ. DR. RIFAT GÜNDAY 
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı dil öğretimi stratejileri = Foreign language learning 

strategies  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Fransızca 
2013 
188 s.  

 

Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde günümüze kadar uygulanan yaklaşımların 

değerlendirilmesi ve diller için Avrupa ortak başvuru metninde benimsenen yaklaşım olan 

(ortak) eylem odaklı yaklaşımın incelenmesi ve Türkçe öğretimine uygulanması üzerinde 

durulmuştur. Çağdaş yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, yabancı dil 

öğretimi/öğrenimi kapsamında Türk dilinin önemi vurgulanmaktadır. Türkiye?de 75 milyon 

insanın yaşadığı düşünüldüğünde, ayrıca buna ek olarak yurt dışına göç etmiş vatandaşlarımız 

ve diğer Türkçe konuşan ülke ve topluluklarda hesaba katıldığında, Türkçe?nin ne kadar çok 

kişi tarafından konuşulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde; Türk dili 

dünya çapında kullanılma oranı giderek artan bir dil olma özelliğini taşımaktadır. 

?Günümüzde, Türkçe en çok konuşulan 5. dil konumundadır? (Akalın, t.y. 1). Bu noktada 

Türkçe'yi daha verimli bir şekilde öğretmek için öncelikle yapılması gereken Avrupa 

Birliğinin belirlemiş olduğu dil öğretme-öğrenme ölçütleri çerçevesinde kaynak kitapların 

hazırlanması ve öğretmen ihtiyacının giderilmesidir. Türkçe, Avrupa Birliği?ndeki yeni 

gelişmelere paralel olarak dünyada çok konuşulan diller arasında hak ettiği yeri ve önemi 

almalıdır. Türkiye giderek artmakta olan nüfusuyla beraber ortaya çıkan genç nüfusu ile 

dünyada ilgi uyandıran ülkeler arasına girmiştir. Fransızca konuşan ülkelerde de Türkçe ?ye 

olan ilginin artması nedeniyle böyle bir konuyu tez konusu olarak seçmeyi uygun gördük. 

Fransızca konuşan kişilere ortak eylem odaklı yaklaşıma göre Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğretmeyi konu alan çalışmamız, yabancı dil olarak Türkçe?nin etkili bir şekilde 

öğretilmesini amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil Türkçe, Yabancı dil öğretimi, 

Eylem odaklı yaklaşım, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, Fransızca konuşan kişiler  
 

In this study, it has been emphasized evaluation of approaches which has been carried out so 

far today and examining of co action oriented which is internalized in common European 

Framework of Reference for languages and ıts application on Turkish teaching. The 

importance of Turkish language which is one of the most crucial elements of our 

contemporary lives is emphasized in foreign language teaching. If we consider 75 million 

people who live in turkey, in addition to this, citizens living abroad, it is emerged how many 

people talks Turkish. In this context Turkish language has the distinction of language whose 

usage rate is getting higher. Today Turkish is the fifth most widely spoken in the world. At 

this point, to teach Turkish more efficiently, source books should be prepared according to 

criteria of teaching and learning which are determined by European Union and need of 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKe0o6VtLK06Q8eHh4EDNMyXkAQhp4EvX_QfhY1YKVu9Q
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teacher should be resolved. Turkish, in parallel new developments in European Union should 

take the place and attention it deserves among the most spoken languages worldwide. Turkey 

with young people which emerge as a result of growing population is the one of the countries 

which attracts other countries.We decided to choose this subject as the subject of the thesis 

due to the growing interest to Turkish in Francophone countries. Our work focuses on 

Turkish as a foreign language to Francophone according to co-action oriented method that 

aims to teach the Turkish language effectively. Key words: Turkish language learning, 

Foreign languge learning, Co-action-oriented method, Common European Framework of 

Reference for Languages, Francophone, 
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Bu çalışmada, sistematik yaklaşımların dil öğretimine sağlayacağı katkılar gözönünde 

bulundurularak, böylesi yaklaşımların Türkçe'nin yabancı dil öğretiminde kullanılması için 

bir çerçeve geliştirilmeye çalışılmıştır. Dil öğretimi/öğrenimi süreçlerindeki başarı amaçların 

açık bir şekilde belirtilmesine/betimlenmesine geniş ölçüde bağlıdır. Bu betimlemelerdeki 

seviye sistemi amaçları saptamada/planlamada ve öğrenmede kolaylıklar sağlar. Amaçların 

açık bir biçimde planlanmasının önemi çalışmanın üçüncü bölümünde yer almaktadır. 

Gereksinim sormacalarının dil öğretiminde önemi büyüktür. Çalışma kapsamında belli sayıda 

sormaca uygulanarak alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler dördüncü 

bölümde yer almaktadır. Değerlendirmelerin ışığında, okuma becerileri özel olarak ele alınıp 

irdelenmiştir. Konunun seçilişinin nedeni, okuma becerileri üzerinde yeterince durulmuyor 

olmasıdır. Çalışmamızın hareket noktasını kullanılan ders kitaplarında ve uygulanan 

sınavlardaki okuma parçası ağırlıklı sorular olmuştur. Hali hazırda kullanılan okuma parçaları 

ve onları izleyen somlarla ilgili düşüncelerimiz, en başta konuların özgün/ilginç olmadıkları 

yönündedir. Yabancı dil düzeyleri başlangıçlarda olan öğrenciler için yapılmaya çalışılan 

basitleştirmelerin referans ve anlam pekiştirici öğelerden yoksun bırakılması nedeniyle 

çoeuksulaştırılması diğer bir sorun olarak görülmüştür. Kullanılan birçok sözcüğün artık 

kullanımdan hemen hemen kalkmış olması diğer bir problem alanı olarak göze çarpmıştır. 

Soru tipleri ise üç ana grupta toplanabilmektedir: 1) Bilgi edinmek için sorulanlar; 2) Boşluk 

doldurma soruları; ve 3) Doğru/yanlış tipi sorular. Sorular, sayısal olarak bile yeterli 

olmaktan uzaktır. 
Konuya bir de Türkçe'yi ikinci/yabancı dil olarak öğreten öğretmenler gözüyle bakabilmek 

amacıyla önceki gereksinim sormacası temel alınarak ikinci bir sormaca düzenlenmiştir. 

Okuma becerilerini edindirmeye yönelik sormacadan elli adet hazırlanmıştır. Bunlardan 

ancak otuzu dağıtılmakla birlikte sadece 18 adedi toplanabilmiştir. Ancak, mevcut öğretmen 

sayıları düşünüldüğünde bu sayılar anlamlı bulunmuştur. Uygulama için, dilbilimsel 

düşünceler ve gözlenen sorunlar paralelinde, bizim düşündüğümüz tarzda sorularla 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFQmqoIhCSZDEhc_wg78ElOFYccaNJkXZ_q0crRsumJ5J
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desteklemek üzere bazı dergilerden özgün okuma parçaları derlenerek sorular geliştirilmiştir. 

Alıştırma tipleri altı değişik tipten seçilmiştir. Sorular hazırlanırken amaçlar, metin 

bütünlüğü, bağlam, ana fikir, bilinmeyen sözcüklerin anlamlarının tahmini gözönünde 

bulunduruldu. Öğrencilerin bu metinbilimsel noktaların bilincine varmalarının sağlanmasına 

çalışıldı. Sorduğumuz sorular okuma stratejileri gözönünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

Böylece, tümceler arası etkileşime ve anlam bütünlüğüne dikkat çekilmiş olması 

düşünülmüştür. Böylelikle şimdiye dek ihmal edildiğine inandığımız bir yöne ilgi çekilmeye 

çalışılmıştır. Onaltı kişilik bir sınıfta uygulama sırasında dersin akışını engelleyecek herhangi 

bir sorun çıkmadığı görülmüştür. Oysa başlangıçta çok sayıda öğretmen birçok sorunla 

karşılaşılacağı düşüncesindeydi. Kanımızca, amaçlara ve insanın öğrenme niteliklerine 

uygunluğu nedeniyle, belli bir sistem çerçevesinde, çalışmada ileri sürdüğümüz etkinliklere 

ağırlık verilmesinin ve öğretmenlere bunların benimsetilmesinin Türkçe'nin yabancı dil 

olarak öğretimine çeşitli açılardan katkısı olacaktır. Alınan sonuçlar bu görüşümüzü 

destekleyici yönde olmuştur.  
 

We have in this work mainly suggested a Language learning Systems Development (LLSD) 

framework as a systematic approach to teaching Turkish as a foreign language (TTFL) (See 

Page 27). The success of LT/LL process hinges on the clear setting of the objectives. The 

level system descriptions facilitate that success in planning and fulfilling learning activities. 

Table 3-A on page 29; Figure 3-4 on page 30 and the other tables show these levels which 

highlight the importance of planning clear objectives. Needs analysis has a significant place 

in designing and planning LT. So we prepared needs analysis questionnaires and applied 

them in different institutions. A certain amount of questionnaires returned to us. The results 

are given in Chapter IV. Then we focused on teaching reading skills. Our starting point was 

the reading texts given in examinations and the reading materials in the text books used. The 

drawback of the presently used texts and the questions that followed was that the reading 

materials were not authentic, nor were they motivating. The readings used for lower levels 

were childish for the sake of simplicity. The vocabulary used was not functional in that there 

were a lot of obsolete words. As for the question types, they were merely confined to three 

sorts; information questions, fill-in-the-blank questions and true/false questions. Besides, the 

number of the questions seemed to be far from satisfactory. Taking the needs analysis 

questionnaire as the basis we also prepared another questionnaire for the teachers of Turkish. 

There were 50 teachers' questionnaires which focus on different aspects of teaching reading 

skills. However only 15 of these questionnaires were collected. The evaluation of this study 

can be found in Chapter IV. 

We also chose some reading materials for the purpose of application. We tried to maintain the 

authenticity of the material in exercise 1. We prepared some possible ways of tackling the 

reading texts, question wise. In doing this, we intentionally tried to bare the idea of coherence 

and cohesion in mind. The questions which we asked reflect the due importance of finding 

reference/main idea/title which emphasises the unity of the meaning through inter-sentence 

relations and textuality. This is the aspect which is neglected in reading activities. In a class 

of 1 6 learners we have given a pilot course without any trouble. The rest 14 sets of exercises 

which were handed out to be done; 1) by the assistance of the teachers b) by the students 

themselves weren't returned. In doing this we took LLSD as our basis. After the 

implementation we did some alterations. Then we thought if we had held an orientation for 

the teachers of Turkish as a foreign language, it would have been more beneficial so as to 

show a new approach to the matter. The teachers said they thought this way of tackling a 

reading text was what they always needed to do. Then in the fifth chapter we concluded with 

some suggestions. 
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Bu çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları 

setlerinde bir uyaran olarak karikatürün ne oranda kullanıldığının saptanması ve yer alan 

karikatürlerin hangi becerileri geliştirmeye yönelik olduğunun belirlenmesidir. Bu 

araştırmada betimsel çalışma olan tarama modeli kullanılmıştır. İlgili yazın taraması 

yapılarak, yabancı dil öğretimi ilkeleri, yöntem ve teknikleri sırasıyla incelenmiş, dört temel 

dil becerisi açıklanmıştır. Ardından karikatürün tanımı yapılmış, karikatürün tarihine ve 

eğitimdeki yerine değinilmiştir. İnceleme kapsamına alınan kitaplar Yeni Hitit Yabancılar 

İçin Türkçe Ders Kitapları Seti, Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları ve 

Yedi İklim Türkçe Setidir. Yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılan ders kitaplarında 

karikatürün kullanıldığı sayfa, karikatürün kullanım amacı ve karikatürün uygulama şekli 

olarak üç başlık altında incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda inceleme kapsamına alınan 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan ders kitapları setlerinde çeşitli karikatürlerin 

kullanıldığı ve birbirinden farklı amaçlar doğrultusunda yer aldığı belirlenmiş, ancak bu 

karikatürlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. "Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti"nde %6.46, 

"Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti"nde ise %6.76 ve "Yedi İklim Türkçe Öğretim 

Seti"ndeki ise %4.20 oranında karikatür bulunmaktadır.  
 

The aim of this study is to determine the proportion of comics as a stimulus, in textbook 

(coursebook) sets used for teaching foreign language as Turkish and to specify which skills 

are aimed to be developed by these comics. In this research the descriptive survey model is 

used. By making a literature review the principles, methods and technics of teaching foreign 

language are examined one by one. Four basic language skills are explained. After, the 

comics is defined, the history of comics and the place of it in education is mentioned. The 

analyzed books are Turkish Textbooks Set for New Hittite Foreigners, Gazi University 

textbooks for Foreigners and Yunus Emre Institute Yedi İklim Turkish Set. The textbooks 

used for teaching Turkish to foreigners are examined under three titles (heading) as the page 

used for comics, the aim of comics and the manner of application of comics. As a result of 

this study, in the textbooks prepared in the field of teaching foreign languages to foreigners, 

various cartoons were used and they were found to be in different directions, but the cartoons 

are inadequate. There are caricatures in "New Hittite Turkish Teaching Set" at 6.46%, 

"Foreign Teaching Turkish Teaching Set" at 6.76% and "Yedi İklim Turkish Set" at 4.20%. 
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma öncesi etkinliklerde 

dijital öykü kullanarak öğrencilerin metne yönelik arka plan bilgilerini oluşturmalarını ve 

geliştirmelerini destekleyerek okuma sürecinde karşılaştıkları bir problemi çözebilmektir. 

Araştırma, pragmatik paradigma benimsenerek eylem araştırması olarak tasarlanmış ve 

yürütülmüştür. Araştırmanın eylem süreci, A2-B1 kur düzeyinde 19 katılımcı ile 14 hafta 

sürmüş ve bu süreçte araştırmacı tarafından oluşturulan 8 dijital öykü kullanılmıştır. 

Araştırmada dokümanlar, gözlemler, görüşmeler, ses kayıtları ve araştırma günlükleri veri 

toplama araçları olarak kullanılmıştır. Farklı kaynaklardan elde edilen veriler tümevarım ve 

tümdengelim analizleri kullanılarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 

dijital öykülerin öğrencilerde metne yönelik bakış açısı ve ön bilgiler kazandırdığı 

görülmüştür. Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini metne çektiği, zengin bir öğrenme ortamı 

oluşturduğu ve hatırlamayı kolaylaştırdığı da tespit edilmiştir. Dijital öykülerin bir materyal 

olarak okuma öncesi etkinliklerde kullanımının, arka plan bilgisinin inşası için öğrencilere 

hem bilişsel hem de duyuşsal avantajlar sağladığı tespit edilmiştir.  
 

The aim of this research was to solve a problem that students' faced in the reading process by 

supporting them to create and improve their background knowledge towards the text using 

digital story in pre-reading activities in teaching Turkish as a foreign language. It was 

designed and conducted as an action research based on the pragmatic paradigm. The action 

process of the research lasted 14 weeks with 19 participants at A2-B1 course levels, and 8 

digital stories created by the researcher were used in this process. Documents, observations, 

interviews, voice recordings and research logs were used as data collection tools in the study. 

The data which were obtained from different sources were examined and interpreted using 

inductive and deductive analyzes. As a result of the research, it has been seen that digital 

stories provide students a perspective and background knowledge towards the text. It has also 

been found that digital stories catch students' interest and attention to the text, create a rich 

learning environment and make the context easier to remember. The use of digital story as a 

material in pre-reading activities has been found to provide both cognitive and affective 

advantages to students for the construction of background information. 

 
 

464588  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kalıp sözlerin 

kullanımına yönelik etkinlik örneklerinin başarı üzerindeki 

etkileri / The effects of formulaic expression activities on the 

success of Turkish as a foreign language learners 

Yazar:YASEMİN ERTÜRK ŞENDEN 
Danışman: DOÇ. DR. FATİH YILMAZ 
Yer Bilgisi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
220 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk5ol585q2Cg6YXNkLhC6ccLU2VvuF-Z8QzZiCPDpvO1Q
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpfxs-QjyRsXb8rGh2aN2tykQFnrBWGmCDV3m4Q8BdvLb


 220 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Akademik başarı = Academic achievement ; Dil öğretimi 

= Language teaching ; Etkinlik = Efficiency ; Kalıp sözler = 
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education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil = 

Foreign language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  
 

Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımı önemli bir yere sahiptir. Dünyada tercih edilen 

yabancı diller arasında son yıllarda daha çok öne çıkan yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

da kültür aktarımının katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda dil ve kültür arasındaki 

ilişkiyi belirginleştiren en temel bağlardan birini kalıp sözler oluşturmaktadır. Türk 

toplumunun kültürüne ışık tutan ve kültürü nesiller arasında konuşturan, günlük yaşam 

alanlarında yazılı ve sözlü iletişim dilini düzenleyen, dilimizde sıklıkla karşılaşılan, 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini kolaylaştırarak bireylere iletişimsel ve kültürel 

yeterlik kazandıran kalıp sözlerin temel alındığı bu çalışma ortaya konmuştur. Bu çalışmada 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek kalıp sözlerin tespit edilmesinde 

bir ölçüt oluşturması açısından örneklem olarak seçilen Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından 2014 yılında yayımlanan Yabancılar 

İçin Türkçe Öğretim Seti ders kitaplarını kalıp söz varlığı bakımından değerlendirmek ve bu 

kalıp sözlerden hareketle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere etkinlik 

önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ders 

kitaplarındaki kalıp söz öğretimi etkinliklerinin öğrencilerin kalıp sözleri öğrenmesindeki 

etkililiğini ölçmek de çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 

çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın nitel 

araştırma yöntemine göre yürütülen kısmında örneklem olarak seçilen ders kitaplarındaki 

kalıp söz varlığı doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler abecesel 

sıralama ile tablolaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda örneklemi oluşturan ders kitapları 

arasında kalıp söz varlığı bakımından farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Buna göre 

Yabancılar İçin Türkçe A1 (Temel Düzey) kalıp söz varlığı ve kalıp söz etkinlikleri 

yönünden en zengin ders kitabıdır. Örneklemi oluşturan ders kitaplarında tespit edilen bu 

kalıp sözlerden hareketle araştırmacı tarafından Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde 

tanımlanan öğrenme düzeyleri ve dil yeterlik ölçütleri temel alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve 

C2 dil düzeylerine uygun şekilde betimsel araştırmalarda kullanılan tarama yöntemi 

kullanılarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere 30 özgün etkinlik 

önerisi tasarlanmıştır. Çalışmanın deneysel yönteme göre yürütülen kısmında ise örneklemi 

oluşturan ders kitaplarındaki kalıp söz öğretimi etkinliklerinin etkililiğini tespit etmek 

amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi Nisan ayında 19 Mayıs Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya TÖMER'de öğrenim gören 148 öğrenciden gönüllülük esasına göre A2 düzeyinde 

5 öğrenci deney ve 5 öğrenci kontrol grubu, B1 düzeyinde 5 öğrenci deney ve 5 öğrenci 

kontrol grubu ve C1 düzeyinde 13 öğrenci deney ve 15 öğrenci kontrol grubu olmak üzere 

toplam 48 öğrencinin katılımıyla uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kontrol gruplarına 

örneklemi oluşturan ders kitaplarından araştırmacının belirlediği kalıp söz öğretimi 

etkinlikleri, deney gruplarına ise araştırmacı tarafından geliştirilen kalıp söz öğretimi 

etkinlikleri uygulanmıştır. Çalışma 12 ders saati etkinlik uygulamaları ve 1 ders saati sontest 

uygulaması olmak üzere toplam 13 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gerçek 

deneme modellerinden sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Deney ve kontrol 

gruplarına uygulanan kalıp söz öğretimi etkinliklerine yönelik hazırlanan "Akademik Başarı 
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Testi" etkinlik uygulamalarından sonra tüm gruplara sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde SPSS 18.0 programından yararlanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının akademik 

başarı testlerinin puanları arasında herhangi bir anlamlı farklılık bulunup bulunmadığı ise 

bağımsız örneklem t-testi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, 

araştırmacı tarafından geliştirilen kalıp söz öğretimi etkinliklerinin uygulandığı temel ve ileri 

düzey deney grubu öğrencileri ile ders kitaplarındaki kalıp söz öğretimi etkinliklerinin 

uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin Akademik Başarı Testi puanları arasında anlamlı 

derecede bir farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Orta düzey deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilerin Akademik Başarı Testi puanları arasında ise anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmadığı anlaşılmıştır (p>.05). Bu çalışma sonuçlarından hareketle temel ve ileri düzey 

deney gruplarına uygulanan öğretimi etkinliklerinin örneklemi oluşturan ders kitaplarındaki 

kalıp söz öğretimi etkinliklerine göre kalıp söz öğretimi bakımından daha anlamlı öğrenmeler 

sağladığı ifade edilebilir. Ayrıca çalışma kapsamında tasarlanan kalıp söz öğretimi 

etkinliklerinin, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yapılacak olan çalışmalara 

katkı sağlayacağı ve kalıp sözlerin öğretimi sürecini kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kalıp Sözler,Kültür Aktarımı, 

Etkinlik.  
 

In this study, the goal has been to assess the Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (Turkish 

Teaching Set for Foreigners) textbooks published by the Gazi University Turkish Language 

Learning Research and Application Centre (TÖMER), selected as the sample for setting 

criteria for identification of formulaic expressions that may be used in teaching of Turkish as 

a foreign language, in terms of their content of formulaic expressions and based on these 

formulaic expressions, to develop suggestions of activities to be used at teaching of Turkish 

as a foreign language. Furthermore, another goal of this study is to measure activity of 

formulaic expression activities found in Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti textbooks in 

terms of their impact on students' learning of formulaic expressions. In consideration of these 

goals, qualitative and quantitative methods of research were jointly used. In the part of the 

study that was conducted according to the qualitative method of research, vocabulary of 

formulaic expressions found in the textbooks selected as the sample was assessed according 

to document research methodology. Data achieved were tabulated with an alphabetical 

sequence. Consequent to the application, it was identified that the textbooks constituting the 

sample of the study showed variances among their vocabularies of formulaic expressions. In 

these terms, the textbook Yabancılar İçin Türkçe A1 (Temel Düzey) is the most affluent 

textbook in vocabulary and activities of formulaic expressions. Based on these formulaic 

expressions identified in the textbooks constituting the sample, the researcher applied the 

scanning method used in descriptive studies in accord with language levels A1, A2, B1, B2, 

C1 and C2 based on learning levels and language competency criteria designated in the 

Common European Framework of Reference for Languages and designed suggestion of 30 

unique activities to be used at teaching of Turkish as a foreign language. On the other hand, 

in the part of the study where the quantitative method of research was applied, in order to 

identify efficiency of activities used for teaching of formulaic expressions in the textbooks 

constituting the sample, a study was conducted at the 19 Mayıs University Turkish Language 

Learning Research and Application Centre (TÖMER) during the Spring term of 2014-2015 

academic year. Of 148 students trained at TÖMER, on level A2, 5 student experiment and 5 

student control groups, on B1 level, 5 student experiment and 5 student control groups and on 

C1 level, 13 student experiment and 15 student control groups were created with participation 

of 48 students on a voluntary basis. Control groups were subjected to activities used for 

teaching of formulaic expressions in the textbooks constituting the sample, whereas 

experiment groups were subjected to formulaic expression teaching activities developed by 
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the researcher. Including 12 periods of activity applications and 1 period of final test 

application, the study was completed in 13 periods. At the study, final test control group 

model of true experimental models was applied. 'Academic Achievement Test' designed in 

view of the formulaic expression activities applied to experiment and control groups was 

applied to all groups after completion of activities as a final test. SPSS 18.0 application was 

utilised at analysis of data. On the other hand, independent sample t-test was used to assess 

whether any significant variance exists between academic achievement test scores of 

experiment and control groups. Based on the analysis results, a variance of significant degree 

was found between Academic Achievement Test scores achieved by basic and advanced level 

experiment group students that were subjected to formulaic expression teaching activities 

developed by the researcher and the control group students subjected to activities used for 

teaching of formulaic expressions in the textbooks constituting the sample (p<.05). It was 

established that no significant variance did exist between Academic Achievement Test scores 

achieved by mid-level experiment group students and the control group students (p>.05). 

Based on results of this study, it can be argued that formulaic expression teaching activities 

applied to basic and advanced level experiment group students provide more activity modes 

of learning of formulaic expressions than activities used for teaching of formulaic expressions 

in the textbooks constituting the sample. Furthermore, the researcher holds the view that 

formulaic expression teaching activities designed under the study may contribute in future 

studies in the field of teaching Turkish as a foreign language and facilitate the process of 

learning of formulaic expressions. Keywords: Teaching of Turkish as a Foreign Language, 

Formulaic Expressions, Cultural Transmission, and Activity. 
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Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere bir materyal 

geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan materyal, temalara uygun olarak 

bestelenen sekiz adet özgün şarkıdır. Bu şarkılarda A1 ve A2 dil seviyelerine göre belirlenen 

çeşitli dil bilgisi konuları, dil becerileri ve temel söz varlığına (gündelik dilde kullanılan kalıp 

ifadeler gibi) yer verilmiştir. Ayrıca her şarkıda belirli temalar işlenmiştir. Tüm bu temalar 

belirlenirken AOÖÇ'deki yeterliklerden yararlanılmıştır. Bestelenen şarkılarda tekrar eden 

ifadeler öğrencilerin öğrenmeleri için amaçlanan kelimeler ve kelime kalıplarından 

oluşmaktadır. Geliştirilen materyallerde kullanılan cümleler ve kelimeler öğrencilerin 

öğrendiklerini pekiştirmesi, konuların daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması için etkinliklerle 

zenginleştirilerek şarkıların anlaşılma durumu yapılan uygulamalarla sorgulanmıştır. Bu 

nedenle çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. İlgili doküman incelemesinin yapılmış 

olmasından dolayı nitel araştırma, araştırmanın Bilkent Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenciler 
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üzerinde uygulanmış olmasından dolayı da deneysel yöntem olarak belirlenmiştir. Çalışma 

uygulanırken öğrenciler üzerinde yapılan gözlemler ve öğrencilerin yaptıkları etkinliklerden 

elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla 

bestelenen şarkıların ders materyali olarak kullanılmasının öğrencilerin ders motivasyonunu 

yüksek tuttuğu, tekrar eden kelimelerin akılda kalıcılığı olumlu olarak etkilediği, şarkılarda 

amaçlı olarak kullanılan dil bilgisi konularını öğrenmelerini kolaylaştırdığı, öğrencilerin 

derse aktif olarak katılabildiği ve dersi daha eğlenceli bulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, şarkı, materyal çalışması, dil öğretim 

düzeyleri.  
 

In this study, a material development study was carried out for teaching Turkish as a foreign 

language. The material prepared for this purpose is eight original songs composed according 

to the theme. In these songs, various linguistic knowledge, language skills, and basic 

vocabulary (such as expressions used on everyday occasions), which are determined 

according to the language levels A1 and A2, are included. In addition, certain themes are 

processed in each song. All of these themes were used while the qualifications in the 

European Language Common Framework Program were utilized. Repetitive expressions in 

composing songs consist of words and word patterns intended for students' learning. Cues 

and words used in the developed materials were enriched by activities in order to reinforce 

the learning of the students and to make the subjects more understandable and memorable, 

and the understanding of the songs was questioned with the applications. For this reason, 

mixed method is used in study. Qualitative research has also been determined as an 

experimental method because the research was applied to foreign students at Bilkent 

University because the related document was examined. The use of the songs that are 

designed to teach Turkish to foreign students as lesson materials when the study is conducted 

and the results obtained from the activities performed by the students are assessed when the 

study is conducted, the students are more motivated, the repetitive words positively affect the 

reminiscence, the learning of the language information subjects used for the songs is 

facilitated, Students are able to actively participate in the lesson and find the lesson more 

enjoyable. 
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Sufficiency ; Öğretim = Teaching ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  
 

Bu araştırma, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin, 

sosyokültürel uyumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda 

araştırmada, katılımcı öğrencilerin sosyokültürel uyum seviyeleri; yaş, Türkiye'de bulunma 

süreleri, cinsiyetleri ve Türkiye'yi tercih nedenlerine göre de incelenmiştir. Araştırmanın 

evrenini, 92'si A, 96'sı B1, 17'si B2 düzeyinde olmak üzere Gazi Üniversitesi TÖMER'de 

Türkçe eğitimi alan 205 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Ward ve Kennedy 

(1999) tarafından geliştirilen sosyokültürel uyum ölçeği kullanarak toplanmıştır. Ölçeğin 

kullanım izni araştırmacılardan email yoluyla alınmıştır. Uygulanan sosyokültürel uyum 

ölçeği 20 maddeden oluşan 5'li likert tip bir ölçektir. Ölçek açımlayıcı faktör analizine tabi 

tutulmuş, Ölçeğin 20 maddesi faktör sayısı iki olacak biçimde temel bileşenlerine ayrılmıştır. 

Temel bileşenler; kültürel empati ve kişisel çabalardır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, 

öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin, sosyokültürel uyumlarına olumlu bir etkisi vardır. 

Araştırmada, B2 seviyesindeki öğrencilerin sosyokültürel uyumlarının, ölçeğin her iki 

faktöründe ve toplam puanında, hem B1 hem de A seviyesindeki öğrencilere göre daha iyi 

olduğu görülmüştür. B1 ve A seviyesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Katılımcı öğrencilerin yaş ve Türkiye'de kalma süreleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulanamadığı gibi, öğrencilerin yaşları ve Türkiye'de bulunma süreleri ile sosyokültürel 

uyumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ve 

sosyokültürel uyumları arasındaki ilişki incelendiğinde ise uluslararası kız öğrencilerin, 

ölçeğin ikinci faktöründe ve toplamında aldıkları puanların, erkek öğrencilere göre daha fazla 

olduğu görülmüştür. Çıkan sonuca göre katılımcı kız öğrencilerin sosyokültürel uyumları 

erkek öğrencilere göre daha iyidir. Araştırmada, öğrencilerin Türkiye'yi tercih sebeplerinin 1. 

sırasında kendi ilgi ve istekleri ile Türkiye'de eğitim almak için olduğu görülmüş, bunu 

Türkiye'deki bursların cazipliği ve diğer sebepler takip etmiştir. Öğrencilerin Türkiye'yi 

tercih sebepleri ile sosyokültürel uyumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlar yorumlanmış, Türkiye'de bulunan uluslararası 

öğrencilerin sosyokültürel uyumlarının artması için yapılması gerekenler önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Sosyokültürel Uyum, Dil Yeterlilik,Kültürel Şok  
 

This research was conducted with the aim of investigating the effect of Turkish language 

proficiency on the sociocultural adaptation of international students studying in Turkey. The 

research also investigated the sociocultural adaptation of students in relation to age, length of 

stay in Turkey, gender, and reasons for studying in Turkey. The scope of this study covers 

205 students studying Turkish at Gazi University TOMER. Of the students surveyed, 92 of 

them were enrolled in A1-level classes, 96 of them were in B1-level classes, and 17 of them 

were in B2-level classes. The data were collected using a sociocultural adaptation scale that 

was developed by Ward and Kennedy in 1991. Permission to use the scale was obtained from 

the writers via e-mail. The sociocultural adaptation scale is a Likert-type scale, consisting of 

20 items. Exploratory factor analysis was performed on the scale and yielded two distinct 

factors: cultural empathy and individual efforts. According to the results gathered from the 

study, students' language proficiency has a positive effect on their sociocultural adaptation. In 

the study, it was found that the sociocultural adaptation of B2-level students is better than B1- 

and A2-level students in terms of both factors and the scale's total point value. A significant 

difference between B1- and A-level students was not identified. A significant connection was 

not identified between the students' length of stay in Turkey and their age. Furthermore, no 

connection was detected between the sociocultural adaptation of students and their age and 

length of stay in Turkey. When the connection between the students' gender and their 

sociocultural adaptation was examined, female students were found to have scored higher in 
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the second factor and in the total point value of the scale. According to this data, female 

international students have achieved better sociocultural adaptation than male international 

students in Turkey. In the research, it was found that the students' primary reasons for 

studying in Turkey were "their own interest" and "to receive an education in Turkey." These 

were followed by appealing scholarship opportunities in Turkey and other reasons. No 

meaningful connection was found between students' preference for Turkey and their 

sociocultural adaptation. The data gathered from the study were interpreted and the necessary 

suggestions to improve students' sociocultural adaptation were outlined. Keywords: 

International Students, Sociocultural Adaptation, Language Proficiency, Cultural Shock 
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Öncelikle tezin konusu doğrultusunda; dil aileleri, sınıflandırmaları-özellikleri, ana diller, 

"Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi" ve YDTÖ'de yazma becerisi ile ilgili kaynak 

taraması yapılmıştır. Akademik çalışmalar incelenmiş ve teorik çerçeve oluşturulmuştur. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, Gazi TÖMER'de yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenme 

programlarında, 2014-2015 ve 2015-2016 dönemlerinde, tez sahibi olarak araştırmacının 

kendisi iki ayrı grubun "Yazma" derslerini vermiştir. Ayrıca 2014-2015 dönemlerinde 

araştırmacı; kendi yazma dersi verdiği gruba ek olarak, diğer grupların derslerini Okutmanları 

ile istişare halinde takip etmiş, öğretim süreçlerini gözlemlemiş ve sınav hazırlama 

süreçlerine dâhil olmuştur. 2014-2015 döneminde, farklı ana diller ve dil ailelerinden yabancı 

öğrencilerin yazma becerisi derslerindeki bütün kurlara ait toplam 1020 sınav evrakı, 

TÖMER yönetiminden izin alınarak önce "İçerik inceleme" yöntemiyle sonra belirlenen altı 

ölçüt doğrultusunda incelenmiştir. Sınav evrakları verilerinin değerlendirme sonuçlarıyla 

birlikte, her bir öğrencinin tespit edilen ana dili, kök ve yapı bakımdan dil ailesi, SPSS 

programına girilmiş, analizleri yapılarak, analiz sonuçlarına göre oluşturulan tablolar 

yorumlanmıştır. Sonuç ve tartışmalar bölümünde, analiz ve inceleme sonuçlarına göre genel 

değerlendirme, yorum ve öneriler bulunmaktadır. Araştırmacının; yazma derslerine öğretici 

olarak kendisinin de katılması, diğer grupların yazma derslerini takip etmesi, sınav 

süreçlerinde etkin olması ve örneklemi oluşturan deneklerin, çok fazla farklı ana dil ile dil 
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ailesine mensup olması çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini yükseltmiştir. Yapılan bütün 

bu çalışmaların amacı, "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimine" ve özellikle YDTÖ'de 

yazma becerisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.  
 

At the outset, according to the subject of the thesis; literature scanning was made about 

languages families, features and clasifications, mother tongues, teaching Turkish for 

foreigners and writing skills in the teaching of Turkish as a foreign language. The academic 

works has been examined and a theoretical framework has been established. In the direction 

of purpose of study At Gazi University TOMER, in the Turkish learning programs of foreign 

students, in the period between 2014 and 2015 and between 2015 and 2016, as the author of 

the thesis, the researcher himself gave two different groups "Writing" lessons. In addition to 

given by the researcher a writing lesson, in consultation with lecturers of other courses 

groups, courses of other groups were followed, instructional processes were observed and it 

was included in the exam preparation process. In the periods 2014-2015, with the permission 

of the TÖMER administration, for all courses a total of 1020 exam papers in "Writing Skills 

Courses" of foreign students belonging to different native languages and different language 

families were first examined by the "Content review" method and then examined in the 

direction of the six criteria. Along with the evaluation results of the exam documents, each 

student's identified native language and language family in terms of root and structure, 

entered into the SPSS program and analyzed and the tables created according to the analysis 

results were interpreted. In the conclusions and discussions senction, according to analysis 

and examination results, there are general evaluation, comments and suggestions. That the 

researcher as a tutor were enter writting lessons, followed the writing lessons of other 

groups,were being active in the examination process and sample forming subjects that they 

were have different native languages and languages family have increased the validity and 

reliability of the study. The aim of all these studies is to contribute in the YDTÖ and 

especially to the development of writing skills in "Teaching Turkish as a Foreign Language". 
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Duygular bireyin hayatının ayrılmaz parçasını oluşturan içsel rehberlerdir. Dil iç dünyamızı 

dışarıya yansıtan temel aracımızdır. Her dilde bireylerin öznel yaşantısını oluşturan 

duygularını aktarabileceği duygu ifadeleri vardır. Bu araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen orta (B1-B2) seviyedeki öğrencilerin duygu durumu bildiren ifadeleri öğrenme 

düzeyini tespit etmek ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yararlanılan bazı öğretim 

setlerinde duygu durumu bildiren ifadelerin kullanım sıklığını incelemek amaçlanmıştır. Bu 
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doğrultuda çalışmada nicel ve nitel araştırma deseninin birlikte kullanıldığı karma desen 

oluşturulmuştur. Araştırmada öğrencilerin duygu durumu ifadeleri öğrenme düzeyini tespit 

etmek amacıyla boşluk doldurma, diyaloglu metin ve görsel metin soru tiplerinden oluşan 

çoktan seçmeli bir başarı testi geliştirilmiştir. Başarı testi Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim 

Araştırma ve Uygulama Merkezinde [TÖMER] öğrenim gören B1-B2 düzeyindeki 82 

öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonunda B2 seviyesindeki öğrencilerin genel başarı 

düzeyinin B1 seviyesindeki öğrencilerin başarı düzeyinden daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca Yedi İklim Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe, İstanbul Yabancılar 

İçin Türkçe ve Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe öğretim setlerinin incelenmesi 

neticesinde en fazla yer verilen duygu durumlarının sırasıyla üzüntü, beğeni ve mutluluk 

olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada duygu durumunu bildiren dil araçlarının (ünlem, 

atasözleri, ikilemeler, deyimler, birleşikler ve kalıp sözler) yeterli düzeyde öğrenilmesinin 

yabancı uyruklu öğrencilerin iletişimsel ve kültürel yeterliğini geliştireceği düşünülmüştür. 

Aynı zamanda duygu bildiriminde dilimizin zenginliğini yansıtan bu yapılara ders 

kitaplarında daha fazla yer verilmesi ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kültürel 

içerikli bu yapılardan mutlaka yararlanılması gerektiği belirtilmiştir.  
 

Emotions are internal guides forming the inseparable part of an individual's life. Language is 

the tool that reflects our inner world to outside. In every language there are expressions of 

emotion that can convey the feelings that constitute the subjective life of the individual. In 

this study, it was aimed to determine the perception level of the emotional state of the 

students who are learning Turkish as a foreign language (B1-B2) and to examine the 

frequency of expressing used for emotional state in some teaching as a foreign sets. In this 

direction, a mixed pattern of quantitative and qualitative research design was formed (crated). 

A multiple-choice achievement test consisting of space filling, dialogue text and visual text 

question types was developed to determine the level of learning of students' emotional state 

expressions in the study. The achievement test 82 students in B1-B2 level studying at Gazi 

University Turkish Learning Research and Application Center [TÖMER] have been applied. 

As a result of the research, it was determined that the general achievement level of the 

students at the B2 level was higher than the achievement level of the B1 level students. Also 

by using the Yedi İklim Turkish, Yeni Hitit Turkish Textbook For Foreigners, Istanbul 

Turkish Textbook For Foreigners and Gazi University Turkish Language For Foreigners sets, 

established that the most frequently used emotions in order of sadness, appreciation and 

happiness. It is thought that using language tools (exclamation, proverbs, reduplications, 

idioms, associations and phrases) that informs the emotional state in the research will 

improve the communicative and cultural competence of foreign students. At the same time, it 

is emphasized that these structured textbooks that reflect the richness of our language are 

given more space and that these structures must be utilized in teaching Turkish as a foreign 

language. 
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Language teaching ; Metin = Text ; Türkçe = Turkish 

; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Yabancı 

uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; 

Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = 

Teaching methods  
 

Dil, iletişim kurabilmek ve sosyal hayata uyum sağlayabilmek açısından gündelik hayatın 

önemli bir parçasıdır. Dil öğreniminin gerçekleşmesinin dile bir boyutu da bir yapılandırma 

sürecinden oluşan okuma becerisi ile iletişimsel bir boyut taşıyan metinler sayesindedir. 

Okuma edimi ve okuma becerileri ile yaklaşıldığında metinlerden faydalanma özelliği 

artabilmektedir. Dil öğretiminin hedefe yönelik olarak anlamlı bir şekilde gerçekleşmesi ve 

yabancı dil öğrenenlerin mümkün olduğunca gündelik yaşam koşullarına uyum sağlanması 

için dil düzeyleri de göz önüne alınarak ders kitaplarında çeşitli tür ve kapsamlarda metinlere 

yer verimi önem taşımaktadır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde de belirtildiği 

gibi iletişimin sağlanması için öğrenenleri günlük hayatın akışı içerisinde rastlayabilecekleri 

türden durumları içeren metinlerle karşılaştırmak daha doğru olur. Buna göre, bir dilin 

öğretiminde en uygun ve en doğru metnin seçilmesi çok önemlidir. Ders kitaplarının 

metinlere ne derece yer verdiği ve hangi metinleri tercih ettiği bu noktada önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 

ders kitaplarını ve içlerinde yer alan metinleri inceleyerek ne tür metinlerin hangi sıklıkla 

kullanıldığını yabancı dil öğretimi açısından değerlendirmektir. Bu amaca uygun olarak, 

'Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Metin Seçimi' adlı bu çalışmada, 'İstanbul 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları', 'Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları', 

'İzmir Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları' ve 'Gazi Üniversitesi Tömer Türkçe Ders 

Kitapları'ndaki metin seçimleri üzerinde durulmuştur. Böylelikle ders kitaplarının ne tür 

metinlere yer verdiği ortaya konmuş, metinler ve metin türleri incelenmiş ve sınıflandırma 

yapılmıştır. Anahtar sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, okuma, ders kitapları, 

metin, metin seçimi  
 

Language is an important part of everyday life in terms of communicating and adapting to 

social life. One dimension of the language learning's realization is the texts that have a 

communicative dimension with a reading process consisting of a structuring process. When it 

comes to reading and reading skills, the ability to take advantage of texts can be enhanced. It 

is important for textbooks to include texts in various types and contexts, taking into account 

the language levels in order for language teaching to be meaningful towards the target and for 

adapting foreign language learners as much as possible to their daily living conditions. As 

mentioned in Common European Framework of Reference for Languages, it is more 

appropriate to compare learners with texts that contain genuine situations that a learner may 

come across during the course if daily life in order to ensure native communication. 

Accordingly, it is very important to choose the most proper and accurate text in a teaching 

language. The extent of importance which textbooks place texts and which texts they prefer is 

gaining tractiom at this point. The aim of this study is to examine the textbooks used in 

teaching Turkish as a foreign language and texts in them and to evaluate which alternatives of 

text are used most frequently in terms of foreign languages teaching. In this study, 'İstanbul 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları', 'Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları', 

'İzmir Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları' and 'Gazi Üniversitesi Tömer Türkçe Ders 

Kitapları have been emphasized. Thus, text and text types were examined and classifications 

were made. Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, reading, textbooks, text, text 

selection 
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Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde "kalıp ifadelerin ve kısa filmlerin" 

öğrenci başarısına etkisinden yola çıkılmıştır. ADP'de B orta seviyede yer alan duygu 

durumlarıyla ilgili kalıp ifadelerin öğretimi amaçlanmış ve çalışmanın problemleri 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma deseninin birlikte 

kullanıldığı karma desen oluşturulmuştur. Kalıp ifadeler ve kısa filmler hakkında konu alan 

uzmanlarından, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerden alınan görüşler, araştırmanın nitel 

boyutunu; öğrencilere uygulanan başarı testleriyle öğrencilerdeki değişimin incelenmesi de 

araştırmanın nicel boyutunu oluşturmaktadır. Araştırmada, duygu durumlarının tespitinin 

ardından bu duygu durumlarıyla ilgili kalıp ifadeler hakkında uzman görüş anketi 

uygulanmış, bu duygulara ait kalıp ifadelerin sınıflandırılması yapılmıştır. Belirlenen kalıp 

ifadelerin yer aldığı 18 kısa film senaryosu yazılmış, Gazi İletişim Fakültesi Stüdyosunda 

filmlerin çekimi gerçekleştirilmiştir. Gazi TÖMER'de öğrenci olan 40 kişilik deney grubuna 

kısa filmler izletilmiş, 40 kişilik kontrol grubunda da filmler izletilmeden kalıp ifadelerin 

öğretimi sağlanmıştır. Her iki gruba da uygulanan ön-test ve son-testler neticesinde kalıp 

ifadelerin öğretiminde kısa filmler kullanmanın öğrenci başarısını daha çok arttırdığı tespit 

edilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere kısa filmler ve kalıp ifadeler hakkında uygulanan 

anket neticesinde yabancı dil öğrenen öğrencilerin iletişimde kalıp ifadelere ihtiyaç 

duydukları, dil öğretiminde bu kalıpların öğretimine daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucu 

elde edilmiştir. Ayrıca öğrenciler hem görsel hem de işitsel bir materyal olan kısa filmlerin 

dil öğretiminde kendilerine yardımcı olduğunu, bütün dil becerilerine (dinleme, okuma, 

konuşma, yazma) katkı sağladığını belirtmişlerdir. Öğrenciler, özellikle kelimelerin 

telaffuzunu ve kalıp ifadeleri hangi durumda nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini 

vurgulamışlardır. Kontrol grubundaki öğrenciler de kalıp ifadelerin, iletişimde kolaylık 

sağladığını ve dil öğretiminde kalıp ifadelere mutlaka yer verilmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Kısa filmleri öğrencilere uygulayan uzmanlar; kısa filmlerin dört dil becerisi için 

faydalı, eğlenceli ve dikkat çekici bir ders materyali olduğunun, Türkçenin öğretiminde bu 

tarz materyallerin yeterli sayıda olmadığının altını çizmişlerdir. Kalıp ifadelerin yer aldığı 

kısa filmlerle kültüre hâkimiyet sağlandığını ve somut dönütler aldıklarını belirtmişleridir. 

Kısa filmleri izleyen öğrenci grubundan ve uygulayan uzmanlardan, filmlerde yer almasını 

istedikleri konular, çalışmamızdaki kısa filmlerde yer alan eksiklikler hakkında görüşler 

alınmış bu görüşler de çalışmamızın sonuç ve tartışmalar bölümünde değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak araştırmamızda kısa filmlerin bir ders materyali olarak başarılı sonuçlar verdiği, 

kalıp ifadelerin dil öğretiminde öğrencilere kolaylık sağlayan kültürel bir öge olduğu tespit 

edilmiş ve bu iki unsurun dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğine dair önerilerde 

bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Kısa film, Duygu durum, Kalıp ifade.  
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In this research the starting point is the effect of cliche words and short films on the success 

of the students in teaching intermediate degree cliche words related to mental states of 

emotion is aimed and the problems of the study are identified. Because of this, combined 

figure, which includes both qualitative and quantative investigation figures, is formed within 

the research. While opinions taken from specialists who study on cliche words and short 

films and opinions of the students both in test and control groups are forming the qualitative 

dimension of the research; investigation of the changes in the students by the way of success 

tests forms the quantitative dimension. After the determination of mental states of emotion, a 

survey about cliche words related to those mental states of emotion is applied on specialists 

and classification of cliche words belonging to those emotions is made. 18 short films 

scenarios which involves determined cliche words are written, and the films are shot in Gazi 

Communication Faculty studies. Test group that consist of 40 students of Gazi TÖMER are 

made to watch the short films, and cliche words are taught to the control group of 40 

individuals without watching those films. As a result of the fore-test and fınal test which are 

practiced on both groups, it is determined that usage of short films in the education of clich 

words ıncreases students' success more and more. As a consequence of the survey about short 

fılms and cliche word that is applied on the students in the test group, it s understood that 

students who learn a foreign language need cliche words ın communications and more 

emphasis on teaching those cliche words is needed. Moreover students poınt out that short 

films both visual and auditory materials help themselves in language education, and they are 

useful for all their language skills such as listening, reading, speaking and writing. The 

students especially emphasize that they learnt the pronunciation of the words and how and 

where to use the cliche words. The students in the control group express that cliche words 

make it easier to communicate and cliche words must certainly be used in language teaching. 

Specialists who apply short films on students underline that short films are useful, joyful and 

attractive course materials for four language skills and there aren't enough number of those 

kind of materials in the education of Turkish language. They also point out that dominance on 

the culture is obtained with the help of the short films, which contains cliché words, and 

concrete results are acquired. Opinions of the students group who have watch the short films 

and of the applying specialists about the subjects they want to see in the films and about to 

deficiencies in our fılms are asked. Those opınıons are evaluated in the conclusion and 

discussions parts of our study.As a result of our research, it is determıned that successful 

results are taken by the usage of short films as course materials; cliche words are cultural 

elements which provides and ease for the students in language education and some 

suggestions on how to use these two components in language teachings are proposed in our 

research. ey words : Short film, Mental states of emotions, Cliche words. 
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Dil öğretimi üzerine yapılan birçok çalışmada yazma becerisinin diğer dil becerilerine oranla 

daha geç gelişen, uygulama ve geliştirme çalışmaları sırasında gerek öğretmenler gerek 

öğrenciler tarafından en çok zorlanılan beceri konumunda olduğu dile getirilmiştir. Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretimi alanında bugüne kadar yapılan akademik çalışmalara, öğrencilerle 

gerçekleştirilen görüşmelere, alanda çalışanların gözlem ve deneyimlerine bakıldığında da 

söz konusu alanda yazma becerisinin geliştirilmesinde ciddî sorunlar yaşandığı 

görülmektedir. Öte yandan, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (DİAOÖÇ) 

metninde, B2 ve C1 seviyesindeki öğrencilerin anlatmak istediklerini ayrıntılı olarak dile 

getirebildikleri yapılandırılmış metinler yazabilecekleri ifade edilmektedir. Bunun başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmesi; fikirlerin birbirleriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük ve uyum 

içerisinde sunulması için metinsellik ölçütlerinden yararlanılması gerektiği bilinmektedir. Bu 

bağlamda, araştırmada öncelikle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen C1 seviyesindeki 

öğrencilerin bilgilendirici türdeki yazılarında bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeyleri 

incelenmiştir. Bunun yanı sıra Batı'da paragraf ve metin (essay) yazma öğretiminde 

kullanılan ve "paragraf organize etme aracı" olarak nitelendirilen "hamburger" paragrafı ile 

süreç temelli yaklaşım çerçevesinde paragraf yazma etkinlikleri hazırlanmış ve 6 haftalık 

süreyle deney grubuna uygulanmıştır. Yapılan öntest-sontest uygulamalarıyla da söz konusu 

paragraf yazma etkinliklerinin, öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeyleri 

üzerinde etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada metinsellik 

ölçütlerinden tutarlılığa da kısmen değinilmiştir. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) 

öğrenim gören C1 seviyesindeki 23 öğrencinin örneklem olarak alındığı araştırmada tek grup 

öntest-sontest yöntemini içeren deneysel model kullanılmıştır. Öntest ve sontest 

uygulamalarında öğrenciler tarafından oluşturulan yazılar "Bağdaşıklık ve Tutarlılık Ölçme 

Aracı" esas alınarak puanlanmış; öğrencilerin bağdaşıklık unsurlarını kullanma düzeylerine 

ilişkin öntest ve sontest puanları, SPSS 21 paket programında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

uygulanarak karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin öntest ve 

sontest uygulamalarında bağdaşıklık araçlarını kullanma düzeylerinin, çoğunlukla zayıf 

olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanma düzey 

ortalamalarının önteste göre sontestte daha yüksek olduğu ancak bazı bağdaşıklık araçlarının 

kullanım ortalamalarının yükselmesine rağmen kullanım düzeylerinde bir değişim olmadığı 

tespit edilmiştir.  
 

In most of the researches on language teaching, it is expressed that the writing skill is 

developed later when compared with the other language skills and that writing is the most 

difficult skill for both teachers and learners during practice and development. When 

considered the academic researches on teaching Turkish as a foreign language, conversations 

with learners, observations and experiences of the people in this field of study, it seems that 

there are serious problems about improving writing skills. On the other hand, it is explained 

in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) that learners of 

level B2 and C1 are able to write constructed texts in detail about what they want to say. In 

order to achieve this, it is clear the necessity of using textuality criteria to present ideas in a 

unity and harmony by associating with each other. In this regard, it is primarily examined the 

level C1 students' using cohesion devices in informative texts. It is also prepared paragraph 

writing activities in accordance with process-based writing approach and paragraph 

hamburger which are used in teaching to write essay or paragraph and described as paragraph 

organizer in the west. These activities are applied on the experimental group for six weeks. In 
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the light of pretest and posttest results, it is aimed to determine whether these paragraph 

writing activities have an effect on learners' level of using cohesion devices or not. It is partly 

mentioned coherence as a textuality criteria. The research has been implemented on 23 

students at the level C1 in Abant Izzet Baysal University Turkish Language Teaching 

Application and Research Center (TOMER) in 2014-2015 academic year. The one group 

pretest-posttest experimental method is used. In the pretest-posttest applications, students' 

writings are scored on the base of cohesion and coherence scale and these pretest and posttest 

scores about level of using cohesion devices are compared in SPSS 21 packet program with 

Wilcoxon signed-rank test. In consequence of the research, it seems that students' level of 

using cohesion devices in pretest and posttest is mostly insufficient. Additionally, it is 

determined that the averages of the level of using cohesion devices in posttest are higher than 

in pretest. However, it is stated that there is no change in the levels of using cohesion devices 

in spite of increasing in the averages. 
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Değer, bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, dini, estetik, siyasi ve bilimsel 

değerlerini içine alan her türlü maddi-manevi ögelerin bütününe denir. Ülkelerin toplumsal ve 

sosyal yaşamlarında önemli yer tutan değerlerin kurum veya birey düzeyinde benimsenmesi 

ve yeni kuşaklara aktarılarak yaşatılmasında eğitim sisteminin rolü büyüktür. Çocuk ve 

gençlere değerlerin okullarda öğretilmesi sağlıklı bir toplumun oluşturulması açısından son 

derece önemlidir. Tüm dünyada sıklıkla yaşanan sosyal huzur ve güven iklimini bozan ve 

toplum vicdanını rahatsız eden olaylar, değerler eğitiminin önemini gün yüzüne çıkarmıştır. 

Bundan hareketle doğruyu bilen bireylerden çok, doğruyu yaşayan, değer sahibi, ilkeli ve 

kararlı, gönül terbiyesi almış bireyler yetiştirdiğimiz zaman eğitim asıl amacına ulaşmış 

olacaktır. Bu araştırma, yabancılara Türkçe öğretiminin bilişsel boyutundan çok değerler 

aktarımının ön planda tutulması adına önem taşımaktadır. Bu çalışmanın genel amacı, 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan Dilset, Dilmer ve Tömer 

yayınevlerine ait ders kitapları ve çalışma kitaplarında yer alan metinleri değer öğretimi 

açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular MEB Değerler Sınıflandırmasına göre tasnifi yapılarak 

tablolar halinde verilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Araştırmanın evrenini yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan kitap setleri (Lale 
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Türkçe, Yabancı Dilim Türkçe ve Yeni Hitit) oluşturmaktadır. Bu setler içerisinde Lale 

Türkçe setinde 5 ders kitabı ve 5 çalışma kitabı; Yabancı Dilim Türkçe setinde 6 ders kitabı, 

Yeni Hitit setinde 3 ders kitabı ve 3 çalışma kitabı yer almaktadır. Buna göre araştırmanın 

evrenini 14 ders kitabı ve 8 çalışma kitabı olmak üzere toplam 22 kitap oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise Lale Türkçe setinden 220 metin, Yabancı Dilim Türkçe 

setinden 121 metin ve Yeni Hitit setinden 176 metin olmak üzere toplam 517 metin 

oluşturmaktadır. Anahtar Sözcükler: Değer, kültürel ögeler, ders kitapları, Lale Türkçe, Yeni 

Hitit, Yabancı Dilim Türkçe  
 

The value is called a nation has the field of allkinds of material and spiritual elements which 

include social, cultural, economic, religious, aesthetic, political and scientific values as a 

whole. The educationsystem has a great effect on the values that are important in 

countriessocial life, adopting in institution or individual level and transferring to new 

generation. Teaching values to children and to teenagers at school is vital in order to build a 

physical healty nation. Throughout the world, the events that are frequently experienced and 

disrupt the social peace and security climate and public conscious have brought to light the 

importance of education of values. The education has achievedit's primary purpose when we 

when people live truely, evaluation of someone, principled, decissive and taking of heart 

education than someone who know the facts. The education has achievedit's purpose when 

we will reach to bring up the person who are capable of finding the right thing to do with 

values, principled and decided and by-heart eddiscipline instead of bringing who know 

severthing right. This research take precedence over trasfering the value from the cognitive 

process of teachingTurkish to foreigners. In this researh, belongs to three differrent 

publishing house (Dilset, Dilmer, Tömer), prepared in the field of the teaching Turkish as a 

foreign language course boks and classify the values in the text contained in the work boks 

and explain; the place in the Turkish language teaching to foreigners of the value and to 

determine the significance; based on the results aimed to develop recommendations on the 

Turkish education field. In this research, qualitative research methods in thestudy of the 

documentan alysis techniques were used. By categorized, the data were analyzed 

descriptively. The sample of there search consists of the book sets that are prepared forthe 

area of teaching Turkish to foreigners (Lale Türkçe, Yeni Hitit, Yabancı Dilim Türkçe). 5 

text boks and 5 work books in the Lale Türkçe sets in these sets; 6 text books in foreign 

Yabancı Dilim Türkçe kit is located 3 text books and 3 work books in the Yeni Hitit set. 

Accordingly, the scope of the investigation of 14 text boks and a total of 22 books, including 

eight work book. The sample of the survey of 220 texts from the Lale Türkçe set, the Yabancı 

Dilim Türkçe set of 121 texts and a total of 517 texts, including text 176 from the Yeni Hitit 

set. Keywords: Value, cultural objects, course books, Lale Türkçe, Yeni Hitit, Yabancı Dilim 

Türkçe 
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; Dilbilgisi-ekler = Grammar-Prefix ; Dilbilgisi-çekim ekleri = 

Grammar-inflections ; Eğitim sorunları = Education problems ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim = 

Teaching ; Öğretim sorunları = Teaching problems  
 

Araştırmamız Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunlarla ilgilidir. 

Yaptığımız çalışmada eklerin Türk dilinin öğretilmesindeki önemi, ad çekim ve eylem çekim 

eklerinin öğretimi bu eklerin anlatım içindeki görevleri ele alınmıştır. Ad çekim ekleri ad 

durum ekleri, çoğul ekleri, iyelik ekleri ; eylem çekim ekleri ise kip ve zaman ekleri kişi 

ekleri olarak ele alınmış, bu eklerin anlatım içindeki görevleri ele alınarak dil öğretiminde 

öğretilirken yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece yanlışların hangi 

konularda yoğunlaştığını belirlemeye çalışmak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin 

gelişmesini sağlamak amaç olmuştur. Çalışmamızın başında, yaptığımız değerlendirmelerin 

dayandığı temeller ortaya konmuş, dil bilgisi öğretimi, yabancı dil öğretimi ve Türkçenin 

ekleri hakkında bilgi verilmiş, öğrencilere uygulanacak etkinlikler hazırlanmış ve öğrencilere 

önceden belirlenmiş konular sunulduktan sonra konu ile ilgili etkinlikler uygulanmıştır. Bu 

uygulamalar 2011-2015 yılları arasında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında 

ülkemize gelen, İzmir Ekonomi Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerine katılan 

51 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin uygulanmasından sonra yapılan yanlışlar 

öncelikle ad çekim eklerinde yapılan yanlışlar ve eylem çekim eklerinde yapılan yanlışlar 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Ad çekim ekleri de kendi içinde adın durum eklerinde yapılan 

yanlışlar, iyelik eklerinde yapılan yanlışlar, çoğul eki ile ilgili yapılan yanlışlar; eylem çekim 

ekleri de kendi içinde kip, zaman ve kişi ekleri olarak ele alınmıştır. Böylece öğrencilerin en 

çok hangi konuları öğrenmekte zorlandıkları eklerin işlevlerini ne oranda kavradıkları ortaya 

konulup yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşler ortaya atılmıştır. Araştırma 

verilerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Yapılan dil bilgisi 

öğretimi ve uygulamalar sonunda 2429 yanlış tespit edilmiştir. Bunlardan 1104'ü ad çekim 

ekleri, 546'sı ise eylem çekim eklerinin kullanımı ile ilgilidir. 779'u ise eylem çekim ve ad 

çekim eklerinin sözcüklere eklenmesi sırasında ortaya çıkan ya da eklenmemesinden 

kaynaklanan ses olaylarına yönelik yanlışlardır. Öğrenciler %45,45 oranında ad çekim ekleri, 

%32,07 oranında ses olayları, %22,48 oranında eylem çekim ekleriyle ilgili yanlışlar 

yapmışlardır. Yapılan çalışmada görülmüştür ki öğrenciler en çok ad durum ekleri konusunda 

zorlanmışlardır. Ad durum eklerinin çeşitliliği ad durum eklerinin eylemle ve yüklemle olan 

bağın kavranılmaması bu konudaki yanlış sayısını arttırmıştır. İleri öğrenmelerde dahi 

öğrenciler yeni karşılaştıkları eylemlerle ad durum eki almış olan sözcük arasındaki bağı 

kavramakta zorlanmışlardır. Eklerle ilgili yapılan bir yanlış sonrasında sözcüğe gelen eklerin 

kullanımıyla ilgili de yanlışlara yol açmıştır. Eklerin yazımında ünlü ve ünsüz uyumlarının 

önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ek birleşmelerindeki yazım sorunlarının çoğu ünlü ve ünsüz 

uyumlarından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan sözcük kök veya gövdesinin doğru yazımı 

önemli hale gelmektedir. Çünkü ek ünlüleri sözcüğün son ünlüsüne göre uyuma girecektir. 

Kök ek birleşmelerinde ses olayları ile ilgili yanlışlar eylem çekim eklerine göre daha fazla 

çıkmıştır. Öğrenciler kök ve gövde ile ek birleşmelerinin hangi kurallar çerçevesinde 

gerçekleşeceğini kavramakta zorlanmışlardır. Eklerin çeşitliliği ve kuralların çokluğu konular 

arttıkça öğrencinin dili öğrenmede zorlanmasına sebep olmuştur. Bir süre sonra ekler 

sebebiyle cümle ve anlam bütünlüğüne dikkat edemez duruma gelmişlerdir. Yapılan çalışma 

göstermiştir ki ekler cümle içerisinde anlam bütünlüğünü gerçekleştiren birimlerdir. Çekim 

ekleri olmadan cümle kavramının gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Eklerin öğretimi 

anlam çerçevesinde ele alınarak birimler arasındaki bağı vurgulayacak şekilde 
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gerçekleştirilmelidir. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dil bilgisi, 

Çekim eki  
 

Our research is concerned with the problems related to suffixes within the scope of grammar 

in teaching Turkish as a foreign language. In our study, the importance of suffixes in teaching 

the Turkish language and the positions of declension suffixes and conjugation suffixes within 

expression have been discussed. Noun inflections have been taken into consideration as noun 

case suffixes, plural suffixes, possessive suffixes while verb inflections have been taken into 

account as modal and tense suffixes and personal endings; by doing so, the problems in 

teaching the language have been tried to be identified. Thus, identifying the subjects in which 

mistakes out number and ensuring the development of teaching Turkish as a foreign language 

have been the purpose. At the beginning of our study, the foundations of our assessments 

have been presented, information has been given regarding the foreign language teaching and 

suffixes of Turkish language, activities have been prepared for the students and after 

presenting the prespecified subjects, activities related to the subject have been performed. 

The study comprises 51 students being within the scope of Erasmus student exchange 

program and taking the Turkish lesson as a foreign language in the Izmir University of 

Economics between the years of 2011-2015. Mistakes made after the activities have been 

classified as mistakes made in name inflections and mistakes made in verb inflections. Name 

inflections dealt with consist of mistakes made in name case suffixes, mistakes made in 

possessive suffixes, mistakes made in plural suffixes while verb inflections dealt with consist 

of modal, tense suffixes and personal endings. Through presenting the main subjects, students 

have difficulty in learning and their comprehension of the functions of suffixes, opinions 

regarding the solutions to the problems experiences have been put forward. As a result of 

examining the survey data, the following conclusions have been reached: 2429 mistakes have 

been identified at the end of grammar teaching and practices. 1104 of them are related to 

noun inflections and 546 of them are related to verb inflections. 779 of them are mistakes 

towards phonetics resulting from adding or not adding suffixes to words. The mistakes made 

by students are as follows: 45.45 % noun inflections, 32.07 % sound problems, 22.48 % verb 

inflections. In our study it has been seen that students have had difficulty mostly in noun case 

suffixes. The variety of noun case suffixes and incomprehension of the relation of noun case 

suffixes with noun and verb has increased the mistakes. Even in advanced learning, students 

have had difficulty in comprehending the bond between verbs encountered for the first time 

and words that take noun case suffixes. A mistake related to the suffixes has caused mistakes 

regarding the use of the suffixes of the word. In writing the suffixes, vowel harmony and 

consonant harmony have appeared to be important. Most of the writing problems in suffix 

adjunctions result from vowel and consonant harmonies. In this respect, the correct spelling 

of the word root or body becomes important. This is because of the fact that suffix vowels 

will be adopted according to the last vowel of the word. In teaching Turkish as a foreign 

language, negative transfers of mother tongues, especially of the English language, have been 

observed. Mistakes pertain to phonetics in root suffix merging are more than the mistakes 

related to verb inflections. Students have had difficulty in comprehending the framework of 

rules in which the merging of root and body suffixes will take place. The more there are 

varieties and rules, the harder it gets for a student to learn the language as the subjects 

increase. After a while, students could not pay attention to sentence and content integrity due 

to suffixes. Studies have shown that suffixes are the units that put content integrity into 

practice. Without inflections, the realization of the concept of "sentence" is not possible. The 

teaching of suffixes should be provided in a way that highlights the bond between units 

through taking them into consideration within the framework of meaning. Keywords: 

Teaching Turkish as a Foreign Language, Grammar, Inflection 
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Bu yüksek lisans tezinin amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğretim 

materyallerinden nasıl azami derecede faydalanılabileceğini açıklamak, örneklerle göstermek 

ve araştırma grubuna yapılan aktiviteler sonucunda elde edilen bulgularla kanıtlamaktır. 

Örneğin görsel ve işitsel öğretim materyallerinden olan video, konuşma becerisini nasıl 

geliştirebilir? Şarkılarla dil bilgisi nasıl öğretilebilir? Yabancı öğrencilerin anlamakta 

zorlandığı Türkçe konularında hangi öğretim materyalleri kullanılabilir? Slaytlar yabancılara 

yönelik Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabilir ve benzeri sorulara cevap aranmıştır. Tezin 

hazırlık aşamasında, yabancılara yönelik Türkçe öğretimi yapan yirmi dört okutmanla 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal ve teknik kullanımının yanı sıra, bu 

alanda var olan belli başlı sorunlar da konuşulmuş; sorunların tespiti ile yetinilmeyip birtakım 

çözüm yolları da bulunmaya çalışılmıştır. Kendileriyle görüşme yapılan okutmanların 

çoğunun yabancılara yönelik Türkçe öğretiminde materyal kullanımından haberdar olduğu 

fakat bazı materyal ve teknikleri yanlış uyguladığı tespit edilmiştir. Kavramsal çerçeve 

bölümünde, bu alanda ortaya konan yerli ve yabancı çalışmalar taranarak uygulamaların 

doğru bir şekilde nasıl yapılabileceğine dair alternatif yollar sunulmaya çalışılmıştır. 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanı çok eski olmamasına rağmen bu alanda 

azımsanamayacak miktarda makale yazılmıştır. Yazılan makalelerde öğretim 

materyallerinden faydalanılması gerektiği ifade edilmiş ama sayı bakımından az makalede 

nasıl faydalanılabileceği anlatılmıştır. Yani birçok çalışma var olan bir eksiklikten bahsetmiş 

fakat bu eksikliğin nasıl giderilebileceğini az sayıda çalışma gösterebilmiştir. Bu tez, söz 

konusu eksikliğin giderilmesi adına mütevazı bir katkı olarak düşünülmüştür.  
 

The aim of this master thesis is to explain how to utilize teaching materials to the utmost for 

teaching Turkish as a foreign language, to illustrate, and to prove their efficacy by 

submittting finds which results from activities done by participants. For example; how do 

videos, which serve both as audio and visual teaching materials, improve speaking skills? 

How to teach the language skills using songs? Which teaching materials are available for 

foreign students who are forced to understand Turkish issues? How can be used slides in 

teaching Turkish to foreigners? And the answer has been searched for similar questions. In 

the preparatory phase of the thesis had spoken "the use of materials and techniques in 
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teaching Turkish as a foreign language and the major problems existing in this area" with 

twenty-four lecturer who teach Turkish to foreigners. By the way in numbers of solutions 

have been tried there because of not satisfied with the identification of problems. Most of the 

lecturers interviewed were aware of the use of materials in teaching Turkish to foreigners but 

some materials and techniques have identified in use wrongly by lecturers. In the conceptual 

framework section, there are alternative ways on how to do correctly the applications by 

searching the local and international studies in this field focused on trying to put forward. 

Although teaching Turkish as a foreing language has been a new field, there have been 

numerous articles, the necessity of using teaching materials has been indicated. However, few 

articles have explained how to utilize them effectively. That is, almost all studies have 

mentioned about the deficiency of using teaching metarial, yet few of them have explained 

how to overcome this deficiency. This theses has been considered as contribution to 

overcome the deficiency of using meterials in teaching turkish as a foreing language. 
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Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi hem yurt dışında hem de yurt içinde önemini 

artırmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için kitaplar, materyaller çıkarılmakta, 

akademik çalışmalar yapılmaktadır. Dil öğretiminin temel taşı olan kelime öğretimi ise bu 

çalışmalarda biraz göz ardı edilmektedir. Kelime öğretimi için bilimsel bir çalışma sonucu 

belirlenmiş bir sistem veya kelime listeleri bulunmamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe' nin 

öğrenilmesine yönelik yazılacak ders kitaplarında, çalışma kitaplarında, sınıf ortamında, 

kelimeleri öncelik sırasına göre vermek dil öğrenen kişinin başarısını etkileyecektir. Türkçe 

öğrenen öğrencilerin dilin dört temel becerisi olan dinleme, okuma, konuşma ve yazma 

becerilerini geliştirmeleri beklenir. Bu dört temel becerinin temel taşlarından biri şüphesiz 

kelime bilgisidir. Kelime bilgisi yeterli seviyeye ulaşamayan öğrencilerin sağlıklı bir iletişim 

kurması beklenemez. Dinleme ve okuma becerilerinde başarılı olmaları için öğrencilerin 

okudukları ve duydukları kelimelerin anlamlarını tam olarak bilmeleri gerekmektedir. Yazma 

ve konuşma becerilerinde ise öğrencilerin etkin olarak kelime kullanmaları gerekmektedir. 

Yabancı dil öğretiminde, dilin en önemli unsurlarından biri olan kelimelerin belirli bir 

sistemle öğretilmesi, öğrenicinin zorlanmadan dili kullanmasını sağlar. Dil öğretiminde en 
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önemli konulardan olan kelime öğretimi tam, tutarlı ve anlaşılır hale getirilmelidir. Her 

kelimenin öğretilmesi değil, dil kullanıcısının seviyesine göre kelime öğretilmesi ve öğretilen 

kelimelerin pekiştirilmesi gerekmektedir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireye ana dili 

kullanıcısı gibi sunulan kelime öğretiminden kaçınılmalıdır. Bu çalışmada yabancı dil olarak 

Türkçenin öğretiminde, Türkçe öğrenenlere orta seviyede (B1- B2) öğretilmesi önerilen 

hedef kelimeler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaya başlamadan önce Türkçe öğretim 

merkezlerinde görev yapmakta olan birçok akademisyen ve uzman kişi ile bu konu hakkında 

görüşülmüş, kelime öğretimi çalışmaları olsa da, bilimsel yöntemlerle oluşturulmuş hedef 

kelimelerin bulunmadığı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bunun bir ihtiyaç 

olduğu vurgulanmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hedef kelime belirleme çalışmasına 

başlanılmıştır. Bu belirlemede öncelikle bir kelime havuzu oluşturulmuştur. Kelime havuzu 

Türkiye'deki ve dünyadaki farklı üniversite ve kurumlarda Türkçe öğretimi için kullanılan 

dört kitap setini içermektedir. Bu kitaplar Ankara Üniversitesi Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe kitap seti, Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı seti, İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Dilset Yayınları Lale Türkçe 

Ders Kitabı setidir. Kelime havuzu oluşturulduktan sonra Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak 

Çerçeve Programı ve yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitapları temel alınarak seviyelere 

göre (A1-A2/ B1- B2) konular belirlenmiştir. Daha sonra bu konulara Yabancı dil olarak 

Türkçe öğretim kitaplarından oluşturulmuş olan havuzdan kelimeler seçilmiştir. Bu seçimde, 

Avrupa dil kriterlerindeki öğrenci kazanımları, kelime öğretim- öğrenim kriterleri, uzman 

görüşleri, yazılı- sözlü Türkçe sıklık çalışmaları ve corpuslar belirleyici olmuştur. Çalışmada, 

yazılı Türkçe sıklık çalışması olarak İlyas Göz tarafından Türk diline ait kelime sıklığı esas 

alınarak yapılmış Türk Dil Kurumu Yayınları arasında çıkan kitap temel alınmıştır. İlyas Göz' 

ün yaptığı bu çalışmada, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri, ayrıca, roman, hikâye, güzel 

sanatlar gibi alanlarda 1995 ve sonrasında yayınlanmış olan 338 kitap ile 138 dergi taranarak 

22.693 kelimeye ulaşılmıştır (Göz, 2003). Sözlü Türkçe sıklık çalışması olarak ise 2007 

yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Ufuk Aşık tarafından hazırlanan 'Yabancılar İçin Temel 

Türkçe Kelime Varlığının Oluşturulması' adlı çalışma temel alınmıştır. Bu çalışma, 

Türkçenin sözlük varlığını belirleme amacıyla yapılan bütünce çalışmaları kapsamında, sözlü 

dil üzerine hazırlanmış bir kelime sıklığı ve yaygınlığı belirleme çalışmasıdır (Aşık, 2007). 

Corpus olarak, TS Corpus' tan faydalanılmıştır. TS Corpus, tamamı sözcük türü ve 

biçimbirimsel bazda işaretlenmiş toplam 491 milyon birimden (491,360,398 milyon token) 

oluşan genel amaçlı bir Türkçe derlemdir. Proje kendinden önce Türkçe adına yapılmış 

bilişimsel dilbilim çalışmaları ile dünyada yapılmış derlem dilbilim çalışmalarını bir araya 

getirerek, kullanılabilir bir ürün olarak modern bir derlem oluşturmayı hedeflemektedir. 

(http://tscorpus.com/tr). Çalışmada yazılı Türkçe sıklık sözlüğü, Sözlü Türkçe sıklık 

çalışması ve Corpus kullanıldığı için bu çalışma hem sözlü hem de yazılı Türkçe kelimelerini 

içermektedir diyebiliriz. Seviyelere göre belirlenen kelimeler, Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğreten kurumlarda uzun yıllar çalışmış, bu alanda yüksek lisans, doktora yapmış uzman 

kişilere verilerek görüşleri alınmıştır. Bu görüşler sonucunda kelimeler netleştirilmiştir. Bu 

çalışmalar sonucunda elde edilen net hedef kelimeler; fiil, isim, sıfat, zarf, zamir, edat, 

bağlaç, ünlem kategorileri olarak tasnif edilmiştir. Kelime türlerine göre tasnif edilen bu 

kelimeler, kendi içlerinde tekrar tasnif edilmiştir. Bu tasnifte; Fiiller, kelime kökeni ve durum 

tamlayıcılarına göre, İsimler, kelime kökeni, ünsüz yumuşaması, ses düşmesi ve ek 

aldıklarında büyük ünlü uyumuna uymayan alıntı kelimelere göre (kabul> kabulü), Sıfatlar, 

kelime kökeni ve ünsüz yumuşaması kuralına göre, Zarf, zamir, edat, bağlaç ve ünlem olan 

kelimeler ise kelime kökenine göre tasnif edilmiştir. Bu tasniflerde Türk Dil Kurumu Sözlüğü 

ve Gülsel Sev'in Türk Dil Kurumu tarafından basılan "Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller 

ve Tamlayıcılarla Kullanılışı" adlı kitabı temel alınmıştır.  
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The teaching of Turkish as a foreign language increases the importance both at home and 

abroad. To teach Turkish as a foreign language, books, materials are being published and 

academic studies are being done. On the other hand the vocabulary teaching, the corner stone 

of language teaching has a little consideration in these studies. There is no any determined 

system or word lists which have been determined as a result of academic studies, for teaching 

vocabulary. To give the words according to their priority in written textbooks, workbooks 

and in the classroom environment will effect the person's success in teaching Turkish as a 

foreign language. For learners of Turkish, it is expected to develop the four basic skills of 

language; listening, reading, speaking and writing. One of the corner stone of the four basic 

skills is undoubtedly vocabulary. Students who can't reach to a sufficient level of vocabulary 

can not be expected to establish healty communication. To be successful in their reading and 

listening skills students are required to fully know the meaning of the words they hear and 

read. And in writing and speaking skills students are required to use words effectively. In 

foreign language teaching, to teach words, which is one of the most important elements of 

language teaching, with a particular system enables the students to use the language without 

difficulty. Vocabulary teaching that is precisely the most important issues in language 

teaching should be consistent and understandable. It is required not to teach every word, but 

to teach according to the level of language users and to overlearn the words that have been 

taught. It should be avoided to offer words to individuals who learn Turkish as a foreign 

language same as the native language users. In this study, target words that recommended to 

be taught at intermediate level (B1-B2) in teaching Turkish as a foreign language are 

determined. Before starting to this study, we interviewed with many scholars and experts who 

work at the Turkish language teaching centers, on this topic, although there is vocabulary 

teaching studies, it is emphasized the absence of the target words created with academic 

methods and this is a requirement in teaching Turkish as a foreign language. In order to meet 

this requirement it has been started the study of determining the target words. In this 

determination, word corpus was formed firstly. Word corpus comprises four book sets used 

for the Turkish teaching in different universities in the world and institutions in Turkey. 

These books are Ankara Üniversitesi 'Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe' book set, Gazi 

Üniversitesi 'Yabancılar İçin Türkçe' book set, İstanbul Üniversitesi 'İstanbul Yabancılar İçin 

Türkçe' book set and Dilset Publishing's 'Lale Türkçe' book set. After word corpus has been 

created, issues were determined according to the levels (A1-A2 /B1-B2) by using Common 

European Framework of Reference for Languages and Turkish language books as a foreign 

language as the sources. Then, the words have been selected to these issues from the corpus 

that created from the Turkish books as a foreign language teaching. In this selection process, 

student achievements in European languages criteria, the word Teaching- learning criteria, 

expert opinions, written- spoken Turkish frequency studies and corpuses have been 

determinative. In this study, as writtenTurkish frequency study, the book of Turkish 

Language Association Publications made on the basis of the frequency of words of the 

Turkish language by İlyas Göz has been used (Göz, 2003). In this study of İlyas Göz, 

Hürriyet, Milliyet and Sabah newspapers, as well as novels, stories, such as fine arts areas 

that have been published after 1995 with 338 books and 138 journals has been scanned and 

has been reached to 22.693 words (Göz, 2003). As the frequency study of Spoken Turkish, 

the study named 'Yabancılar İçin Temel Türkçe Sözcük Varlığının Oluşturulması' is based 

conducted by Ufuk Aşık in 2007 in Dokuz Eylül University. this study is designed to 

determine the frequency and extent of on oral language with the scope of Turkish studies 

conducted in order to determine the presence of all of the dictionary (Aşık, 2007) As Corpus, 

has been used of TS Corpus. TS Corpus is a general-purpose corpus containing 491 million 

POSTagged tokens (491,360,398 million). TS Corpus is a tagged corpus. TS Corpus aims to 

combine former Turkish computational linguistics studies and other corpus linguistics studies 
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from world and form a "usable" and "accesable" Turkish Corpus as an end-user product. 

(http://tscorpus.com/tr). In the study because of writtenTurkish frequency dictionary, Spoken 

Turkish frequency dictionary and corpus has been used, we can say that this study includes 

both orally and writtenTurkish words. The words determined according to the levels were 

given the experts who have worked for many years in the Institutions of teaching Turkish as a 

foreign language and who has master's degree and doctorate in this field and their opinions 

were taken. The words have been finalised as a result of these opinions. The clear target 

words as the result of these studies have been classified categories as; verb, noun, adjective, 

adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections. These words classified according 

to the word types have been classified in themselves again. In this classification; The verbs, 

according to etymon and case suffixes, The nouns, according to etymon, consonant harmony, 

elision and the quoted words which do not meet the vowel harmony when they receive suffix 

(kabul> kabulü), The adjectives, according to etymon and consonant harmony, Adverbs, 

pronouns, prepositions, conjunctions and interjections have been classified according to 

etymon, 
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Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iletişimsel yaklaşımın uygulamalı 

olarak daha önce hiç kullanılmamış olmasından hareketle, Avrupa Konseyi'nin oluşturduğu 

ve yabancı dil öğretim sürecinde kılavuz kitap mahiyeti taşıyan "Diller için Avrupa Ortak 

Öğretim Çerçevesi" ndeki dil amaçları incelenerek B seviyesindeki amaçlar Türkçeye 

kazanım olarak uyarlanmış ve bu temelde bir dil öğretim modeli geliştirilmiştir. Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin iletişimsel yaklaşıma uyarlanmış dil öğretim modeli 

sonrasında Türkçe eğitimine yönelik yazma becerileri ile tercih ve tutum düzeylerindeki 

değişimin incelenmesi ve buna bağlı olarak öğrencilerin belli özelliklerine göre (cinsiyet, 

Türkiye'de bulunma süresi vs) yazma beceri düzeyleri ve Türkçe ile Türkçeyi öğrenmeye 

ilişkin tutum düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Modelin etkisini tespit etmek amacıyla uygulama sonrasında deney grubundaki öğrencilerin 

görüşleri de tespit edilerek raporlaştırılmıştır. Buna bağlı olarak "Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen öğrencilerden iletişimsel yaklaşıma uyarlanmış dil öğretim modeli ile eğitim gören 

deney grubu öğrencileri ve geleneksel eğitime devam eden kontrol grubu öğrencilerinin 

yazma becerileri, Türkçe öğrenmeye ilişkin tercih ve tutumları ne düzeydedir ve bu 

değişkenler gruplar bazında anlamlı bir farklılık göstermekte midir?" sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu soruya bağlı olarak araştırmamız, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Gazi 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKepYhoDb1uS149IEp4XVpdkqG9AUf3VB8XKFfI40XyaA
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Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören öğrencilerle ve İletişimsel yaklaşıma uyarlanmış dil 

öğretim modelinin üç aylık uygulaması ile sınırlıdır. Araştırmada, Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğrenen öğrencilerin iletişimsel yaklaşıma uyarlanmış dil öğretim modeli sonrasında 

Türkçe eğitimine yönelik yazma becerileri ile tercih ve tutum düzeylerindeki değişimin 

incelenmesi amaçlandığından araştırma nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte 

kullanıldığı karma desene örnektir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe 

yazma beceri düzeyleri, "Türkçe Yazma Envanteri" ile; Türkçe öğrenmeye yönelik tercih ve 

tutum düzeyleri,"Türkçe ve Türkçe Öğrenim Süreci Hakkındaki Tercih ve Tutum Ölçeği" ile; 

kişisel özellikleri de "Kişisel Bilgi Formu" ile; deney grubundaki öğrencilerin iletişimsel 

yaklaşıma uyarlanmış dil öğretim modeline yönelik görüşleri "Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu" ile toplanmış ve veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Verilerin 

analizinde nitel araştırma sonuçlarında içerik analizi kullanılmıştır. Türkçe Yazma Envanteri 

doğrultusunda öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları görevler öğrenci değerlendirme formu 

doğrultusunda üç uzman tarafından puanlanmış ve puanlayıcılar arasında tutarlık incelemesi, 

Pearson korelasyon katsayısı ile gerçekleştirilmiştir. Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler 

hesaplanmıştır. Ardından karşılaştırmalar amacıyla Mann Whitney U, Wilcoxon İşaretler 

Testi ile Kruskall Wallis testi hesaplanmış, sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Elde 

edilen sonuçlar neticesinde iletişimsel yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak 

kullanımımdaki önemi ortaya çıkmış ve buradan hareketle eğitim yöneticilerine, ders kitabı 

yazarlarına, eğitmenlere, eğitmen yetiştirenlere ve sınav sunucularına önerilerde 

bulunulmuştur.  
 

In this study, with reference to no practical use of communicative approach in the teaching of 

Turkish as a foreign language before, B-level objectives have been adapted to Turkish as an 

acquisition by examining the language objectives in "Common European Framework of 

Reference for Languages" which is in the nature of guide-book in the process of foreign 

language teaching and is created by the Council of Europe; and on this basis, a language 

teaching model has been developed. Examining the change of the levels of attitude and 

preference with the Turkish education oriented writing skills of students who learn Turkish as 

a foreign language after the language teaching model adapted to communicative approach; 

and in parallel with this, determining whether there is a difference in the levels of students' 

writing skill according to certain features (gender, residence time in Turkey, etc.) and in the 

attitude levels about learning Turkish with using Turkish are aimed in this research. After 

implementation, opinions of the students in the experimental group have also been identified 

and reported in order to determine the effect of the model. Correspondingly, this study has 

searched for an answer to the question: "Among the students who learn Turkish as a foreign 

language, what is the level of writing skills of the experimental group students studying with 

the language teaching model adapted to communicative approach and control group students 

continuing the traditional education model; what is the level of preferences and attitudes of 

these students about learning Turkish; and does these variables show a significant difference 

on the basis of group?". Depending on this question, our research is limited to students 

studying at Gazi University TOMER in the 2013-2014 academic year and three-month 

implementation of the language teaching model adapted to communicative approach. Since it 

is aimed to examine the change of the levels of attitude and preference with the Turkish 

education oriented writing skills of students who learn Turkish as a foreign language after the 

language teaching model adapted to communicative approach, this research is an example of 

a mixed pattern which includes qualitative and quantitative research patterns together. 

Turkish writing skill levels of students who learn Turkish as a foreign language have been 

collected by "Turkish Writing Inventory"; the levels of preference and attitude about learning 

Turkish have been collected by "Preference and Attitude Scale about Turkish and Turkish 
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Learning Process"; the personal characteristics have been collected by "Personal Information 

Form" as well; the experimental group's students' opinions about the language teaching model 

adapted to communicative approach have been collected by "Semi-Structured Interview 

Form"; and data collection tools have been developed by the researcher. In qualitative 

research results, content analysis has been used to analyze the data. Tasks, performed by the 

students in line with the Turkish Writing Inventory, have been scored by three experts in 

accordance with the student evaluation form; and the consistency review between the scorers 

has been carried out with Pearson's correlation coefficient. Descriptive statistics related to the 

variables have been calculated. Then, for the purpose of comparison, Mann-Whitney U Test, 

Wilcoxon's Singed-Rank Test and Kruskal-Wallis Test have been calculated and the results 

have been interpreted in tables. In consequence of the obtained results, the significance of 

communicative approach in the use of Turkish as a foreign language has emerged, and by this 

means, suggestions have been made to the training managers, the course book writers, those 

who train instructors and the examination vendors. 
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Batı dünyasında, Doğu'yu tanıma çabaları bir hayli eskiye gitse de özellikle XIII. yüzyıldan 

beri oryantalist / şarkiyatçı temelde yoğunlaşan bir ilgi oluştu. Savaş ortamının dışında ilmi 

endişelerin beslediği bir tecessüsün mahsulü olarak Türklerin dili ve kültürü Batı'da artan bir 

ilgiyle araştırma konusu haline geldi. Batı dünyasında Türk dili üzerine yapılan çalışmalar 

özellikle XIX. yüzyılda ilmi bir çerçevede ele alınmaya başlandı. Çalışmamıza esas teşkil 

eden İngiliz oryantalist Arthur Lumley Davids'in "A Grammar of the Turkish Language" adlı 

eseri de bu yaklaşımla XIX. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yahudi asıllı genç İngiliz oryantalist 

Arthur Lumley Davids, Batı'da kendisinden önce yazılmış eserlerdeki malumattan da 

yararlanarak Türkçenin gramer (sarf ve nahvi)ini yazmıştır. Lumley bu kadarla yetinmemiş, 

kitabının baş tarafına seksen sayfa tutarında Türklerin tarih, dil ve medeni¬yetine dair bilgi 

ihtiva eden bir bölüm koymuştur. Lumley, çağdaşı oryantalistlerde rastlanan bir yaklaşımla 

kitabının sonuna Türkçe şiir ve metinler de ilave etmiştir. A Grammar of the Turkish 

Language, XX. yüzyılın başlarından itibaren Türk fikir çevrelerinde de kendinden söz 

ettirmiştir. Anahtar Kelimeler: Arthur Lumley Davids, A Grammar of the Turkish Language 

Gramer, Türk, Türkoloji  
 

Although the Western attempts to know about the East date back to very old times, there has 

been an orientalism-based interest since especially 13th century. Apart from the warfare 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKQbKkEaDdG1xdCsgcrtc54UehOJ7B3NtZPRrFncSEMGt
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environment, as a phenomenon fed by scientific worries, the language and culture of Turks 

have been a subject of interest in the West. The Western studies on Turkish language became 

to be dealt with scientifically in especially the 19th century. The work which has been 

subjected to this study, "A Grammar of the Turkish Language" was written by Arthur Lumley 

Davids in the 19th century. A Jewish English orientalist, Arthur Lumley Davids wrote the 

grammar of Turkish, inspired by the information that was written before him in the West. 

Lumley also put a part of eighty pages regarding Turkish language, history and civilization in 

his work. Moreover, Lumley also added a part including Turkish poetry and texts at the end 

of his work. His work "A Grammar of the Turkish Language" has been important since the 

beginning of the XXth century. Key Words: Arthur Lumley Davids, A Grammar of the 

Turkish Language, Turkish Language, Turkology 
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Bu çalışmada Kültürel Yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulaması 

yapılmış ve bu uygulama hakkında öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Çalışmanın uygulama 

dersleri B2 düzeyinde 11 öğrencinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 

Süleymaniye Şubesi'nde gerçekleştirilmiştir. 4 haftalık uygulama ders sürecinde haftada 2 

gün olmak üzere toplamda 8 ders yapılmıştır. Her ders yaklaşık olarak 80-90 dakika 

sürmüştür. Dersler Kültürel Yaklaşım odaklı olarak İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders 

kitabının B2 düzeyindeki dilbilgisi konuları paralelinde düzenlenmiştir. Araştırmanın modeli 

nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması ve eylem araştırmasıdır. 

Araştırmada 'başka bir meslektaşa ait gözlem notları', 'araştırmacı öğretmen gözlem notları', 

'öğrenci günlükleri' ve 'yüz yüze görüşmeler' olmak üzere dört veri toplama aracı 

kullanılmıştır. 'Başka bir meslektaşa ait gözlem notları', 'araştırmacı öğretmen gözlem notları' 

ve 'öğrenci günlükleri' betimsel analizle; 'yüz yüze görüşmeler' ise içerik analizi ile analiz 

edilmiştir. Betimsel analiz ve içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular doğrudan alıntılar 

şeklinde sunulmuş ve sonrasında açıklanarak yorumlanmıştır. Daha sonra analizlerden elde 

edilen sonuçlar açıklanmış ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların 

büyük çoğunluğunun Kültürel Yaklaşımla yapılan dersler hakkında olumlu yönde görüşlere 

sahip olduklarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgularda katılımcıların dil-kültür ilişkisinin ve 

Türk kültürünü bilmenin öneminin farkında oldukları görülmektedir. Katılımcılar farklı 

kültürden bireylerle aynı sınıfta olma konusunda olumlu görüşlere sahipken bazı katılımcılar 

farklı kültürlerin bir arada bulunmasından dolayı bir takım sorunlar yaşadığını belirtmişlerdir. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80LFgBFPYf0OEBQSq-Xflu247mar6Q7oaFUuyCSh7XyRM
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Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-kültür ve dil-düşünce arasındaki 

ilişki, çokkültürlülük, yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımları, Kültürel Yaklaşım, 

yabancı dil öğretiminde kültür aktarımı, kültürlerarasılık, kültürlerarası farkındalık, 

kültürlerarası iletişimsel yeti, kültürlerarası duyarlılık geliştirme, kültürlerarası öğrenme, 

yabancı dil öğretiminde kullanılacak kültürel unsurlar ve yabancı dil öğretiminde kültür 

aktarım yolları konuları hakkında açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar 

Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Kültürel Yaklaşım, Kültürlerarası İletişim 

Odaklı Yaklaşım, kültürlerarasılık, kültürlerarası iletişimsel yeti, dil-kültür ilişkisi  
 

In this study, Cultural Approach was applied in teaching Turkish as a foreign language and 

opinions of students about this implementation were explored. The study implementation 

lessons were practiced in Süleymaniye Office of İstanbul University Language Center with 

participation of 11 students at B2 level. In 4 week-long implementation lesson period, 2 days 

in a week, 8 lessons had been carried out in total. Each lesson took nearly 80-90 minutes. 

Lessons were arranged in parallel with "İstanbul Yabancılar İçin Türkçe" course book's 

grammar subjects at B2 level which is mainly focused on Cultural Approach. The model of 

research is the case study and action research from qualitative research design. In the research 

four data collection tools were used including 'observation notes of another colleague', 

'observation notes of the researcher teacher', 'student diaries' and 'face to face interviews'. 

'Observation notes of another colleague', 'observation notes of the researcher teacher' and 

'student diaries' were analyzed by descriptive analysis and 'face to face interviews' was 

analyzed by content analysis. The findings which were obtained with descriptive analysis and 

content analysis results were presented as direct quotes and afterwards interpreted with 

explanations. Then, the results obtained from the analysis' were explained and suggestions 

were made. In the final of research, it has been found that most of the participants have 

positive views about the lessons practiced with Cultural Approach. In these results, it is 

observed that participants are aware of the importance of language-culture relation and 

learning Turkish culture. While participants have positive views in being in the same class 

with students from different cultures, some of them stated that they had some problems 

because of being in same class with students from different cultures. In this study, 

explanation and assessments about the relationship between language-culture and language-

thought in teaching Turkish as a foreign language, foreign language teaching method and 

approaches, Cultural Approach, culture transfer in foreign language teaching, intercultural, 

intercultural awareness, interculturalism, communicative competence, development of 

intercultural sensitivity, intercultural learning, cultural elements to be used in foreign 

language teaching and culture transfer ways in foreign language teaching. Key words: 

Teaching Turkish as a foreign language, Cultural Approach, Intercultural Communicative 

Approach, intercultural, intercultural communicative competence, language-culture 

relationship. 
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Education and Training 
Dizin:  

 

Yabancı dil olarak öğretimi yüzyıllar öncesine dayanan Türkçe, Türkiye?de ve dünyanın 

çeşitli noktalarında sayısı günden güne artmakta olan bir öğrenci kitlesine öğretilmektedir. 

Bununla birlikte alanda henüz çözüme kavuşamamış bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır; 

kurumsal bir birliğin sağlanamamış olması, gerekli öğretim yöntem ve gereçlerinin 

geliştirilememiş olması ve alan öğretmeninin gerekli lisans eğitimini alamaması gibi. Bu 

çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına öğretmenlerin ve öğrencilerin 

penceresinden bakmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin sahip oldukları öğretmen 

bilişi, öğrencilerin dil öğrenimine ilişkin inanışları ve bu iki öğenin birbirleriyle olan 

ilişkilerinden yola çıkılmıştır. Böylelikle günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde öğretmen yetiştirme ve öğretimin planlanmasına katkı sağlayacak bulgulara ve 

önerilere ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırmada Gazi TÖMER?de görev yapmakta olan 5 

Türkçe okutmanı ve ders verdikleri 115 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğretmenlere öğretmen 

bilişine ilişkin yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuş, öğrencilere ise Dil Öğrenim 

İnanışları Sormacası (Beliefs About Language Learning Inventory - BALLI) ve görüşme 

yöntemi uygulanmıştır. Görüşmelere uygulanan içerik çözümlemesi ve sormacaya uygulanan 

istatistiksel işlemler doğrultusunda edinilen bulgular ayrı ayrı ve birlikte yorumlanmıştır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; öğrenciler ve öğretmenler başarılı bir dil öğrencisinin 

sahip olduğu özellikler, hata düzeltimi ve öğrencilerin güdülenmeleri hususlarında benzer 

inanışlara sahiplerdir. Öte yandan öğrenciler ve öğretmenler arasında Türkçenin nasıl bir 

yabancı dil olduğu, hangi becerilerin daha zorlayıcı olduğu, dilbilgisinin önemi ve nasıl 

öğretilmesi gerektiği konularında ise farklı inanışlar olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

bilişine ilişkin bulgularda ise; öğretmenlerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeye eğitsel 

süreçlerinin bir sonucu olarak başlamadıkları ve eğitimleri sırasında aldıkları ?Yabancılara 

Türkçe Öğretimi? dersini yetersiz ve uygulamadan yoksun olarak nitelendirdikleri 

görülmüştür. Ayrıca öğretilen hedef dilin anadil konuşucusu olmanın gerekli ama tek başına 

yeterli olmadığını düşündükleri, daha önce edindikleri yabancı dil öğrenim deneyimlerinin 

kendi öğretim uygulamalarına etkisi olduğunu gördükleri ve son olarak mesleki gelişimlerine 

en çok deneyimlerinin katkısı olduğuna inandıkları görülmüştür. Anahtar Sözcükler: 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Öğretmen Bilişi, Öğrenci İnanışları, BALLI  
 

The teaching of Turkish as a foreign language dates back to centuries ago and today it is 

being taught to a growing population of students both in Turkey and in several places around 

the world. However, some issues which have not been solved yet concerning the lack of 

institutive unity, the inadequacy of the development of necessary methods and materials and 

the absence of the teacher training program of the field are encountered. This study aims to 

look at the field of teaching Turkish as a foreign language from the point of teachers and 

students. Accordingly, it is aimed to reach to results and suggestions which could contribute 

to the training of teachers and the planning of the instruction in teaching Turkish as a foreign 

language by referring to teachers? cognitions, students? beliefs about language learning and 

the interrelation of these two elements. Five instructors of Turkish working at Gazi TOMER 

and 115 students to whom they teach Turkish are involved in this study. Teachers were asked 

semi-structured interview questions about teacher cognition, and students were asked to fill in 

Beliefs About Language Learning Inventory ? BALLI and were also interviewed. Following 

the content analysis of interviews and the statistical process of the inventory, the results were 

interpreted separately and jointly. According to the results, students and teachers have similar 

beliefs about the characteristics of a successful language learner, error correction and 

motivations of students. On the other hand, it is concluded that students and teachers share 

different beliefs in terms of the difficulty of Turkish as a foreign language and the language 
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skills of Turkish and the importance of grammar and the way it should be taught.From the 

findings achieved about teachers? cognitions, it is seen that teachers didn?t start to teach 

Turkish as a natural outcome of their educational process and they define the course of 

?Teaching Turkish to Foreigners? that they took during their education as insufficient and 

lack of practice. In addition, they believe that being the native speaker of the target language 

is necessary but not enough. It is also understood that teachers think that their own previous 

foreign language learning experiences have an influence on their teaching practices and they 

all believe that the biggest contribution to their professional development is their teaching 

experiences. Key words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Teacher Cognition, 

Student Beliefs, BALLI 
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Dizin:Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching  
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Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde iş birlikli öğrenmenin bir 

tekniği olan birleştirilmiş iş birlikli okuma ve kompozisyon tekniğinin öğrencilerin okuma ve 

yazma becerileri üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada nicel ve nitel 

boyutlu karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Estonya?da Tallinn 

Üniversitesi Orta Doğu ve Asya Çalışmaları Enstitüsü Türkoloji Ana Bilim Dalında okuyan 

16 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun seçimi kolay ulaşılabilir/ uygun 

örnekleme tekniği ile yapılmıştır. Bu araştırma grubundan veriler 2011-2012 eğitim- öğretim 

yılında toplanmıştır. Araştırmada uygulanan karma yönteme bağlı olarak hem nicel hem de 

nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Bu araçlar; Yazı Değerlendirme Formu (YDF), 

Okuma Anlama Başarı Testi (OABT), Sesli Okuma Değerlendirme Formu (SODF), Yabancı 

Dil Kaygısı Ölçeği (YDKÖ) ve Uygulama Süreci Gözlem Formu (USGF)?dur. Araştırmada 

nicel verilerin analizi için Wilcoxon işaret sıralaması testi ve Spearman?s rho testi; nitel 

verilerin analizi içinse betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, 

BİOK tekniğinin okuma anlama, sesli okuma, yazma ve yabancı dil kaygısı üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 

The purpose of this study is that to determine whether the technique of cooperative integrated 

reading and composition, that is one of cooperative learning techniques, has an effect on 

reading and writing skills of students at teaching Turkish as a foreign language. Mixed 

methods research approach, which is both quantitative and qualitative, is used in this study. 

16 students, who were studying Turcology in Tallinn University Estonian Institute of 

Humanities in Estonia, consist the group of this study. The students were selected for the 

study group by the convenient sampling technique and the data was collected in the academic 

year 2011-2012. The Data collection instruments was selected quantitative and qualitative 

data collection instruments for mixed method. This instruments is Text Evaluation Form 

(TEF), Reading Compherensive Achievement Test (RCAT), Reading Aloud Evaluation Form 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US4YRlEseSeibZ14FPRoe4mLg_GNEn0vpbSBumHuaYyYP
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(RAEF), Foreign Language Anxiety Scale (FLAS), Exercise Observation Form (EOF). In 

study, describtion analysis tecnique was used in the analysis of the qualitative datas and 

Wilcoxon signed rank test and Spearman?s rho test tecniques were used in the analysis of the 

quantitative datas. At the end of the statistical analysis, it was revealed that there was a 

statistically significant difference between the reading and writing skills of academic 

achievement and foreign language anxiety and persistent learning. This difference was 

discovered in favour of the cooperative integrated reading and composition technique. 
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Özet 
 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yapıldığı kurslarda öğrencilerin Türkçeyi öğrenme 

nedenlerine bakıldığında ilk sırayı yüksek öğrenim görmek amacı almaktadır. Her yıl 

ülkemize dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden binlerce öğrenci bu amaçla gelmektedir. Bu 

öğrencilerin öğrenimlerini nitelikli bir şekilde sürdürebilmeleri ve akademik olarak başarılı 

olabilmeleri için Türkçeyi ileri bir düzeyde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle 

ülkemize gelen öğrenciler öncelikle üniversitelere bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinde bir 

yıl kurs almakta ardından bölümlerinde Türkçe eğitim ile öğrenimlerini sürdürmektedirler. 
 

Yabancı uyruklu öğrencilerin temel beceri alanlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar, 

öğrencilerin en çok yazma alanında başarısız olduklarını ortaya koymuştur. Bu durum, 

akademik amaçlarla Türkçeyi öğrenen öğrenciler için önemli bir problem teşkil etmektedir. 

Nitekim yüksek öğrenimlerde öğrencilerin akademik başarılarının büyük bir bölümü yazma 

becerilerine (sınavlar, ödevler, projeler, raporlar vb.) bağlı olarak elde edilmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin akademik yazma becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
 

Çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci bölümde, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde yazma becerileri ele alınmıştır. Bu amaçla, yazma becerilerinin önemi, ana dilde 

ve ikinci dilde yazma becerilerindeki farklılıklar, ikinci dilde yazma becerileri, yazma 

yaklaşımları ve yazma türleri açıklanmıştır. Yüksek öğrenimlerde öğrencilerin en çok 

karşılaştıkları akademik yazma çeşitlerinden biri olan akademik deneme türü ele alınmış, bu 

bağlamda akademik deneme teriminin niçin tercih edildiği açıklanmış, yapısal özellikleri 

verilmiştir. Örnek bir metin üzerinde akademik denemenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52t0Sdy1aEhXDfyfwCtxoA7k39idxoldwrbvDjM7NVNU6
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tahlil edilmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini de oluşturan bu bölümlerde akademik 

deneme türünde öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla kazanımlar tespit 

edilmiş, bunlara bağlı olarak etkinlikler geliştirilmiştir. 
 

Çalışmanın ikinci kısmında eylem araştırmasına bağlı olarak uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Yüksek öğrenimlerde öğrencilerin akademik yazma sorunlarının tespit edilmesi, soruna 

yönelik çözümün geliştirilmesi, uygulamanın yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi 

olmak üzere eylem araştırması süreci gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde kavramsal 

çerçeveden hareketle oluşturulan akademik yazma kazanımları ve etkinlikleri uzman 

görüşleri alınarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Uygulama, 30 Temmuz ile 28 Ağustos 

tarihleri arasında 5 haftalık (30 saat) sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı günlüğü, öğrenci 

günlüğü, öğrenci çalışma kâğıtları, gözlem formları, görüşme kayıtları olmak üzere beş farklı 

veri toplama aracından gelen veriler analiz edilmiştir. 
 

Uygulamalara başlamadan önce öğrencilerin yazılı anlatımları değerlendirilmiş, yabancı 

uyruklu öğrenciler, kurslarda derslerine giren okutmanlar ve öğretim üyeleri ile görüşmeler 

yapılmıştır. Belirtilen kaynaklardan gelen veriler değerlendirildiğinde akademik yazma 

çalışmaları bir ihtiyaç olarak görülmüştür. TÖMER kurslarından gelen öğrencilerin Türkçe 

yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak üniversitelerde derslerin olması gerekliliği 

vurgulanmış, bu derslerin içeriğinde hangi temaların yer alması gerektiği tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin, başlık, akademik kelime, cümle yapıları, söz dizimi, paragraf mantığı, paragraf 

içeriği, metin planlaması, metin tutarlılığı konularında sorun yaşadıkları görülmüştür. 
 

Araştırma, süreç temelli yazma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Akademik yazmanın süreç 

temelli olarak ele alınması yazılı anlatımların niteliğini arttırmıştır. Kelime, cümle, paragraf 

ve metin düzeyinde ele alınan uygulama ile öğrencilere, akademik yazmanın diğer türlerden 

farklı yönleri açıklanmıştır. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenciler, verilen konuyu 

akademik olarak nasıl yazacaklarını uygulamalı olarak görmüşlerdir. Bu durum, öğrencilerin 

yazılı anlatımlarında bir yandan niteliği arttırırken diğer yandan yazma becerilerine yönelik 

tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir. 
 

Ülkemizde öğrenim gören otuz bine yakın yabancı uyruklu öğrencinin akademik gelişimleri 

için yazma becerileri temel bir ihtiyaçtır. Türkçenin ikinci bir dil olarak öğrenilmesi yazma 

becerilerini elde etmeden mümkün olamayacaktır. Düşüncelerin ve bakış açılarının yazma 

becerileri aracılığıyla iletildiği ve değerlendirildiği yükseköğrenimlerde akademik yazma 

ihtiyacının yapılan uygulamalı çalışmaların verilerinden hareketle gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  
 

Abstract 

 

When it is searched for the reasons of learning Turkish among the foreign students in the 

language schools where Turkish is taught as a foreign language, higher education takes the 

first place as the main aim of learning Turkish. Thousands of students from different 

continents and countries come to our country for that reason every year. Foreign students are 

required to be able to use Turkish at advanced level to be academically successful. 

Accordingly, students who come to our country, firstly go to TÖMER for a year and then 

they go on studying Turkish in the departments of their universities. 
 

The studies which are made in the areas of basic skills of language of foreign students show 

that students are the most unsuccessful at writing. This is an important obstacle for students, 
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who learn Turkish for academic purposes; since most academic achievements are based on 

writing skills such as exams, assignments, projects, reports etc. in higher education. 

Therefore, this study aims to develop academic writing skills of foreign students. 

 

This study consists of two parts. The first part deals with writing skills in teaching Turkish as 

foreign language. Thus, the importance of writing skills, the differences of writing skills in 

mother tongue and second language, writing skills in second language, writing approaches 

and writing types are explained. Academic essay which is one of the most used types of 

academic writing in higher education is explained, concordantly the reason of preference of 

academic essay term is explained, and structural features of academic essay are shown. 

Introduction, development and conclusion parts of an academic essay are analyzed in a 

sample text. Acquisition for developing students writing skills of academic essay types are 

identified in that part which organizes the conceptual framework of study and consequently 

activities are generated. 

 

The second part of the essay carries out some applications based on activity researches. The 

process of activity research was fulfilled in three steps; determining the academic writing 

problems, developing solutions for the problems, performing an application and evaluating 

the results. Prior to the application, acquisitions of academic writing and activities, which 

were generated according to the conceptual framework expert opinions, were made ready. 

Application took place on 30th of July and 28th of August for five weeks (30 hours). Five 

types of data which contain observer?s diary, student diary, work pages of students, 

observation form, and interview records are analyzed. 

 

Before starting the applications, written expressions of students were evaluated and there had 

been an interview with the foreign students, the instructors and the lecturers who teach the 

course. When the data which came from the specified resources was assessed, it was seen that 

academic writing study is a need. The necessity of the academic writing to improve the 

Turkish writing skills of foreign students in universities was emphasized and which themes 

should be included in these courses were also determined. Students were realized to 

encounter problems with title, academic vocabulary, structures of sentence, syntax, paragraph 

logic, content of paragraph, text, planning text and coherence of text. 

 

The study was performed with the process base approach. The process base handling of 

academic writing increases the quality of written expressions. With the application, which 

was handled with vocabulary, sentence, paragraph and text, the students were shown the 

difference of academic writing from the other forms. Thanks to the activities carried out, the 

students practically learned how to write a given topic in an academic way .This experience, 

on the one hand, increased the quality in writing expressions; on the other hand it positively 

affected the attitudes of writing ability. 

 

Writing skills are a fundamental necessity for academic development of nearly thirty 

thousand foreign students in our county. It is clear that the acquisition of Turkish as a second 

language is not possible without the acquisition of writing skills. Since perspectives and 

opinions are conveyed and assessed through academic writing in higher education, students? 

needs of academic writing skills should be taught benefiting from the data which was gained 

in the workshops. 
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öğretiminin Avrupa Konseyi diller için ortak başvuru metnine 

göre değerlendirilmesi / Evaluatıon of teachıng Turkısh as 

foreıgn language accordıng to common European framework of 

reference for languages at secondary school level 
Yazar:İLAYDA YILDIRIM 
Danışman: DOÇ. DR. ALİ GÖÇER 
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common 

European Framework of Reference for Langugage ; 

Ortaöğretim = Secondary education ; Türkçe = Turkish ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2012 
212 s.  

 

Bu çalışmada MEB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) 2006 yılından itibaren başlatılan 

proje kapsamında Türkiye'de öğrenim görmek üzere ülkemize gelen ortaöğrenim düzeyindeki 

öğrencilerin eğitim gördüğü Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 

gerçekleştirilen Türkçe öğretimiyle ilgili uygulamalar Avrupa Konseyi Diller İçin Ortak 

Başvuru Metni Çerçevesinde değerlendirilmiştir. Avrupa konseyi Diller İçin Ortak Başvuru 

Metnini yabancı dil öğretiminde Avrupa ülkelerinde birlik sağlamak amacı ile oluşturmuştur. 

Yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetlerini, yabancı dil öğretimi olarak değerlendirmek 

fikrinden hareketle yabancı dil öğretiminde rehberlik eden Diller İçin Ortak Başvuru Metni 

ana kaynak olarak seçilmiştir. 
Çalışmada Türkçe dersleri, Ortak Başvuru Metninden yola çıkarak hazırlanan sorular 

çerçevesinde `program', `kullanılan ders kitabı', `sınıf içi etkinlikler' ve `değerlendirme' 

boyutları oluşturularak değerlendirilmiştir. Çalışmada veriler çoklu veri toplama 

yaklaşımından hareketle görüşme, gözlem ve doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. Ayrıca 

daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için öğretmenlerin mesleki algıları, 

öğrencilerin aldıkları Türkçe eğitime yönelik görüşleri, öğrencilerin aldıkları eğitim sonrası 

Avrupa Dil Portfolyosuna göre hangi seviyeye ulaştıkları ve öğrencilerin Dil Portfolyosu 

hakkındaki düşünceleri ile ilgili veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler başata Avrupa 

Konseyi Ortak Başvuru Metni olmak üzere, literatür ve araştırmacının genel kanaati 

çerçevesinde yorumlanarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Ortak Başvuru Metni, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Değerlendirme  
 

In this study, teaching practices Turkish as foreign languages which are used in Mustafa 

Germirli Anatolian Religious Vocational High School were evaluated according to Common 

European Framework of Reference for Languages. Mustafa Germirli Anatolian Religious 

Vocational High School was made to transform a foreign students school in 2006 scope of 

the project which is done by Turkish Ministry of Education and Religious Foundation of 

Turkey. Common European Framework of Reference for Languages were created with the 

aim of achieving unity about teaching foreign language in European countries. Common 

European Framework of Reference for Languages, guiding the teaching of a foreign 

language, were choosen as the main source book, motion the idea that activites of teaching 

Turkish to foreigners is indeed a foreign language teaching. 

In the study, qualitative research approach was prefered. Because the institution which the 

research was carried out is unique and has its own unique circumstances. The data were 

collected by motion the idea of multiple data collection approach. These are interview, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgotjET-uTYPUsiV3AbI_zUbYyzqgk1nc7wE-bFRuP6HS
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obsevation and document review. The findings of study were analysed by descriptive analysis 

method. Turkish lessons were evaluated in four dimensions created by the questions which 

were prepared from Common European Framework of Reference For Languages. This 

dimentsions are `program?, `text book?, `in-class activites?, `evaluation?. Suggestions have 

been made in this context to interpret the data obtained from. 

Keywords: Common Erupean Framawork of Referance for Languages, Teaching Turkish As 

foreign Language, Evalution 
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Kullanılan sözcükler, bireyin kimliğinden toplumsal ve kültürel değişimlere kadar birçok 

konuda ipucu vermektedir. Bu ipuçlarından yola çıkacak olursak sözcükler, dil öğretiminde 

de oldukça önemli bir alanı oluşturmaktadır. Dilin devingenliği göz önünde 

bulundurulduğunda, sözcüklerin bir kültür hazinesi olduğu ve bu hazinenin korunup 

saklanması için gerekli çalışmaların yapılmasının, bir başka deyişle, sözlüklerin önemi 

yadsınamaz. Bu çalışmada, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde, eksikliği duyulan, 

öğrenici sözlüğünün hazırlanması durumunda türü ve niteliklerinin neler olması gerektiği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, öğrencilerin kullandıkları farklı sözlük türlerinin, 

sözcük öğrenimi ve dolayısıyla yabancı dil öğrenimine etkisi ele alınmış, kullanılan sözlük 

türüne bağlı olarak öğrencilerin başarı ve anımsama düzeylerinde herhangi bir fark olup 

olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, uygulamalı dilbilim alanından yabancı dil 

öğretimi, yabancı dil öğretiminde sözlük kullanımı ve sözcük öğretiminin sınanması 

konularına değinilmiş; sözlükbilim ve sözlük türlerinden söz edilmiş ve yabancı dil öğretimi 

için öğrenici sözlüklerinden tekdilli, ikidilli ve ikidillileştirilmiş sözlükler açıklanmıştır. 

Araştırma bölümünde ise, tez kapsamında yürütülmüş olan çalışmayla, Ankara Üniversitesi 

TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinde öğrenim görmekte olan 

farklı düzeylerdeki 154 öğrenciyle madde başı sunumu ölçeği uygulanmıştır. Oluşturulacak 

bir sözlükte bir sözcüğe ilişkin hangi bilgilerin bulunması gerektiğine ilişkin görüşlerin 

sorulduğu 16 maddeden oluşan bu ölçeğin uygulanma ve yorumlanma aşamaları; ölçek 

sonuçları doğrultusunda hazırlanan farklı türlerde oluşturulmuş sözlükçelere ilişkin bilgiler 

ve sözlükçelerin sınıf içinde kullanılmasının ardından başarıyı ve anımsamayı ölçmeye 

yönelik uygulanan sınavlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sınav sonuçlarıyla elde edilen 

sayısal veriler, MS Office Excel veri işlemcisi ve SPSS 17 istatistik programında işlenmiş ve 

sonuçlar karşılaştırılarak tezin amacı doğrultusunda belirtilen sorular yanıtlanmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığının test edilmesinde 0.1 güven düzeyi 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiBpxKi41fM-76VAazVB8XMfq4YFmN2cretnPeaLjnoVu
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benimsenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, temel düzeylerde ikidilli, daha yüksek 

düzeylerde ise, ikidillileştirilmiş sözlüğün öğrencilerin başarı ve anımsama oranlarında daha 

fazla etkili olduğu gözlenmiştir. Kullanılan tüm sözlük türlerinin, tüm düzeylerde anımsama 

üzerinde anımsama üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  
 

The words are the most effective elements in a language which build a bridge between 

speakers. The selection of words gives us clues about several issues varied from individual?s 

identity to socio-cultural changes. These clues shed light upon the learning process. Taken 

into consideration the dynamism of language, words are thesauruses of culture and to protect 

this thesaurus, it is vital to do necessary studies such as preparation of dictionaries. 

The purpose of this study is to determine a learner?s dictionary?s type and quality for the 

students learning Turkish as a foreign language which is missing in the field. To this end, it 

was studied whether different types of dictionaries that students have affect language learning 

through vocabulary learning, and examined if there are any changes on students? success and 

recall of the words when using these different dictionary types. The first chapter is about 

applied linguistics ? foreign language teaching, using dictionary in foreign language teaching, 

evaluation and testing of vocabulary teaching, lexicography. Besides, dictionary types, and 

learner?s dictionaries such as monolingual, bilingual and bilingualized dictionaries are 

explained. In the next chapter, a word-related knowledge questionnaire implemented with 

154 students at different levels taking Turkish classes at Ankara University TÖMER, was 

explained. The questionnaire, including 16 items on which information about a word be on a 

dictionary, glossaries for students of different levels prepared according to the questionnaire 

results and tests used in the study were expressed in detail. Digital data obtained from exams 

were stored on digital media through the programs MS Office Excel and SPSS 17 and 

comparing the results, the research questions were answered. Significance of relation 

between the varieties is determined as 0.1. The data obtained from the test results showed that 

in beginner levels, bilingual dictionaries are more useful while bilingualized ones are more 

effective in more advanced levels. It was also indicated that without any difference in types 

of dictionaries, all students made progress in the second test which means using any kind of 

dictionary have a positive effect on recall of the words. 
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Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde şiir metinlerinin kullanılmasının ne 

ölçüde yararlı olabileceğini saptamak; Türkçenin yabancılara ve iki dillilere öğretilmesinde 

etkili bir yöntem geliştirmektir. 
Çalışmanın hedef kitlesi Türk diline yabancı olan ve Türkçe öğrenmeye ihtiyaç duyan 

kişilerdir. Aynı zamanda dil öğretiminde şiir metinlerinden yararlanma yönteminin soydaş 

Türk topluluklarına Türkiye Türkçesi öğretirken de kullanılabileceği göz önünde 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiCfNN3p9qXxCuWrCnqkwJOcP5N8CqtYDbh7QmONsgI6i
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bulundurulmuştur. Bu yeni yöntemin uygulamasında kullanılacak şiirler, hedef kitlenin 

kültürüne ve seviyesine en uygun metinlerden seçilmiştir. Ayrıca, çalışmanın sonunda amaca 

en çok hizmet edebilecek şiirlerden bir antoloji oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılması 

düşünülen şiirler dönem veya tarih sırasına konulmadan seçilmiştir. 
Yabancılara Türkçe öğretimi edebiyat alanında çok yenidir. Dolayısıyla bu hususta yazılan 

tezler ve makaleler de çok sayıda değildir. Bizim, çalışmamızda sunduğumuz yabancılara 

Türkçe öğretiminde şiir metinlerinden yararlanmanın ise bir yöntem olarak alana yeni bir ses 

getireceği düşünülmektedir. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şiir metinlerinden yararlanma konulu bu 

araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini şiirler ve Türkçenin yabancı 

dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Örneklem seçimi ?oransız 

eleman örnekleme? yoluyla yapılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen metinler dil bilgisi 

öğretimi, konuşma ve yazma becerisi kazandırma, kelime öğretme gibi alanlarda hedef 

kitlenin kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiş; metinlerin analizleri ve 

değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Veri toplama araçları belgesel tarama yoluyla elde edilmiştir. Bu çalışmada Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan yayınlarla birlikte yabancı dil öğretimi üzerine 

yapılan yayınlar veri araçları olarak kullanılmıştır. 
Amacımıza hizmet edeceğini düşündüğümüz metinleri; dil bilgisi öğretiminde, kavram 

dünyasını zenginleştirme ve kelime öğretiminde kullanılmak üzere iki başlık altında sunduk. 

Dil bilgisi öğretiminde, kavram dünyasını zenginleştirme ve kelime öğretiminde kullanılmak 

üzere iki başlık altında sunduğumuz elli sekiz şiirin amacımıza hizmet etme yönlerinin de 

analizini yaptık. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde şiir metinlerinden yararlanma 

başlığı altında sunduğumuz yeni yöntem için seçtiğimiz elli sekiz şiirden oluşan antolojiyi de 

çalışmamızın sonuna ekledik. 
Şiir türünde metinler, şüphesiz, belirli bir bağlam içerisinde sunulan söz kalıpları ve sadece 

dil bilgisine sahip olmakla kurulamayacak ifadelerden oluşmaktadır. Çalışmamızda bu 

metinleri yeri geldikçe resimlerle zenginleştirmeyi hatta gerektiğinde farklı metinlerle 

desteklenmesini önermeyi bu nedenle yararlı bulduk. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde şiir metinlerinden yararlanma başlığı altında 

geliştirdiğimiz yeni yöntemin, yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkı sağlamasını ve bu 

alanda çalışmalar yapan kişilere yol gösterici olmasını diliyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı dil, şiir türündeki metinler, dil öğretim 

yöntemleri. 
  
 

The purpose of this study is the use of foreigners, Turkish teaching of poetry texts could be 

useful to determine to what extent, is to develop an effective method for teaching Turkish to 

foreigners and two lingual. 

The target audience of the study of Turkish and Turkish to learn a foreign language or who 

are in need. At the same time benefit from the texts of poetry in language teaching method 

used in teaching cognate Turkey Turkish Turkish communities are taken into account. This 

new method will be used in poetry, culture, and the level of the target group was chosen the 

most appropriate texts. Also, at the end of the study created an anthology of poems that will 

serve most purposes. The study considered the use of selected poems, period, or the date the 

order being placed. 

Teaching Turkish to foreigners is very new in the field of literature. So working on this issue 

is not the great number of theses and articles. Our, our study the texts of poetry in teaching 

Turkish to foreigners as a way to exploit the area is thought to bring a new sound. 

Poetry texts, to benefit from the teaching of Turkish as a foreign language on the scan model 
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was used in this study. Poems on the universe of the study and teaching of Turkish as a 

foreign language is in the works. Sample selection "disproportionate sampling element" was 

through. Research results obtained from the text, language teaching, speaking and writing 

skill acquisition, vocabulary teaching in areas such as cultural characteristics of the target 

audience in mind were chosen texts, assessments and recommendations made. 

Data collection instruments were obtained by screening a documentary. This study on the 

teaching of Turkish as a foreign language publications in the publications of the data on the 

teaching of foreign languages are used as instruments. 

Texts that we think will serve our goal, the teaching of grammar, vocabulary enrichment and 

the world of concepts is presented under two headings to be used in teaching. The teaching of 

grammar, vocabulary enrichment and the teaching of concepts for use in the world under two 

headings in the analysis of aspects of our fifty-eight poems have made our goal to serve. The 

teaching of Turkish as a foreign language texts of poems under the title of our new method 

we chose for the benefit of fifty-eight poems in the anthology was added to the end of the 

study. 

Type of poetry texts, of course, the patterns presented in a particular context, and not only 

have knowledge of language consists of statements, but kurulamayacak. In our study, even 

when these texts to enrich the different texts with pictures in places that support the 

proposition, we found so useful. 

Poetry texts, to benefit from the teaching of Turkish as a foreign language under the title of 

the new method developed in the field to contribute and look forward to guiding people who 

work in this area. 

Key Words: Turkish teaching, foreign language, poetry, text type, language teaching 

methods.? 
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Bu araştırmada deneysel model kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi TÖMER'de orta düzey 

sınıflarda öğretilen sekiz dilbilgisi konusu için süreç temelli planlı yazma yöntemine uygun 

etkinlikler hazırlanmıştır. 
Süreç temelli planlı yazma yöntemiyle Ankara Üniversitesi TÖMER yöntemiyle yazma 

yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde farklılık gösterip göstermediği ön test 

son test kontrol gruplu deneysel yöntemle karşılaştırılmıştır. 
Çalışma, Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul Taksim Şubesi'nde 2011 yılında eğitim gören 

yirmi öğrencide uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi seviyesi eşit 

olarak kabul edilmiştir. Önce Ankara Üniversitesi TÖMER'de uygulanan başarı testlerine 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiFYcCqzmslqoAqseOsWGHfR-AylYtc6mNqpBKPhIezGJ
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sadık kalınarak ön test yapılmıştır. Sekiz haftanın sonunda gruplara aynı konularda 

kompozisyonlar yazdırılarak son test yapılmıştır. 
Toplanan verilerin değerlendirilmesinde güvenilirliği sağlamak için iki okutman 

kompozisyonları ayrı ayrı değerlendirmiştir. Okutmanlar arasındaki uyumun ölçümü için 

kappa ölçeği kullanılmıştır. Kappa ölçümleri sonucunda %60 ve üzerindeki değerler geçerli 

kabul edilir. Bu çalışmada yapılan ölçümlerde %68,69 kappa sayısı elde edilmiştir. 
Çalışmanın sonunda deney grubunun ön test ve son test puanları da eklenerek toplam on hafta 

aldığı puanların ortalaması alınmış ve kontrol grubunun Ankara Üniversitesi TÖMER'de 

uygulanmakta olan sisteme göre son test puanları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın 

sonucunda on hafta boyunca kontrol grubunun ortalama başarı artışı %0,2 olarak 

hesaplanırken süreç temelli planlı yazma yöntemiyle eğitim alan deney grubunun ortalama 

puan artışı %5,25 olarak hesaplanmıştır. 
Ulaşılan sonuçlara göre, süreç temelli planlı yazma yöntemi uygulanan sınıfların yazma 

derslerindeki başarısının, TÖMER yöntemiyle yazma yöntemi uygulanan sınıflara göre daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir.  
 

In the following research, experimental model were used. Different activities were prepared 

for eight grammar topics that are taught in mid-level courses in Ankara University TÖMER 
Whether teaching in process based writing model or Ankara University TÖMER model plays 

any part on students' academic achievements or not was compared with primary test - final 

test experimental method with a control group. 

The research was conducted at Taksim branch of Ankara University TÖMER on twenty 

students. The subjects were considered equal in language skills. Primarily, the subjects were 

tested on their abilities in Turkish language with a test parallel to the ones applied by 

TÖMER. At the end of the eight weeks, the students were subjected to a final test and wrote 

an article on the same topic. 
To ensure reliability of the ratings, each paper was graded by separate instructors. Cohen's 

Kappa coefficient is used to measure the inter-rater agreement. A kappa coefficient of 60% 

and more is considered adequate. In this research, a kappa coefficient of 68,69% was 

calculated. 

At the end of the study, an average score of all test scores including the primary and final test 

scores were calculated for each student in the experimental group primary and these were 

compared with the average scores of the control group who were instructed in TÖMER 

method. As a result, an average increase of 5,25% was calculated for experimental group 

scores while control group scores were increased by only 0,20%. 
According to these results, students instructed using process based writing model were more 

successful in writing compared to the ones instructed using TÖMER method. 

 
 

330205  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yeni Hitit 

ders kitabının dört temel dil becerisi ve kültür açısından 

incelenmesi / The evalaution of the effectiveness of the 

textbook Yeni Hitit used in teaching Turkish as a foreing 

language in terms of the four basic language skills and culture 
Yazar:CENAN İŞCİ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2012 
160 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-rbOCdbK6E3Ary8tzJ3WNl11XHQSL1-ZdU8hZf3Wvha7
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Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil becerileri = Language 

skills ; Dil-kültür = Language-culture ; Dört dil becerisi = Four 

language skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  
 

Bu çalışmada, Türkçenin Yabancı Dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarından biri 

olan `Yeni Hitit' ders kitabı dört temel dil becerisi ve kültür açısından incelenmiştir. 
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan eğitim materyallerinden biri de ders 

kitaplarıdır. Ders kitapları eğitim öğretim süreci boyunca sınıf içerisinde en çok kullanılan 

eğitim materyallerinden biridir. Öğrenicinin seviyesine uygun bir şekilde oluşturulmuş 

diyalog, metin ve dilbilgisi yapılarıyla hazırlanmış ders kitapları öğretme/öğrenme sürecinin 

başarısında önemli yere sahiptir. 
Bu doğrultuda, Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan ders kitaplarının, metinlerin nasıl 

olması gerektiği ve bir ders kitabı veya metin oluşturulurken hangi noktalara dikkat edilmesi 

gerektiği yönünde yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda dört temel dil 

becerisi ve kültür boyutunda tablolar oluşturulmuş, B1 seviyesindeki `Yeni Hitit' ders 

kitabındaki metinler dört temel dil becerisi ve kültürel özellikleri açısından incelenmiştir. 
Temel, orta ve yüksek düzeylerden oluşan Yeni Hitit ders kitabının, `Yeni Hitit B1 

seviyesinde bulunan toplam 12 üniteden 8 ünite seçilmiş ve çalışmamız 8 ünitedeki metinler 

ile sınırlandırılmıştır. 
Metinler dört temel dil becerisi bakımından incelendiğinde, bu becerilere yönelik hazırlanmış 

metni anlamaya yönelik soruların öğretmen kitabında yönergeler şeklinde verildiği 

gözlenmektedir. 
Metinlerin konu bakımından özellikle Batı kültürünü ve birey kavramını ön planda tuttuğu 

dikkat çekmektedir, hedef kültür ve diğer kültürler arasında karşılaştırma yapmaya yönelik 

etkinliklere az rastlanılmaktadır. 
Kültürel açıdan incelenen 49 metinden 4 tanesinde kültürler arası karşılaştırma yapmaya 

yönelik etkinlik gözlenmektedir. 
Öğrenci ders kitabının hazırlanmasında, metinlerde bütün beceri alanlarına yönelik etkinlikler 

artırılmalı, metinler çeşitli kültürler arasında karşılaştırma ve ilişkilendirme yapılabilecek 

içerikte düzenlenmelidir.  
 

In this study, Yeni Hitit, which is one of the textbooks used in teaching Turkish as a foreign 

language, is examined in terms of four basic language skills and culture. 

One of the training materials used in teaching Turkish as a foreign language is the textbooks. 

During the education and training process, they are one of the most widely used training 

material in the classroom. These books which contain dialogues, texts and grammatical 

structures prepared in accordance with the learner?s academic level have a very important 

place in the success of the teaching and learning process. 

In this respect, studies conducted about how thet exts of books used in teaching Turkish as a 

foreign language should be, and which points should be considered in creating a textbook or 

text have been examined. As a result of these, tables have been prepared for the four basic 

language skills and the cultural context, and the texts in Yeni Hitit B1 level have been 

examined in terms of the four basic language skills and cultural characteristics. 

When the texts are examined with regard to four basic language skills, it is observed that the 

questions prepared to understand the text have been given as instructions in the teacher?s 

book. 

In terms of subject matter, it is again observed that texts keep universal culture and the 

individual in the fore front but almost make no effort to compare the target culture and the 

universal culture. When examined from the cultural point of view, it is seen that only four in 

49 texts have a cultural comparison. 
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It is observed very little that in terms of subject smatter contained in the texts kept at the fore 

front of the concept of universal culture and the individual and it is observed very little that 

efforts to make a comparison between the target culture and universal culture 

The mentioned book is composed of basic, intermediate and high-intermediate levels. 

However, our study is limited toeight units chosen from the 12 units of Yeni Hitit B1. 

 
 

290698  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisi ve 

ad durum eklerine ilişkin öğrenci görüşleri / Student opinions 

regarding the Turkish grammar and nominal case suffixes in 

teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:HATİCE ÇİĞDEM YILDIRIM 
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Öğretmenliği Bilim 

Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-ad durum ekleri = 

Grammar-case endings ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language 

education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; 

Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; 

Öğrenci görüşleri = Opinions of students  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2011 
144 s.  

 

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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGr70b5t1JBfnyQgTzzI8JHAUYHpP8qtmOgXRyrdMfRU6
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Ayrıca, araştırmanın bir sonucu olarak da A1-A2 seviyelerine uygun olarak hazırlanmış 

?eylemler ve aldıkları ad durum ekleri? listesi de ekte sunulmuştur.  
 

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. 

 

279929  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik, sanatsal 

uyaranlarla yapılandırılmış etkinlikler üzerine bir model önerisi 

/ A model proposal on activities structured by artistic stimuli 

directed to teaching Turkish as a foreign language 
Yazar:NESLİHAN KÜÇÜKLER 
Danışman: YRD. DOÇ. Z. CANAN KARABABA 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitimin Kültürel Temelleri 

Anabilim Dalı / Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common 

European Framework of Reference for Langugage ; Dil 

öğretimi = Language teaching ; Müzik = Music ; Resimler = 

Pictures ; Sanat = Art ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi 

= Foreign language teaching ; Öğretim = Teaching ; Öğretim 

yöntemleri = Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
163 s.  

 

Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 

Metninin tanımladığı öğrenme düzeyleri ve dil yeterlilik ölçütleri temel alınarak dilsel 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPAZT5zPFEpNnbngPNjxdhKzFGDA_O5NyPUMSEQ6rd35y


 259 

becerilerin kazandırılmasına odaklı, sanatsal uyaranlarla (resim, karikatür, müzik ve film) 

yapılandırılmış etkinlikler üzerine bir model önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Diller İçin 

Avrupa Ortak Başvuru Metninde tanımlanmış B1 ve B2 düzeyleriyle sınırlandırılan bu 

çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yetişkin öğretimi kapsamında ele alınmıştır. 

Etkinlikler, öğrenenin bilgiyi yapılandırırken izlediği sıra göz önünde bulundurularak aynı 

uyaranla hem B1 hem B2 düzeyi için oluşturulmuştur. Bunun temel nedeni seviye farkına 

koşut olarak Avrupa Ortak Başvuru Metninde yer alan ?yapabilir? belirlemelerindeki 

genişleyen yelpazeyi ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında tasarlanan etkinlik önerileri 

kullanılan sanatsal uyaranlar temel alınarak sınıflandırılmıştır. Öğrenenlerde ?etkinlik? 

uygulamalarına temel oluşturulması ve alışkanlık kazandırılması amacıyla ?Yaratıcı Geçiş 

Etkinlikleri? başlığı altında iletişimsel yetiyi geliştirebilecek, yaratıcılığı destekleyen kısa 

süreli etkinlikler sunulmuştur. Çalışma kapsamında tasarlanan etkinliklerin, Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretiminde özellikle araç geliştirme alanındaki çalışmalara katkı 

sağlayacağı ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimine renklilik katacağı düşünülmektedir.  
 

In this study, it has been aimed to build up a model proposal directed to teaching Turkish as a 

foreign language through the activities structured by artistic stimuli (painting, caricature, 

music and film) focusing acquisition of language skills based on language proficiency 

criterias and levels defined in The Common European Framework of Reference for 

Languages. The study is restricted with B1 and B2 levels defined in The Common European 

Framework and has been taken in the context of adult education. Activities have been 

designed for both B1 and B2 levels with the same stimulus considering the sequence of the 

information configuration of the learner. The basic reason of this is to put forward the 

expanding spectrum in the ?can do? statements defined in The Common European 

Framework in parallel with level difference. Activities designed within the scope of this study 

have been classified on the basis of artistic stimuli. Short-lasting activities, which can 

develop communicative competence and support creativeness, has been presented under the 

title of ?Creative Transition Activities? so as to gain habit and provide a basis to ?activity? 

practices for the learners. The activities designed within the scope of the study are thought to 

contribute to the studies in teaching Turkish language as a foreign language, especially in 

material development and put a new face on teaching Turkish as a foreign language. 

 
 

250048  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenen özerkliği / 

Learner autonomy at teaching turkish as a foreign language 
Yazar:DUYGU NİHAL EKER 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ZEHRA CANAN KARABABA 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Dilbilim Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim 

Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Avrupa Dil Gelişim Dosyası = European Language 

Development Folders ; Dil öğretimi = Language teaching ; 

Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğrenen özerkliği = Learner autonomy ; Öğrenme 

yöntemleri = Learning methods ; Öğretim = Teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
119 s.  

 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak öğretimi bağlamında yarar getireceği düşünülen öğrenen 

özerkliği kavramı ve Avrupa Konseyi'nin desteklediği bir dil öğretim projesi olarak 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdq1hlXAzrzRl3D8OMjRwgEuyN_xeflRNNoQAyIbkyZzb
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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 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. 

 
 

241018  

 

Göreve dayalı öğretim yönteminin Türkçe'nin yabancı dil 

olarak öğretiminde dinleme becerisinde kullanılmasının 

avantajları / The advantages of using task-based language 

teaching in listening skills in teaching Turkish as a foreign 

language 

Yazar:MURAT YORULMAZ 
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Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Diller Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 
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; Dinleme becerisi = Listening skill ; Görev temelli öğretim = 

Task-based instruction ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
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132 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CwVIqqBuz1VkysVpueogAbMdVgZZ2Oqa2ISTHpPPjPRkelGdsM-BIs8DTFyDyVv8
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Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods  
 

Göreve Dayalı Öğretim Yönteminin Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme 

Becerisinde Kullanılmasının Avantajları 
Bu çalışma, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde göreve dayalı öğretim yönteminin 

dinleme becerisinde kullanılmasının avantajlarını ortaya koymak ve aynı zamanda Türkçe'nin 

yabancı dil olarak öğretimindeki yöntem sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılmıştır. 
Çalışma, tanımlayıcı bir niteliğe sahip olarak, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimindeki 

yöntem sorununa göreve dayalı öğretim yönteminin kullanıldığı dinleme becerisi ders 

planları ve malzemeleri ile bir açıklık getirmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölüm çalışmaya ilişkin amaç, önem, tanımlar ve kısaltmaları içermektedir. İkinci 

bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesi yer almaktadır. Bu bölümde dil öğretimi, dil 

öğretiminin tarihçesi, yabancı dil öğretim yöntemleri, göreve dayalı öğrenme ? öğretme, 

Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, yabancı dil öğretiminde dinleme becerisinden 

bahsedilmektedir. Üçüncü bölüm ilgili yayın ve araştırmaları, diğer bölüm ise araştırma 

yöntemini içermektedir. Son bölüm sonuçlar ve önerilerden oluşmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Göreve Dayalı Öğrenme ve Öğretim, Görev Çerçevesi, Dinleme Becerisi, 

Yabancı Dil Olarak Türkçe.  
 

The Advantages of Using Task-Based Language Teaching in Listening Skills in Teaching 

Turkish as a Foreign Language 

This study has been carried out for the purpose of stating the advantages of using task ? based 

language teaching in listening skills in teaching Turkish as a foreign language and it has also 

been done for the purpose of finding solutions on the method problem in teaching Turkish as 

a foreign language. 

By having a descriptive character, the study has brought an openness to the `method problem 

in teaching Turkish as a foreign language? with the lesson plans and materials that include 

task ? based language teaching. The study consists of five main parts. 

The first chapter includes aim, importance, definitions and abbreviations. In the second 

chapter, there is the study?s theoretical framework. In this chapter, it is mentioned about 

language teaching, the short history of language teaching, foreign language teaching methods, 

task ? based learning and teaching, teaching Turkish as a foreign language teaching. The third 

chapter includes the publications and researches related to the subject of the study, and the 

next chapter includes research method. The last chapter consists of the results and 

suggestions. 

Keywords: Task ? based Learning and Teaching, Task Framework, Listening Skill, Turkish 

as a Foreign Language. 
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Yazar:BETÜL SÜLÜŞOĞLU 
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2008 
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Dizin:Dil = Language ; Dil edinimi = Language acquisition ; 

Dil eğitimi = Language education ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; 

Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching  
 

Bu çalışmanın amacı, Türkçedeki ?mA, -DIK ve ?AcAK biçimbirimleriyle oluşturulan ad 

yantümceleme yapılarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere öğretilmesine 

yönelik, İşe-Dayalı Dil Öğrenme ve Öğretim Modelini kullanarak malzeme geliştirmektir. 
Bu çalışmanın dayanağı olan İşe-Dayalı Dil Öğrenme ve Öğretme Modeli, bilgilendirme 

aracı olarak temelde ?işler?i kullanılır. Bu çalışmada, Türkçedeki ad yantümcelerini öğretmek 

için düzenlenen işler, iletişimsel uygulamalarla aynı anda öğrencilerin öğrenme konusu olan 

yapıya odaklanmalarını sağlayan odaklanmış işlerden oluşmaktadır. Öğrencilerin erek 

yapıları fark edebilmesi, anlamlandırabilmesi ve üretebilmesi için yapıya dayalı üretim işleri, 

not al-yaz işleri, zenginleştirilmiş girdi, bilinçlendirme işleri düzenlenmiştir. Aynı zamanda, 

öğrencilerin dilsel birimleri işlemlemesinde rolü olduğu belirtilen açık ve örtük öğrenme 

kuramlarından yola çıkılarak, ilk olarak örtük öğrenme teknikleri aracılığıyla, daha sonra, 

düzenlenen son işle açık öğrenme teknikleriyle erek yapılara odaklanma sağlanmıştır. 
Öğrencilere özgün girdi sağlamak için farklı türlerdeki metinlerden Türkçedeki ?mA, -DIK 

ve ?AcAK ile oluşan ad yantümceleri taranmış ve bu yapıların gazetelerde, dergilerde ve 

haber bültenlerinde sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Gazete ve dergi metinlerinden toplanan 

verilerle, ad yantümce türleri ve ana tümce eylemleri ile gösterdikleri eşdizimsel ilişkiler 

incelenmiştir. Metinlerin kullanıldığı malzemeler, bu eşdizimsel özellikler çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 
Bu çalışmada sadece Türkçedeki belirli ad yantümceleme yapılarının öğretimi için malzeme 

geliştirmeye odaklanılmaktadır. Çalışmada geliştirilen işler ve hazırlanan malzemelerin 

gerçek öğretme ortamlarında değerlendirilmesi ileri çalışmalara bırakılmıştır.  
 

This study aims at applying Task-Based Language Learning and Teaching to the 

development of materials to teach foreigners Turkish noun clauses, which are formed with 

?mA, -DIK and ?AcAK suffixes. 

Task-Based Language Learning and Teaching model, on which this study is based, mainly 

employs `tasks? as a way of instruction. The tasks designed to teach Turkish noun clauses in 

this study are mainly of `focused tasks?, which help learners `focus? attention on form while 

getting involved in communicative practice at the same time. In order to enable learners to 

notice, understand and produce the targeted structures structure-based production tasks, input 

enrichment, dictogloss and consciousness-raising tasks are designed. Departing from the 

theories of implicit learning and explicit learning both of which are suggested to have a role 

in learners? processing the linguistic feature, the `focus? on the targeted structure is provided 

first, by means of implicit techniques and then, in the last task, by means of explicit 

techniques. 

In order to provide authentic input for learners, texts of different genres were searched for 

Turkish noun clauses formed with ?mA, -DIK and ?AcAK suffixes, and it was found out that 

such structures frequently appear in newspapers, magazines and newsletters. A collection of 

newspaper and magazine articles were further searched for detecting the noun clause type and 

main clause verb collocations. On the basis of these collocations, the texts employed in 

materials are prepared. 

The study merely focuses on developing materials to teach certain Turkish noun clause 

structures to foreigners. However, the tasks designed and the materials 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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Türkçenin yabancılara öğretiminde ulaçların düzeylere göre 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
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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. 
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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 

Yazar:ZEKİ DOĞAN KORELİ 
Danışman: PROF.DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
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2007 
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Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 
Dizin:  

 

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 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 
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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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ÖZET 
 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE 
İLERİ DÜZEYDEKİ ÖĞRENCİLERİN PARAGRAF YAZMA 
BECERİSİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 

Selvikavak, Esra 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG47LF-2jPjL3QSGVmjlEVcaK2bOHHD3amlcTPHzHsWRXu
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Yüksek Lisans Tezi 
Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı 
Danışman: Prof. Dr. N. Engin UZUN 
Mayıs, 2006, 146 sayfa 
 

 

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 
 

133 
ölçütlerine göre puanlandırılmıştır. Paragraflar daha sonra üçüncü bir 
değerlendirici tarafından aynı değerlendirme ölçütlerine göre puanlandırılmış ve 
öğrencilerin notları istatiksel analize tabi tutulmuştur. 
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. 
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ABSTRACT 

 

AN APPLICATION ON THE DEVELOPMENT OF ADVANCED 

LEVEL STUDENTS? PARAGRAPH WRITING ON TEACHING 

TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Selvikavak, Esra 

Master?s Thesis 

Department of Linguistics (Teaching Turkish) 

Advisor: Prof. Dr. N. Engin UZUN 

May, 2006, 146 pages 

 

The objective of this experimental study, is to develop the advanced 

writing skills of the students coming from the Central Asian Turkic Republics and 
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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 
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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. 

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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öz Bu çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğrenim sürecini kendi başına tamamlamak 

isteyen bir bireyin öğrenen özelliklerinin neler olması gerektiği ve bu süreçte gereksinim 

duyacağı bir gerecin nitelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle yetişkin 

eğitiminde kullanılan kavram ve tanımlamalara yer verilerek öğrenen özellikleri 

sunulmuştur. Araştırma boyutunda ise bireylerin gereksinmelerini karşılayacak bir gerecin 

niteliklerinin neler olması gerektiği ulamlanmıştır. Yapılan araştırma verilerine dayanılarak 

kendi kendine öğrenme modeli çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonraki bölümde ise çıkarılan 

model temel alınarak çalışma yapraklan ve örnek bir yoğun teker hazırlanmıştır. Çalışma 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1Jf-uhkWZ_7531cBh1QRUe6eUalifgnfNOXbMgDBUk98
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_lzutPo9aU30hOWWt94S1n0ORomV-fKNvRyGfVtttXnL
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yapraklarında seçilen etkinliklerin gerekçeleri sunulmuştur. Son bölümde sonuç ve önerilere 

yer verilmiştir. ıı  
 

ABSTRACT In this study how the characteristics of the learner profile of an individual who 

would like to learn Turkish as a foreign language on his/her own and the properties of the 

material that he/she would need to use during the learning process should be are specified. In 

this study, the concepts and definitions in adult education are first investigated and then the 

learners' characteristics are presented. In the research section, the qualities of the material 

which covers the needs of the learners are categorized. A self learning model is constructed 

according to the research data. In the following section a number of worksheets and a 

computer-assisted material are designed based on the self learning model discussed. The 

reasons of the activities in the worksheets are also presented. In the final section some 

conclusions are drawn and suggestions given. m 
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ÖZET Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde 

Uygulanması ve Bu Uygulamaya İlişkin Öğrenci Görüşleri Bu araştırma, bir yabancı dil 

öğretim yöntemi olan Göreve Dayalı Öğrenme yönteminin Yabancı Dil Olarak Türkçe 

alanında uygulanması ve bu uygulamaya ilişkin öğrenci görüşlerini ve uygulama sorunlarını 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2003-2004 öğretim yılında Litvanya Vilnius 

Üniversitesi Filoloji Fakültesi Litvan Filolojisi-Türk Dili Programı öğrencileriyle yürütülmüş 

nitel bir araştırmadır. Bu programa kayıtlı 10 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerle 

yapılan Göreve Dayalı Öğrenme uygulaması sırasında katılımcı öğrenciler gözlenmiş, 

öğrencilerden günlük tutmaları istenmiş ve uygulama sonunda her bir öğrenciyle yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle daha önceden belirlenmiş 

olan 'görev çerçevesi'ne göre incelenmiştir. Araştırma verilerinin incelenmesi sonucunda 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Katılımcı öğrencilerin görev çerçevesinin görev öncesi 

aşamasına yönelik görüşlerinin genel anlamda olumlu olduğu saptanmıştır. Katılımcılar 

göreve başlamadan önce yapılan hazırlık çalışmalarını çok yararlı bulmuşlardır. Sadece 

grupların oluşturulması sırasında öğrencilerin grup üyeleri yani birlikte çalışacaktan kişiler 

konusunda titiz oldukları ve herkesle çalışmak istemedikleri bulunmuştur. Özellikle yeni 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1FBe3XBYuYeGFFHYgoe0bYre5VQS4VMR5jTOCfVseawb
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görev için gerekli olabilecek sözcüklerin bu aşamada verilmesi çok olumlu karşılanmıştır. 

Görev Öncesi aşaması tüm çerçeve için çok önemlidir ve burada meydana gelecek bir sorun 

tüm çerçeveye yansıyacaktır. Bu yüzden grupların oluşturulmasına ilişkin sorunların çözümü 

için öğrencilerin kişilik özellikleri ve diğer arkadaşlarıyla ilişkileri dikkate alınmalıdır. 2. 

Katılımcı öğrenciler, görev çerçevesinin görev döngüsü aşamasına genel anlamda olumlu 

yaklaşmışlardır. Grup üyelerinin oluşturulmasında ortaya çıkan sorunun bu aşamayı da 

olumsuz etkilediği görülmüştür. Görevler için ayrılan zaman konusunda olumlu görüşler 

saptanmıştır. Katılımcı öğrenciler, kendileri için görev döngüsünün ilginç ve farklı 

olduğunun altını çizmişlerdir. Görev döngüsünün sunum öncesi planlama basamağı görev ve 
11 sunum basamaklarıyla iç içe girmiştir. Katılımcı öğrenciler, yapılan dinleme etkinlikleri 

konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Görev döngüsü, görevin yapıldığı bölüm olduğu 

için çerçevenin en önemli aşamasıdır. Bu yüzden; görev, planlama ve sunum basamaklarının 

birbirine karışmaması için zamanlamaları konusunda dikkatli olunmalı ve öğrencilere sunum 

basamağında birbirlerini dinlemeleri ve böylece birbirlerinden öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

Bunun için dinlemeleri için bir amaç gösterilmelidir. 3. Görev döngüsünün son aşaması olan 

dile odaklanma konusunda katılımcı öğrenciler farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. 

İnceleme basamağı ve dilbilgisinin sunum şekli öğrencilerin çoğu tarafından beğenilmiştir. 

Bazı öğrenciler, dilbilgisinin görevden önce verilmesini isteseler de öğrencilerin çoğunun 

farkında olmadan öğrendiklerini belirtmeleri önemli bir bulgudur. Dile odaklanmanın 

uygulama alıştırmaları öğrenciler tarafından yetersiz bulunmuştur. Geleneksel yöntemlerle 

öğrenmeye alışmış öğrencilerin günümüz yöntemlerine keskin geçişin kolay olmadığı 

anlaşılmıştır. Dile odaklanma aşaması bu geçişin ayarlanmasında öğretmen ve öğrencilere 

fırsatlar sunmaktadır. Alıştırmaların artırılması ve yapı odaklı ödevlerin verilmesi yöntemin 

benimsenmesini kolaylaştıracaktır. 4. Görev çerçevesinin bütünü konusunda 10 öğrenciden 

8'i olumlu, 2'si ise olumsuz görüş bildirmişlerdir. 2 öğrenci göreve dayalı öğrenmenin 

başlangıç düzeyi için daha yararlı olacağını dile getirmiştir. Derslerinin ilginç olduğu, gerçek 

yaşam dilini sunduğu, yabancı dilde düşünme fırsatı verdiği ve yapı-anlam buluşması 

sağladığı öğrencilerin görüşlerinin özetidir. Çerçeveye olumsuz yaklaşan öğrencilerin de 

görüşleri dikkate alınmalı ve Göreve Dayalı Öğrenme farklı yöntemlerle desteklenmelidir. 5. 

Göreve dayalı öğrenme görev çerçevesinin uygulanması sırasında anadili kullanımının, grup 

çalışmasının, sunum basamağında planlamanın sürmesinin ve görev türleri konularının sorun 

yarattığı gözlenmiştir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için bazı önlemler alınabilir. 

Anadili kullanımın azaltılması için öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerin iyi tanınması öğretmene grup oluştururken önemli ipuçları sunacaktır. Bu aynı 

zamanda öğrenci ilgisine göre görev hazırlamak için de önemli bir şart olarak görülmektedir. 

Öğrenciler bir görevi neden yapmaları gerektiğini bilirlerse bu görev onlar için anlamlı hale 

gelecek ve daha başarılı olacaklardır. Anahtar Sözcükler: Göreve Dayalı Öğrenme, Görev 

Çerçevesi, Uygulama, Öğrenci Görüşleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe  
 

m ABSTRACT The Implementation of Task-Based Learning in Teaching Turkish as a 

Foreign Language and Learners' Thoughts on This Implementation This study consists of 

implementation of Task-Based Learning to the teaching of Turkish as a Foreign Language 

and some research to investigate the learners' thoughts on this implementation and problems 

observed throughout the process. The research questions aims at collecting students' thoughts 

on each of the three phases of the task framework, on the task framework as a whole, and the 

problems observed during the implementation. This study was carried at Vilnius University 

Faculty of Philology Lithuanian Philology-Turkish Language Program with 10 students as 

subjects. The subjects were observed, were asked to keep a diary during the implementation 

and were interviewed individually immediately after the implementation. All the data 

collected was descriptively analyzed within a predetermined task framework. The findings 
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obtained at the end of the study are as follows: 1. In general terms, subjects have positive 

thoughts on the pre-task phase of the task framework. The only problem that has arisen from 

the task-based activities seems to be the formation of the groups. Some students have stated 

and showed that they have some reservations in terms of who to study with in the groups. 

Almost all the subjects think that warm-up activities such as vocabulary support are highly 

useful activities to achieve the task. The pre-task phase is important and any problem that 

may occur during this phase will reflect on the other phases of the framework. Therefore, 

knowing about the personality and characteristics of the learners will help the teachers to 

better form the task groups. 2. Subjects have stated that the task-cycle of the framework is 

interesting, different and new to them. The group formation problem in the pre-task phase 

seems to have negative impact on the task-cycle as well. Subjects believe that time allotted to 

the tasks is enough to complete the task. However, subjects have come up with various 

contradictory thoughts on listening activities handled after the task-cycle. If learners know 

the borders of the different steps and organize themselves in a given period of time, each step 

of the task-cycle will be 

IV accomplished. Also they should be given a reason to make them listen to the presentations 

of the other groups. 3. Subjects have various thoughts on the language-focus phase of the 

task framework. Most of the students think that the analysis step of the phase is quite useful 

since it provides students with a different way of presenting grammar items. Although some 

subjects want to receive the grammar instruction before the task-cycle, most of them state 

that consciousness-raising activities help them learn unconsciously. Nevertheless, the 

grammar exercises in the practice step are believed not to be enough. It is not easy for the 

learners who are accustomed to traditional methods to skip onto communicative ones. That is 

why, the language-focus can be a good opportunity to provide that. Learners should be given 

more analysis and practice activities and homework on the structure to make them more 

comfortable. 4. Most of the participants (8 out of 10) state that the task framework is really 

good for them to learn the language. Only two of the students think this framework is not a 

good way of learning a foreign language. Subjects enjoy the framework because it is 

interesting for them, it serves real life situations, helps learners think in target language and 

associate structure and meaning. Learners with negative thoughts should also be taken into 

consideration and Task Based Learning should be supported with some other methods of 

language learning. 5. The problems observed throughout the implementation of task-based 

learning are the use of mother tongue during the tasks, group work, planning and correction 

in the report step of task-cycle. Learners should be explained why they must use the target 

language in the classroom. Teacher should observe the learners in order to group them in a 

desired way. Knowing about the learners will also help teacher to design tasks according to 

the needs and interest of the learners. If a task is made meaningful to a learner, it will give 

the learner a reason to accomplish it. Keywords: Task-Based Learning, Task Framework, 

Implementation, Learners' Thoughts, Turkish as a Foreign Language 
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ÖZET Bu tezde Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramları, diğer bir 

deyişle dil öğretiminin değişmez ilkeleri incelenmiştir. Bu çalışmada amaç; gelişmiş 

ülkelerin kendi dillerini öğretebilmek için oluşturdukları ölçütleri de dikkate alarak 

Türkçenin yabancılara öğretiminde yapılması gerekenleri maddeler halinde açıklayıp konu 

ile ilgili çalışmalarda bulunan akademik çevrelerin belirlenen bu ölçütler çerçevesinde ortak 

çalışmalar yürütmesini sağlamaktır. Burada dilimizin yabancılara öğretimi ile ilgili olarak 

bugüne kadar yapılanlara kısa bir göz attıktan sonra Türkçenin yabancılara öğretimi 

konusunda yapılması gerekenler üç ana başlık altında incelenmiştir. "Eğitim Öncesi 

Hazırlık" başlığı altında incelediğimiz; öğrencilerle ilgili "İhtiyaç Analizi", öğretimde 

yararlanılacak "Yöntem ve Teknikler", dil öğretiminin vazgeçilmezi olan "Basamaklı Kur 

Sistemi" ile ilgili uygulamalar, öğretimde hangi yöntem, hangi teknik veya hangi ders araç-

gereci kullanılırsa kullanılsın başarının en önemli anahtarı olan "İyi Bir Dil Öğretmeni"; yine 

dil öğretiminin temel taşlarından olan kitap ve diğer ders araç-gerecinin tespiti ve hangi 

ölçütlere göre düzenleneceği, bir tek dakikanın bile insan hayatında ne derece önem 

taşıdığından hareketle "Öğrenim Süresf'nin belirlenmesi gibi konular dil öğretiminin başarısı 

ile yakından ilgilidir. Bu aşamada sunduğumuz tüm alt başlıkları bir binayı ayakta tutan 

kolonlara benzetebiliriz. Bu kolonlardan birine dahi gerekli önem verilmediği takdirde 

öğretimin zayıf kalacağı, amaca ulaşılamayacağı bir gerçektir. Genel anlamda dil öğretimi, 

özel olarak da yabancı dil öğretiminde artık tüm dünyaca kabul edilen uygulama "Dört temel 

dil becerisi'ni geliştirmektir. Bu anlamda Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda da 

amaç, dört temel dil (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) becerisini geliştirmek olmalıdır. 

Bugüne kadar uygulanan dil öğretim yöntemlerden birçoğunun yetersiz kalmasının yegane 

sebebi, yabancı dil öğretimini bir bütün olarak görmeyip dilin sadece bir yönüne (konuşma 

veya yazma; okuma veya dinleme gibi) ağırlık vermiş olmasıdır. Bunlara en basit örnekler 

sadece çeviriye, dolayısıyla da okuma ve yazma becerilerine yönelik "Dilbilgisi-Çeviri 

Yöntemi"; sadece sözlü iletişime dayalı olan "Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi"dir. I 
Dil öğretiminde dört temel dil becerisi dışında iki önemli nokta daha vardır ki, bunlardan ilki 

özellikle Türkçe gibi eklemeli ve kuralları kesin çizgilerle belirlenmiş bir dilin öğretiminde 

vazgeçilmez olarak değerlendirebileceğimiz gramer öğretimi, ikincisi ise kelime öğretimidir. 

Türkçenin yabancılara öğretiminde dilbilgisi alanında ne yazık ki çok önemli bir eksik 

vardır. Bu eksik de "Türkçenin Fonksiyonel Dilbilgisi" kitabıdır. Bu nedenle öğretmen 

Türkçenin tüm dilbilgisi özelliklerini fonksiyonel olarak bilmeli ve bu bilgisini sınıf 

içerisinde pratik olarak sunmalıdır. Öğretimin iletişime yönelik olabilmesi, öğrencinin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi göz önüne alındığında yine vazgeçilmezler arasına giren 

diyalog ve metinlerin oluşturulması veya seçimi de oldukça önemlidir. Diyaloglar genelde 

bir durumu yansıtması ve belirli dilbilgisi yapılarında olması da düşünüldüğünde genelde dil 

öğretmenleri tarafından hazırlanır. Öğrencinin ileri kurlarda daha çok cümle analizi 

yapabilmesi, uzun cümleler oluşturabilmesi ve bir durum ya da olay karşısında yazdı olarak 

duygu ve düşüncelerini iletebilmesi amacıyla düz metinler hazırlanmalı veya mevcut hazır 

metinlerden (gazete haberleri, kısa hikayeler vs.) yararlanılmalıdır. Öğretimin başarılı olup 

olmadığı yine en ince ayrıntılarına kadar araştırılmış bazı ölçütlere göre belirlenir, ölçme, 

diğer bir deyişle sınavlarda hazırlanan soruların türü ve geçerliliği konusunda eğitimcilerin 
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yaptıkları çalışmalar oldukça sağlam ve tutarlı sonuçlar vermiştir. Buna göre hazırlanacak bir 

sınav sorusunun geçerliliği bazı uygulama ve bu uygulamaların sonunda yapılacak hesaplarla 

belirlenmektedir. Değerlendirme konusunda da yapılan araştırmalar, tatmin edici sonuçlar 

vermektedir. Günümüzde artık bir öğretmenin yapacağı değerlendirme bilimsel bir tabana 

oturtulmuştur. Yabana dil öğretiminin bir endüstri alam olarak da görülmeye başlandığı 

günümüzde Türkçenin yabancılara öğretimi alanında yapılması gerekenler oldukça fazladır. 

Bu anlamda gerek ülke yöneticilerine (uygun kanunları oluşturabilmeleri için) gerekse 

akademik çevrelere oldukça büyük görevler düşmektedir. II 
  
 

ABSTRACT In this thesis, the basic concepts which have not been touched upon when 

Turkish is taught to foreigners were analyzed. However, these consepts are in fact the 

milestores. In this study, our aim is to set forth the basics of teaching Turkish to foreigners in 

articles and to help the academicions to study according to these determined articles. While 

doing this, me also take into account the criteria of developed countries on this field. In the 

first place, it was dwellep upon what has been carried out about teaching Turkish to 

foreigners. Then, it was analyzed what should be done to teach out loyvage to foreigners, 

under three headings. The basic topics mentioned below are gathered under the heading of 

"Preparatory Before Education" These topics are, "Need Analysis" about the students; 

"Methods and Technics" which will be utilized in teaching; "Levelled Rate System" which is 

of prime importance in language teaching and the practices about this system; "An Efficient 

Language Teacher" which is also of prime importance no matter how the methods, technics 

and materials are efficient; determining thi course book and course materials; determining 

the use of this book and materials; determining the "Duration of Teaching". All these topics 

are closely related to the success of teaching the language. We can make a simile about these 

topics mentioned above. All are the stores of a house. If one of these stones are missing, 

then, the taching aim will not be fully realized. In teaching langufage, there are "Four basic 

language skills" which are also accepted worldwide. In this context, the aim while teaching 

Turkish to foreigners is to develop these four skills which are listening, reading, speaking 

and writing. Some of the language teaching methods have failed up to the present time 

because they do not take this matter in a wholistic point of view. They only attached 

importance to are skill (speaking or writing; reading or listening). For instonce, the 

"Grammer- Translation Method" attaches importance anly to translation, reading and writing 

skills. On the other hang, "Ear-Tonque Skill Method" attaches importance only to oral 

communication. 

In teaching language, there are also two important points. One of then is teaching grammer 

which becomes crucial for Turkish, for, Turkish has suffixes and it has certain grammatical 

rules. Second of then is teaching vocobulary. In teaching Turkish to foreigners, grammer is 

overlooked,, and there aren't any "Turkish Functional Grammer" books. For this reason, a 

Turkish teacher should know all the grammatical features of Turkish functionally and should 

transfer this knowledge to the class. Teaching language should also satisfy the 

communication needs of the students. For this reason dialogs, forming texts and the choise of 

the texts become also crucial. Dialogs reflect a social sitvation and they have some certain 

grammatical structures. For this reason, generally they are prepored by teachers. Some texts 

should be prepared for the high-level students, so these students have the chance to analyze 

more sentences, to form long sentences and to tell about then- feelings in a given situation. 

To this aim, existing texts (news, short stories etc..) may also be utilized. Whether the 

teaching process is successful or not is also evalvated according to some criteria. Evalvation, 

in other words, the studies mode by the teachers about the sorts and validit of the exan-

questions, has some concrete and stable results. In this context, an exan question 
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isdetermined after some practices and some calculations after these practices. The researches 

about evalvation also give satisfying results. Today, a teacher does not act according to his 

feelings but to the concrete evalvations. Today, teaching foreig language is taught as an 

industry field. So, today, there are mony things to do about teaching Turkish to foreigners. In 

this context, both the politicions (they should issue the needed laws) and the academicions 

have some crucial responsibilitres. TV 
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60 ÖZET Bu tez çalışması, Türkçe öğrenen yabancıların en çok öğrenme güçlüğü yaşadıkları 

konu olan ad durum eklerinin kullanımındaki yanlışların en aza indirilebilmesi için bir 

izlence örneği sunmaktadır. Tezde sunulan bu izlence örneğinin hazırlanma aşaması 

öncesinde, hedef grubun dil öğrenme ihtiyacı tesbit edilmiş ve izlencenin bu amaca yönelik 

olarak hazırlanmasına çalışılmıştır. İzlencenin uygulandığı hedef grup, günlük hayatını 

sürdürebilecek kadar Türkçe öğrenmek istemektedir. Bu grubun akademik düzeyde dil 

öğrenme ihtiyacı yoktur. Bu nedenle, izlencede yer alan konuşmalar günlük hayattan 

alınmıştır. Bu izlencenin, ileride ad durum ekleriyle ilgili yapılacak çalışmalara ışık 

tutabileceği umulmaktadır. 
  
 

61 SUMMARY This thesis deals with some of wrongs about case-endings in which foreign 

people who learn Turkish, face with some problems while learning and it presents a program 

to reduce this wrongs. Before preparation of the program in thesis the group's needs are found 

and try to make this program convenient this aim. The group want to learn a level of Turkish 

which makes them continue their daily life. They don't need to learn a level of academic 

Turkish. Therefore, dialogues in the program are choosen from daily life. It is hoped that the 

study will lead to the future studies about case-endings. 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
1996 
67 s.  

 
 

211630  

 

Yabancılar için temel Türkçe sözcük varlığının oluşturulması / 

Preparing the main vacobulary of Turkish for foreigners 
Yazar:UFUK AŞIK 
Danışman: PROF.DR. VELİ DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = 

Turkish Language and Literature 
Dizin:Türkçe = Turkish  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
551 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=biL2P3cCsPgUNjVdV2BsGP2YEo3cPqPuSDldRQjG2F1po3uxc5wXw9DNhCBOTfFb
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-ed0KItj9RYaCuAhFyma1rBATHz6i5tr2jxITLuBwITT
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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 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. 

 
 

436692  

 

Gazi Üniversitesi TÖMER ve İzmir yabancılar için Türkçe 

öğretim setlerinde kullanılan kalıp sözlerin incelenmesi / 

Examining of formulaic expressions used in Gazi University 

TÖMER and İzmir Turkish for foreigners education sets 
Yazar:AZER ÇAYDAŞ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MESUT GÜN 
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Dilbilgisi = Grammar 

; Kalıp sözler = Formulaic words ; Kitaplar = Books ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi 

= Turkish teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign 

domestic students ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = 

Teaching methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2015 
145 s.  

 

Bir yabancı dilin öğretilmesinde kalıp sözlerin öğretilmesi dilin kullanımını kolaylaştırdığı, 

iletişimi etkili hale getirdiği ve etkili bir kültür aktarım aracı olduğu için önemlidir. Kalıp 

sözler toplumun kültürünü yansıtan belli durumlarda söylene gelmiş klişe sözlerdir.Bu 

çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi TÖMER ve İzmir Yabancılar İçin Türkçe öğretim 

setlerinde A1/A2/B1/B2/C1 ders kitaplarında kullanılan kalıp sözleri tespit etmek ve 

incelemektir. Çalışmada tarama modeli ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle 

incelenmek üzere belirlenen kaynak kitaplarda kalıplaşmış dil birimleri tespit edilmiştir. 

Belirlenen kalıplaşmış dil birimleri ilgili alandaki çalışmalara dayandırılarak deyim, ikileme, 

atasözü ve kalıp söz başlıklarında gruplandırılmıştır. Bazı çalışmalarda kimi kalıplaşmış dil 

birimlerinin iki farklı başlık altında değerlendirildiği görülmüştür. Bu şekilde ikili 

değerlendirmenin olduğu kalıplaşmış dil birimleri tespit edilmiş, bu kalıplaşmış dil birimleri 

için alan kaynakları tekrar taranmış ve hangi başlık altında değerlendirileceğine karar 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKozSbNM5nOzI_24G_-4PYPISIriKKLwHNtZPMZWv2D0b
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verilmiştir. Kalıp söz listesi oluşturulduktan sonra kalıp sözler kullanıldıkları dil seviyelerine 

ve beceri alanlarına göre excell kullanılarak kaydedilmiş ve gruplandırılmıştır. Çalışmanın 

üçüncü bölümü olan kalıplaşmış dil birimleri başlığında kalıp söz dışındaki kalıplaşmış 

yapılar olan deyim, atasözleri ve ikilemelere değinilmiştir. Bu yapılar içerisinde kalıp 

sözlerin çeşitli sözlük ve çalışmalarda hangi başlıklar altında değerlendirildiğine yer 

verilmiştir. Yapılan araştırmada kalıp sözlerin daha çok deyimlerle karıştırıldığı görülmüştür. 

Kalıp sözler başlığında incelenen kaynak kitaplarda kullanılan kalıp sözlerin dil beceri 

alanlarına göre dağılımı tespit edilmiştir. Kaynak kitaplarda kullanılan kalıp sözler anlamına, 

bağlamına, yapısına ve işlevine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda incelenen 

kaynak kitaplarda çok sayıda kalıp söz kullanıldığı, kalıp söz kullanımının dil seviyesi 

arttıkça azaldığı, gerçek anlamlı, dil dışı bağlam duyarlı, cümle yapısında ve iletişim sürecini 

düzenleyen kalıp sözlerin daha fazla kullanıldığı görülmüştür.  
 

It is important to teach formulaic word as it makes the usage of the language easier, 

communication more effective and an efficient way of transfering the culture. Formulaic 

words are cliche words reflecting the culture of society and having been said in some certain 

situations.The aim of this study is to identfy and examine the formulaic words used in the 

A1/A2/B1/B2/C1/ textbooks (boks) of Gazi University and Turkish for foreigners,İzmir 

instruction sets. In studies scanning model and document analysing have been used. First of 

all in reference books that are determined to be examined formulaic language units have been 

detected. Formulaic language units that have been determined are grouped in the title of 

idiom, reduplication, proverb and formulaic word by basing to related works. In some studies 

it has been seen that some formulaic language units are evaluated under two different titles. 

By this way it has been detected that there has been two evaluations of formulaic language 

units and for these formulaic language units field references have been re-scanned and it had 

been decided under which title they will be evaluated. After creating a list of formulaic word, 

they have been recorded and grouped according to language level they have been used and 

skill areas. The formulaic structure apart from the formulaic words like proverbs, idiom, and 

reduplicationsare mentioned at the formulaic language unit title in the third part of the study. 

In these structures formulaic words have been included,in which titles they have been 

estimated in various dictioneries and studies. In the research it is understood that the 

formulaic wordsintermingled with idiom. The title of formulaic words used in the reference 

books; it has been determined on how the formulaic words are distributed in language skill 

areas. Formulaic words used in reference books are classified acording to their 

context,structure, and function. As a result of study; It is seen in the examined reference book 

that a great number of formulaic words are used, when the level of the language increases, the 

usage of the formulaic words decreases, formulaic words which are real meaningful, non -

linguisticcontext-sensitive, arranged the sentence structure and communication process are 

used largely. 

 
 

431355  27.04.2019 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki 

söz varlığı ile Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı / 

Vocabulary in Turkish textbooks prepared for 

foreigners and vocabulary in written expression of 

learners of Turkish as a foreign language 

Yazar:GÖKÇEN GÖÇEN 
Danışman: DOÇ. DR. ALPASLAN OKUR 
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2016 
2899 s.  
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Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Kelime dağarcığı = 

Vocabulary ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = 

Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil 

eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil 

öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Yazılı anlatım 

= Written expression  
 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde söz varlığı ögeleri söz konusu olduğunda "Neyi, ne 

kadar, ne zaman öğreteceğiz?" gibi sorular akla gelmektedir. Araştırmacılar, dilde en sık ve 

yaygın olarak kullanılan sözcüklerin öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir. Buradan 

hareketle "Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında ve Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin yazılı anlatımlarında hangi söz varlığı ögeleri bulunmaktadır ve bunların 

kullanım sıklığı ile yaygınlığı nedir?" sorusu çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

Çalışma kapsamında yabancılar için Türkçe ders kitaplarında ve Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin yazılı anlatımlarında yer alan söz varlığı ögelerini incelemek amacıyla ders 

kitaplarına ve öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik iki çalışma yapılmıştır. Tez 

çalışmasının ders kitaplarına yönelik bölümü için nicel araştırma yöntemi ve genel tarama 

modeli kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki söz varlığı ögelerinin ortaya konmasında ve dil 

seviyelerine dağılımında örneklem olarak Gazi, Yeni Hitit ve İstanbul yabancılar için Türkçe 

öğretim setlerinin her birinde yer alan A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyesindeki toplam 15 

yabancılar için Türkçe ders kitabı seçilmiştir. Ders kitaplarındaki veriler doküman analizi 

yaklaşımıyla toplanmıştır. Söz varlığı ögelerinin kullanım sıklığına ve yaygınlığına yönelik 

analizinde ise betimsel (nicel) analiz kullanılmıştır. Tez çalışmasının öğrencilerin yazılı 

anlatımlarına yönelik bölümü için nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. 

Nicel araştırma yöntemiyle oluşturulan bölümde genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı ögelerini ortaya koymak amacıyla örneklem 

olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde Gaziantep Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 

toplam 500 öğrenci seçilmiştir. Öğrencilerin yazılı anlatımlanlatımlarındaki veriler doküman 

analizi yaklaşımıyla toplanmıştır. Söz varlığı ögelerinin kullanım sıklığına yönelik analizinde 

ise betimsel (nicel) analiz kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle oluşturulan bölümde 

olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında yer alan 

sözcüklerin yaygınlığını ve dil seviyelerine dağılımını incelemek üzere çalışma grubu olarak 

Ankara ve İstanbul üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezlerinde, A1 seviyesinin başından 

C1 seviyesinin sonuna kadar Türkçe öğrenen 25 öğrenci seçilmiştir. Yazılı anlatımlardaki 

veriler doküman analizi yaklaşımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi 

kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlardan bazıları 

şunlardır: Hangi söz varlığı ögelerinin, hangi seviyede, ne kadar öğretileceği konusunda 

yabancılar için Türkçe ders kitaplarında ortak bir kabul yoktur. Ders kitaplarında kullanılan 

söz varlığı ögelerinin A1 seviyesinden C1 seviyesi ders kitabına doğru dağılımında yalnızca 

bir dil öğretim setinde düzenli bir ilerleme vardır. Bir Türkçe öğretim setiyle öğretimin 

sonunda sunulan toplam söz varlığı ögesinin sayısı, Türkçe öğretim setleri arasında farklılık 

göstermektedir. Bununla beraber Türkçe öğretim setleriyle öğretimin sonunda sunulan söz 

varlığı ögelerinin yaygınlık oranı da oldukça düşüktür. Bir sözcüğün öğrenenlerin yazılı 

anlatımlarındaki ve ders kitaplarındaki yeri incelendiğinde, sözcüklerin kullanıldığı seviyeler 
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arasında farklılık olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında incelenen toplam 15 yabancılar 

için Türkçe ders kitabı ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen toplam 500 öğrencinin yazılı 

anlatımları bir bütün olarak değerlendirilip karşılaştırıldığında en sık kullanılan 0-2000 

sözcüğün yüksek oranda benzer olduğu; öğrencilerin yazılı anlatımlarında ihtiyaç duydukları 

sözcüklerin de yüksek oranda ders kitaplarında bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda tez 

çalışmasında 15 yabancılar için Türkçe ders kitabından elde edilen sözcüklerin seviyelere 

dağılımıyla (seviyelendirilmesiyle) ulaşılan sözcük listelerinin, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretimi alanında kullanılabileceği söylenebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları, Sözcük 

Sıklığı, Sözcük Yaygınlığı  
 

When it comes to words in foreign language teaching, questions like "What to teach, how 

much to teach and when to teach?" are always asked. Researchers suggest that the most 

frequent and extensive words of languages should be taught first. In this regard, the research 

question of this study is "What are the vocabulary items in the textbooks for foreigners and in 

the written expression of the learners of Turkish as a foreign language, and what is the 

frequency and extensiveness of these vocabulary items?" Two studies on textbooks and the 

written expression of the learners were conducted with the purpose of analyzing the 

vocabulary items in Turkish textbooks for foreigners and in the written expression of the 

learners of Turkish as a foreign language. Quantitative research and survey model were 

applied in the part of the thesis that is related to textbooks. In order to analyze the vocabulary 

in the textbooks and describe its distribution on language levels, 15 Turkish textbooks for 

foreigners (A1, A2, B1, B2 and C1 levels from Gazi, Yeni Hitit and İstanbul textbook sets) 

were selected as sample. The data in the textbooks was collected by document analysis. In the 

analysis of frequency and extensiveness of the vocabulary items, descriptive analysis was 

applied. Quantitative and qualitative research methods were applied together in the part of the 

thesis that is related to written expression of learners. Survey method was used for the part 

where quantitative research method was applied. In order to analyze the vocabulary items in 

written expression of learners, 500 students (in A1, A2, B1, B2 and C1 levels) learning 

Turkish as a foreign language (in Turkish language centers of Gaziantep University, Ankara 

University and Istanbul University) were taken as sample. The data in the written expression 

of the learners was collected by document analysis. Descriptive analysis was applied in the 

analysis of frequency of the vocabulary items. Phenomenology was used for the part where 

qualitative research method was applied. 25 learners who studied Turkish from the beginning 

of A1 level to the end of C1 (in the Turkish language centers of Ankara University and 

Istanbul University) were chosen as the study population in order to analyze the 

extensiveness of the words in learners' written expression and distribution of these words on 

language levels. The data from the written expression was collected by document analysis 

and this data was analyzed using content analysis. The analysis of the data revealed the 

following results: Turkish textbooks for foreigners do not have an agreement on which 

vocabulary items to teach, in which levels to teach them and how many of them to teach. 

Only one set of textbooks has an orderly progress of vocabulary items from A1 to C1. The 

total number of vocabulary items provided until the end of teaching period by a whole set 

differs from one set to another. Additionally, extensiveness of vocabulary items provided 

until the end of teaching period by sets of Turkish textbooks is quite low. When the usage of 

a word in learners' written expression and textbooks was analyzed, it was seen that the levels 

in which the word was used differed. When the 15 Turkish textbooks and written expression 

of 500 learners of Turkish were analyzed and compared as a whole, it was concluded that the 

most frequent 2000 words were mostly the same and the words that learners need for their 

written expression mostly existed in the textbooks. In this regard, it can be concluded that the 
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vocabulary lists, which were created by distributing the vocabulary from 15 Turkish 

textbooks for foreigners into levels, can be used in the field of teaching Turkish as a foreign 

language. Key Words: Turkish Language Education, Teaching Turkish as a Foreign 

Language, Turkish Textbooks for Foreigners, Word Frequency, Word Extensiveness 

 
 

147830  

 

Evaluation of the Turkish language teaching program for 

foreigners at Minks State Linguistic University in Belarus: A 

case study / Beyaz Rusya Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi 

yabancılar için Türkçe dil eğitimi programının 

değerlendirilmesi üzerine bir alan çalışması 
Yazar:ÜMİT YILDIZ 
Danışman: PROF. DR. MERAL AKSU 
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler 

Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Beyaz Ruslar = White Russians ; Dil eğitimi = Language 

education ; Eğitim = Education ; Eğitim programları = 

Education programs ; Program değerlendirme = Program 

evaluation ; Rusya = Russia ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil 

eğitimi = Foreign language education  

Onaylandı 
Doktora 
İngilizce 
2004 
303 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Beyaz Rusya Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi Yabancılar için 

Türkçe Dil Eğitimi Programının değerlendirilmesidir. Bu çalışma şu sorulara cevap vermeyi 

amaçlamaktadır: 1) Minsk Devlet Dilbilim Üniversitesi Yabancılar için Türkçe Eğitim 

Programının hedeflenen ve şu andaki durumu arasındaki farklılıklar nelerdir? 2) Programın 

hangi boyutları kuvvetlendirilmeli, eklenmeli veya aynı kalmalıdır? Bu ana sorulara cevap 

verebilmek için 2002-2003 akademik yılında programa devam eden öğrencilerden, aynı 

akademik yılda bu programda çalışan öğretmenlerden, Programın mezunlarından, aynı 

programda daha önceki yıllarda Türkçe öğreten öğretmenlerden, programa devam eden 

öğrencilerin ebeveynlerinden, 
çalışmanın yapıldığı üniversitenin idarecilerinden ve Mink' teki program mezunlarını 

çalıştıran bazı işverenlerden veriler toplanmıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel veriler 

toplanmıştır. Nitel veriler anketler yoluyla, nicel veriler ise doküman analizi ve mülakatlar 

yoluyla elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlan Minsk Devlet DilbilimÜniversitesinde 

uygulanmakta olan Türkçe Eğitim Programının programla ilgililerin gereksinim ve 

beklentilerine kısmen cevap verdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, mezunlar, programa 

halen devam etmekte olan öğrenciler ve üniversite yöneticileri arasında Türkçe'ye karşı 

yüksek ve pozitif bir ilginin varlığı saptanmıştır. Üniversitenin ve programla ilgililerin talep 

ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için program üzerinde bazı değişiklik ve 

eklemeler yapılabilir. Anahtar kelimeler: Program, Program Değerlendirme, Yabancı Dil 

Eğitimi vı  
 

The aim of this study is to evaluate the Turkish Language Teaching Program for Foreigners 

at Minsk State Linguistic University in Belarus. The study aims to answer the following two 

main questions: 1) what are the discrepancies between the current status and the desired 

outcomes of the Turkish program at MSLU? 2) What aspects of the Turkish program should 

be maintained, strengthened or added? In order to answer these questions, data were collected 

from students who were attending the program in the 2002-2003 academic year, instructors 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1Pn0y8PAlheNyIIVWUWPPKt9WjUb9IAlGP1vZUfm1osc
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who were teaching in the program in the same academic year, the graduates of the program, 

former instructors of this program, the parents of the students who were currently attending 

the program, the authorities at the institution, the employers of the graduates of this program 

in Minsk. m 

Both qualitative and quantitative data were collected in the study. The quantitative data were 

collected through questionnaires. The qualitative data were collected through interviews and 

written document analysis. The results of the data showed that the Turkish Language 

Program at Minsk State Linguistic University partially meets the needs and demands of all 

the involved parties. However, it was observed that enthusiasm and interest for the Turkish 

language among the current students, graduates and the University authorities were high. 

Some changes and additions could be made in the program to make it better suited to the 

needs and demands of its under goers and institution. Keywords: Curriculum, Curriculum 

evaluation, Foreign language teaching IV 

 
 
 

485982  06.01.2019 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından kısıtlanmıştır.  

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Yılkı Atı adlı 

eserlerin yabancılar için a2 düzeyine uyarlanması 

/ Adaptation of Dokuzuncu Harı̇cı̇ye Koğuşu and 

Yılkı atı literary works to a2 level for foreigners 
Yazar:MUSA KAYA 
Danışman: PROF. DR. MUAMMER NURLU 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish 

Language and Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2018 
819 s.  

 

Bu araştırmanın amacı dil öğretiminde ve millî kültürün aktarılmasında önemli bir yere sahip 

olan Türk edebiyatı eserlerinin sadeleştirilerek yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasını 

sağlamaktır. Bu doğrultuda Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Yılkı Atı adlı eserler A2 

düzeyinde Türkçe öğrenen yabancıların kullanımına yönelik olarak sadeleştirilmiştir. Ele 

alınan eserler sadeleştirilirken Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde A2 düzeyi okuma 

becerisi için ortaya konan nitelikler temel alınmıştır. Sadeleştirme sürecinde Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Ders Kitadı A1-A2 ve Ankara Üniversitesi 

TÖMER tarafından hazırlanan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1-2 adlı 

eserlerden yararlanılmıştır. Ayrıca sadeleştirme alanında Türkiye'de ve yurt dışında ortaya 

konulan akademik eserler ve sadeleştirilmiş eserler incelenerek bu çalışmaya alt yapı 

oluşturulmuştur. Araştırmada yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. A2 

düzeyinde sadeleştirilecek eserler uzun araştırmalar sonucunda belirlenerek uyarlama 

çalışmasına başlanmıştır. Araştırmacı tarafından belirtilen ölçütler çerçevesinde sadeleştirilen 

eserler daha sonra söz varlığı, sözcük türleri, atasözü, deyim, kalıp söz ve birleşik fiillerin 

kullanımı ve cümle bilgisi bakımından incelenmiştir. Özgün ve sadeleştirilmiş metinlerdeki 

farklılaşmalar sayısal veriler kullanılarak sunulmuştur. Sadeleştirilmiş metinlerde fiilimsilerin 

azaltılması birden fazla yargı içeren karmaşık cümleler yerine basit ve tek yargılı cümlelerin 

kullanılmasını sağlamıştır. Sözcük türleri, atasözü ve kalıp sözlerin kullanımı açısından her 

iki eserin özgün ve sadeleştirilmiş metinlerinde ciddi bir farklılık olmadığı saptanmıştır. A2 

düzeyindeki öğrenciler için sadeleştirilen bu eserlerin söz varlığı, cümle yapısı, deyim, 
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atasözü, kalıp söz, birleşik fiil ve fiilimsilerin kullanımı, Türkçe öğrenenler için 

faydalanılabilecek kaynaklar arasında olacağı öngörülmektedir.  
 

The aim of this study is to simplify Turkish Literature literary works which has a great 

importance in transmitting national culture and provide use in teaching Turkish to foreigners. 

Accordingly, literary works named Dokuzuncu Hariciye Koğuşu and Yılkı Atı are simplified 

to A2 level for the use of foreigners learning Turkish. During the simplification of literary 

works at hand, basic features predetermined by Common European Framework A2 level 

reading skill, are taken as bases. In the simplification process Yediiklim Türkçe Ders Kitabı 

A1- A2 prepared by Yunus Emre Institute and Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 

1-2 prepared by Ankara University TÖMER books are utilized. Additionally, basic structure 

of this study is formed by analyzing simplified academic and literary works both in Turkey 

and abroad. Descriptive analysis is used as the method of analysis. Literary works to be 

simplified are determined after long studies and adaptation process started. Simplified literary 

works according to the criterion determined by the researcher, are examined in terms of 

vocabulary, parts of speech, proverb, idiom, routine, compound verb use and syntax. 

Differences between the original and simplified texts is shown by numeric data. Reduction in 

the number of verbals used, enabled the use of simple sentences with one meaning instead of 

complex sentences with multiple meaning. In terms of parts of speech, proverbs, and routine 

use it is detected that there is not a great difference between original and simplified texts. It is 

anticipated that vocabulary, sentence structure, idiom, proverb, routine, compound verb and 

verbal use of the simplified texts for A2 level, is going to provide sources to be used by 

Turkish learners. 

 

448554  

 

Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi / 

In Turkish course books for a foreigners the learning of 

grammer 

Yazar:İBRAHİM DOYUMĞAÇ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BEKİR KAYABAŞI 
Yer Bilgisi: Adıyaman Üniversitesi / Sosyal Bilimler 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Dilbilgisi = Grammar ; Kitaplar = Books ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign 

domestic students ; Yabancılar = Foreigners  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
263 s.  

 

Bu çalışma, yabancılar için Türkçe ders kitaplarının dil bilgisi açısından değerlendirmesini 

yapmak, yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi konularının ünitelere göre 

dağılımını tespit etmek ve yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretiminin 

nasıl ele alındığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analiziyle gerçekleştirilen çalışmanın kapsamını, yabancılar için hazırlanmış Yeni Hitit 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları, Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi 

Kitapları ile Yedi İkim Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarının A1, A2, B1, B2 ve C1 

düzeylerinde ele alınan dil bilgisi konuları oluşturmaktadır. Bu kaynaklar, verilerin 

toplanması sırasında ilgili üniversitelerin TÖMER kurumlarından temin edilip daha sonra dil 

bilgisi açısından incelenmiştir. Çalışmaya veri sağlayan birçok dil bilgisi kuralı, örneği, 

etkinliği ve dil bilgisinin ele alınış biçimi, kimi görseller ve örnek cümleler 'EK' bölümünde 

verilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Kitapları, Gazi 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrOOhqZUNhb5cVNbW6nbdjkIONY4I71HQZDvF8tiQqQK8
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_mw6KEcnC2ELH4m71EPnWcClJNqremT9kjOGLZDNNQyX
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Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitapları ve Yedi İklim Yabancılar İçin 

Türkçe Ders Kitaplarının dil bilgisi açısından olumlu ve olumsuz değerlendirilmesi yapılmış 

ve bu kaynaklara yönelik ayrı ayrı başlıklar altında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar 

Kelimeler: Yabancılar için Türkçe öğretimi, yabancılar için Türkçe ders kitapları, yabancılar 

için Türkçe dil bilgisi öğretimi  
 

This study was conducted to evaluate Turkish course books for a foreigners, to make firm 

distribution of grammar subjects to the units in Turkish course books and to determine how 

teaching grammar is dealt with in Turkish course books. The scope of the study which was 

carried out by document analysis, one of the qualitative research methods, was composed of 

grammar subjects dealt at the levels of A1, A2, B1, B2 and C1 in books issued in foreign 

language such as Yeni Hitit Turkish Course Book for Foreign Language, Gazi University 

Turkish Grammar Books for Foreigners,Yedi İklim Course Book Turkish for Foreigners. 

These sources were procured from TÖMER foundations of related universities during data 

collection, later, they were analyzed in terms of grammar. Many grammar rules, samples , 

activities and forms of grammar, some images and sample sentences which provided data to 

this study were given in APPENDIX part. At the end of the study, books Yeni Hitit Turkish 

Books for Foreigners, Gazi University Turkish Grammar Books for Foreigners to Yedi İklim 

Turkish Course Books for Foreigners were evaluated both positively and negatively, and it 

was made several suggestions for these sources under different categories. Key Words: 

Teaching Turkihs for a foreigners, Turkish course books for foreigners, teaching Turkish 

grammar for foreingners. 

 
 

488627  

 

Yedi iklim Türkçe ve İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim 

setlerindeki fiilimsilerin kullanım sıklığının belirlenmesi / 

Determination of frequency of occurrence of the gerundials 

that of Turkish teaching sets for seven climate Turkish and 

Istanbul foreigners 

Yazar:TANJU KILIÇ 
Danışman: DOÇ. DR. MESUT GÜN 
Yer Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Yabancılara Türkçe Öğretimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 

Dizin:Dilbilgisi-isim-eylem = Grammar-noun-verb ; Dilbilgisi-

sıfat-eylem = Grammar-adjective -verb ; Dilbilgisi-zarf-eylem 

= Grammar-adverb-verb  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
172 s.  

 

Bu tez çalışması Yedi İklim Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setlerindeki 

fiilimsilerin kullanım sıklığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Türklerin tarih sahnesine 

çıktığı zamandan itibaren Türkçe yabancılar tarafından öğrenilmektedir. Ancak son 

dönemlerde ve özellikle günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak sistemli bir şekilde 

öğretilmesi önem kazanmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin önem kazandığı 

ve âdeta yaşanan gelişmeler nedeniyle zorunluluk hâlini aldığı günümüzde Türkçenin yabancı 

dil olarak öğretilmesini kolaylaştıracak kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda ismi 

anılan bu iki eser Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın olarak kullanıldığı için bu 

tez çalışmasına konu edinilmiştir. Yapılan çalışmada setlerde tespit edilen fiilimsiler kullanım 

sıklığı açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Setlerin içindekiler bölümünde 

konu türü olarak fiilimsilere belirli ünitelerde yer ayrılmasına rağmen içerik incelemesinde 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofukze_cADKBPWx4149gZplvoEx1DMjqqLvRH8RTqOSz7V4
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fiilimsilerin başlangıç A1-A2 düzeyleri hariç olmak üzere setlerin tamamına yayıldığı 

görülmüştür. Yapılan tarama çalışmasında toplam sayfa sayısı daha az olmasına rağmen 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinde tespit edilen fiilimsi türlerindeki dağılım 

sayısı ve fiilimsiler toplam sayısının Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinden daha fazla olduğu 

görülmüştür. Her iki sette de fiilimsi türlerinden en fazla isim fiil tespit edilmiştir. İsim fiile 

içindekiler bölümünde her iki sette de ayrılan yer çok az olmasına rağmen içerik 

incelemesinde setlerin bütün ünitelerinde isim fiil tespit edilmiştir. Bu da isim fiilin kullanım 

alanının çok yaygın olduğunu göstermektedir. Setlerde fiilimsilerin öğretiminde en fazla 

okuma beceri alanından faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimi, Fiilimsiler, Türk Dili, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Kaynak 

Kitaplar.  
 

This dissertation study was carried out with the aim at to determine the gerundials used in the 

Yedi İklim Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setleri. Teaching Turkısh of 

foreigners. From the time when the Turks came to the stage of history, Turkish is learned by 

foreigners. However, it has become even more important in recent years, especially today, to 

teach Turkish's education systematically as a foreign language. In today's world, where it is 

important to teach Turkish as a foreign language and because of the developments in life, 

there is a need for resources that will facilitate the teaching of Turkish to foreigners. These 

two works,widely used in teaching Turkısh to foreigners which are mentioned above, are the 

subject of this dissertation because it is a quality that makes it easier for Turkish to be taught 

systematically with foreigners. In the study the gerundials detected in the sets were evaluated 

comparatively from various angles. Although the content of the sets was allocated to 

gerundials in specific units as the subject type in the set of units, the content of the sets was 

found to have spread throughout the set except for initial A1-A2 levels. Although the total 

number of pages was less in the screening study, it was observed the distibution in the types 

of infinities that the number of the verbal types and the number of verbs in the Turkish 

Instruction Set for Istanbul Foreigners were more than the Seven Climate Turkish Instruction 

Set. In both sets, the most verbal noun were identified from sort of the gerundials . Although 

there is very little room allocated to verbal noun in both sets in table of contents section, it 

has been detected in all units of the set in the content review. This shows very common use of 

the verbal noun is. İn teaching of gerundials, İt is taken advantage of for the most reading 

skill fields in sets. Keywords: Turkish Education As A Foreign Language, Gerunds, Turkish 

Language, Source Books Used İn Turkish Teaching As A Foreign Language. 

 
 

471756  29.05.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki kalıp 

sözler ve yabancı uyruklu öğrencilerin kalıp sözleri 

kullanma düzeyleri / Stereotypical words in foreign 

language Turkish textbooks and frequency of using 

stereotypical words by foreign students 
Yazar:MERAL BAYRAM 

Danışman: DOÇ. DR. MEHMET CANBULAT 
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Dil eğitimi = 

Language education ; Dilbilgisi = Grammar ; Kalıp 

sözler = Formulaic words ; Kitaplar = Books ; 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
132 s.  
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Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; 

Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı 

uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students  
 

Dil ve kültür birlikte gelişir. Bir dili öğrenen insan aynı zamanda o dilin kültürünü de 

öğrenmiş sayılır. Yabancı dil öğretimi kültürel ilişkilerin en önemli ögesidir. Toplumsal 

kültürü yansıtan, belli olaylar karşısında söylenegelen, klişeleşmiş sözler olan kalıp sözler de 

dil öğrenmeye katkı sağlaması ve içinde barındırdığı kültürel unsurlar açısından yabancı dil 

öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Dilde iletişim kolaylığı sağlayan kalıp sözler, sözlü ve 

yazılı iletişimde dil kullanıcılarına çeşitli anlatım olanakları da sağlar. Kalıp sözler toplumsal, 

işlevsel, kültürel, bağlamsal ve anlamsal özelliklerine göre tanımlanabilir (Gökdayı, 2008). 

Araştırmada yabancılara Türkçe öğretim ders kitaplarında yer alan kalıp sözler ve kalıp 

sözlerin geçiş sıklığı tespit edilmiştir. 264 kalıp söz belirlenmiş ve ilk kez karşılaşıldıkları 

bağlam içinde örneklendirilmiştir. Kalıp sözler bağlamsal, işlevsel, yapısal, anlamsal 

özelliklerine göre değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma; hayır dualar, 

beddualar ve toplumsal kültürel ilişkilerde kullanılan kalıp sözler başlıkları altında 

yapılmıştır. Uluslararası Antalya Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 

kalıp sözleri kullanma düzeylerini tespit etmek maksadıyla 50 öğrenci üzerinde söylem 

tamamlama testi uygulanmış ve öğrencilerin ders kitabındaki kalıp sözlerden bağımsız olarak 

birçok farklı kalıp söz bildikleri saptanmıştır. Türkçenin kalıp sözler konusunda zengin bir 

birikime sahip olduğu bilinmektedir. Çalışmanın son bölümünde önce kalıp sözler ile ilgili 

ulaşılan genel sonuçlara yer verilmiş; ardından araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışmanın bundan sonra kalıp sözler üzerine yapılacak çalışmalara yön vereceği ve referans 

bir kaynak olacağını düşünmek araştırmacı olarak bizi onurlandıracaktır. Anahtar Kelimeler: 

Türkçenin söz varlığı, kalıplaşmış dil birimleri, kalıp sözler  
 

Language and culture develop together. A person who learns a language is also considered to 

have learned that language's culture. Foreign language teaching is the most important element 

of cultural relations. The routine words which reflect the social culture, the stereotypical 

words which are said against certain events, have an important place in the teaching of 

foreign languages in terms of contributing to the learning of the language and the cultural 

elements it contains. Routine words provide language users with various expressive 

possibilities in the form of words, verbal and written communication that provides ease of 

communication. Routine words can be defined according to their social, functional, cultural, 

contextual and semantic characteristics (Gökdayı, 2008). In this study, the frequency of 

passage of sentences and phrases in foreign language Turkish textbooks was determined. 264 

phrases were identified and exemplified within the context in which they are encountered for 

the first time. The routine words were evaluated and classified according to their contextual, 

functional, structural, semantic properties. Classification was done as blessings, curses and 

routine words used in social cultural relations. In order to determine the frequency of using 

routine words by foreign students studying at Antalya International University, completion of 

the discourse test was applied to 50 students and it was determined that students learned to 

speak many phrases different from the routine words in the course book. It seems that 

Turkish language has a very rich accumulation of routine words and phrases. In the last part 

of the study, the general conclusions reached regarding the stereotypical words were given; 

followed by future suggestions for researchers. It is our honor, as the researchers, to imagine 

that this study will guide further studies on routine words and will be a reference source for 

future researchers. Keywords: Turkic vocabulary, routine words, phrases 
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450195  01.08.2019 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Türkiye'de yükseköğrenim görecek yabancılar için 

özel amaçlı Türkçe öğretimine yönelik program 

geliştirme: Bir model önerisi / Curriculum 

development related to teaching Turkish for specific 

purposes for the foreigners in higher education in 

Turkey: A model suggestion 

Yazar:MUSTAFA ULUTAŞ 
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET KARA 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2016 
759 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim 

görecek yabancı uyruklu öğrenciler için "özel amaçlı Türkçe öğretim programı" 

geliştirmektir. Programın bu fakültede öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin hedef 

durumlarda karşılaşacakları dil sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olması 

öngörülmektedir. Fakültedeki yabancı uyruklu öğrencilerin dil sorun ve ihtiyaçları, elli sekiz 

öğrenciye uygulanan mevcut durum analizi anketi, bu öğrencilerin arasından on kişiyle 

yapılan görüşme ve fakülte öğretim üyelerinden beş kişiye uygulanan ihtiyaç ve içerik 

belirleme formu kullanılarak belirlenmiştir. Fakültede öğrenim gören yabancı uyruklu 

öğrencilerin dil ihtiyaçları ile ilgili verilerden hareketle bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

amaçlar ve kazanımlar oluşturulmuştur. Bu amaç ve kazanımlar yabancı uyruklu öğrencilerin 

geliştirmeye ihtiyaç duydukları okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini 

içermektedir. Ayrıca alanla ilgili içeriğin öğretilmesine ilişkin içerik hedefleri de 

belirlenmiştir. İhtiyaç ve içerik belirleme formu verilerine göre belirlenen kaynak kitaplar 

incelenmiş ve bu kitaplarda en sık kullanılan alanla ilgili sözcük, sözcük grupları ve 

terimlerden oluşan "İlk 1000 Sözcük Listesi" oluşturulmuştur. Yine ihtiyaç ve içerik 

belirleme formundan elde edilen veriler ve bu sözcük listesinden yararlanarak incelenen 

kaynaklardan, alan içeriğini en iyi yansıtacak metinler seçilmeye çalışılmıştır. Program 

içeriği, modüller hâlinde hazırlanmış ve seçilen metinler yardımıyla etkinlikler tasarlanmıştır. 

Programda, ilgili etkinliklerin nasıl yapılacağına ilişkin yönergelere yer verilmiştir. Program 

kazanımlarının modüllerde kullanılma durumlarını gösteren bir belirtke tablosu hazırlanmış 

ve bu tablodan yararlanarak her bir modülün sonuna konu alanı değerlendirme soruları 

eklenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde tasarlanan program ile ilgili ulaşılan sonuçlar ifade 

edilmiştir. Ayrıca özel amaçlı Türkçe öğretimi alanı ile ilgili birtakım tespitler ve önerilere 

yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ihtiyaç analizi, özel 

amaçlıTürkçe öğretimi, program geliştirme  
 

The purpose of this study to develop a "teaching Turkish for specific purposes curriculum" 

for the foreign students who will study at the Faculty of Economics and Administrative 

Sciences at Uşak University. It is thought that this curriculum would be helpful for the 

foreign students to overcome language problems that they will encounter in target situations. 

For determining the language lacks and needs of the foreign students at the faculty; the 

present situation analysis survey were applied to fifty eight students, and an interview was 

taken to ten students among them and also a form for students' needs and the content were 

applied to five of faculty members. Goals and objectives in order to meet students' needs 

were decided based on data related to the foreigner students' needs and in order to meet these 

needs, the goals and objectives related to the data taken for this study were obtained. These 

goals and objectives consist of the four skills on reading, listening, writing and speaking 

which foreign students need to develop. In addition, the content goals were determined 
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related to this subject area. Source books as additional books determining according to the 

data from a form for their needs and the content were analyzed and a "First 1000 Words List" 

was created consisting of subject area words, phrases and terms which are most frequently 

used in these books. In the light of the data obtained from the form for their needs and 

content and from this word list the texts analyzing from the source books reflecting the main 

content of the subject area were chosen. Curriculum content was prepared in modules and 

activities were designed using the selected texts. The instructions were given for how to carry 

the related activities in the curriculum. A table of specifications was prepared representing 

the usage of curriculum objectives in modules and the questions for the subject area 

assessment were added to the end of each module by using this table of specifications. As a 

conclusion, the attained results related to this desinged curriculum were stated and also a 

number of determinations and suggestions were given about Turkish for specific purposes 

field. Key Words : Teaching Turkish as a foreign language, needs analysis, teaching Turkish 

for specific purposes, curriculum development 
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Gelişen teknolojiyle beraber sınırlar kalkmış dünyanın çeşitli noktalarıyla daha kolay iletişim 

kurulabilir hale gelinmiştir. Dünyayı tanıyan, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, farklı 

kültürlere saygılı ve anadilinin yanı sıra en az bir yabancı dil bilen bireyler yetiştirmek dil 

öğretiminin amacı olmuştur. Böylece çok dillilik ve çok kültürlülük kavramları önem 

kazanmıştır. Dil öğretiminin belirli bir temele dayandırılması ve belirli kurallar çerçevesinde 

öğretilmesinin gerekliliği sonucunda da Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ortaya çıkmıştır. 

Bu metin çok dillilik ve çok kültürlülük kavramlarına vurgu yaparak iletişimsel bağlamda dil 

öğretimini önemsemektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde iletişimsel yetinin 

geliştirilmesi sürecinde dil becerileri bir bütün halinde ele alınarak bütün becerilere eşit 

oranda önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ancak gerek anadili öğretiminde 

gerekse Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisine gereken önem 

verilmeyerek bu becerinin kendiliğinden geliştiği varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacını da 

gerek anadili gerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ihmal edilen dinleme 

becerisinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında değerlendirilerek dil 

becerilerinin bir bütün halinde geliştirilmesi gerektiği ancak dinleme becerisinin 

kendiliğinden geliştiği varsayılarak bu becerinin yeteri kadar önemsenmediğinin ortaya 

konulması oluşturmaktadır. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe 

Setindeki dinleme becerileri incelenmiştir. Bu süreçte öncelikle doküman analizi 
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yönteminden yararlanılarak Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Seti 

A1,A2,B1,B2 seviyeleri incelenmiş sette yer alan dinleme becerisi etkinlikleri tespit 

edilmiştir. Dinleme becerisi etkinlikleri tespit edildikten sonra bu çalışmada; Gazi 

Üniversitesi TÖMER Yabancılar için Türkçe Setinde yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin 

diğer dil becerisi etkinliklerine oranının ne olduğu, dinleme becerisi etkinliklerinde hangi 

etkinlik türlerinden yararlanıldığı, sette yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin ve dinleme 

becerisi etkinliklerini kapsayan dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD' lerinin Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Metnine uygun olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. Öncelikle 

seti oluşturan A1,A2,B1,B2 seviyelerinde yer alan dil becerilerine ait etkinlik sayıları tespit 

edilmiştir. Sonraki aşamada dinleme becerilerine ait etkinlik sayılarının diğer dil becerilerine 

ait etkinlik sayılarına oranı saptanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda dinleme becerisi 

etkinliklerine diğer dil becerisi etkinliklerine oranla oldukça az yer verildiği ve dinleme 

becerisinin diğer dil becerileri kadar önemsenmediği görülmüştür. Daha sonra var olan 

dinleme becerisi etkinliklerinde hangi tür dinleme becerisi etkinliklerinden yararlanıldığı 

tespit edilmiştir. Bu aşamada kitaplarda yer alan dinleme becerisi etkinliklerinde dinleme 

öncesi, dinleme anı ve dinleme sonrası etkinliklerine yer verilip verilmediği var olan 

etkinliklerde de hangi türlerden yararlanıldığı kitap bazında saptanmıştır. En son aşamada da 

sette yer alan dinleme becerisi etkinliklerinin ve dinleme becerisi etkinliklerini kapsayan 

dinleme metinlerinin yer aldığı CD'lerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde yer alan 

dinleme becerisi kazanımlarına uygun olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespit 

yapılırken dinleme becerisi etkinliklerinin dil seviyelerine uygun olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmış, dinleme CD'lerinde yer alan metinlerin seviyeye uygunluğu, telaffuzların düzgün 

ve anlaşılır olup olmadığı, aynı zamanda standart dil yapılarına yer verilip verilmediği 

noktalarında incelenmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda ele aldığımız üç ana soruya alınan 

cevaplar doğrultusunda seti oluşturan kitaplarda yer alan dinleme becerisine ait etkinliklerin 

diğer dil becerilerine ait etkinliklere oranının %20'nin altında olduğu tespit edilmiştir. Dört 

temel dil becerisinden biri olan dinleme becerisine ait etkinlik oranlarının diğer dil 

becerilerine ait oranlar düzeyinde olması beklenmektedir. Bu amaçla dinleme becerisi 

etkinliklerinin sayısının arttırılması gerekmektedir. Sette yer alan dinleme becerisi etkinlikleri 

tür açısından ele alındığında dinleme anı etkinliklerinin 23 tanesinin metindeki boşlukları 

doldurma etkinliğinden; dinleme sonrası etkinliklerinin de 98 tanesinin doğru/yanlış ya da 

çoktan seçmeli etkinliğinden oluştuğu görülmektedir. Etkinliklerde tek tip etkinlik türlerinden 

yararlanılması öğrencinin dinleme sürecinin tek boyutuna odaklanarak dinleme becerisini 

diğer dil becerileri ile ilişkilendirememelerine sebep olmaktadır. Bu sebeple etkinlik türleri 

seçilirken dinlemenin bir süreç olduğu dikkate alınarak öğrencilerin dinleme becerisi ile 

konuşma, okuma ve yazma becerilerini de geliştirebilecekleri yazma, özetleme, diyalogun 

eksik cümlesini tamamlama gibi etkinlik türlerine yer verilmesi gerekmektedir. Sette yer alan 

dinleme becerisi etkinlikleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında incelendiğinde 

etkinliklerin dil seviyelerine uygun olarak A1 seviyesinde sözcük öğretimini hedefleyen ya 

da B2 seviyesinde soyut konuları içeren etkinliklerden yararlanıldığı görülmektedir. Dinleme 

etkinliklerini kapsayan dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD'leri incelendiğinde de 

metinlerin seviyelere göre anlaşılır şekilde telaffuz edildiği belirlenmiştir. Ses tonu ve ima 

yoluyla verilmek istenen mesajın yansıtılmaya çalışılarak dilde standart kullanıma yer 

verilmiştir. Metinlerin sürelerinin de seviyeye uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda gerek anadili gerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

ihmal edilmiş olan dinleme becerisinin dil öğretiminin temel dayanak noktası olan Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Metni bağlamında iletişimsel yetinin geliştirilmesi açısından daha fazla 

önemsenmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu çalışma ile gelişmekte olan yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde yeteri kadar önemsenmeyen dinleme becerisi alanına katkı 
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sağlamak amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dinleme 

becerisi, Gazi Üniversitesi TÖMER  
 

With ever evolving technology, boundaries have been lifted and communicating across many 

points on earth is made easy. And the mission of a language teacher has become; raising 

youth who know the world, can establish healthy communication, and can speak at least one 

foreign language. Thus, multi language and multi culturulism had gained importance. To base 

foreign language teaching on a foundation and have teaching be done according to solid 

guidelines, European Languages Common Framework has come about. This script regards 

teaching foreign languages with emphasis on multi-lingualism and multi-culturalism. Within 

the European Languages Common Framework; it is scribed about putting emphasis on 

approaching language teaching as a whole in terms of increasing communicative competency. 

However, whether teaching foreign languages or teaching Turkish as a foreign languge, 

listening skills are not emphasized on, as it is assumed to develop naturally. The purpose of 

this paper is to convey the idea of listening skills not being emphasized on, even though, 

whether teaching a foreign language or teaching Turkish as a foreign language; European 

Languages Common Framework states language needs to be approached as a whole. In this 

way, listening skills within Gazi University's TOMER Turkish for foreigners set's are 

examined. In this process, Gazi University's TOMER Turkish for foreigners set's 

A1,A2,B1,B2 levels are examined and listening skills activities are pinned.Thereon, Gazi 

University's TOMER Turkish for foreigners set's listenin activities are compared to other 

language skill activities in terms of ratio, what types of activities are used in listening skills, 

and whether the CD's housing the listening activities are compliant with European Languages 

Common Framework standards. Primarily, the total number of linguistic activities in the set 

is determined. At this point, the ratio of listening activities compared to other activities is 

identified. Thus, it was determined that listening skill activities are considerably less than 

other activities, and listening skills are not regarded as much as other skills. Later, the type of 

activities used in learning listening skills were identified. At this point, it was analysed 

whether pre-listening, during listening, and after listening activities are included in the 

listening activities; and the activities are evaluated on a book basis. On the last phase, CD's 

which include listening activities and the scripts of listening activities are evaluated for 

compliance with European Languages Common Framework. During this evaluation, it was 

attempted to determine if the listening activities are suitable with the level of understanding, 

whether pronunciations were correct and understandable, as well as their adherince with 

grammar rules. As a result of this study, in light of the answers gathered for the three main 

questions, it is seen that the ratio of listening activities is than 20% compared with other 

activities. Listenin, one of the four pillars of linguistic competency, is expected to have the 

same ratio as the others. For this reason, the number of listening competency activities needs 

to be increased. When types of listening activities in the set were reviewed, it was found that 

23 of the activities were fill in the blanks, while another 98 were either true or false, or 

multiple choice. Utilization of monotype activities results in students focusing on a single 

aspect of listening, thus, being unable to interconnect with other areas of lingual competency. 

Therefore, during selection of types of activities; listening should be considered as a process. 

Hence, student's listening, reading and writing skills may be honed through activities like; 

writing, summarizing, and complete the sentence in dialog. When listening skill activities 

within the set were studied in terms of European Languages Common Framework, it was 

seen that activities utilized to teach words in A1 level, or include intangibles in B2 level as 

deemed suitable. And the in CD's which include these listening activities, contents were also 

suitable to individual levels, as annonciations were correct. Through intonations and 

connotations, message aimed to get across was conveyed. Scripts were also suitable in terms 
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of length. Moving forward with the findings of this research; it was emphasized that listening 

skills, which have been mostly neglected in learning Turkish, whether as native language or 

otherwise, in context of European Languages Common Framework needs to be paid more 

attention to, in order for better improvement of communivative skills. And with this study, it 

was aimed to contribute to Turkish as a foreign language program which is under 

development. Key Words: Turkish as a foreign language, listening skill, Gazi University 

TOMER 
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Bir yabancı dilin öğretilmesinde kalıp sözlerin öğretilmesi dilin kullanımını kolaylaştırdığı, 

iletişimi etkili hale getirdiği ve etkili bir kültür aktarım aracı olduğu için önemlidir. Kalıp 

sözler toplumun kültürünü yansıtan belli durumlarda söylene gelmiş klişe sözlerdir.Bu 

çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi TÖMER ve İzmir Yabancılar İçin Türkçe öğretim 

setlerinde A1/A2/B1/B2/C1 ders kitaplarında kullanılan kalıp sözleri tespit etmek ve 

incelemektir. Çalışmada tarama modeli ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle 

incelenmek üzere belirlenen kaynak kitaplarda kalıplaşmış dil birimleri tespit edilmiştir. 

Belirlenen kalıplaşmış dil birimleri ilgili alandaki çalışmalara dayandırılarak deyim, ikileme, 

atasözü ve kalıp söz başlıklarında gruplandırılmıştır. Bazı çalışmalarda kimi kalıplaşmış dil 

birimlerinin iki farklı başlık altında değerlendirildiği görülmüştür. Bu şekilde ikili 

değerlendirmenin olduğu kalıplaşmış dil birimleri tespit edilmiş, bu kalıplaşmış dil birimleri 

için alan kaynakları tekrar taranmış ve hangi başlık altında değerlendirileceğine karar 

verilmiştir. Kalıp söz listesi oluşturulduktan sonra kalıp sözler kullanıldıkları dil seviyelerine 

ve beceri alanlarına göre excell kullanılarak kaydedilmiş ve gruplandırılmıştır. Çalışmanın 

üçüncü bölümü olan kalıplaşmış dil birimleri başlığında kalıp söz dışındaki kalıplaşmış 

yapılar olan deyim, atasözleri ve ikilemelere değinilmiştir. Bu yapılar içerisinde kalıp 

sözlerin çeşitli sözlük ve çalışmalarda hangi başlıklar altında değerlendirildiğine yer 

verilmiştir. Yapılan araştırmada kalıp sözlerin daha çok deyimlerle karıştırıldığı görülmüştür. 

Kalıp sözler başlığında incelenen kaynak kitaplarda kullanılan kalıp sözlerin dil beceri 

alanlarına göre dağılımı tespit edilmiştir. Kaynak kitaplarda kullanılan kalıp sözler anlamına, 

bağlamına, yapısına ve işlevine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda incelenen 

kaynak kitaplarda çok sayıda kalıp söz kullanıldığı, kalıp söz kullanımının dil seviyesi 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKozSbNM5nOzI_24G_-4PYPISIriKKLwHNtZPMZWv2D0b
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arttıkça azaldığı, gerçek anlamlı, dil dışı bağlam duyarlı, cümle yapısında ve iletişim sürecini 

düzenleyen kalıp sözlerin daha fazla kullanıldığı görülmüştür.  
 

It is important to teach formulaic word as it makes the usage of the language easier, 

communication more effective and an efficient way of transfering the culture. Formulaic 

words are cliche words reflecting the culture of society and having been said in some certain 

situations.The aim of this study is to identfy and examine the formulaic words used in the 

A1/A2/B1/B2/C1/ textbooks (boks) of Gazi University and Turkish for foreigners,İzmir 

instruction sets. In studies scanning model and document analysing have been used. First of 

all in reference books that are determined to be examined formulaic language units have been 

detected. Formulaic language units that have been determined are grouped in the title of 

idiom, reduplication, proverb and formulaic word by basing to related works. In some studies 

it has been seen that some formulaic language units are evaluated under two different titles. 

By this way it has been detected that there has been two evaluations of formulaic language 

units and for these formulaic language units field references have been re-scanned and it had 

been decided under which title they will be evaluated. After creating a list of formulaic word, 

they have been recorded and grouped according to language level they have been used and 

skill areas. The formulaic structure apart from the formulaic words like proverbs, idiom, and 

reduplicationsare mentioned at the formulaic language unit title in the third part of the study. 

In these structures formulaic words have been included,in which titles they have been 

estimated in various dictioneries and studies. In the research it is understood that the 

formulaic wordsintermingled with idiom. The title of formulaic words used in the reference 

books; it has been determined on how the formulaic words are distributed in language skill 

areas. Formulaic words used in reference books are classified acording to their 

context,structure, and function. As a result of study; It is seen in the examined reference book 

that a great number of formulaic words are used, when the level of the language increases, the 

usage of the formulaic words decreases, formulaic words which are real meaningful, non -

linguisticcontext-sensitive, arranged the sentence structure and communication process are 

used largely. 
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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, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-ed0KItj9RYaCuAhFyma1rBATHz6i5tr2jxITLuBwITT
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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 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. 

 
 

64763  Bu tezin, veri tabanı üzerinden 

yayınlanma izni 

bulunmamaktadır. Yayınlanma 

izni olmayan tezlerin basılı 

kopyalarına Üniversite 

kütüphaneniz aracılığıyla 

(TÜBESS üzerinden) 

erişebilirsiniz.  

Üniversite giriş sınavlarında (ÖSS-ÖYS-

YÖS) yabancı dil ve anadil olarak Türkçe 

testleri ile "yabancılar için Türkçe" 

kitaplarındaki Türkçe testleri üzerine 

açıklayıcı ve eleştirisel bir yaklaşım / A 

Study of the based on the Turkish test 

questions in the entrance examinations for 

Turkish and foreign students and in the 

Turkish books for foreigners tests 

Yazar:İSMAİL ALTINER 
Danışman: PROF.DR. NİLÜFER 

TAPAN 
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
1996 
161 s.  
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and 

Training 
Dizin:Kitaplar = Books ; Test sınavı = 

Test exam ; Türkçe = Turkish ; Yabancı 

dil = Foreign language ; YÖS = The 

Entrance Examination for Foreign 

Students ; ÖSS = Student Selection 

Examination ; ÖYS = Student Placement 

Examination ; Ölçme-değerlendirme = 

Measurement and evaluation  

 
 
 

430381  

 

The processing of compounds in adult second language learners 

of English and Turkish / İngilizce ve Türkçeyi ikinci dil olarak 

öğrenen yetişkinlerin bileşik sözcükleri işlemlemesi 
Yazar:SERKAN UYGUN 
Danışman: PROF. DR. AYŞE GÜREL ; PROF. DR. AYŞE 

SEMRA AKYEL 
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics 

and Literature 
Dizin:Sözcük işlem = Word processing ; Türkçe = Turkish ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = 

Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching ; Yetişkin eğitimi = Adult education ; İkinci 

dil öğretimi = Second language teaching ; İngilizce = English  

Onaylandı 
Doktora 
İngilizce 
2016 
194 s.  

 

Bu çalışmanın amacı İngilizce ve Türkçe bileşik sözcüklerin tek dilli ve orta ve ileri 

düzeydeki iki dilli yetişkinler tarafından nasıl işlemlendiklerini araştırmaktır. Çalışma 

İngilizce ve Türkçe bileşik sözcüklerin zihinde nasıl temsil edildiklerini ölçen birbiriyle 

paralel iki farklı testten oluşmaktadır. Maskelenmiş çağrıştırma tekniği ile sözcük tanıma testi 

uygulanarak İngilizce ve Türkçe bileşik sözcüklerin tek dilli ve iki dilli katılımcılar tarafından 

zihinlerinde nasıl işlemlendikleri araştırılmıştır. Testte yer alan sözcük türleri şu şekildedir: 

10 adet anlam kayması olmayan bileşik sözcük (örn. headache 'baş ağrısı', head 'baş', ache 

'ağrı'; kuzeydoğu), 10 adet kök sözcüklerden ilki ya da ikincisinin temel anlamdan uzaklaştığı 

bileşik sözcük (örn. grapefruit 'greyfurt', grape 'üzüm', fruit 'meyve'; büyükelçi), 10 adet iki 

kök içeriyormuş gibi algılanabilen ancak bileşik olmayan sözcük (örn. mandate 'emir', man 

'adam', date 'tarih'; fesleğen) ve 60 adet ek içermeyen yalın sözcük (örn. crocodile 'timsah'; 

kaplumbağa) kullanılmıştır. İngilizce testinin sonuçlarına göre tek dilli katılımcılar bileşik 

sözcükleri biçimbirimsel ayrıştırma yöntemiyle işlemlemektedir. Bileşik sözcüklerde anlam 

kaymasının işlemlemede etkisi görülmüştür çünkü anlam kayması olmayan bileşik 

sözcüklerde bileşik sözcüğü oluşturan her iki çağrıştırıcı sözcük işlemlenirken, kök 

sözcüklerden ilki ya da ikincisinin temel anlamdan uzaklaştığı bileşik sözcüklerde sadece 

ikinci çağrıştırıcı sözcük işlemlenmiştir. Orta düzeyde İngilizce bilen iki dilli katılımcılarda 

çağrıştırıcı sözcüklerin işlemlenmediği, yani bileşik sözcüklerin bütünsel listeme yöntemiyle 

zihinde temsil edildiği bulunmuştur. İleri düzeyde İngilizce bilen iki dilli katılımcıların da 

bileşik sözcükleri biçimbirimsel ayrıştırma yöntemiyle işlemledikleri görülmüştür, fakat 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKkIV-jm5w5yXervUpOfIxjElAOwopuXQDt-Yrua7y7mB
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anlam kaymasının bileşik sözcüklerin işlemlenmesinde önemli bir etkisinin olduğu 

görülmüştür. Anlam kayması olmayan bileşik sözcüklerde birinci çağrıştırıcı sözcüğün 

işlemlendiği görülürken kök sözcüklerden ilki ya da ikincisinin temel anlamdan uzaklaştığı 

bileşik sözcüklerde ise çağrıştırıcı sözcüklerin işlemlenmediği tespit edilmiştir. Bu da ileri 

düzeyde İngilizce bilen iki dilli katılımcıların ikili işlemleme yöntemini kullandıklarını 

göstermektedir. Türkçe testinde tek dilli katılımcılar bileşik sözcükleri biçimbirimsel 

ayrıştırma yöntemiyle işlemlerken bu katılımcı grubunda da anlam kaymasının etkisi 

gözlemlenmiştir. Anlam kayması olmayan bileşik sözcüklerde ikinci kökü tanıma üzerine 

biçimbirimsel ayrıştırma yöntemi kullanılırken kök sözcüklerden ilki ya da ikincisinin temel 

anlamdan uzaklaştığı bileşik sözcüklerde ise bileşik sözcüğü oluşturan her iki sözcükte aktive 

edilmektedir. Orta ve ileri düzeyde Türkçe bilen iki dilli katılımcıların ise tek dilli 

katılımcıların aksine bileşik sözcükleri bütünsel listeme yöntemiyle zihinlerinde temsil 

ettikleri görülmüştür.  
 

The purpose of this study is to investigate the processing of compound words in English and 

Turkish with monolingual and sequential bilingual adults with intermediate and advanced 

level proficiency. The present study includes two different but parallel experiments on 

compound word recognition, one in English and one in Turkish. By using a masked priming 

experiment, the processing of English and Turkish compounds by monolingual and sequential 

bilinguals is examined. The stimuli involve transparent-transparent compounds (e.g., 

headache; kuzeydoğu 'northeast', kuzey 'north', doğu 'east'), partially-opaque compounds 

(e.g., grapefruit; büyükelçi 'ambassador', büyük 'big', elçi 'delegate'), pseudocompounds (e.g., 

mandate; fesleğen 'basil', fes 'fez', leğen 'bowl/pelvis'), and monomorphemic words (e.g., 

crocodile; kaplumbağa 'turtle'). The results of the English study demonstrate that English 

monolinguals decomposed compound words. When semantic transparency of the compound 

is examined, the findings suggest that both constituents are activated in transparent-

transparent compounds whereas only the second constituent is accessed in partially-opaque 

compounds, indicating the influence of semantic transparency on compound processing. No 

priming is observed for intermediate level sequential bilinguals, suggesting that they do not 

employ decomposition. Advanced level sequential bilinguals also employ decomposition for 

compounds, but semantic transparency plays a crucial role because constituent 1 is accessed 

in transparent-transparent compounds, yet no priming effect is obtained for partially-opaque 

compounds, implying dual-route access for English compounds. The Turkish study shows 

that monolingual Turkish participants recognize compound words on the basis of their 

constituents (i.e. via decomposition); however, the effect of semantic transparency is also 

observed in the group. Transparent-transparent compounds are accessed by recognizing the 

second constituent (i.e. the head of the compound) while both constituents are activated for 

partially-opaque compounds. In contrast, neither the advanced nor the intermediate-level 

sequential bilingual groups show native-like processing revealing whole-word access. 

 
 

395377  

 

The identity (Re)construction of nonnative English teachers 

stepping into native Turkish teachers' shoes / Ana dilleri 

İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin ana dilleri olan 

Türkçe'yi öğretirken kimliklerinin yeniden şekillenmesi 
Yazar:SEVCAN MUTLU 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. DENİZ ORTAÇTEPE 
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi 

Anabilim Dalı 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2015 
148 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oqw4LlPURQCpjHpchnMUjQZxHsKJ3iGDxzJ-H8cPGeAr
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Benlik algısı = Self perception ; Dil öğretimi = Language 

teaching ; Kimlik algısı = Identity perception ; Kimlik işlevleri 

= Identity functions ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Öğretmenler = Teachers ; İngilizce = English  
 

Bu çalışma, ana dili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin ana dilleri Türkçe'yi 

öğretme rolüne geçmesinin, öğretmenlerin kendilerini algılamaları, yeteneklerine bakış 

açıları, ve öğretme ve öğrenme ile ilgili düşünceleri açısından kimliklerini yapılandırmalarını 

nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda bu çalışma bir burs aracılığıyla bir 

yıllığına Amerika'ya ana dilleri Türkçe'yi öğretmeye giden beş tane ana dilleri İngilizce 

olmayan İngilizce öğretmeninin tecrübelerini incelemiştir. Veriler başlıca üç farklı yolla 

toplanmıştır: kişisel bilgi anketi, ek sorularla beraber düzenli olarak gönderilen günlükler ve 

sözlü mülakatlar. Bütün nitel bulgular Boyatzis'in (1998) tematik analizine göre 

çözümlenmiştir. İlk olarak, kendiliğinden ortaya çıkan temaları bulmak için her bir 

katılımcının verisi kağıt üzerinde incelemiştir. Sonrasında, ilk incelemeden ortaya çıkan 

temalar renklerle kodlandırılmış ve üç kavramla, kendilerini algılama şekilleri, yeteneklerine 

bakış açıları ve öğretme ve öğrenme ile ilgili düşünceleri, eşleştirilmiştir. Bu çalışmanın 

bulguları göstermiştir ki; a) ana dilini öğretmek katılımcıların kendilerini algılama şekillerine 

katkıda bulunmuştur, b) İngiliz Dili Öğretimi'nde eğitim almış olmak ve İngilizce öğretmede 

tecrübeli olmak katılımcıların öğretme yeteneklerini algılamalarında daha etkili olmuştur, c) 

bir dili ana dili olarak konuşmak ve bilmek dil öğretmek için yeterli değildir, d) bir dili nasıl 

öğreteceğini bilmek başka bir dili öğretmeye yardımcı olabilir, ve e) öğrenciler, meslektaşlar 

ve sosyalleşme süreci öğretmenin kimliği üzerinde etkilidir. Kendilerini algılama şekilleri, 

yeteneklerine bakış açıları ve öğretme ve öğrenme ile ilgili düşüncelerindeki değişiklikler, 

İngilizceyi ana dili olarak öğretmeyen öğretmenlerin Türkçe'yi ana dil olarak öğretme 

pozisyonuna geçtiğinde kimliklerinin yeniden şekillendiğini göstermektedir. Bu sonuçlar göz 

önünde bulundurulduğunda, bu çalışma mevcut literatürü şu açılardan desteklemiştir; a) 

öğretmen kimliği çeşitli ve değişken bir yapıya sahiptir ve b) öğretmen kimliği kendi ile 

çatışma ve sürekli değişim içindedir. Aynı zamanda, İngilizce öğretmeni olarak yetiştirilme 

yöntemlerinin katılımcıların kimliklerini şekillendirdiği ve katılımcıların kimliklerinin eğitim 

aldıkları alan olan İngiliz dili öğretimine daha fazla kök saldığı sonuçlarına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: öğretmen kimliği, kendini algılama şekli (self-image), yeteneklerine 

bakış açısı (self-efficacy), öğretme ve öğrenme ile ilgili düşünceler (beliefs about teaching 

and learning), ana dilleri İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri (nonnative English 

speaking teachers), Türkçe'yi ana dilleri olarak öğreten öğretmenler (native Turkish teachers).  
 

This study aimed to investigate how the changing role from a nonnative English teacher to a 

native Turkish teacher affects teachers' identity construction in terms of self-image, self-

efficacy, and beliefs about teaching and learning. In this respect, the study explored the 

experiences of five nonnative English teachers who went to the USA on a prestigious 

scholarship for one year to teach their native language, Turkish, as native teachers. The data 

were collected mainly through three different instruments: a personal data questionnaire, 

ongoing controlled journals along with follow-up questions, and interviews. All the 

qualitative data were analyzed according to Boyatzis' (1998) thematic analysis. Initially, each 

participant's data were examined on paper copies to discover the themes that naturally 

emerged. After that, the emerging themes in the initial analysis were color-coded and related 

to three sensitizing concepts, which were a) self-image b) self-efficacy c) beliefs about 

teaching and learning. The findings of this study revealed that a) being a native teacher 

contributed to the participants' self-images, b) being trained in ELT and being experienced in 
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teaching English were more influential in the participants' perceptions of their teaching 

abilities, c) being a native speaker and knowing a language were not enough to be able to 

teach a language, d) knowing how to teach a language could also facilitate teaching another 

language, and e) students, colleagues, and the socialization process had effect on teachers' 

identity. The changes in their self-image, self-efficacy and beliefs about teaching and learning 

indicated the identity reconstruction of nonnative English teachers who shifted their roles to 

native Turkish teachers. Considering these results, this study supported the existing literature 

in that a) teacher identity is multiple and has a shifting nature, and b) teacher identity is in 

conflict and flux. It was also concluded that the way the participants were raised as English 

teachers shape their identities, and the participants' identities are more rooted in English 

language teaching because of being trained in that. Key words: teacher identity, self-image, 

self-efficacy, beliefs about teaching and learning, nonnative English speaking teachers, native 

Turkish teachers. 
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Development of a reading test for second language learners of 

Turkish / Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenler için okuma testi 

geliştirilmesi 
Yazar:YAVUZ KURT 
Danışman: DOÇ. DR. GÜLCAN ERÇETİN 
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Okuma = Reading ; 

Okuma becerileri = Reading skills ; Testler = Tests ; Türkçe = 

Turkish ; Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil 

öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme = Learning ; 

İkinci dil öğrenimi = Second language learning  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2015 
130 s.  

 

Bu çalışmanın amacı ikinci dil olarak Türkçe okuma becerisini ölçen bir okuma testi 

geliştirmektir. Khalifa ve Weir (2009) tarafından önerilen okuma modeline dayanarak, ödev 

tanımlamaları oluşturulmuş ve bu tanımlamalara dayanarak farklı seviyeleri amaçlayan 

okuma ödevleri geliştirilmiştir. Ödevler, hem Türkçeyi anadil olarak konuşanlar üzerinde 

hem de 21 farklı dil kökeninden gelen ve Boğaziçi Üniversitesi'nde orta ve ileri seviye 

Türkçe dersleri almakta olan öğrenciler üzerinde denenmiştir. Sınava girenlerden elde edilen 

veriler, okuma ödevlerini madde özellikleri, güvenirlik ve geçerlik açısından değerlendirmek 

için kullanılmıştır. Soruların ölçtüğü okuma becerilerini değerlendirmek için uzman görüşü 

alınmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular incelenen okuma ödevlerinin güvenirliğine 

ve geçerliğine dair ön kanıt sağlamaktadır.  
 

The purpose of this study is to develop a reading test that measures the ability to read in 

Turkish as a second language. Based on the reading framework by Khalifa and Weir (2009), 

task specifications were developed and reading tasks with different intended proficiency 

levels were developed based on the task specifications. The tasks were tested both on native 

speakers of Turkish and on learners of Turkish from 21 different language backgrounds 

enrolled in intermediate and advanced level Turkish classes at Boğaziçi University. Test taker 

data were used to assess item characteristics, reliability and validity of the tasks. Expert 

judgment was employed to evaluate the reading skills measured by task items. The findings 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1oubFVlYRmqLp01Qu6h9P85DB9KCImMTyuVaLT08aPu2F
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from these investigations provided preliminary evidence for the reliability and validity of the 

reading tasks under scrutiny. 
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Hidden curriculum in TFL and EFL coursebooks / Türkçeyi 

ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten ders kitaplarında 

örtük müfredat 
Yazar:MERVE TELÇEKEN 
Danışman: DOÇ. DR. NURAY ALAGÖZLÜ 
Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz 

Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature 
Dizin:Ders kitapları = Textbooks ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign 

language teaching ; Örtük program = Hidden curriculum ; 

İngilizce = English  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2014 
126 s.  

 

Ders kitabı, Türkiye'de Yabancı Dil olarak Türkçe ve Yabancı Dil olarak İngilizce 

öğretiminin ayrılamaz parçasıdır. Öğretmenlere kendine güven ve ilginç günlük kültürel 

örnekler desteğiyle kaliteli bir eğitim süreci imkanı verir. Bu, çoğu Yabancı Dil olarak 

Türkçe ve Yabancı Dil olarak İngilizce öğretmeni için ideal prosedür gibi görünür; ancak 

madalyonun öbür yüzü farklıdır. Öğrenciler eğlenceli zaman geçiriken, kültürün parçası 

olmadan bir dili öğrenemeyeceğinden, farkında olmadan Türk ve Amerikan kültürüne maruz 

kalır. Bu nedenden, ders kitapları masum materyaller değildir ve bu çalışmada dikkatli bir 

şekilde analiz edilmişlerdir. Bu fikirle ilgili olarak Yabancı Dil olarak Türkçe ders kitabı Hitit 

3 ve Yabancı Dil olarak İngilizce Ders Kitabı Language Leader kaynak olarak alınmş, 

"Kimlik Algısı", "Biz ve Onlar Ayrımı" ve "Yazarın Belli Temalara olan Bakış 

Açısı"başlıkları altında Türk ve Amerikan kültürlerine olan gizli tehtidi göstermeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, kendi kültürlerini korumak için Yabancı Dil olarak 

Türkçe ve Yabancı Dil olarak İngilizce öğretmenleri için önemli gerçekler göstermektedir. 

Bu çalışma, "dil çalışması gelecek sağlamak için gerekli olsa da, kendi kimliğimizi 

unutmamıza neden olmamalıdır" düşüncesini kanıtlayarak edebiyatta bir boşluğu doldurmayı 

da hedeflemektedir. Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Türk Kültürü, Amerikan Kültürü, 

Kimlik, Gizli Müfredat  
 

Coursebook is an inseparable part of ELT and TFL (Turkish as a Foreign Language) in 

Turkey. It provides teachers self- esteem and a qualified teaching process with support of 

interesting authentic cultural examples. Learners get the opportunity to learn about different 

cultures and use target language at the same time. This looks like an ideal procedure for most 

of Turkish ELT and TFL teachers; yet, the other side of coin is different. While learners are 

spending enjoyable time, they are unconsciously exposed to Turkish and American culture, as 

a student cannot learn a language without becoming a part of that culture. So, coursebooks 

are not innocent materials and carefully analyzed in the study for that reason. In accordance 

with that idea, this study aims to show the hidden threat of Turkish and American culture 

under the headings "Us and Them Understanding: Identity Perception", "Writer's positive 

and/or Negative Attitudes towards a Particular Subject" and "Sense of Belonging: Privilege 

of Being a Part of that Culture" by taking TFL coursebookHitit 3 and EFL 

coursebookLanguage Leader as the sources. Results show that writers shape the ideological 

understanding of students by their representations of both native and target culture by 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3E9c85alj3obNUD2eI44cT0mLK67RB7IM-P89RhD91TW
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creating a collectivist and individualist understanding. Results of that study show important 

facts to Turkish ELT and TFL teachers and students in order them to preserve their national 

culture. Study also aims to fill a gap in literature by proving the idea such as "Although 

teaching language is necessary for establishing a future, it should not make us forget our own 

identity." Keywords: Culture, English, ELT, EFL, Coursebook, British Culture, Turkish 

Culture, Identity. 

 

143636  Bu tezin, veri tabanı üzerinden 

yayınlanma izni bulunmamaktadır. 

Yayınlanma izni olmayan tezlerin 

basılı kopyalarına Üniversite 

kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS 

üzerinden) erişebilirsiniz.  

An electronic performance support 

system for teaching Turkish as a 

foreign language:A case study / 

Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğretmeye yönelik bir elektronik 

performans destek sistemi: Bir 

durum çalışması 
Yazar:NERGİZ ERCİL ÇAĞILTAY 
Danışman: PROF.DR. YAŞAR 

ÖZDEN ; Y.DOÇ.DR. SONER 

YILDIRIM 
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi / Fen Bilimleri 

Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 

Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
İngilizce 
2003 
171 s.  

 

Bu çalışmanın amacı, Indiana Üniversitesi (İÜ)'ndeki giriş seviyesi Türkçe dili öğrencileri 

için bir elektronik performans destek sistemi (EPSS)'nin tasarlanması, geliştirilmesi ve 

uygulanmasıdır. Bu çalışma, öğrencileri elektronik olarak destekleyerek performanslarını 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin EPSS aracını nasıl kullandıklarını, 

performansının EPSS aracının kullanımı ile nasıl etkilendiğini ve bu tür araçların 

tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini 

bulmayı hedeflemektedir. Bu çalışma için geliştirilen bu araç, İsteğe Göre Sayısal Türkçe 

(DITOD) olarak isimlendirilmiştir. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. İndiana 

Üniversitesi'nde giriş seviyesi Türkçe dili derslerindeki on öğrenci örneklemi 

oluşturmaktadır. Veriler, görüşmeler, gözlemler ve doküman analizi metodlan ile 

toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucu, bütün öğrencilerin çalışmalarının elektronik bir araç ile 

desteklenmesi kavramıyla ilgilendiklerini göstermiştir. Öğrencilerin DITOD'u nasıl 

kullanmayı tercih ettiklerini etkileyen faktörler yaş, kendi kendine ya da öğretmen ile birlikte 

öğrenme tercihi, algıladıkları problem çözme yetenekleri, cinsiyet, pencere tabanlı bilgisayar 

uygulamaları ile tanışıklık ve tercih edilen öğrenme tipi olarak bulunmuştur. Çoğunlukla, 

erkek, daha genç, kendi kendine öğrenmeyi tercih eden, algıladıkları problem çözme yeteneği 

daha yüksek olan, pencere tabanlı bilgisayar uygulamalarıyla daha fazla tanışıklığı olan ve 

pratik yaparak, görerek, dinleyerek, konuşarak öğrenen öğrenciler, doğrusal olmayan dersleri 

tercih etmişlerdir. DITOD, öğrenmeyi farklı bir biçimde destekleyerek, mevcut çalışma 

alışkanlıklarını geliştirerek, güçlendirerek, yeni bir boyut kazandırarak ve öğrenilen içeriğe 

daha fazla ilgi oluşturarak, bazı öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını da etkilemiştir. DITOD 

aynı zamanda, öğrencilerin dili daha farklı bir içeriğe uygulamalarına, ders içindeki 

sohbetleri daha iyi yürütmelerine yardımcı olmuş ve öğrenciler, öğretmenin kendileri için her 

zaman hazır bulunduğu izlenimine kapılmışlardır. DITOD öğretmen için de zaman 



 298 

kazandırıcı olmuştur: öğretmen, derslerini organize edebilmek ve sınıfta diğer aktiviteleri de 

yapabilmek için zaman kazanmıştır. Böyle bir EPSS'nin içeriğinin ders programına paralel 

olarak tasarlanmış olması, öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini güçlendirmelerim sağlamıştır. 

DITOD'un içeriğinin ders programının içeriği biraz daha arttırılarak tasarlanmış olması, 

öğrencileri sözlüklerini kullanmaya ve bu kelimeleri sözlüklerinde aramaya zorlamış ve 

onlara daha değişik kelimeleri kullanma imkanı sunmuştur. Bilginin farklı biçimlerde 

sunulması, öğrencilerin kendi öğrenme şekillerine göre birşeyleri DITOD içinde bulmalarını 

sağlamıştır. Alıştırma çözerek öğrenen öğrenciler çoğunlukla DITOD 'daki alıştırmaları 

yapmayı tercih etmişlerdir. Görsel gösterimler kullanarak daha kolay öğrenen öğrenciler 

çoğunlukla DITOD 'daki resimlerden yararlanmışlardır. Dinleyerek daha kolay öğrenen 

öğrenciler, dersleri ve çevirmeleri (metin tabanlı bilgiyi) yararlı bulmuşlardır. Geleneksel 

öğrenme yöntemlerini (yazarak, konuşarak, grup ile öğrenerek gibi öğrenme aktiviteleri) ve 

duyarak ve görerek öğrenmeyi tercih eden öğrenciler, DITOD'daki seslendirmelerden 

yararlanmışlardır. Bu nitel çalışmanın sonuçlan eğitimcileri, öğrencilerinin ve sınıflarının 

performansını iyileştirmek amacıyla, öğrencilerin ders programıyla ilintili olarak ders içinde 

ya da ders dışında, herhangi bir zamanda ve yerde, tercih ettikleri öğrenme şekline göre 

kullanabilecekleri, EPSS araçlarının kullanımı konusunda bilgilendirmektedir. Anahtar 

Kelimeler: Elektronik Performans Destek Sistemi, EPSS, İsteğe Göre Sayısal Türkçe, 

DITOD, Türkçe, dil desteği, öğrenciler için EPSS. 
  
 

The purpose of this study is to design, develop and implement an electronic performance 

support system (EPSS) for the entry-level Turkish language students at Indiana University 

(R7). By supporting students electronically, this study aims to improve their performance. In 

this sense, this study aims to find out how the students use the EPSS tool, how students' 

performance is affected by the use of the EPSS tool, as well as which factors should be 

considered when designing, developing and implementing such tools. The tool developed for 

this study is named Digital Turkish On Demand (DITOD). This study is designed as a 

qualitative case study. Ten students at entry-level Turkish language classes in R7 were the 

subjects. Data were collected through interviews, observations and document analysis. The 

result of this study showed that all students were interested in the concept of supporting their 

studies with an electronic tool. The factors found to be effective for the students' preferences 

on how to use the DITOD are: gender, age, preference of self- instruction or teacher 

instruction, perceptions on problem solving, familiarity with windows- based computer 

applications and preferred type of learning. Mostly students who are male, younger 

generation, preferring self-instruction, perceiving higher problem-solving capacity, having 

high familiarity with windows-based computer applications and having drill and practice, 

visual, listening, speaking, audiovisual way of learning preferred non-linear instruction. Also 

the DITOD affected some students' study habits by supporting learning in a different format, 

enhancing and reinforcing their current study habits, bringing another dimension to the 

current study habits and stimulating more interest in learning contents. Besides this, the 

DITOD improved students' performance. It also helped the students to apply the language in 

a different context, to carry on with the conversations better in the classrooms and the 

students felt like there was a teacher available for them all the time. The DITOD was time 

saving for the course instructor: she gained more time for organizing her lessons and doing 

other activities in the classroom. Designing such EPSS content parallel to the course 

curriculum reinforced what the students had learned in the classroom. Designing the DITOD 

by enhancing the content of the course curriculum a little forced the students to refer to a 

dictionary and look up the words there and provided them with a bigger variety of words to 

use. Providing the information in various forms helped the students to find something in the 
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DITOD according to their learning style. For example, students preferring "drill and exercise" 

kind of instruction mostly got benefits from the exercises in the DITOD. Students preferring 

"visual" illustration mostly got benefits from the images in the DITOD. Students preferring to 

learn by "listening" found the translations and the lessons (text based information) helpful. 

On the other hand, the students preferred traditional ways of learning (such as writing, 

speaking, group learning type of activities) and the ones preferring audiovisual learning, 

mostly got benefit from the sounds in the DITOD. The results of this qualitative study 

informs educators about the use of EPSS tools, which the students can use in the classroom in 

an integrated manner with the curriculum or outside the classroom, anytime and anywhere 

according to their preferred ways of learning, to improve their students' and classrooms' 

performance.Keywords: Electronic Performance Support System, EPSS, Digital Turkish On 

Demand, DITOD, Turkish, language support, EPSS for students. 

 
 

463115  26.07.2019 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından kısıtlanmıştır.  

Akran geri bildiriminin Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerisine 

etkisi / The effect of peer feedback on Turkish 

as a foreign language students' writing 
Yazar:MEHMET ÖZŞAVLİ 
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET TEMİZKAN 
Yer Bilgisi: Mustafa Kemal Üniversitesi / 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and 

Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
160 s.  

 

Bu çalışmada akran geri bildiriminin; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin 

yazma becerilerine, yazma kaygılarına, yazma tutukluğuna, yazmaya yönelik tutumlarına ve 

geri bildirim kullanımlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada akran geri 

bildiriminin yazma becerisine etkisi, hem nicel hem de nitel verilerin analizi ile 

ölçüleceğinden çalışma karma metot (mixed method) şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın 

örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde C1 seviyesindeki C ve G şubelerinde öğrenim gören 30 

öğrenci oluşturmaktadır. Yansız atama yoluyla C şubesi araştırmanın deney grubu, G şubesi 

ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna dört hafta boyunca akran geri 

bildirimi ilgili eğitim verilmiş ve haftada iki yazma çalışması yaptırılarak toplamda 8 adet 

yazı çalışması yaptırılmış, kontrol grubuna ise TÖMER'deki mevcut uygulamalara göre 

yazma eğitimi verilmiştir. Her iki gruba da uygulama öncesinde ve sonrasında yazma 

başarısını ölçmek için birer kompozisyon yazdırılmış; ayrıca yazma kaygısı ölçeği, yazma 

tutukluğu ölçeği ve yazı yazmaya yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Son olarak elde edilen 

nicel verileri desteklemek için deney grubuna akran geri bildirimi yapılandırılmış görüşme 

formu uygulanmıştır. Sonuç olarak deney ve kontrol grupları arasında yazma başarısı (kelime 

seçimi, içerik, yapı, dil kullanımı ve şekil), yazma kaygısı ve yazmaya yönelik tutum 

açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark elde edilmiş ancak yazma tutukluğu açısından 

herhangi bir fark elde edilmemiştir. Uygulama sonucunda deney grubundaki öğrenciler, daha 

fazla içeriğe yönelik ve dolaylı geri bildirim kullanmış ve bu uygulamayı faydalı bulduklarını 

ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, yazma, akran geri 

bildirimi, kaygı, tutukluk, tutum  
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This research aims to investigate the effects of peer feedback on Turkish as a Foreign 

Language Students' writing in terms of academic writing achievement, writing anxiety, 

writer's block, attitudes towards writing and using feedback. Due to measuring the effect of 

peer feedback on writing ability with qualitative and quantitative data, the research design is 

mixed method. The working group of the study is 30 Turkish Foreign Language Students 

studying Turkish in C and G classes at Gaziantep University TOMER. Randomly, the C class 

selected as experimental group and G is control. The experimental group received peer 

feedback education for four week and wrote two papers per a week that totally makes 8 

papers during the implementation while the control group trained based on existing 

applications in TOMER. The both groups wrote two compositions before and after the 

experiment as pre-test and post-test and implemented writing anxiety scale, writer's block 

scale and writing attitude scale. Finally, structured interview form was used to support the 

quantitative data collected. The results showed that there was a significant difference in 

countenance of experimental group in terms of academic writing achievement (content, 

organization, vocabulary, language use and mechanics), writing anxiety, attitudes towards 

writing but except for writer's block. The experimental group used also more intra-feedback, 

indirect feedback and expressed that they are happy with peer feedback and it is fruitful. 

Keywords: Turkish for Foreigners, writing, peer feedback, writing apprehension, writer's 

block, writing attitude. 

 

462320  

 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin anlama-

anlatma becerilerine yönelik bir eylem araştırması / An action 

research oriented comprehension-narrative skills of students 

who learn turkish as a foreign language 

Yazar:BİLAL FERHAT KARADAĞ 
Danışman: DOÇ. DR. ALİ GÖÇER 
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 
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Dizin:Anlama = Understanding ; Anlatı becerileri = Narrative 
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domestic students  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
237 s.  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı 

görülmektedir ve bunun sonucu olarak da derslerde öğrencilerin yeteri kadar aktifleşmesini 

sağlayacak etkinlikler uygulanamamaktadır. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde hem çağdaş yöntemler tercih edilmeli hem de temel dil becerilerini geliştirecek 

etkinliklere yer verilmelidir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek için öğrencilerin sorunlarından yola çıkılarak 

oluşturulmuş etkinlikler aracılığıyla sorunlara doğrudan çözümler bulabilmek amaçlanmıştır. 

Araştırma, eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Bu araştırma, Erzincan ili Merkez ilçesi 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın katılımcıları araştırmacı, yabancı uyruklu öğrenciler ve geçerlik komitesinden 

oluşmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem, görüşme, dokümanlar ve video kayıtlarıyla elde 

edilmiştir. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın 

sonunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuş 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=q3-d9QtLoVA2OMExHSkJpT5hZPKXQblc37jli053yU3ZXoxtXaBTxV0mLQpkaI8K
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etkinliklerin sınıf içi uygulamalarda ve öğrenenlerin temel dil becerileri üzerinde önemli 

değişiklikler meydana getirdiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretimi, anlama-anlatma becerileri,hedef dile yönelik yeterlik, eylem araştırması.  
 

Traditional teaching methods and techniques are used in teaching Turkish as a foreign 

language, and application of actitivities which make students active is not a sufficient level in 

lessons. Therefore, modern language teaching methods have to be prefered and activities that 

enable to improve basic language skills have to be included in teaching Turkish as a foreign 

language. This study aims to find out directly solutions for developing comprehension and 

narrative skills through activities which created by through problems of students in teaching 

Turkish as a foreign language. This study was designed as an action research. It was carried 

out at language teaching center called 'Turkish and Foreign Language Teaching Application 

and Research Center' in Erzincan. Participants were a researcher, foreign students and a 

committee to check the validity. Data were collected through observations, an interview, 

documents and video recording. Descriptive and content analysis were employed to analyze 

the data. The findings have revealed that activities which created by through problems in 

teaching Turkish as a foreign language had a positive impact on classroom practices and the 

basic language skills of learners. 

 
 

480470  

 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı 

anlatımlarındaki isim çekim ekleriyle ilgili hatalar üzerine bir 

değerlendirme / An evaluation on the errors of the inflectional 

morphemes in the written expressions of the students learning 

Turkish as a foreign language 
Yazar:DENİZ ÇETİNTAŞ 
Danışman: DOÇ. DR. BEKİR DİREKCİ 
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
110 s.  

 

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki 

isim çekim ekleriyle ilgili hatalarını belirlemektir.Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 

seviyesindeki öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki isim çekim ekleri hatalarının neler 

olduğunu betimlemeyi ve öğrencilerin isim çekim ekleriyle ilgili görüşlerinin neler olduğunu 

ortaya koymayı amaçlayan çalışma, bir durum çalışmasıdır.Çalışmada, durum çalışmasına 

uygun olarak Avrupa Birliği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında belirtilen 

Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden C1 düzeyinde olan 16 öğrencinin yazılı 

anlatımlarındaki isim çekim ekleri kapsamındaki hataları tespit edilmiştir.Çalışma grubu 

oluşturulurken öncelikle çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Yabancı uyruklu, C1 düzeyinde dil 

sertifikasına sahip ve yazılı sınav kâğıdı olan öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu 

öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarına ait sınav kâğıtları doküman analizi ile incelenmiş, isim 

çekim ekleriyle ilgili hatalar tespit edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen kişisel bilgi formu, 

çalışma grubunun özelliklerini ortaya koymak için değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde 

ulaşılan 13 öğrenci ile gerçekleştirilen görüşmeleriçerik analizi iledeğerlendirilmiştir.Sonuç 

olarak,öğrencilerin isim çekim eklerini kullanımlarının, yazılı anlatımlarındaki sözcük 

sayısıyla paralellik gösterdiği görülmüştür.İsim çekim eklerine ilişkin hataların %25.95'i isim 

çekim eklerinin yanlış kullanılmasından, %53'ü isim çekim eklerinin eksikliğinden, %21.03'ü 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofukwVnjbrKrTgzlT80k3erY4rbj1vvWP-bo8_-w17md-CD
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de gereksiz kullanılmasından kaynaklanmıştır. Öğrenci görüşleri ile öğrencilerin yazılı 

anlatımlarındaki isim çekim ekleri kullanımının örtüştüğü;isim çekim eklerini öğrenmekte 

zorluk çekmediklerini ifade eden öğrencilerinisim çekim eklerini yüksek oranda (%84'ün 

üzerinde) doğru kullandıkları görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, 

İsim Çekim Ekleri, Öğrenci Görüşleri  
 

The aim of this study is to determine errors of the inflectional morphemes in the written 

expressions of the students who learn Turkish as a foreign language. The present study is case 

study that aims to describe what the errors of the inflectional morphemes in the written 

expressions of the C1 level students who learn Turkish as a foreign language and what their 

opinions are about the inflectional morphemes. In accordance with the case study design, the 

errors have been identified in the inflectional morphemes in the written expressions of 16 

students at the C1 level of the foreign language proficiency levels set out in the European 

Union Common European Framework of Reference for Languages in the study. While 

forming the study group, several criteria have been determined. The students who have C1 

level language certificate and a written exam paper have participated in the study. The exam 

papers in the fall and spring semesters of these students are examined through document 

analysis, and the errors of the inflectional morphemes are determined. The demographic 

information form collected from the students is used to demonstrate the characteristics of the 

study group. Besides, the interviews of 13 students are analysed descriptively. As a result, it 

is observed that there is a concordance between students'use of inflectional morphemes and 

the number of these morphemes in their expressions, and 25.95 % of these errors are due to 

the misuse of the inflectional morphemes, 53% of these errors are due to the absence of these 

morphemes, and 21.03% of these errors are due to the redundant use of these morphemes; 

there is a parallelism between students'opinions and the use of the inflectional morphemes in 

their written expressions; the students who have stated that they did not have difficulty in 

learning the inflectional morphemes, have correctly used them at high level ( over 84%). 

Keywords: Turkish as a Foreign Language, Inflectional Morphemes, Students' Opinions 
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Gürcistan'da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin 

öğrenme amaçları, tutumları ve becerileri / The aims of 

learning, attitudes and skills of those learning Turkish as a 

foreign language in georgia 
Yazar:HAMZA SALDUZ 
Danışman: DOÇ. DR. HALİT KARATAY 
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Öğretmenliği Bilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 
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2017 
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Bu çalışmanın amacı Gürcistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe öğrenme 

amaçları, tutumları ve becerilerini incelemektir. Tarama modelinde yapılan çalışmaya 2015 – 

2016 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen 

82 kursiyer katılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin 13'ü A2, 39'u B1, 

24'ü B2, 5'i ise C1 düzeyindedir. Verilerin toplanmasında "Türkçe Öğrenme Tutumu Ölçeği" 

kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin tutumu ve dil becerileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

amacıyla öğrencilere yapılan kur sınavı sonuçları analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde aritmetik ortalama, Indepent Sample t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk1yx4fn073ZVSMNbSRswXoLnmfLSFP-YxweoW_tmpPU9
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kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe öğrenenlerin genellikle boş zamanlarını değerlendirmek, 

yurt dışında tatile gitmek ve yurt dışında iş bulabilmek için Türkçe öğrendiği, katılımcıların 

Türkçeye yönelik tutumlarının düşük olduğu, Türkçe öğrenme düzeylerinin yaşa ve cinsiyete 

göre anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturan öğrencilerin, Türkçeyi akademik kaygılardan çok, bir vakit geçirme aktivitesi 

olarak gördüklerinden dolayı Türkçe öğrenme tutumlarının düşük düzeyde çıktığı 

düşünülmektedir.  
 

The purpose of this study is to examine the aims of learning Turkish, attitudes and skills of 

those learning Turkish as a foreign language in Georgia. 82 trainees who learned Turkish in 

Yunus Emre Institute in Tbilisi during the fall semester of 2015-2016 academic year 

participated in the study where survey model was applied. The levels of the students who 

form the sample of the research are as following: 13 of them are in A2, 39 of them are in B1, 

24 of them are in B2 and 5 of them are in C1. "Turkish Learning Attitude Scale" was used in 

the collection of the data. In addition, the results of placement test of the students were 

analysed in order to determine the relationship between the attitudes of the students and their 

language skills. Arithmetic mean, indepent sample t-test, one way variance analysis 

(ANOVA) were used in the analysis of the retrieved data. In the research, it has been found 

that learners of Turkish language learn Turkish generally in order to spend their leisure time, 

to go abroad for holiday and find a job abroad and they have a low level of attitudes towards 

Turkish language and their levels of learning Turkish do not make a meaningful difference 

according to age and sex. 
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öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının incelenmesi / The 

assessment of the attiude toward the target language of Afghan 
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Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı / Yabancı 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2016 
125 s.  

 

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistan uyruklu öğrencilerin Türkçeye 

karşı tutumlarının akademik başarı, sınıf düzeyi, cinsiyeti, derse ve sınava hazırlanma dışında 

haftalık Türkçe çalışma saati ve Türkçe öğrenme amaçları değişkenleri açısından anlamlı bir 

ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014 ve 2015 eğitim ve 

öğretim yılında Afganistan Kabil Devlet Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türkoloji 

Bölümü'nde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 62'sı bayan ve 70'ı erkek olmak üzere toplam 

132 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutum puanlarını 

belirlemek için Alzwari, Pour-Mohammadi ve Abidin (2012) tarafından kullanılan (45) 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKjqMZoaDJnQlb8ZLAOLc4IPTMaB8yaUsowoS2hADVYCf
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maddelik, 5'li Likert tipi Tutum Ölçeği' ve araştırman tarafından geliştirilen kişisel bilgiler 

anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin akademik 

başarı puanları ile Türkçe dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre Türkçe dersine yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 1. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik 

tutum puan ortalamalarının diğer sınıf öğrencilerine oranla daha yüksel olduğu 

belirlenmişken 3. sınıf öğrencilerinin ise duyuşsal ve davranışsal boyutta Türkçe dersine 

yönelik tutum puan ortalamalarının daha düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre bakıldığında ise Türkçe dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna rağmen kız öğrencilerin duyuşsal ve davranışsal 

boyuttaki tutum puan ortalamaları erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin derse ve sınava hazırlanma dışında haftalık Türkçe çalışma 

saatlerine göre Türkçe dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Derse ve sınava hazırlanma dışında haftalık Türkçe çalışma saati 7-8 (saatten) 

fazla olan öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal hem de davranışsal boyutta Türkçe dersine 

yönelik tutum puan ortalamaları diğer derse ve sınava hazırlanma dışında haftalık Türkçe 

dersine çalışma saatlerine sahip olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Türkçe öğrenme amaçları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasında ise 

anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Dersine Ait Tutum, Akademik Başarı  
 

The aim of this research is to 'identify the relationship between the attitudes of Afghanistan 

students towards Turkish lesson They are learning Turkish as a foreign language academic 

achievement, grade level, gender, weekly Turkish studying hours except doing assignments 

and studying for exam and Turkish purpose of learning significantly in terms of their attitude 

towards Turkish lesson. The research sample conducted 132 students that are learning 

Turkish as a foreign language in first, second, third and fourth class of Turkısh Department of 

literature Faculty in Afghanistan Kabul govermment University in 2014- 2015 Academic 

year. The students who participated the survey 62 women and 70 man total of them are 132 

students. To determine attitudes of students towards Turkish lesson the data were collected by 

the attitude scale towards English consisting of 45 items 5 point Likert- type (Cronbach 

Alpha= 0.878) developed by M., J., Z., Pour-Mohammadi, M. & Alzwari, H. (2012) and 

personal information state form prepared by the researcher. For the analysis of data 

Independent Samples t- test, one way variance analysis, ANOVA techniques were used. The 

findings of the research lead to the following conclusions; there is not a significant 

relationship between the attitudes of students and of their academic achievement. There is 

significant relationship between the attitudes of students and their of grade level, first classe 

studens have more positive attitudes in cognitive, affective and behavioral dimensions for 

Turkish lesson than other studens. There is not a significant relationship between the attitudes 

of students and of their gender. However female students have more positive attitudes in 

affective and behavioral dimensions than male studens. Othere findings of research is 

asignificant relationship between the attitudes of studens and their of Turkish studing hours 

except doing assignments and studing for exam. Studems owner more than 6-7 of Turkish 

studing hours except doing assignment and studing for exam have more positive attitudes in 

cognitive, affective and behavioral dimensions for Turkish lesson than other studens. Finally 

there is not a significant relationship between the attitudes of studens and their Turkish 

purpose of learning. KeyWords: Attitudes towards Turkish as a Foregn Language, Akademic 

Achievement. 
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Bu çalışmanın amacı İngiltere'de yaşayan Türk çocuklarının dil tercihlerini, öğrencilerin, 

velilerin ve öğretmenlerin Türk diline ve Türkçe öğretimine yönelik düşüncelerini belirlemek 

ve değerlendirmektir. Bu araştırma ile İngiltere'de ana dili olarak Türkçe öğretiminin 

niteliklerini arttıracak sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma; İngiltere'de 

yaşayan ve Türkçe dersine devam eden Türk öğrencilerin, Türkçe ve Türk Kültürü dersi 

öğretmenlerinin ve Türk ailelerin Türkçe öğrenme durumuna yönelik düşüncelerini belirleyen 

tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, İngiltere'deki Türk destek 

okullarında Türkçe dersine devam eden öğrenciler, Türkçe ve Türk Kültürü dersi 

öğretmenleri ve öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı 

bahar döneminde; İngiltere'nin Bristol, Londra ve Luton şehirlerinin farklı bölgelerindeki 11 

Türk destek okulunda; Türkçe dersine devam eden 11-17 yaş arası 190 öğrenci, 41 Türkçe 

öğretmeni ve 83 öğrenci velisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde 

öğrencilerin dil seçimleri ve kişisel bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı Genel Bilgi Formu 

ve 41 maddeden oluşan "Göçmen Türk Çocuklarının Türk Dili ve Türkçe dersi ile İlgili 

Görüşleri" anketi kullanılmıştır. Anket sorularının cevaplandırılmasında Katılmıyorum, 

Kısmen Katılıyorum, Katılıyorum şeklinde derecelendirilmiş 3'lü likert ölçeği kullanılmıştır. 

Ankette yer alan maddeler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmıştır. Böylece 

anket sorularının daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 23.0 

paket programından yararlanılmıştır. Araştırmaya ile elde edilen veriler betimsel analiz 

yöntemlerinden yüzde-frekans ve çapraz tablolar ile gösterilmiştir. Sonuçların dil seçimi ve 

kişisel özelliklere bağımlılığı ise ki-kare analizi ile denetlenmiştir. Araştırma sonucuna göre 

öğrenciler; aileleriyle genellikle Türkçe konuşurken arkadaşlarıyla daha çok İngilizce 

konuşmayı tercih etmektedir. Bu öğrencilerin evde genellikle kullandıkları dil ise Türkçedir. 

Anket maddelerine verilen cevaplar ile öğrencilerin dil tercihleri arasında anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir. Buna göre evinde genellikle Türkçe konuşulan çocukların Türk dili, Türkçe dersi 

ve Türk öğretmenler hakkında daha olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmüştür. 

Öğrenciler ayrıca her Türk gencinin ana dilini çok iyi bilmesi gerektiğini, Türkçe 

konuşmaktan hoşlandıklarını, Türkçe öğretmenleriyle iyi anlaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Bunların yanı sıra Türkçe öğrenmenin bilgilerini arttıracağını fakat kültürel gelişimlerine 

fayda sağlamayacağını, Türkçe ders kitaplarının öğretici olduğunu ancak Türkçe 

kitaplarındaki metinlerin kısmen sıkıcı olduğunu, iyi derece Türkçe öğrenmek istediğini ve 

Türk televizyon programlarını izlemeyi sevdiklerini belirtmişlerdir. Türkçe ve Türk Kültürü 

öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik sunulan anketin öncesinde öğretmenlerin 

kişisel bilgileriyle birlikte görev süreleri ve öğretmenlik tecrübelerine ilişkin soruların yer 

aldığı Genel Bilgi Formu sunulmuştur. Bilgi formunun ardından öğretmenlerin; Türkçe 

öğretme amaçları, Türkçe öğretme ve kullanma etkinlikleri, Türkçe öğretiminde karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin yer aldığı 16 açık uçlu sorudan oluşan 
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anket uygulanmıştır. Öğretmenler; öğrencilerin ana dilini geliştirmek amacıyla Türkçe 

öğrettiklerini, müfredatın yeterli olmadığını, Türkçe ders kitaplarının seviyeye uygun 

olmadığını, öğrencilerin Türkçeyi daha çok evde aileleriyle iletişimlerinde kullandıklarını, 

öğrencilerin Türkçe dersine karşı ilgisiz ve isteksiz olduğunu, yazma ve konuşma becerisinde 

sorun yaşadıklarını, ailelerin Türkçe konuşmaya daha çok önem vermesi gerektiğini 

belirtmiştir. Son olarak veli görüşlerinin belirlendiği çalışmada; öğrenci velilerine, kişisel 

bilgilerle birlikte çocuklarının aile içinde Türkçeyi kullanma durumlarına yönelik soruların 

yer aldığı Genel Bilgi Formu sunulmuştur. Bilgi formunun ardından yine Türkçe öğretme 

amaçları, Türkçe öğretme ve kullanma etkinlikleri, Türkçe eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri başlıklarında açık uçlu soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır. 

Sorulara verilen cevaplar çeşitli temalar etrafında sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan cevaplar 

SPSS 23.0 programı yardımıyla çözümlenip sayısal değerlere dönüştürüldükten sonra yüzde-

frekans şeklinde tablolaştırılarak çalışmaya eklenmiştir. Veliler, çocuklarının Türkçeyi doğru 

şekilde öğrenmesini istediklerini, çocuklarıyla Türkçe konuşmaya önem verdiklerini, 

çocuklarının Türkçe kelime dağarcığının çok az olduğunu, iki dili karıştırarak kullandıklarını 

ve Türkçe telaffuzda sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Anahtar Kelimeler: Ġki dillilik, dil 

tercihi, yurt dıĢında yaĢayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, Ġngiltere  
 

The aim of this study is to determine and to evaluate the opinions of students, parents and 

teachers on Turkish language and teaching Turkish by language selection of Turkish children 

living in England. It is aimed to determine the results that will improve the quality of Turkish 

education as a mother tongue. The method of the study has been designed as a survey 

specifying opinions of Turkish students getting Turkish courses, teachers of Turkish language 

and Turkish culture and Turkish parents living in England about the state of Turkish learning. 

The population of the study is composed of students attending Turkish language courses at 

Turkish supplementary schools in England, teachers of Turkish and Turkish culture and 

parents of these students. The study was carried out in the spring term of 2014-2015 

academic year at 11 supplementary Turkish schools in different areas of Bristol, London and 

Luton with 190 students aged 11 to 17, 41 teachers of Turkish and 83 student 

parents.Following a General Information Form consisting of language choice and questions 

about personal information, a questionnaire entitled "Turkish Immigrant Children's Opinions 

on Turkish Language And Turkish Lesson" comprising 42 items was used to gather data for 

the study. A 3 type likert scale of ' Agree, Partially Agree and Do Not Agree' was used for 

answering the questions. The items in the questionnaire was prepared both in English and in 

Turkish so as to be more comprehensible. SPSS 23.0 package programme was used to 

analyse the data gathered. Findings obtained in the study has been shown by percentage-

frequency and crosstables of descriptive analysis methods. Dependancy of results to language 

choice and personal characteristics has been described through chi-square analysis. 

According to study findigs, students prefer to speak English with their friends, while they 

generally use Turkish with their families. A significant difference has been detected with 

answers given to the questionnaire items and students' language choice. Accordingly, those 

who usually speak Turkish at home have more positive opinions on Turkish language, 

Turkish course and Turkish teachers. Besides, participants state that every Turkish young 

should know his mother tongue very well, they like speaking Turkish, they get along well 

with Turkish teachers, learning Turkish will increase their knowledge but will not contribute 

to cultural development, Turkish coursebooks are instructive, the texts in Turkish 

coursebooks are boring, they want to learn Turkish in advanced level and they love watching 

Turkish television programmes.In advance of questionnaire, a General Informatiom Form 

containing period of office and teaching experience of Turkish language and Turkish culture 

teachers has been submitted to determine the opinions of these teachers. Subsequently, a 
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questionnaire of 16 open-ended questions which includes objectives for Turkish teaching of 

these teachers, activities of using Turkish and teaching Turkish, problems experienced 

through Turkish teaching and solutions to them has been carried out. Teachers has stated that 

they teach Turkish to improve the mother tongue proficiency of students, curriculum is 

insufficient, students use Turkish more at home for communication with their parents, 

students are apathetic and reluctant, students have difficulties in writing and speaking and 

parents should pay attention to speaking more. Finally, in the study where the opinions of 

parents are determined, a General Informatiom Form containing questions about personal 

characteristics and use of Turkish within the family has been submitted to parents of the 

students. Then, a questionnaire including open-ended questions with subtitles entitled topics 

of Turkish teaching objectives, activities of using Turkish and teaching Turkish, problems 

experienced through Turkish teaching and solutions to them has been implemented.Having 

been classified and then analysed via SPSS 23.0 package programme, the findings have been 

exhibited as numerical values. The parents state that they want their children to learn Turkish 

accurately, they pay attention to speak Turkish with their children, Turkish vocabulary of the 

children is so low, they use two languages simultaneously and they have difficulty in Turkish 

pronunciation. Keywords: Bilingualism, language choice, teaching Turkish to Turkish 

children living abroad, England 
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Okuma, ses sembollerini ve dizgelerini tanımlamaktan öte zihinde anlamlandırma ve 

yorumlama süreçlerini kapsayan bilişsel bir etkinliktir. Günümüzde okuma eğitimi-öğretimi 

sürecinde bilişsel ve üstbilişsel basamakları içinde barındıran okuma stratejileri 

kullanılmaktadır. Okuma stratejilerinin amacı öğrencilerin kendi okuma süreçlerini yönetip, 

metinleri doğru anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu araştırmanın genel amacı bilişsel okuma 

stratejilerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama 

becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma nicel değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı 

yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak "B2-C1 Okuduğunu 

Anlama Başarı Testi" ve "Bilişsel Okuma Stratejilerine Uygun Metin İşleme Süreci 

Etkinlikleri " kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içinde 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği merkezlerdeki C1 düzeyindeki bütün öğrenciler 
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oluşturmaktadır. Örneklemini ise İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Tophane Şubesinde yaz 

döneminde C1 kurunda eğitim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 

deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön-OABT puanları ile son-OABT puanları arasında 

(r= 0,470, p <0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

öğrencilerin ön-OABT puanlarının son-OABT puanlarına etkisini yok etmek için ön-test 

ortak değişken olarak kullanılmıştır. Gruplara uygulanan son-test sonucunda kontrol 

grubunun puanlarının aritmetik ortalaması 30,00 iken deney grubunun puanlarının aritmetik 

ortalamasının 53,75 olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre deney grubu ile kontrol 

grubunun son-test puanlarının aritmetik ortalamaları arasında deney grubunun lehine 

23,75'lik anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Ortak değişkenli varyans analiz (ANCOVA) 

sonuçları incelendiğinde ortalama puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (F(1) = 

16,60, p< 0,05, η2 = 0,494). Bu sonuç, deney grubu öğrencilerinin son Okuduğunu Anlama 

Başarı Testi puan ortalamaları ile kontrol grubundaki öğrencilerin son Okuduğunu Anlama 

Başarı Testi puanları ortalamaları arasında strateji öğretimi yapılan sınıf lehine anlamlı bir 

fark olduğunu göstermektedir. Çoklu eta kare değerinin 0,494 olması bağımlı değişkendeki 

değişimin % 49,4'ünün strateji öğretiminden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.  
 

Reading education is a cognitive activity that contains comprehension and interpretation 

processes rather than recognizing phonemes and sentences. Nowadays, reading strategies that 

includes cognitive and metacogntive steps are used in the process of reading education. The 

aim of reading strategies is to provide students with comprehending texts correctly by 

organizing their own reading processes. The main purpose of the research is to determine 

influences of cognitive reading strategies on reading comprehension skills of students who 

learns Turkish as foreign language. The research is a quasi-experimental study that contains 

quantitative evaluation techniques. In the study, "B2-C1 Reading-Comprehension 

Achievement Test" and patterned texts according cognitive reading strategies are used as data 

collecting instruments. Population of the research consists of all the students who are on the 

C1 level and on the fields that Turkish taught as a foreign language. And the paradigm of the 

research consists of 20 students on C1 level studying in language center, Tophane 

Department of Istanbul University in summer term. According to the researches, statistically 

significant correlation is defined between pre-RCAT (reading comprehension achievement 

tests) and final RCAT results (r= 0,470, p <0,05) that are implemented on both experimental 

and control groups. For this reason, pre-test is used as a covariance in order to avoid the 

effect of pre-RCAT results on final RCAT results. As a result of final test implemented on 

groups, it is seen that arithmetic mean of scores belonging to experimental group is 53,75 

while arithmetic mean of scores belonging to control group is 30,00. Accordingly, There is a 

significant difference between arithmetic mean of the final test scores belonging to 

experimental and control groups in favor of the latter. It is found that there is an eloquent 

difference between the average points when the results of covariate analysis of variance 

(ANCOVA) are studied (F(1) = 16,60, p< 0,05, η2 = 0,494). This result demonstrates that in 

the research period, comprehending strategies practiced on the experimental group have a 

positive difference on behalf of that group between the average of the final RCAT scores of 

experimental group and the average of the final RCAT scores of the control group. Multiple 

eta square value is 0,494 and this demonstrates that % 49,4 of change in the dependent 

variable is because of strategy training. 
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Bu çalışma ile mobil cihazlarda kullanılmak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 

yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe öğrenmelerine yardımcı olabilecek gerçekliği 

artırılmış, konum tabanlı bir oyun tasarlanmıştır. Tasarlanan bu oyunun Türkçeyi pratik 

yapmaya, öğrenci motivasyonu ve kampüs oryantasyonuna katkısı araştırılmıştır. Bu 

doğrultuda YYU Virus Hunter(Virüs Avcısı) adlı Mobil Oryantasyon oyunu,araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir. Oyun Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi 

tarafından geliştirilen TaleBlazer oyun motoru kullanılarak tasarlanmıştır. Yazılımın 

geliştirilmesi sürecinde tasarım tabanlı araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Geliştirilen 

oyun Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüslerinde pilot 

çalışma yapılmıştır. Araştırma örneklemini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne yabancı öğrenci 

kontenjanı ile gelen ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 27 yabancı uyruklu öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmadanitel ve nicel veriler birlikte kullanılarak veri çeşitlemesi 

yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, anketler ve yarı yapılandırılmış 

görüşmelerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anketlerden toplanan verilerin analizinde, 

istatistiksel veri analizi yöntemi kullanılmış frekans, aritmetik ortalama analizleri yapılmıştır. 

Görüşmelerden toplanan veriler ise içerik betimleme yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmadan 

elde edilen bulgulara göre, bu oyununun Türkçeyi pratik yapmak için etkili yöntem olduğunu, 

kampüsteki bilinmesi gereken kurumların yerlerini öğrenmeye yardımcı olarak kampüs 

oryantasyonu sağladığı, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonlarını artırarak, öğrenmelerini 

olumlu yönde etkilendiği ve öğrenme isteğini artırdığı sonuçları elde edilmiştir. Araştırma 

sonuçları hem oyun tasarımcılarına hem de eğitimcilere faydalı olacakgeribildirimler ve 

ipuçları verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırma bulguları, oyun tasarımcılarına ve 

eğitimcilere iyi tasarlanmış, gerçekliği artırılmış yerel tabanlı mobil oyunların, öğrencilerin 

kampüs oryantasyonlarına ve yabancı dil öğrenmeye karşı motivasyonlarının artmasına 

yardımcı olabileceğini göstermektedir.  
 

Through this study game based learning method is dealt with and used as a mobile device to 

help learners to learn Turkish as a foreign language also by designing a location-based game 

practical competence of Turkish language and impact on student motivation and campus 

orientation were investigated. In this study, an augmented reality location based game was 

designed to be used in mobile devices for foreign students who were studying to learn 

Tuskish as a foreign language in order to practice Turkish. The students' motivation, campus 

orientation, and contribution to Turkish language practice of the mobile game were 

investigated. Accordingly, a mobile orientation global location service based augmented 

reality game titled YYU Virus Hunter was designed. The game was designed using 

TaleBlaser augmented reality (AR) software platform which was developed Massachusetts 

Institute of Technology(MIT)Scheller Teacher Education Program (STEP) lab. Design-based 

research method was employed during the game development process. Two pilot tests were 

conducted both at Süleyman Demirel University and YüzüncıYıl University campuses. The 

research sample was consisted of 27 foreign students who came to Turkey to learn Turkish 

language. Both qualitative and quantitative data were collected employing diversity data 

method. The data sources of the research were of questionnaries and semi–structured 
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interviews. In the analysis of data collected from the survey, statistical data analysis was 

employed. Frequency, arithmetic-mean, correlation analysisand content analysis of the data 

were conducted. According to the findings obtained from the statistical data analysis, location 

based augmented reality game play is an appropriate method to practice the Turkish 

language. Furthermore, students reported that campus orientation game play was helpful to 

them to improve their orientation. In addition this, playing the mobile game motivated 

foreign students to learn Turkish language and increased their willingness to learn foreign 

language. Finaly, playing location based mobile augmented reality game positively affected 

student foreign language learning. These results may provide fruitful feedback and insights 

for both educators and mobile game designers. Results also show that well designed mobile 

oriataiton and language practice games may help students to orient in the location and 

motivate to learn foreign language. 
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Bu araştırmada Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre Türkçe öğrenen 

yabancıların dinleme düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Gazi 

Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) A1, A2 ve B1 düzeylerindeki sınıflarda 

yapılmıştır. Öğrencilerin dinleme düzeylerinin tespiti için alan uzmanlarının görüşü alınarak 

toplam otuz üç etkinlik hazırlanmıştır. Bu etkinlikler boşluk doldurma, kısa cevaplı, sıralama 

ve çoktan seçmeli sorularla, çeşitli yönergelerden oluşmaktadır. Uygulama, Avrupa Diller 

Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, düzeyler ve öğrencinin günlük hayatta karşılaşabileceği 

durumlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Alan uzmanlarının incelemesi sonrasında 

etkinlikler son hâlini almıştır. Yerel bir radyoda bazı etkinlikler seslendirilmiştir. Ön 

uygulama yapılarak uygulamada doğacak sorunlara karşı önlem alınmıştır. Uygulamada önce 

öğrencilere dinleme öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler 

verilmiştir. Uygulama sonrasında puanlama yapılırken tekrar uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Etkinliklerin bazılarında öğrencilere bilgisayar aracılığı ile ses kayıtları 

dinletilmiş ve videolar izletilmiştir. Bazılarında ise metin, araştırmacı veya öğretim elemanı 

tarafından okunmuştur. Uygulamaların ardından bulgular doğrultusunda değerlendirme 

yapılarak sonuçlar ortaya konulmuştur. Beş uzman birbirlerinden bağımsız şekilde soruları 

gruplamışlar ve birbirlerinden bağımsız şekilde puanlamışlardır. Söz konusu beş uzmanın 

verdikleri puanların ortalamaları alınarak her sorunun kolay-orta veya zor olduğu 

netleştirilmiştir. Puanlar öğrencilerin genel olarak dinlediğini anladığını göstermekle birlikte 

öğrenciler cevaplarını yazarken sık sık hata yapmaktadırlar. Avrupa Diller Öğretimi Ortak 

Çerçeve Metni'ne göre A1, A2 ve B1 düzeylerinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1omuL2hdz6BuF_4pYevdCvwEIQGi4L1WmTB7cgGMKN5yQ
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dinleme düzeylerinin ölçüldüğü bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: Öğrencilerin genel 

başarı oranı A1 düzeyinde %93,42; A2 düzeyinde %87,20; B1 düzeyinde %78,57 olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar seviye ilerledikçe öğrencilerin, dinlediğini anlama başarılarının 

düştüğünü de göstermektedir.  
 

This research aims to state listening levels of foreign Turkish language learners with regard to 

European Languages Training Common Framework Text. This research is made in the A1, 

A2 and B1 level classes of Turkish and Foreign Language Researches and Application Centre 

(TÖMER) in Gazi University. To state listening levels of students in related levels, totally 

thirty three activities has been prepared with reference to expert opinion. These activities are 

consisted of filling in the blanks, giving short answers, putting in order, multiple choice and 

some other kind of instructions. The related application is prepared by considering European 

Languages Training Common Framework Text, levels and possible situations that the 

students can face in their daily routine. The activities are completed after the examination of 

experts. Some activities are vocalized at local radio. A pre application is made and in this 

way measures are taken against possible problems of application. During the application the 

participant students are informed about their responsibilities of before-during and after 

listening. Also, after the application expert opinion are taken into consideration. In some 

activities the students listen voice records at the computer and they watch videos. In some 

other activities the related texts are read by researcher or the instructor. After that an 

evaluation is made according to the results. Five experts form groups independently and they 

grade in the same way. It is clarified if the answers are easy, avarege or difficult according to 

avarages of these five experts. After the application an evaluation is made towards the 

findings and we come through. The points show that the students understand the listening 

texts in general but when they are writing their answers, they make mistakes oftenly. 

According to European Languages Training Common Framework Text, this research which 

evaluate the students in A1, A2 and B1 listening levels receives these results: general success 

rate of the students in A1 level is 93,42%; in A2 level is 87,20% and in B1 level is 78,57%. 

These results shows that students' success of understanding what they listen is declining 

progressively. 
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Bu araştırmanın amacı, öğretim programlarında yer alan ve temel becerilerden biri olan 

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin; cinsiyetlerine, mesleki hizmet 

sürelerine, mezun oldukları yükseköğretim kurumunun türüne, görev yaptıkları sınıfa, 

ortalama sınıf mevcudu değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılık gösterip 

göstermediği; sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre bu becerinin öğrenciye ne gibi katkılar 

sağladığı, öğrencilerin dil becerilerinin gelişimlerine olan etkisi, bu beceriyi kullanmada 

öğretmenin rolü; kazandırmada karşılaştığı güçlükler, bu beceriyi kazandırmak için ders 

içinde ve ders dışında hangi etkinliklere yer verilmesi gerektiği araştırılmıştır. Araştırmada 

karma çeşitleme desenlerinden biri olan "Nicel Verileri Doğrulama Modeli" kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Çanakkale merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için seçkisiz örnekleme 

yöntemlerinden tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Çanakkale 

merkezi, ilçeleri ve köylerinde görev yapan 499 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan "Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel 

Kullanma Becerisi Anketi" kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizi SPSS 20.00 

paket programıyla yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak iki değişkenli 

verilere bağımsız gruplar için t-testi, ikiden daha fazla değişkeni olan veriler için de tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada nitel veriler, kodlamalar ve temalardan 

yola çıkılarak anlamlı hale getirilmiş; verileri daha çarpıcı hale getirebilmek için 

katılımcıların cevaplarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmanın genelinde betimsel 

analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

becerisine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin demografik bilgilerine göre değişiklik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel 

kullanma becerisi, öğrencilerin öncelikle iletişim ve düşünme becerilerini geliştirmektedir. 

Bu beceriye sahip öğrenciler dört temel dil becerisini etkin olarak kullanmaktadır. Bu 

becerinin kazandırılmasında okul, aile ve öğretmenin önemli rolleri bulunmaktadır. Sonuç 

olarak sınıf öğretmenlerine göre Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan bir öğrenci gerek 

okul hayatında, gerekse sosyal hayatta toplumun istediği insanî özelliklere sahip bir birey 

olarak yetişmektedir.  
 

The aim of this study is to determine the views of primary school teachers towards the skill of 

using Turkish effectively and aesthetically, which is one of the basic skills. To that end, many 

parameters were investigated in terms of statistically differences concerning the views of 

teachers such as sex, professional service period, graduated bachelor majors, teaching class, 

class size. In addition, the effects of using Turkish effectively and aesthetically to the students 

according to teachers' views, their supports to the students, and the role of teachers in using 

Turkish effectively and aesthetically were investigated. As final research, it was made a 

research for exploring the effects of in-class activities in order to use Turkish effectively and 

aesthetically, and the activities out-of-classroom. In this research, quantitative data validation 

model was adopted. The sample of this research consists of 499 classroom teachers working 

in city center, villages, and towns. The random sampling method was adopted for 

determining the sample group. Prepared by the researcher, a questionnaire named as "using 

Turkish effectively and aesthetically" was adopted since quantitative data validation model 

within mixed variation designs was adopted. The data were analyzed by SPSS 20.0 software. 

When taking into account the research questions, t-test was adopted for two variances data, 

one-way variance analysis (ANOVA) for multi variances. Qualitative data were analyzed by 

themes and coding process. The direct quotations were given for revealing the real cases of 

participants. So, descriptive and content analyses were carried out. As a conclusion, the views 



 313 

of primary school teachers' using Turkish effectively and aesthetically were determined as to 

be changeable according to demographic variables. According to primary teachers, using 

Turkish effectively and aesthetically primarily develops students' communication and 

thinking skills. The students who have the skills of using Turkish effectively and aesthetically 

use the main four language skills effectively. For this, school, family and teachers have a 

great role for students to have these skills. As a conclusion, the students who use Turkish 

effectively and aesthetically become acceptable people both in school life and social life. 
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Bu araştırmanın temel amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin okuma 

becerilerini Tekrarlı Okuma yöntemi ile geliştirme sürecini değerlendirmektir. Araştırma; 

nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. 

Araştırmada; Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TÖMER)'nde, A2 düzeyinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ve resmi dili Arapça olan 

ülkelerden gelen,18 ya da 19 yaşında 6 gönüllü katılımcı ile çalışılmıştır. Katılımcılar, A2 

düzeyinde ve gönüllü olmaları gözetilerek olasılığı bilinmeyen örnekleme tekniklerinden; 

amaçsal örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmanın temel amacına paralel olarak 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin okuma becerilerini Tekrarlı Okuma 

yöntemi ile geliştirme sürecinin değerlendirilmesi; Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği 

A2 düzeyi okuma derslerinin işlenme sürecini gözlemleyerek Tekrarlı Okuma yönteminin A2 

düzeyi okuma derslerinde kullanılmasının sürece sağlayabileceği desteğin değerlendirilmesi, 

A2 düzeyi öğrenicilerinin okuma hatalarını giderme sürecinin değerlendirilmesi, A2 düzeyi 

öğrenicilerinin okuma becerilerinin gözlemlenmesi ve A2 düzeyi öğrenicilerinin okuduğunu 

anlama becerilerinin değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında, Tekrarlı 

Okuma yöntemine yönelik çalışmalar, katılımcıların A2 düzeyinde almakta oldukları ve 

temel dil becerilerini kapsayan Türkçe öğretimi paralelinde yürütülmüştür. Veriler; Katılımcı 

Tanıma Formu, Okuma Dersi Gözlem Formu, Okuma Becerisi Gözlem Formu; araştırmacı 

tarafından oluşturulan veya farklı kaynaklardan alınan Okuma Metinleri, Okuma Becerisinin 

Değerlendirmek İçin Kullanılan Metinler ve Metin Altı Soruları ile Ses Kayıt Cihazı 

aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanması süreci; A2 düzeyi okuma dersleri gözlem 

verilerinin toplanması, katılımcıları tanımaya yönelik verilerin toplanması, katılımcılara 

Tekrarlı Okuma yönteminin tanıtılması ve yöntemin uygulamasına yönelik pilot 

çalışma,katılımcıların okuma ses kayıtlarının alınması, katılımcıların okuma sırasında 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t2y0qvgtU5nKuwBm917aNdQPnuFGy8C69aAJKumk-PPh
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gözlemlenmesi, katılımcıların okuduğunu anlamaya yönelik soruları cevaplamaları şeklinde 

yürütülmüştür. A2 düzeyi dersleri sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen veriler betimsel 

olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların okuma ses kayıtlarından elde edilen veriler, her bir 

katılımcının okuduğu metinler tek tek dinlendikten sonra yazılı hâle getirilerek analiz 

edilmiştir. Yazılı hâle getirilen kayıtlar incelenerek hatalar belirlenmiş ve hataların yapılma 

nedenleri üzerinde düşünülerek tanımları yapılmıştır. Analiz işlemini kolaylaştırmak için her 

bir hataya numara verilmiştir. Okuma becerisi gözlemlerinden elde edilen veriler; belirlenen 

temalara göre düzenlenerek betimsel olarak analiz edilmiştir. Katılımcıların okuduğunu 

anlama sorularına verdikleri cevaplardan oluşan veriler okuduğunu anlama becerisinin 

değerlendirilmesi ile ilgili literatür ve yabancı dil öğretiminde Tekrarlı Okuma yöntemi ile 

ilgili araştırmalardaki değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinden elde edilen bulgulardan hareketle, Tekrarlı Okuma yöntemi ile katılımcıların 

okuma becerilerini geliştirme süreci; Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği A2 düzeyi 

okuma derslerinin işlenme sürecinde Tekrarlı Okuma yönteminin kullanılmasının sürece 

sağlayabileceği desteğe, okuma ses kayıtlarına, okuma becerisi gözlemlerine ve okuduğunu 

anlamaya ilişkin tartışma ve yorum yapılarak değerlendirilmiştir. Tartışma ve yorum; her bir 

katılımcının özellikleri göz önünde bulundurularak derinlemesine yapılmıştır. Araştırmanın 

sonunda; Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği A2 düzeyi okuma derslerinde Tekrarlı 

Okuma yönteminin kullanılmasının ders sürecine; işlenecek metin ile ilgili hazırlıklar, 

kullanılan yöntem ve teknikler, kullanılan araç-gereçler, metnin işleniş süreci, metnin işleniş 

sürecinde öğrenicilerin rolü, metnin işleniş sürecinde öğretmenin rolü, öğrenicilerin okuma 

becerilerine yönelik dönüt verme durumu açılarından desteğinin olabileceği görülmüştür. 

Bunun dışında çalışmanın sonunda çalışma öncesine göre katılımcılar; okuma hatalarını daha 

az yapma ya da hiç yapmama konusunda, A1 ve A2 düzeyindeki metinlere göre 

değerlendirildiğinde gelişme kaydetmiştir. Tüm katılımcıların çalışma sonunda çalışma 

öncesine göre; metnin başlığını ya da resimlerini inceleyip ardından metni okudukları, doğru 

telaffuz konusunda daha az sıkıntı yaşadıkları, metinleri akıcı bir şekilde ve noktalama 

işaretlerine uygun okudukları görülmüştür. Buna ek olarak, katılımcıların beşi çalışma 

sonunda metni uygun ses tonuyla okumuştur. Çalışma sonunda katılımcıların dördü okurken 

vurgu ve tonlamaya dikkat etmiştir.Ayrıca, katılımcıların hepsinin okuduğunu anlama 

sorularına verdikleri cevaplardan aldıkları puanlarda çalışma sonunda, çalışma öncesine göre 

artış olduğu görülmüştür.  
 

The main purpose of this research is to evaluate the process of developing reading skills of 

learners who are learning Turkish as a foreign language through the Repeated Reading 

method. The research has been carried out with the case study method from qualitative 

research designs. The research has been completed with 6 voluntary participants being 18 or 

19 years old, learning Turkish as a foreign language at Level A2, at Çukurova University 

Turkish Education Research and Application Centre (TÖMER) and being native speakers of 

Arabic. Participants have been determined with the purposeful sampling from unknown 

possibility sampling techniques regarding that they are in Level A2 and they are volunteers. 

In parallel with the main purpose of research, evaluation the process of developing reading 

skills of learners who are learning Turkish as a foreign language through the Repeated 

Reading method has been carried out as evaluation of supports that the Repeated Reading 

method may provide if used in Level A2 reading courses, regarding teaching process of Level 

A2 reading courses Turkish is taught as a foreign language; evaluation the process of 

correcting of reading mistakes for Level A2 learners; observation of reading skills of Level 

A2 learners; and, evaluation the skills of Level A2 learners for reading comprehension. 

Studies related to Repeated Reading method have been carried out in parallel with Turkish 

teaching including basic language skills that the participants are being taught at Level A2. 
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Data have been collected via Participant Identification Form, Reading Course Observing 

Form, and Reading Skills Observing Form; Reading Texts, Texts Used For Evaluation of 

Reading Skills, Subtext Questions, created by the researcher or taken from different sources 

and Voice Recorder. Data collection period has been carried out as collecting observing data 

of Level A2 reading courses, collecting data for identifying the participants, meeting the 

Repeated Reading method to the participants and pilot study related to application of the 

method, recording reading voices of the participants, observing participants while reading, 

answering of participants the questions related to reading comprehension. Data, obtained 

from observations during Level A2 courses have been analyzed descriptively. Data, obtained 

from reading records of participants have been analyzed through putting texts, read by each 

participant, in writing after listening to them one by one. Mistakes have been determined by 

analyzing written records and have been defined through thinking over the reasons of 

mistakes. To facilitate the analysis process, each mistake has been numerated. Data, obtained 

from Reading Skills observations have been analyzed descriptively through organizing 

according to determined themes. Data of reading comprehension answers of participants have 

been analyzed regarding valuation criteria in studies related to Repeated Reading method for 

foreign language and literature teaching about evaluation of reading comprehension. With 

reference to findings obtained from data analyses, the process for development of reading 

skills of participants through Repeated Reading method has been evaluated by discussing and 

commenting on reading voice records, reading skills observations, reading comprehension 

and support of Repeated Reading method to the teaching process of Level A2 reading lessons 

Turkish has been taught as a foreign language. Discussions and comments have conducted 

profoundly regarding qualifications of each participant. At the end of the research, it is seen 

that using Repeated Reading method for Level A2 reading lessons Turkish has been taught as 

a foreign language may support the lesson process by means of preparations for texts to be 

taught, used methods and techniques, used tools-devices, teaching process of the text, 

learners' roles on teaching process of the text, teachers' roles on teaching process of the text, 

giving feedbacks for learners' reading skills. Also, at the end of the research, the participants 

have improved on less or no reading mistakes when evaluated according to texts on Level A1 

and A2, when compared to the pre-research. It is seen that all participants have read the text 

after examining the title or pictures of text, have had less difficulty in exact pronunciation, 

have read the text fluently and in compliance with punctuation when compared to the pre-

research. Additionally, five of participants have read the text with suitable tone of voice at the 

end of research. Also, four of participants have paid attention to emphasis and intonation. 

Besides, grades of all participants they obtained from answering reading comprehension 

questions have increased when compared to the pre-research. Keywords: Foreign language 

teaching, teaching Turkish as a foreign language, Repeated Reading method, reading skills, 

reading skills on foreign language teaching 
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Motivasyon = 

Motivation ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish 

education ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; 

Yabancı okullar = Foreign schools ; Yurt dışı eğitimi = Abroad 

education ; Öğrenme = Learning ; Üniversite öğrencileri = 

University students  
 

Bu araştırmanın amacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenmek isteyen farklı dönelerde öğrenim gören öğrencilerin Türk diline, Türkçe 

öğrenmeye, Türk insanına, dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı 

tutumlarının içsel ve dışsal motivasyonlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada Selanik Aristoteles Üniversitesinde farklı sosyal seviyelerdeki öğrenim gören 

öğrencilerin yaş gruplarıyla ve cinsiyetleriyle Türk diline, Türkçe öğrenmeye, Türk insanına, 

dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı tutumu, içsel ve dışsal 

motivasyonları arasında istatistiksel olarak farklılığın olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada Selanik Aristoteles üniversitesindeki öğrencilerin yabancı dil olarak 

Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarını araştırmak amacıyla betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selanik Aristoteles Üniversitesi Modern Yunan 

Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe dersini farklı dönemlerde alan 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 2013-2014-2015 akademik yıllarında 

Modern Yunan Dilleri Bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen 145 

öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada, Demir (2004) tarafından çeşitli 

araştırmacıların (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 2000) 

çalışmaları etrafında bir araya getirilmiş ve uyarlanmış motivasyon tutum ve içsel-dışsal 

motivasyon anketi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi SPSS 20.00 paket programıyla 

yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak araştırma verilerine tanıtıcı 

analizler, bağımsız örneklem için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve regresyon 

analizi uygulanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ölçme aracında yer alan maddelere 

ne derecede katıldıklarını ortaya koymak amacıyla maddeler "kesinlikle katılıyorum", 

"katılıyorum", "orta düzeyde katılıyorum", "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" 

biçiminde derecelendirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 

öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin üst düzeyde olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin anne-babalarının ve dışsal motivasyonlarının düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler yabancı dil olarak Türkçeyi, öncelikli olarak ilgi çekici 

bulmaktadırlar. İlgi çekici oluşunun yanı sıra zevkli, kibar, kulağa hoş gelen, gerekli ve güzel 

bir dil olarak algılamalarına rağmen, öğrenilmesi zor bir dil olarak da görmektedirler. 

Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrenciler Türk insanının modern, çalışkan, zeki, 

kültürlü, güvenilir ve barışçıl olduklarını düşünmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

bu öğrencilerin cinsiyetleriyle Türkçeye karşı motivasyonları, Türkçe öğrenmeye, dil 

öğrenmeye, ebeveyn, Türk insanına karşı tutumları ve içsel, dışsal motivasyonları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aynı şekilde öğrencilerin yaş gruplarıyla Türkçeye karşı 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin dışsal motivasyonları ile 

Türkçeye karşı, Türkçe öğrenmeye karşı, ebeveyn ve Türk insanına karşı tutumları arasında 

pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.  
 

The aim of this study to determine the attitudes and intrinsic/extrinsic motivations of learners 

of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards Turkish language, learning Turkish, Turkish 

people, language learning in Salonika Aristotle University. To that end, it has been tried to 

reveal the statistical differences between the variables cited as follows Turkish language, 

learning Turkish, Turkish people, language learning in Salonika Aristotle University. In this 
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research, descriptive survey technique was adopted for exploring the attitudes and 

motivations of TFL learners. The universe of this research is composed of TFL learners in 

varied terms in modern Greece language department in Salonika Aristotle University. 145 

students were addressed in this research in modern Greece language department in Salonika 

Aristotle University at 2013-2014-2015 semesters. In this research an intrinsic/extrinsic 

motivations and attitude questionnaire harmonized and adapted by Demir (2004) in light of 

many scholars' studies (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 

2000). The data analysis was carried out by SPSS 20.0. In light of the research questions, 

mans analysis were run such as descriptive analysis, one-sample t-test, one-way ANOVA, 

and regression analysis. The items in the questionnaire were ranked as strongly agree, agree, 

neutral, disagree, strongly disagree for an exact determination of the power of choosing the 

items. According to the results, it was revealed that the motivation levels of TFL learners 

were in a high level towards learning TFL. It was also seen that the extrinsic motivations of 

parents of TFL learners were in a low level. Students think that learning TFL is amazing as 

well as enjoyable, polite, harmonic, polyphonic. However, it was revealed that learning 

Turkish is difficult according to students. TFL learners think that Turkish people are modern, 

hard-working, wise, cultured, reliable, and peaceful. In this research, it was revealed that 

there was no meaningful difference between the variables such as attitudes and 

intrinsic/extrinsic motivations of learners of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards 

Turkish language, learning Turkish, Turkish people. Likewise, it was determined that there 

was a meaningful difference between age group and attitudes towards Turkish. Finally, it was 

seen that there was positive way and meaningful relationship between extrinsic motivation 

and learning TFL; parents and attitudes towards Turkish people. 
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Araştırmada, Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre yabancılara Türkçe 

öğretimi yapan kurumlardaki öğrencilerin sesletim hatalarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın problemi, önemi, amacı, sınırlılıkları, 

varsayımları ve tanımlar ele alınmıştır. Kavramsal çerçevede ses bilgisi, ses eğitimi, yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi, Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, Avrupa Dilleri 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3Plg2q5STBwT3BfFrjYWu2lPwEfyADBSGGy7WteF3HXy
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Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ndeses eğitimi ve Türkçe öğretim merkezlerinde yabancı dil 

olarak Türkçenin öğretimi üzerinde durulmuştur.Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmalar 

gözden geçirilmiştir. Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni incelenmiş ve bu metinde 

konuşma becerisi içinde yer alan sesletim bölümüne ayrıca önem verilmiştir. Kaynak 

taraması yapılmış, Çerçeve Metin ve Türkçenin ses bilgisi özellikleri hakkında detaylı bilgi 

toplanmıştır. Çerçeve Metin'de özellikle B1 ve B2 düzeyleri üzerinde durulmuştur. Ses 

hatalarını incelemek için "Ses Olayları Değerlendirme Formu" oluşturulmuştur. Bu form 

çerçevesinde ses hataları ele alınmış ve sayıları ile oranları verilmiştir. Form sonuçlarına göre 

en fazla yapılan ses hatası diğer ses olayları olarak ele alınan bölüm olmuştur. Çalışmada 

çeşitli bağımsız değişkenler de göz önüne alınmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri 

öğrencilerin cinsiyeti, ana dili, Türkçe öğrendiği kurum, ana dili ile eğitim dili farkı ve 

yapılan veri toplama etkinlikleridir. Bağımsız değişkenlere göre erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre daha fazla hata yaptıkları gözlenmiştir. Somaliceyi ana dili olarak bilen 

öğrencilerin diğer dillere göre daha fazla ses hatası yaptığı tespit edilmiştir. Yabancı 

öğrencilerin Türkçe öğrendikleri kurumlara göre ses hatası yapma durumuna bakıldığında 

Gazi Üniversitesi TÖMER'deki daha az hata yaptıkları görülmüştür. Türkçe üçüncü bir dil 

olarak öğrenilirken ana dili ve eğitim dili aynı olan öğrencilerin daha fazla hata yaptığı 

belirlenmiştir. Etkinliklerde ise sözcük seslendirme etkinliğinde diğer etkinliklere göre daha 

fazla hata yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise bulgular ilgili alanla tartışılmış, önerilerde 

bulunulmuştur.  
 

In this research, it is aimed to determine phonetic mistakes of students studying in institutions 

teaching Turkish to foreigners according to Common European Framework of Reference for 

Languages. Accordingly, in the first chapter of this study; the problem, importance, aim, 

restrictions, hypothesis and definitions of this research are explained. It is dwelled on 

phonetic of conceptual framework, vocal training, teaching Turkish as a foreign language, 

Common European Framework of Reference for Languages, vocal training in CEFR common 

frame text and Turkish teaching as a foreign language in Turkish teaching centers. Studies in 

Turkey and in the world are reviewed. CEFR Common European Framework of Reference 

for Languagesis examined and it is particularly attached importance to pronunciation part in 

speaking skill chapter of this text. Scanning sources that are written on Turkish Phonetics, 

detailed information about Frame Text and Turkish Phonetics is gathered. In Frame Text, it is 

particularly dwelled on B1 and B2 levels. To examine phonetic mistakes, 'Examination Form 

of Sound' is generated. Within the frame of this form, phonetic mistakes are tackled and rates 

are given by numbers. The most common mistake is the chapter that event considerhand as 

'other sound events'. A variety of independent variables in the study are also takenin to 

consideration. Independen tvariables of the study are thegender of students, native 

language/mother tongue institution tha tteaches Turkish the difference of mother tongue and 

language between instructionand activities. According to independent variables, it is observed 

that male students make more mistakes than female students. It is concluded that students 

whose mother tongue is Somali language have more phonetic mistakes than other languages. 

Considering situation of phonetic mistakes of foreign students according to intitution that 

teaches Turkish, it is seen that Gazi University TOMER (Turkish Teaching Center) come to 

the forefront. In learning Turkish as a third language, it is understood that students whose 

mother tongue and language of instruction are the same make more mistakes. Besides, it is 

made more mistakes in pronunciation of words in activities. In conclusion chapter, findings 

are discussed with department and suggestions are made. 
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Bu çalışma, sözlü Türk Müziği'nde güftenin anlamını ve Türkçenin telaffuzundaki 

vurgulamaları da dikkate alarak bestelenen eserlerin incelenmesini ve konuyla ilgili 

tarafımızca bestelenen örnek beste çalışmalarına yer verilmesini konu edinmiştir. Bu 

araştırmada öncelikle, Türk Müziği'nde sözlü bir bestenin oluşmasını sağlayan elemanlar tek 

tek ele alınmış, müzikal ve edebî yönlerden olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. 

Daha sonra yakın zamanımızın bestekârlarınca bestelenmiş; şiirin anlamı ve kelimelerin 

vurgularını da gözeten eserlerin ilgili kısımları, gerek güfte gerekse melodik bakımlardan 

analiz edilmiştir. Bu analizlerden sonra ortaya çıkan tespitlere çalışmada maddeler halinde 

yer verilmiştir. Yapılan analiz ve tespitlerden sonra tarafımızca bestelenen sözlü besteler, 

notaya aktarılarak edebî ve müzikal bakımlardan incelenmek sureti ile çalışmada yerini 

almıştır. Bu çalışmada, bir bestenin oluşmasında güftenin, şiirin mânâsının ve kelime 

vurgularının melodiye aksettirilmesindeki önem vurgulanmak istenmiş, aynı zamanda yeni 

beste çalışmalarıyla da bu konuya katkı sağlanması amaç edinilmiştir.  
 

This study addresses the review of art pieces in Vocal Turkish Music composed in 

consideration of the accentuations in Turkish language pronunciation as well as the meaning 

of lyrics, and includes the related sample compositions composed by us. At first, the 

components of a vocal composition have been discussed one by one within the Study, and 

categorized under two main titles as musical and literary. Then, the related parts of the pieces 

composed by the composers of recent times considering the meaning of lyrics and 

accentuation of words have been analyzed in terms of both lyrics and melody. The 

determinations resulting from these analyses have been stated in articles within the study. 

Following the analyses and determinations, the vocal compositions composed by us have 

been notated, and included in the study after being reviewed literarily and musically. With 

this study, it has been aimed to underline the importance of reflecting lyrics, their meaning 

and the accentuation of words of a composition on the melody; at the same time, it has been 

intended to contribute to this subject with new composition works. 
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Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Dil öğrenimi = 

Study of languages ; Dış Türkler = Turkish diaspora ; 
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Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme 

yöntemleri = Learning methods ; İki dilli = 

Bilungualism  
 

Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ana dili eğitimi, öğrencilerin üstün bir dil yeterliliğine 

ulaşabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu tezde, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve 

velilerin ana dili öğrenme tutumları incelenmiştir. Araştırmada cevabı aranan temel soru, iki 

dilli Türk çocuklarının ve velilerinin ana dili Türkçeyi öğrenmeye yönelik görüşlerinin neler 

olduğudur. Bu araştırma sonunda, yurt dışında yaşayan Türk çocukları için uygulanacak ana 

dili eğitimi politikalarına ışık tutulması hedeflenmektedir. Araştırma, iki dilli Türk 

çocuklarının ve velilerin ana dili Türkçeyi öğrenmeye yönelik algıları/görüşlerinin 

incelenmesi için gerçekleştirilen tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma evreni, yurt 

dışında Türkçe ve Türk Kültürü dersine giren iki dilli Türk öğrenciler ve bu dersleri alan 

öğrencilerin velileridir. Çalışma evreni ise Fransa'nın Aisne Bölgesi'ndeki okullarda, Türkçe 

ve Türk Kültürü dersine giren iki dilli Türk öğrenciler ve bu dersleri alan öğrencilerin 

velileridir. Çalışmanın örneklemi ise Bohain, Saint-Quentin, Hamm, Quievrechain illerindeki 

5 okulda 2., 3., 4. ve 5. sınıfa devam eden Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmakta olan 

51 öğrenci ve bu bölgelerdeki 29 veliden oluşmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde 

cinsiyet, yaş, doğum yeri gibi herhangi bir değişken açısından bir ölçüt belirlenmemiş olup 

örneklemdeki tüm öğrencilerin ve velilerin araştırma sürecine dahil edilmesine çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında öğrencilere, iki dilli Türk öğrenciler için geliştirilen anket 

uygulanmıştır. İlk bölümü 14 sorudan oluşan ve öğrencilerin cinsiyet, yaş, konuştuğu dil gibi 

demografik bilgilerini araştıran bu anketin ikinci kısmı öğrencilerin Türkçe ve Türkçe 

dersleri ile ilgili düşüncelerini inceleyen 3'lü Likert tipinde 41 maddeden oluşmaktadır. 

Anketin son bölümünde ise öğrencilere Türkçe derslerine devam etme nedenleriyle ilgili 3'lü 

Likert tipinde 16 soru sorulmuştur. Ayrıca öğrencilerden Katılmıyorum (1), Kısmen 

katılıyorum (2) ve Katılıyorum (3) tepki seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. 

Öğrenci velilerine ise ilk olarak kişisel, ailevi, ekonomik durumu gibi bilgileri araştıran 

demografik bilgi formu ve çocuklarının Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin görüşlerini 

belirlemeyi amaçlayan ve dokuz açık uçlu sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Ankete 

katılan velilerin Türkçe derslerine yönelik algıları/görüşleri bu açık uçlu sorular yardımıyla 

toplanmıştır. Ankete verilen cevaplar çocukların Türkçe öğrenmelerine yönelik amaçları, 

Türkçe öğrenme ve kullanma etkinlikleri, Türkçe kullanmada karşılaştıkları sorunlar ve 

öneriler altında incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde 

betimsel analiz yöntemlerinden (yüzde, frekans) yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerin 

yapılmasında sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir paket programdan (SPSS 21.0 

programı) yararlanılmıştır. Ayrıca iki dilli Türk öğrencilerin Türkçe, Türkçe dersi ile ilgili 

görüşleri ile Türkçe derslerine devam etme nedenlerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş, 

annenin doğum yeri, babanın doğum yeri vb.) göre farklılığının incelenmesi için Pearson's ki-

kare testinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, iki dilli Türk çocuklarının ana dili 

Türkçeyi öğrenmeye ilişkin tutumlarını, Fransa'daki iki dilli Türk çocuklarının ana dilini 

öğrenme durumlarına ilişkin veli görüşlerini ve Türk çocuklarının Türkçeyi kullanma ile ilgili 

sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini ortaya koymaktadır.  
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Native language education of our citizens living abroad is very important for students to 

achieve superior language proficiency. In this thesis, language learning attitudes of Turkish 

children and their parents living abroad were investigated. The fundamental question in the 

research to which we have tried to find answer is what the ideas of bilingual Turkish children 

and their parents about learning native language of Turkish are. At the end of the research, we 

aim at shedding light on native language education policies to be applied for Turkish children 

living abroad. Survey model was used to research the views of bilingual Turkish children and 

their parents towards learning native language of Turkish in terms of some variables. The 

research universe consisted of bilingual Turkish students and their parents taking the courses 

of Turkish Language and Turkish Culture in the schools of Aisne Region of France. The 

sample of the study was made up of 51 students who attend to the courses of Turkish 

Language and Turkish Culture at the 2nd, 3rd, 4th, and 5th grades of 5 schools in Bohain, 

Saint-Quentin, Hamm and Quievrechain cities, and their parents. All of the students and their 

parents in the sample were included in the study and no criteria such as gender, age, birth 

place were determined in terms of variables. A survey was used, which was developed for 

bilingual Turkish students. The first part of the survey consists of 14 questions for 

demographics like gender, age, language, and the other part of 41 items with 3 Likert type 

scale on the views of Turkish and Turkish courses. The last part of the study consists of 16 

questions on the reasons why they take Turkish courses. For the parents, a survey with Likert 

type scale was applied including demographics like their individual, family and economic 

situation, and 9 open ended questions asking their views about the conditions of their children 

for learning Turkish. The views of the parents over Turkish courses were collected through 

these open ended questions. The answers to the questions were evaluated as to the children's 

aims at learning Turkish, activities of Turkish learning and its usage, the problems with 

speaking Turkish and suggestions. Descriptive analysis methods were used to analyze the 

data obtained in the frame of the research. SPSS 21.0 was used to perform statistical analysis. 

Pearson's chi-square test was used to determine the differences between some variables such 

as genders, ages, parents' birth places. The results of the research present the attitudes of 

Turkish students taking Turkish courses and living in France towards Turkish learning, 

parents' views over bilingual Turkish students' attitudes towards learning their native 

language and the suggestions in terms of the solutions of the problems that Turkish students 

experience in learning their native language. 
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Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin yazılı metinlerinde konu 

sürekliliğini ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kullandıkları metin parçaları arasındaki 

ilişkiyi tanımlamak ilişkinin geçiş noktasını ve ilgili öğelerin kapsamını tutarlılık 

çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Tezin amacı söz konusu birimlerin sıklık sayımlarını 

yaparak metinlerde konu sürekliliğine katkılarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada verilerin 

çözümlenmesinde, Mann ve Thompson'un geliştirdiği Sözbilimsel Yapı Kuramının ilkeleri 

temel alınacak ve bu ilkelere göre yabancı bireylerin yazılı metinlerindeki konu sürekliliği ile 

ilgili somut belirlenimlere ulaşılmaya çalışılacaktır. Öğrencilere verilen kompozisyon 

konularını hatırlatmak gerekirse Başarılı olabilmek için zeka mı yoksa çalışmak mı 

önemlidir?" ve "En son izlediğiniz ve en çok beğendiğiniz filmi anlatır mısınız?" Bu konuları 

vermekteki amaç kuramdaki parçaların neredeyse hepsini kullanabilecekleri kolay konular 

olmasıdır. Bu çalışmadaki veri tabanında bulunan 10 öğrenciden alınan 20 metinden alınan 

sonuçlarda ayrıntılandırma, koşul, yorumlama, beklentiyi olumsuzlama, nedenleme 

ilişkilerinin en çok kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda öğrenicilerin anlatı metinlerini 

yabancı dilde yazdıkları metinlerde oluşturabilme yeteneğine sahip oldukları gözlenmiştir. 

Buna karşın karşılık, karşıtlık, yeterlik, güdüleme, tez ilişkilerini çok az kullandıkları 

gözlenmiştir.  
 

In this study, it has been studied within the framework of consistency for describing the 

relationship between the parts of texts that has been used for subject unity and continuity in 

written texts by people who learn Turkish as a foreign language, the transition point of the 

relationship and scope of related items. The purpose of this thesis is detecting the 

contribution of the mentioned issues to subject continuity in texts by calculating counting 

frequency. In this study while analyzing the data RST's principles developed by Mann and 

Thompson will be based on and according to these principles it will be studied to achieve 

concrete determination about subject continuity in written texts. Composition subjects that 

have been given to students were: "Which one is important for being successful? Intelligence 

or Studying?" and "Can you tell the movie you have lastly watched and mostly liked?" The 

purpose of giving these subjects to students has been that they were simple subjects 

consisting of nearly all parts took part in the theory. In this study the results of twenty texts 

written by ten students who have been in database have showed that they have mostly used 

elaboration, condition, interpretation, concession relation and cause- result relation. In this 

point, it has been seen that students have talent to translate narrative texts into the texts that 

they have written in foreign language. Although, it has been seen that they have rarely used 

response, opposition, enablement, motivation, argument relation. 
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öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language learning ; Öğrenme ortamı = Learning 
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Yaşadığımız yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bilginin üretimi ve yayılması ders 

sınırlarını da aşan çok geniş bir alanı içermektedir. Bu bağlamda eğitim sürecini yalnızca ders 

ortamında öğretmen-öğrenci etkileşimiyle sınırlandırmak çok güçtür. Çünkü ders dışı 

etkenler ders ortamına göre eskisinden çok büyük ölçüde rol oynamaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında çalışmanın temelini ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimleri oluşturmaktadır. 

Bu amaçla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi'nde 

(ESOGÜ TÖMER) 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okuyan öğrenicilerin Türkçe 

öğrenirken kullandıkları ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimlerinin coğrafya, eğitim ve 

cinsiyet değişkenleri açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen öğrenicilerin daha önce bir yabancı dili öğrenirken kullandıkları ders dışı dil 

öğrenme faaliyetini Türkçe öğrenirken yapıp yapmadığı ve öğrenicilerin ders dışı dil 

öğrenmede önceden yaptıkları bir yönteme devam etme veya daha önce yapmadığı bir 

faaliyete başlama durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada karma yöntem 

kullanılmış, araştırmanın nicel kısmında kullanılmak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen 98 öğrenicinin ders dışı öğrenme deneyimlerinin temel dil becerilerine göre nasıl bir 

dağılım gösterdiğini belirlemek için "Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ders dışı dil 

öğrenme deneyimlerini belirleme anketi" geliştirilmiştir. Araştırmanın nitel kısmı için, daha 

önce uygulanan bu ölçekten hareketle öğrenicilerin dil öğrenme tecrübelerini belirlemeye 

dönük odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma için geliştirilen anket SPSS paket 

programı kullanılarak çözümlenmiş, araştırmanın nicel verilerini çözümlemek için t-testi ve 

ANOVA testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz yoluyla açıklanmaya 

çalışılmıştır. Yapılan t-testi sonucuna göre kız ve erkek öğreniciler arasında; okuma, dinleme, 

konuşma, yazma ve teknolojik sosyal alt boyutları bakımından ve toplam puanlar bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken konuşma alt boyutuna göre kız 

öğreniciler lehine olmak üzere anlamlı bir farklılık saptanmıştır. ANOVA testi sonucuna göre 

Türkî öğrenicilerin diğer coğrafya grubunda yer alan öğrenicilere göre tüm becerileri yüksek 

düzeyde sağladıkları görülmektedir. Betimsel analizle elde edilen veriler sonucunda 

öğrenicilerin farklı ders dışı dil öğrenme ortamları kullandıkları, dillerini geliştirmek için en 

çok dizi ve film izledikleri, şarkı dinledikleri, Türkleri dinleyip onlarla konuştukları tespit 

edilirken yazma becerileri için sosyal medyayı kullanmayı tercik ettikleri tespit edilmiştir. 

Ders dışı okuma için fazla etkinlik yapmadıkları görülmüştür. Elde edilen verilere 

bakıldığında coğrafya, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin göre bir değişikliğin olmadığı, 

yapılan ders dışı etkinliklerin bireysel farklılıklara göre değiştiği tespit edilmiştir. Anahtar 

Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimi, ders dışı dil öğrenme ortam ve 

deneyimleri, karma yöntem.  
 

The century we live in is known as the century era of knowledge. The creation and 

dissemination of knowledge goes beyond lesson borders and covers a larger space. In this 

context, the educational process is greatly determined by the teacher-student relationship. 

This is because out of class activities as compared to classrooms play a greater role now as 

opposed to in the past. When looked into this perspective, out of class activities happen to be 

the base of studies. For this reason, this study investigates the usage of out of class language 

learning environments and experiences of learners in Eskişehir Osmangazi University 

TÖMER (Turkish Teaching and Application and Research Center) in academic year 2013-

2014 while learning Turkish by the variant of geographical location, education and gender. 

Besides, it has been aimed to identify whether these learners have either used their previous 

experiences of out of class activities while learning other foreign languages or have they used 
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any activities in learning Turkish as a foreign language. Inorder to prove that out of class 

activities is the basic skill to teach 98 students who learn Turkish as a foreign language and 

using mixed method study "Determination of out of class language learning environments 

and experiences of Turkish learners as a foreign language survey" has been developed. For 

the qualitative part, the previous applied measures were used by grouping the learners and 

identifying their different learning experiences. The survey was analysed by the help of the 

SPSS program. The quantitative data was analysed by the t-test and ANOVA test while the 

qualitative data was elucidated via descriptive methods. According to the t-test results, there 

is no statistical difference obtained between male and female learners in terms of reading, 

listening, writing, technological social subscales and total marks while in terms of speaking, 

female learners show a favourable difference. According to the ANOVA test results, the use 

of all the skills is greater in Turkic learners than those from other geographical locations. 

Data from the result of the descriptive analysis show that learners use Tv series, movies, 

music and traditional Turkish songs for developing their language and as for writing, 

preference for the use of social media has been identified. Out of the lessons, not much was 

done by the learners in terms of reading. It is obtained that out of class activities changes 

according to individual differences. Key Words: Learning Turkish as a foreign language, out 

of class language learning environments and experiences, mixed method. 
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Türkçenin temel dil becerilerinden biri olan "dinleme"nin bireylere nasıl kazandırılacağı ve 

nasıl geliştirilebileceği son yıllarda önem kazanmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar 

dinleme becerisinin ve dinleme eğitiminin önemini ortaya çıkarmıştır. Türkçeyi ikinci dil 

olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde kullandıkları dinleme 

stratejileri üzerine yapılan bu çalışmada toplumun kültür yapısıyla beraber; dinleme sürecinde 

uygulanacak etkinlikler, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik stratejiler üzerinde 

durulmuştur. Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminin yapıldığı kurslarda öğrencilerin 

karşılaştıkları en büyük güçlüklerden biri dinleme becerisi eğitimidir. Dinleme becerisini 

geliştirip öğrenimini arttıran öğrenciler olduğu gibi, dinleme becerisini geliştiremeyen ve 

başarısız olan öğrenciler de vardır. Dil öğrenme becerisinin bir parçası olan dinleme 

stratejileri bu açıdan çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Balıkesir 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80BSsdyK8BqvVUT1U19LOKU-z8tuyB01hZJtVaEi1dw8V
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Üniversitesinde okuyan, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin 

kullandıkları dinleme stratejilerini öğrenmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgilerini 

öğrendiğimiz kişisel bilgi formu ve görüşme formu olmak üzere iki farklı veri toplama 

aracından gelen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Lisans düzeyindeki 50 öğrenciyle 

yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı 

uyruklu öğrencilerin kullandıkları dinleme stratejileri belirlenmiştir. Çalışmada yabancı 

öğrencilerin görüşleri Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıoğlu (2012), Teng (1998), 

Kavcar vd. (2004), Güneş (2007) ve Kuşcu'nun (2010) ifade ettikleri dinleme süreci 

sınıflandırmalarının tablosuna göre yorumlanmıştır. Bu tabloya göre öğrencilerin dinleme 

öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejileri hakkında görüşleri öğrenilmiş ve Türkçe 

öğrenimlerinde dinleme eğitimi stratejilerinin hemen hepsini genel olarak kullandıkları, 

bununla birlikte dinleme sırası ile dinleme sonrası stratejileri daha fazla kullandıkları, 

dinleme öncesi stratejilerini ise diğer iki stratejiye göre az kullandıkları görülmüştür. Anahtar 

Kelimeler: İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dinleme Stratejileri, Durum Çalışması.  
 

Listening" which is one of the basic language skills of turkish has gained importance in 

recent years in case how individuals can acquire and how they can improve it. On the work 

done in this area, such questions like what are listening skills, how they should be training 

and which methods and strategies will be used in the training have come into prominence. In 

this study made on views about foreigners' listening strategies who learn Turkish as a second 

language are prominent cultural structure of society, , activities to be implemented in the 

process of listening, listening skills and strategies for the development. In the courses where 

the Turkish is taught as a second language, the most important hardship they face is the 

listening skills training. There are students which develop their listening skills as well as 

improve their education, in contrast there are students which can not develop them, and as a 

result they fail. In this regard, being a part of language learning skills, the listening strategies 

form the basis of the study. İn this study there was intended to get the views of foreign 

students of Balikesir University on listening strategies that they use in learning Turkish. In 

the study was use the Case Study Model which is one Qualitative Research Methods. The 

datas were analyzed descriptively taking from two different data collection instruments as 

personal information form of students that we filled and an interview data from. In the semi-

structured interviews, conducted with 50 undergraduate foreign students who learn Turkish as 

a second language were identified the listening strategies they use. In this study foreign 

students opinions Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıoğlu (2012), Kuşcu (2010), Kavcar 

others (2004) and comment on Teng's (1998) express of classification table in listening 

process. According to this table to find out opinions about students before listening, listening 

time, after listening strategiesand to view in Turkish learning education of listening strategies 

was use almost all of them, in addition to this listening time and after listening strategies use 

more, before listening strategies is according to other two strategies useless. Keywords: 

Teaching Turkish as a Second Language, Listening Strategies, Case Study. 
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Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Anlama = Understanding ; Anlatı becerileri = Narrative 

skills ; Anlatım = Expression ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 

language learning ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

learning  
 

Bu araştırma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin kullandıkları öğrenme 

stratejilerini öğrencilerin görüşleri doğrultusunda incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi B2 seviye Hazırlık Sınıfı 

öğrencileri ve Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER B2 seviyesi öğrencileri oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu öğrencilerin derslerine giren okutmanlar da araştırma kapsamına alınmıştır. 

Verilerin toplanması sırasında öğrenciler düzenli olarak gözlemlenmiş, doküman incelemesi 

yapılmış ve bu verilerin ışığında öğrencilerle odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Toplanan verilerin çözümlenmesi için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere 

göre, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin strateji kullanıldığında daha verimli 

bir öğrenme gerçekleştirdiği düşüncesine varılmış, öğrencilerin de öğrenme stratejilerinden 

en çok yineleme ve anlamlandırma stratejilerini benimsedikleri tespit edilmiştir. 

Okutmanlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde de öğrencilerde duyuşsal stratejilerin 

ileri düzeyde olması durumunda öğrenmenin daha kolay gerçekleştiği düşüncesine 

varılmıştır. Bu sonuçlara göre, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenme 

sürecine ilk başladıklarında stratejilerle tanıştırılması, öğrenme stratejilerini düzenli ve 

bilinçli olarak kullandıklarında öğrenmenin daha verimli gerçekleştirildiği ve öğrenmenin 

kalıcılığının artırıldığı önerileri geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Strateji, Öğrenme, Türkçe, 

Öğrenme Stratejisi, Dil Öğrenme Stratejisi, Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenme  
 

This investigation is made to research using conscious and unconscious learning strategies in 

accordation with students thoughts.Investigation sample is consist of "İstanbul Sabahattin 

Zaim University B2 level Prepatory Class Students" and "Yildiz Teknik University TÖMER 

B2 level Students" also university lecturers which attend lessons of students are in the scope 

of research. Students have been regularly observed during collection data, document 

examination has been made and as a result of observations we have been met with students as 

focus groups. Contents have been analyzed to explain the meaning of collected 

data.According to the data, it has been seen that more efficient learning for students which 

learning Turkish as a foreign language when strategy used. Also it has been detected that 

students have adopted to most repetition and interpretation strategies inside of learning 

strategies. Morever it is decided that meeting which is made with university lecturers results 

indicate that students who have high level audation strategies learn easier than 

others.According to these results, these can mention the following as:Strategies should be 

shown to students who start first time learning Turkish as a foreign language. Learning is 

more efficient and permanent when used learning strategies as regular and councious. 

Keywords: Strategy, Learning, Turkish, Learning Strategies, Language Learning Strategies, 

Learning Turkish as a Foregin Language 
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language in basic level 
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Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel 4 (A2) seviyedeki öğrencilerin yazılı 

metinlerindeki zamansal ilişkiler bağdaşıklık düzenlemeleri açısından incelemek 

amaçlanmaktadır. İnceleme süresince zamansal yapıların yazılı metinin yüzey yapıdaki 

görünümleri ve daha sonra işlevsel sözcüklerle kullanımları betimlenmeye çalışılacaktır. Son 

olarak öğrencilerin yazılı metinlerinde zaman yapılarını bağdaşık olarak kullanıp 

kullanmadıkları ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

öğrencilerin yazılı metinlerinin belirlenmiş ulamlar (dilbilgisel zaman) çerçevesinde 

çözümlenmesi hedeflendiğinden araştırma, nitel (qualitative) araştırma yöntemlerinden belge 

inceleme (doküman inceleme) yöntemi ile yürütülmüştür. Çözümlemede kuramsal çerçeve 

olarak Subaşı Uzun'un (1995) yapmış olduğu bağdaşıklık sınıflandırılmasındaki "zaman, kip, 

görünüş" başlığı altında yer alan "zaman" kavramı temel alınmıştır. Çalışmanın sonunda 

öğrencilerin metin yazma sürecinde farklı zamansal yapılar kullanarak zamanda 

dalgalanmaya ve metnin zamansal bağdaşıklığının olumsuz etkilenmesine neden olduğu 

görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin metin yazma sürecinde tümceleri birbirinden bağımsız 

olarak düşünerek yazdıkları sonucuna varılmıştır.  
 

In this study, tense relationships in students' scripts which they learn Turkish as a foreign 

language in basic 4 (A2) will be aimed to be examined within the frame of coherence 

collocations. During examination, aspects of scripts in surface structure and then use of them 

with functional words will be tried to be explained. Finally, it will tried to be presented 

whether students use tense structures in their scripts as coherence. As this study aims to 

analyze students' scripts that they learn Turkish as a foreign language within the determined 

category (grammatical tense), research has been conducted with document examination 

method from qualitative research methods. ''Tense'' concept appearing under title ''tense, 

mode and aspect'' in the coherence classification categorized by Subaşı Uzun (1995) has been 

selected as baseline. At the end of study, it has been seen that differential tense structure use 

of students' scripts has conduced to wave in tenses and affected tense coherence negatively. 

In addition, it has been inferred that students have written sentences as thinking indepence 

from consecutive sentences in the process of text writing. 
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Konuşma = 

Speaking ; Konuşma becerisi = Speaking skills ; Konuşma 

problemi = Speaking problem ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign language ; 

Yabancı dil öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme = 

Learning  
 

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmekte olan kişilerde konuşma becerisinin 

kazanılması ve kullanılması sırasında ortaya çıkan kaygının nedenlerinin neler olduğu, 

geliştirilen yabancı dil konuşma kaygısı ölçeği ve kişisel bilgi formu yardımıyla araştırılmaya 

ve ortaya konmaya çalışılmıştır. 
 

 

 

 Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler 

oluşturmaktadır. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemiyle amaçlı örnekleme yapılarak Gazi 

Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) örneklem olarak 

alınmıştır. 
 

 

 

 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerde konuşma kaygısının kaynaklarını tespit edebilmek 

amacıyla mevcut ölçekler araştırılıp incelenerek ve kaynaklar taranarak araştırmacı tarafından 

bir ölçek hazırlanmış, bu ölçek, geçerlik güvenirliği test edildikten sonra kullanılmıştır. 
 

 

 

 Hazırlanan ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması doğrultusunda önce araştırılacak konuya 

uygun olarak kişiyi, kaygı durumuna sevk edebilecek beş basamaklı cevaplar içeren cümleler 

hazırlanmıştır. Bu cümlelerden uzman görüşü doğrultusunda uygun olanları seçilerek deneme 

ölçeğine konulmuştur. Seçilen yargı sayısının (31) en az üç katı kadar olacak şekilde 93 kadar 

öğrenciye uygulanan deneme ölçeğinin SPSS15 programıyla analiz edilmesinin sonucunda, 

ölçekten 14 madde atılmış ve 17 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. 
 

 

 

 Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin ana dillerini, varsa bildikleri diğer yabancı dilleri, 

bildikleri diğer yabancı dillerin Türkçe öğrenme ve özelde Türkçe konuşma becerisini 

edinmede bir etkiye sahip olup olmadığı bunların yanı sıra eğitim durumları, yaş ve 

cinsiyetlerine ait bilgilerin yer aldığı bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi 

Formu ile edinilen bilgiler, öğrencilerin konuşma kaygılarını etkilemesi açısından 

incelenmiştir. 
 

 

 

 Ölçek ve Kişisel Bilgi Formundan elde edilen veriler analiz edilirken sosyal araştırmaların 

analizinde ağırlıklı olarak kullanılan SPSS15 paket programı kullanılmıştır. 
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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin konuşma becerisini edinme sırasında 

yaşadıkları kaygı durumunun sebeplerinin araştırıldığı bu çalışmanın sonuçları şu şekildedir: 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin konuşma kaygılarının kaynakları, bireysel 

özellikler, peşin hükümler, çaresizlik inancı ve bakış açısı olmak üzere dört boyutta 

toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin, sadece eğitim durumlarında, bakış açısı 

boyutunda, anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Doktoraya devam eden öğrencilerin 

konuşma kaygı düzeyi, lisans mezunu ya da lisans öğrenimine devam eden öğrencilere 

kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Bu durum ise, yabancı dil öğreniminin ileri yaşlarda daha zor 

ve kaygı verici olabileceği ile ilgili, kişilerin taşıdığı bakış açısıyla bağdaştırılabilir. Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenenlerin ana dillerinin, konuşma kaygılarını etkileme durumuna 

bakıldığında, hiçbir boyutta anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin kaygıları, bildikleri diğer dillerin Türkçeyi öğrenmeyi etkileme durumuna göre 

incelendiğinde, hiçbir boyutta anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin konuşma kaygıları, bildikleri diğer yabancı dillerin Türkçe konuşmalarını 

etkileme durumuna göre bakıldığında, anlamlı bir farklılığın mevcut olmadığı görülmüştür. 

Yabancı dil olarak Türkçe konuşma kaygısı, katılımcıların cinsiyet durumlarına göre 

incelendiğinde, anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Buradan hareketle, cinsiyet, ana dili ve 

bilinen diğer yabancı dillerin, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde konuşma kaygısına 

sebep olan değişkenler olmadıkları söylenebilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Konuşma Becerisi, Konuşma Kaygısı.  
 

In order to determine the speech anxiety?s the sources of the people learning Turkish as a 

foreign language, existing scales have been searched and by checking the sources a scale has 

been prepared. This scale has been used after testing its validity and reliableness. 

 

 

 

First of all, within the scope of the scale?s validity and reliableness the sentences referring the 

person who is eligible for research and also including five-stage answers have been prepared. 

According to the expert option, the appropriate ones from the sentences have been selected 

and put into the scaletrial. 

 

 

 

As a means of data collection the students? native language and, ifany, other foreign language 

they know, they know other foreign languages to learn Turkish and Turkish speaking skills in 

particular have an impact on whether or not gaining as well as educational attainment, age, 

and sex can be learned in a personal information form. 
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As population Gazi University Turkish education?s studies sample thought as a place where 

the Turkish learners have been intensely has been prefered. 

 

 

 

This study is conducted to investigate the reasons of anxiety during the students? learning 

Turkish as a foreign language and these are as follows. Turkish as a foreign language learners 

to acquire the skill of speaking state anxiety during the live results of this study investigated 

the reason sare as follows: The source of this anxiety in the students who learns the Turkish 

as a foreign language can be summed up as individual reasons, the feeling of preconception, 

the belief of hopelessness and the view points of the individuals. About the sub problems of 

the survey. There is a meaningful difference in the viewpoint issue but only in the educational 

situations. The level of speaking anxiety in the students who is studying doctorate is higher 

than the undergraduate and the graduate ones. This situation can be associated with the idea 

that learning language is more difficult and worrying at the late ages. When it is looked at the 

effects of the mother tongue in learning a foreign language, there is no significant difference 

in any dimension. There is not a meaningful difference in the anxiety level of ones who 

acquires the Turkish as a foreign language when it is considered with the effects of the other 

languages on the learning a language. It has seen that there is not a big differance of speaking 

anxiety of foreigners speaking Turkish as a foreign language when it is considered according 

to the situation that the foreign languages effect their Turkish speaking. 

 

 

 

There has not been a significant difference of speaking anxiety for Turkish as a foreign 

language when sexs of participant are considered. Accordingly, it would be right to assert that 

sex, mother tongue and other known foreign languages are not the variables that lead 

speaking anxiety for foreigner speakers of Turkish. 

 

 

 

 

 

Key words: Turkish as a foreign language, the speaking skill and the anxiety of speaking. 
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Turkish education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Yeterlilik = Sufficiency ; Özel alan = Private sphere ; 

Öğretim = Teaching  
 

Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi olmazsa olmazlar arasında görülmeye başlanmış, ülkeler, 

yabancı dil olarak kendi dillerini dünyaya öğretme yarışına katılmıştır. Bu çalışmada 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretmenlerin mesleğini etkili ve verimli biçimde 

yerine getirebilmeleri için yeterlik alanları, yeterlik ve performans göstergelerinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. 
 

Çalışmaya öncelikle dil, dil öğretimi, ana dili ve yabancı dil öğretimi konularına giriş 

yapılarak başlanmış daha sonra çalışmanın temel alanını oluşturan yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminin tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Yurt dışında ve Türkiye'de yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi ile ilgili alan taramalarının ardından Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten 

öğretmenlerin yeterlik alanları, yeterlikleri ve performans göstergeleri neler olmalıdır 

sorularına cevap bulabilmek için yurt dışındaki ve Türkiye'deki öğretmen yeterlikleri ile ilgili 

çalışmalar incelenmiştir. 
 

Alan taramaları sonrasında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerle veri toplama 

amaçlı görüşmeler yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 

doğrultusunda uygun olanlar, yeterlik ve performans göstergesine dönüştürülmüştür. Daha 

sonra alan taramaları ve görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan taslak 

yeterlik ve performans göstergeleri 5'li likert tipi anket formuna dönüştürülmüştür. 

Düzenlenen anket, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler ve bu konuda çalışmaları 

olan öğretim üyelerine uygulanmıştır. 
 

Çalışmada, ankete ait bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar verildikten sonra belirlenen 

özelliklere göre karşılaştırmalar yapılmış ve anket sonucunda ortaya çıkan önem derecesine 

göre performans göstergelerinin sıralanışı gösterilmiştir. Çalışmaya, görüşme ve anket 

verileri değerlendirilerek elde edilen sonuçlara dair önerilerin oluşturulmasıyla son 

verilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Öğretmen Yeterlikleri, 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yeterlikleri  
 

Language teaching and learning began to be seen as inevitable in conditions of the changing 

world and countries participated in a race of teaching their own language as a foreign 

language. In this study it is aimed to identify competence areas, competences and 

performance indicators for teachers who teach Turkish as a foriegn language in an effective 

and efficient way. 

 

As an introduction to study, subjects of language, language teaching, native language and 

foreign language mentioned and historical development of teaching Turkish as a foreign 

language which is the main subject of this study. After reviewing literature about teaching 

Turkish as a foreign language in Turkey and abroad in order to find answers to the question 

?,what should be the competency areas, competences and performance indicators of teachers 

who teach Turkish as a foreign language? related studies in Turkey and abroad are examined. 

 

After area reviewing, interviews were evaluated with the teachers who teach Turkish as a 

foreign language for data collection. As in accordance with the data obtained from the 



 332 

interviews appropriate ones turned into competence and performance indicators. Then, 

according to the data obtained from the literature reviews and interviews, the draft 

competencies and performance indicators converted into 5-point Likert-type questionnaire. 

Survey was applied to teachers who teach Turkish as a foreign language and faculty members 

who work in this area. 

 

In this study, after given the findings and interpretations of survey, some comparisons are 

made according to stated features and performance indicators shown in sequence on the 

degree of importance. The study ended with proposals obtained from evaluation of interview 

and survey data.  

 

Key words: teaching Turkish, Turkish as a foreign language, teacher competences, 

competences of teacher who teach Turkish as a foreign language. 
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Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile 

öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma / A 

research on the relationship between wiriting skills and self 

efficacy perception of learners of turkish as a foreign language 
Yazar:KADİR KAAN BÜYÜKİKİZ 
Danışman: PROF. DR. ABDURRAHMAN GÜZEL 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazma 

becerisi = Writing skills ; Öz yeterlilik algısı = Self-efficacy 

belief  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2011 
219 s.  

 

Bu araştırmada, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerileri ile yazma becerisi öz 

yeterlilik algıları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın evrenini 2009-2010 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi TÖMER, Gazi 

Üniversitesi TÖMER ve Hacettepe Üniversitesi HÜDİL'de Türkçe öğrenen C2 seviyesindeki 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada örnekleme yoluna gidilmemiş 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören C2 seviyesindeki 150 öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. 
Araştırma sürecinde ölçme aracı olarak ?Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği?, ?Kişisel Bilgi 

Formu? ve ?Dereceli Puanlama Anahtarı? kullanılmıştır. Ölçme süreci sonunda elde edilen 

verilerin analizinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalam), T-testi, ANOVA, 

Kruskal Wallis ve Mann Whitney U Testi analizleri kullanılmıştır. Analizler SPSS 15.0 

programıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi .05 olarak 

kabul edilmiştir. 
Araştırmanın sonucunda Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerileri ile yazma 

becerisi öz yeterlilik algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
  
 

In this research, it is aimed to identify the relationship between writing skills and self efficacy 

perception of writing skills of learners of Turkish as a foreign language. 

The sample group of the research is C2 level students who learn Turkish at Ankara 

University TOMER, Gazi University TOMER and Hacettepe University HUDİL in 2009-

2010 academic year. In the study, no sampling method was used and all of 150 students of C2 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGkFilskQuroNA8i00NqJxFM-NKrbfFNN0sE6Wi7MRD9z
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level in 2009-2010 academic year participated in the research. 

?Writing Skill Self Efficacy Scale?, ?Personal Information Form? and ?Grading Scale Key? 

were utilized as scaling tools in the research process. In the analysis of data which was 

gathered after scaling process, descriptive statics (frequency, percentage and mean), T-test, 

ANOVA, Kruskal Wallis and Mann Whitney U Test were run. Analyses were conducted 

using SPSS 15.0 program. Meaningful level for comparing data was accepted as .05. 

Results show that there is meaningful relationship between writing skills and self efficacy 

perceptions or writing skills of learners of Turkish as a foreign language. 
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Birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçe'yi 

kazanımlarına dil merkezli okul öncesi eğitim programının 

etkisi / The effect of language focused - preschool education 

program on turkish acquisition of bilingual children speaking 

Turkish as the first and second language 
Yazar:ZELİHA GÜL YAZICI 
Danışman: PROF. Z. FULYA TEMEL 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and 

Literature 
Dizin:  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
2007 
253 s.  

 

Birinci ve ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların Türkçe'yi kazanımlarına Dil 
Merkezli Okul Öncesi Egitim Programı'nın etkisinin olup olmadıgı arastırılmıstır. 
Arastırmanın evrenini, Norveç'de birinci dili Türkçe olan, Türkiye de ikinci dili Türkçe olan 
5-6 yas arası iki dilli çocuklar olusturmaktadır. Arastırma örneklemi, birinci dili Türkçe olan 
iki dilli 30 çocuk; ikinci dili Türkçe olan iki dilli 27 çocuk olmak üzere toplam 57 çocuktan 
olusmaktadır. Deneysel nitelikte olan bu arastırmada, deney grubuna ön test-uygulama-son 
test deseni uygulanırken, kontrol grubuna sadece ön test- son test verilmistir. Her iki 
örneklem grubunun deney grubuna 12 haftalık Dil Merkezli Okul Öncesi Egitim Programı 
(DMOEP) uygulanmıs ve uygulama sonunda son testler yapılmıstır. Verilerin toplanmasında 
Gazi Erken Çocukluk Gelisimi Degerlendirme Aracı (GEÇDA), Ortalama Sözce Uzunlugu 
(OSU), Descoeudres Lügatçe Testi (DLT) ve Peabody Resim Kelime Testi (PRKT) 
uygulanmıstır. Verilerin analizinde tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü ANOVA, grupların test 
puanlarının ayrı ayrı karsılastırılmasında tek faktörlü varyans analizi ve iliskisiz -t testi 
kullanılmıstır. 
Sonuç olarak; Türkçe alıcı ve ifade edici dil düzeyinde hem birinci dili Türkçe olan 
hem de ikinci dili Türkçe olan iki dilli çocukların deney ve kontrol gruplarının grup-ölçüm 
ortak etkisinin anlamlı oldugu ortaya çıkmıstır (p<.05). Tespit edilen bu sonuçlarla, 
Türkçe'nin hem birinci dil olarak hem de ikinci dil olarak alıcı ve ifade edici dil boyutunda 

kazanılmasında DMOEP'nin etkili olabilecegi hipotezi dogrulanmıstır. Türkçe'yi hem 
birinci dil olarak kazanan hem de ikinci dil olarak kazanan iki dilli çocukların ifade edici dil 
düzeyinde deney ve kontrol gruplarına uygulanan tüm alt testlerin ön testlerinde gruplar 
arasındaki farkın istatiksel olarak önemsiz oldugu görülürken (p>.05), uygulama sonrasında 
uygulanan son testlerde DLT alt testlerinden Sayıların Tekrarı testi hariç diger tüm alt 
testlerde gruplar arasındaki farkın istatiksel olarak önemli oldugu saptanmıstır.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-S018jAJV8xDvqoGK6ez0jokIfGAYSn9OMrkbsO89PYl
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In this study, whether there is an effect of Language Focused Preschool Education 

Program on Turkish acquisition of bilingual children speaking Turkish as the first and 

second language was examined. The population of the study consisted of bilingual children 

at the age of 5 ? 6, speaking Turkish as the first language in Norway and as the second 

language in Turkey. The sampling of the study consisted of 57 children in total, 30 bilingual 

children speaking Turkish as the first language and 27 bilingual children speaking Turkish as 

the second language. In this empirical study, control group was just given a pre-test while 

test group was both applied pre and post-test. A 12 ? week Language ? Focused Preschool 

Education Program (LFPEP) was applied and post ? tests were given at the end of the 

application. Gazi Evaluation Tool of Early Childhood Development (GETECD), Average 

Pronunciation Length (APL), Descoeudres Dictionary Test (DDT) and Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT) were applied to collect data. Two factor ANOVA was used in the 

analyses of data in the repeating assessments and one factor variance analysis and unrelated t 

test were used in separate comparison of the t tests of the groups. 

As a conclusion, it was found that group ? assessment common effect of test and control 

groups of bilingual children speaking Turkish both as the first and the second language was 

significant at the level of Turkish as the language of receiving and expressing (p<. 05). With 

these tested results, the hypothesis that LFPEP would be effective at making Turkish 

acquired at the level of both the first and second language as a receiving and expressing one 

was verified. While the difference between the groups was insignificant (p > .05) at the 

pretests of all subtests applied to test and control groups at the level of expressing language 

of bilingual children speaking Turkish both as the first and second language, the difference 

was statistically significant between the groups at all other subtests except the test of 

Repetition of Numbers out of DDT subtests at the tests applied at the end of the application. 

 
 

148610  Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma 

izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni 

olmayan tezlerin basılı kopyalarına 

Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla 

(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.  

Yabancıların Türkçeyi 

öğrenirken yaptıkları 

yanlışlar /  
Yazar:ERHAN OĞUL 
Danışman: DR. AYBARS 

ERÖZDEN 
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik 

Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / Eğitim 

Bilimleri Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2004 
115 s.  

 

oz Bu yüksek lisans araştırmasında Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenenlerin yaptıkları 

yanlışlar irdelenmektedir. Bu doğrultuda İstanbul üniversitesinde Türkçe'yi yabancı dil olarak 

öğrenen yabancı uyruklu öğrenci kitlesi ve İstanbul Anadolu Liselerinde öğretmenlik 

yapmakta olan ve Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu kişilere uygulanan 

anket sonucunda yazılı dilde yaptıkları yanılgıların dökümü yapılmış; bu yanılgılar dökümü 

doğrultusunda, öğrencilerin yabancı dil Türkçe öğreniminde sıkıntı çektikleri alanlar 

belirlenmiş; erek öğrenci kitlesinin yabancı dil Türkçe öğrenimi sırasmda yaptıkları yazılı ve 

sözlü dil yanlışları sınıflandırılmış; yorum ve değerlendirilmede bulunulmuştur. Türkçe'yi 

yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü dil yanlışları aynı gruplar üzerinde ve Erözden 
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(1986)'daki veriler incelenerek yapılmıştır. m 
  
 

ABSTRACT In this dissertation, the language mistakes made by the learners of Turkish as a 

foreign language are classified. To reach such a classification, a list of language mistakes has 

been derived from the language performance of the university students of foreign origin at 

Istanbul University and of foreign teachers employed in various Istanbul Anadolu Liseleri. A 

survey was conducted on the subjects to obtain as much language samples as possible. A 

further sample supplement was taken from the data in a previously written MA study. This 

sample was then analysed through a model of error analysis, and a classification tried to be 

established. Further comments and suggestions were also made. IV 

 
 

87044  

 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik tekdilli sözlük 

oluşturmada ölçütler / Criteria for designing monolingual 

dictionaries for learners of Turkish as a foreign language 
Yazar:HAKAN GÜR 
Danışman: PROF. DR. İCLAL ERGENÇ 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Kitaplar = Books ; 

Sözlük = Dictionary ; Sözlükbilim = Lexicology ; Türkçe 

öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğrenimi = Foreign 

language learning  

Onaylandı 
Doktora 
Türkçe 
1999 
430 s.  

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesine 

olan gereksinimin gün geçtikçe artmasına bağlı olarak, ders malzemelerinin nicelik ve 

niteliğinde belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Ancak, bu artış daha çok ders kitaplarının, 

bu kitaplarla birlikte kullanılacak alıştırma kitaplarının ve işitsel malzemenin 

oluşturulmasında gözlenmekte, yabancı dil öğreniminin çeşitli aşamalarında olan öğrencilerin 

gereksinimlerine yönelik sözcük bilgisini artırmaya yönelik malzemelerin ve sözlüklerin 

oluşturulmasının ise henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesi alanında mevcut olan bu eksiklikten yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada, 

Türkçeyi Türkiye'de ya da yabancı bir ülkede, sınıf ortamında ya da kendi başına yabancı dil 

olarak öğrenmekte olan ve temel düzeyi tamamlamış bulunan öğrencilere yönelik tekdilli - 

Türkçe-Türkçe - bir sözlüğü oluşturmak için gözönünde bulundurulabilecek ölçütlerin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konu ile bağlantılı terimler ele 

alınmakta ve hedeflenen sözlük ile ilgili mevcut durum belirlenmektedir. Bunu izleyen 

bölümlerde, sözlüğün temel birimlerinden yan birimlerine göre bir sıralama izlenerek, 

Türkçeyi temel düzeyde öğrenmiş kişilerin dil gereksinimlerini gözönünde bulundurmak yolu 

ile, sözlüğün maddelerinin içermesi düşünülen unsurlar saptanmakta ve sözcük tanımım 

yapmak için gereken ölçütler belirlenmektedir. Bu aşamada, bu türden bir sözlükte tanımın 

oluşturulması sırasında kullanılması önerilen ve Türkçe sözlük oluşturmada daha önce 

kullanılmamış olan sözcük tanım listesi kavramı ayrıntılı olarak ele alınmakta ve bu türden 

bir listenin oluşturulması örneklenmektedir. Çalışmanın bunu izleyen aşamalarında, sözlükte 

bulunabilecek ve Türkçe temel düzeyi tamamlamış öğrencilerin yararlanabilecekleri ek 

malzemeler ele alınmakta, bu malzemelerin ölçütleri belirlenmektedir. Çalışma, sözlüğün 

oluşturulması için gereken ortamın hazırlanmasına ilişkin notların ardından, benzer sözlük ve 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1pwTzRXnomYf6jwqVORfUQAwFMmmqjaaJOuB489nlktjmat-XdziYxnv13q7TJPR
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sözcük öğretme malzemelerinin hazırlanabilmesi için öneriler getirmektedir. Hakan Gür 

Ankara, 1999 312  
 

In the field of the teaching of Turkish as a foreign language, together with the growing 

demand for learning Turkish as a foreign language, it is observed that there is a significant 

improvement in both the quality and quantity of lesson materials. Yet, this improvement is 

peculiar mainly to the development of textbooks and exercise books and listening material to 

accompany these textbooks, and it is observed that dictionaries and material for vocabulary 

building needs for students at different stages of language teaching have not yet been formed. 

In the present study, taking into consideration the fact that these is such a gap in the teaching 

of Turkish as a foreign language, it is our aim to determine criteria for writing a monolingual 

- Turkish-Turkish dictionary for those who learn Turkish as a foreign language either in 

Turkey or abroad, in a class environment or during self- study, and who have completed 

elementary level. In the first section of the study, term related with the topic are treated and 

the present situation concerning the targeted dictionary is analyzed. In successive sections, 

following the order of going from elementary units of the dictionary to secondary units and 

keeping in mind the language learning needs of those who have learnt Turkish at elementary 

level, those elements that the dictionary item is expected to include are decided and essential 

criteria for writing definitions are determined. At this stage, the concept of defining 

vocabulary list, which is suggested for use in writing definitions and which has never been 

used in Turkish lexicology, is studied in great detail and the formation of such a list is 

sampled. In other sections of the present study, supplementary material which will be useful 

for students completing elementary level in Turkish are studied and criteria for their 

formation are determined. The study concludes with notes for building essential environment 

for the writing of a dictionary as such and brings about various suggestions for designing 

similar dictionaries and vocabulary teaching material. Hakan Gür Ankara, 1999 313 
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https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG41RfHnq0pv7rpJD6ehFuZm9rE8WId82ZitOSk5HjsmOW
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkmFoeLERznwvEXU5SPrmTimR1eFOAnjmgkMjSynIkhf2
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; Türk Cumhuriyetleri = Turkish Republics ; Türkiye Türkçesi 

= Turkey Turkish ; Türkçe = Turkish ; Türkçe öğretimi = 

Turkish teaching  
 

Asya Türk Cumhuriyetlerinden üniversite öğrenimi görmek için gelen öğrencilerin, Türk 

Dilini öğrenirken karşılaştıkları güçlükleri, uygulamalara dayanarak belirlediğimiz bu 

çalışma, bu alanda yeni öğretim stratejilerinin belirlenmesini ve dil öğretiminin sağlıklı 

yapılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin dil durumları ortaya konduktan sonra 

benzerlik ve farklılıklar dikkate alınarak materyallerin hazırlanması ve öğretim elemanının bu 

konularda bilgili ve hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple tezimizde, 

lehçelerimiz arasındaki fonetik, morfolojik, sentaktik farklılıkların bilinmesi ve anlam 

kaymalarıyla, alfabe farklılıklarının gözönüne alınması gerektiğini vurguluyoruz. Aksi 

takdirde, öğrencilerin kendi lehçelerinden yaptıkları olumsuz aktarımlarla, Türkçeyi iyi 

öğrenememeleri durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Tezimiz, 17-18 yaşlarındaki bu 

gençlerin değişik bir ortama ve farklı şartlara uyum sağlamaları ndaki güçlüklerin de 

gözönüne alınması ve dil öğretimindeki aktivitelerin de, yaş grupları ve psikolojik 

durumlarına göre hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 

This study which is conducted on application basis and aims at devising new teaching 

strategies and performing a healthy language teaching, determining hardships faced in 

Turkish language for those students who come from Asian Turkish Republics for the purpose 

of studying at universities. This study, after the students language level is understood, puts 

forward the necessity that materials should be prepared by taking the similarities and 

differences into consideration and that the teachers be well-educated and prepared on these 

subjects. For this reason, in our thesis, we emphasize the need to know the differences of 

phonetic, morphologic, syntactic among our dialects, the changes in meaning and alphabet 

differences. Otherwise, we encounter that students cannot learn Turkish as well as a result of 

the wrong transfers they do from their own dialects. Our thesis also puts forward that, the 

difficulties in getting used to the new conditions and environment should also be considered 

for the 17 or 18 year old teenagers. Also, it states that the activities done in language teaching 

should be prepared according to age groups and psychological conditions of the students. 
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Doktora 

Türkçe 
1998 
276 s.  

 

Asya Türk Cumhuriyetlerinden üniversite öğrenimi görmek için gelen öğrencilerin, Türk 

Dilini öğrenirken karşılaştıkları güçlükleri, uygulamalara dayanarak belirlediğimiz bu 

çalışma, bu alanda yeni öğretim stratejilerinin belirlenmesini ve dil öğretiminin sağlıklı 

yapılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin dil durumları ortaya konduktan sonra 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkmFoeLERznwvEXU5SPrmTimR1eFOAnjmgkMjSynIkhf2
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benzerlik ve farklılıklar dikkate alınarak materyallerin hazırlanması ve öğretim elemanının bu 

konularda bilgili ve hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple tezimizde, 

lehçelerimiz arasındaki fonetik, morfolojik, sentaktik farklılıkların bilinmesi ve anlam 

kaymalarıyla, alfabe farklılıklarının gözönüne alınması gerektiğini vurguluyoruz. Aksi 

takdirde, öğrencilerin kendi lehçelerinden yaptıkları olumsuz aktarımlarla, Türkçeyi iyi 

öğrenememeleri durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Tezimiz, 17-18 yaşlarındaki bu 

gençlerin değişik bir ortama ve farklı şartlara uyum sağlamaları ndaki güçlüklerin de 

gözönüne alınması ve dil öğretimindeki aktivitelerin de, yaş grupları ve psikolojik 

durumlarına göre hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 

This study which is conducted on application basis and aims at devising new teaching 

strategies and performing a healthy language teaching, determining hardships faced in 

Turkish language for those students who come from Asian Turkish Republics for the purpose 

of studying at universities. This study, after the students language level is understood, puts 

forward the necessity that materials should be prepared by taking the similarities and 

differences into consideration and that the teachers be well-educated and prepared on these 

subjects. For this reason, in our thesis, we emphasize the need to know the differences of 

phonetic, morphologic, syntactic among our dialects, the changes in meaning and alphabet 

differences. Otherwise, we encounter that students cannot learn Turkish as well as a result of 

the wrong transfers they do from their own dialects. Our thesis also puts forward that, the 

difficulties in getting used to the new conditions and environment should also be considered 

for the 17 or 18 year old teenagers. Also, it states that the activities done in language teaching 

should be prepared according to age groups and psychological conditions of the students. 

 

218303  

 

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 
Yazar:DİDEM APAYDIN 
Danışman: PROF. DR. İCLÂL ERGENÇ 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü 

/ Dilbilim Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi 

Bilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2007 
188 s.  

 

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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-R4JROAiGKvK7JOoYCycMYa9jL2s2gkl6XKFhj8r2DsJ
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_hgt04fHIrQUudc_ePly6_wsIeaFXIvzs8-H6yl9zYFb
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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 

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. 

 
 

471757  08.08.2018 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin Türkçe yazılı 

anlatımlarında kelime hazinesi / Vocabulary sets of 

Syrian secondary school students in Turkish written 

expression 

Yazar:SADIK AHMET ÇETİN 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEVLÜT GÜLMEZ 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
108 s.  
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Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçenin 

Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 

Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Kelime 

dağarcığı = Vocabulary ; Ortaokul öğrencileri = 

Secondary school students ; Suriye = Syria ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil = Foreign 

language ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language 

teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = Foreign 

domestic students ; Yazılı anlatım = Written 

expression ; Yazılı anlatım becerisi = Writing skills 

based  
 

Bu çalışmanın amacı ortaokulda öğrenim gören Suriye uyruklu öğrencilerin Türkçe yazılı 

anlatımlarında kelime hazinelerini belirlemek ve kelime hazinelerini etkileyen değişkenleri 

ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde öğrenim gören 41 

Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve kompozisyon 

kâğıdı kullanılmıştır. Veriler tek bir uygulama yapılarak toplanmıştır. Öğrencilerden elde 

edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada verilerin analizi 

sonucunda öğrencilerin toplam, farklı, aktif kelime kullanımlarının okullara ve sınıf 

seviyelerine göre değiştiği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf düzeylerinin 

öğrencilerin kelime hazinelerine bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu araştırmada altıncı 

sınıflar en yüksek, sekizinci sınıflar en düşük kelime hazinesine sahip gruptur. Öğrenciler 

arasında farklı ve aktif kelime kullanımında çok fazla fark yoktur. Bu da öğrencilerin kelime 

çeşidi açısından hemen hemen aynı kelimeleri bildiklerini göstermektedir. Öğrencilerin 

kullandıkları kelimelerin sıklığına bakıldığında yetersiz düzeyde kelime ile yazı yazdıkları 

görülmektedir. Suriyeli öğrencilerin Türkçede sıklıkla kullanmaları gereken kelimelerin 

birçoğunu kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda sosyo-ekonomik düzeyin 

öğrencilerin kelime hazinelerine etki etmediği görülmüştür. Araştırmada sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük olan öğrencilerin kelime hazineleri ortalaması en yüksek çıkmıştır. Cinsiyetin 

öğrencilerin kelime hazinelerine etki ettiği ortaya çıkmıştır. Kız öğrencilerin kelime 

hazinelerinin erkek öğrencilere göre kayda değer şekilde fazla olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin Türkiye'de yaşama sürelerinin artması ile kelime hazinelerinin de arttığı 

araştırmanın sonuçları arasındadır. Öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görme sürelerinin kelime 

hazinelerine etki ettiği görülmüştür. Ama daha önce Türkiye'de okula hiç gitmeyen 

öğrencilerin kelime hazineleri ortalaması bunun aksi yönünde bir durumu ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak Suriyeli öğrencilerin Türkçe yazılı anlatımlarında kelime hazinelerinin yeterli 

düzeyde olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin kelime hazinelerinin cinsiyeti, Türkiye'de 

yaşama süreleri ve Türkiye'de öğrenim görme süreleri durumlarından etkilendiği ortaya 

çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Suriye uyruklu öğrenciler, yazma becerisi, kelime hazinesi.  
 

The purpose of this study is to determine the vocabulary sets in Turkish written expression of 

Syrian secondary schools students and to reveal the factors that affect their vocabulary sets. 

This study adopts qualitative research methods. The study group consists of 41 students 

studying in the districts of Kepez and Muratpaşa, Antalya. The demographic information 

form and composition paper are used to collect the data.The data are collected from the 

students in one sitting. The collected data are analysed through descriptive analysis 

technique. As a result of the analysis, it has been revealed that the students' total, different 

and active vocabulary usage changes according to the schools and the grades. The increase in 
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the grades doesn't correspond with the increase in vocabulary in the study. The students in 

6th grade have the highest, and the ones in 8th grade have the lowest vocabulary sets in this 

study. There isn't a big difference among students in terms of using different and active 

vocabulary. That shows that the students know almost the same words in terms of word type. 

Considering the frequency of the vocabulary used by the students, it is observed that they 

maintain the writing activities with insufficient number of vocabulary. Besides, it was 

revealed that Syrian students do not use the vocabulary they should use frequently in Turkish. 

In the study, the students whose parents' education level is higher have generally better 

vocabulary sets than the other students and the parents' socio economic level doesn't affect 

their vocabulary sets. The students with low socio-economic level have the highest average of 

vocabulary sets. It is revealed that the gender variable affects students' vocabulary sets. It is 

also observed that the female students have considerably higher vocabulary sets than the male 

students. The result "The longer the students live in Turkey, the higher vocabulary sets they 

will have" is among the research results. There is a relationship between students' duration of 

stay in Turkey and their vocabulary sets. Nevertheless, the vocabulary set averages of the 

students who never attended the school in Turkey reverse this case. In conclusion, it is 

observed that Syrian students don't have sufficient vocabulary level in Turkish written 

expression. Besides, it is revealed that the students' vocabulary sets are affected from their 

gender, the duration of stay and education in Turkey. Keywords: Syrian students, Writing 

skills, Vocabulary Set. 
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movement of interculturel approach 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
131 s.  

 

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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPNp8Q3SwA5jxxahQClAzsl-h4YVhS89Ymzu3diG_N_uL
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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. 
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. 
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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 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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öğrenmeye ilişkin kaygı düzeyleri / The anxiety level of 
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Turkish 
Yazar:MELİKE ERDİL 
Danışman: DOÇ. DR. ESİN YAĞMUR ŞAHİN 
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Kaygı = Anxiety ; 

Kaygı düzeyi = Anxiety level ; Motivasyon = Motivation ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; 
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öğrenciler = Foreign domestic students ; Ölçekler = Scales ; 

Öz yeterlilik = Self-efficacy  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2016 
137 s.  

 

Bu araştırmada, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, Türkçe öğrenme sürecinde yaşadıkları 

kaygı faktörünün, dil öğrenme üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın yaklaşımı, 'pragmatik dünya görüşüne' dayanmaktadır. Araştırmanın yöntemi, 

karma yöntem araştırması; araştırma deseni ise 'gömülü (içeyerleşik) (embedded)' desendir. 

Nicel araştırmanın örneklemi, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde, İstanbul 

ilinde yer alan, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Tophane ve Süleymaniye Şubeleri, Ankara 

Üniversitesi TÖMER Kadıköy Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER ve Boğaziçi 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığına bağlı, B1-B2 ve C1-C2 

kurunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi gören 98 kadın ve 51 erkek yabancı öğrenci 

olmak üzere toplam 149 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma grubu, 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde, İstanbul ilinde yer alan, Yıldız Teknik 

Üniversitesi TÖMER'de, B2 kurunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi gören 5 yabancı 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri, Baş (2013), tarafından geliştirilen ve 

araştırmacı tarafından uyarlaması yapılan "Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması" kullanılmış ve 'tarama (survey) yöntemi' ile veriler elde edilmiştir. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan veriler, verilerin niteliklerine uygun analiz 

teknikleri ve SPSS - 20.0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin iki 

değişken arasındaki anlamlılığını test etmek amacı ile 'T- Testi', ikiden fazla değişken 

arasındaki anlamlılığını test etmek için de 'tek yönlü varyans analizi (ANOVA)' 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinde ise 'olgubilim (fenomenoloji/ phenomenology)' 

deseni kullanılmış, "Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Yarı Yapılandırılmış Mülâkat Formu" ile 

veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler için içerik analizi türlerinden biri olan 'kategorisel 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Br_XTptK8CZ70f0JGX9xEjYK0MV-1yFIO6_13ny6eWBqnwGZ1lVRqHYSvtC7UyNZ
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_ns3j--WUNDzImGHXat8xc3uL7uGPCjVnlW6f06Vhi2Z
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analiz' tercih edilmiştir. Kategorisel analizde önce veriler kodlanmış sonra temalar 

belirlenmiştir. Araştırmanın bulgular bölümünde, nicel veriler ağırlıklı olmak üzere nitel 

veriler ile çalışmanın geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Bulgular, tablolar hâlinde sunulmuş 

ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, yabancı öğrencilerin, cinsiyeti, yaşı, geldikleri 

ülkeler, anadilleri ve anadili dışında bildikleri diğer dillerin sayısı, Türkiye'ye gelme sebepleri 

ve Türkçe öğrenme amaçları olmak üzere, bu yedi değişkenin de kaygı faktörü üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiş ve yabancı öğrencilerin 

'orta düzeyli' bir kaygıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kaygı, 

motivasyon, özyeterlik, yabancı dil öğreniminde kaygı, yabancı dil olarak Türkçe.  
 

The aim of this research is to examine, within the process of Turkish learning, the effects of 

the factor of anxiety that is felt by students learning Turkish as a foreign language on 

language learning. The approach of the study grounds on pragmatic world view. The method 

of the study is mixed methodology research and research pattern is embedded. The sample of 

quantitative research consists of 149 students in total, divided as 98 female and 51 male 

foreign students, learning Turkish as a foreign language at B1-B2 and C1-C2 level in 

Tophane and Süleymaniye Offices of İstanbul University Language Center, Kadıköy Office 

of Ankara University TÖMER, Yıldız Technical University TÖMER and Boğaziçi 

University Department of Turkish Language and Literature in 2015-2016 autumn term. 

Qualitative study group of research involves 5 foreign students learning Turkish as a foreign 

language at Yıldız Technical University at B2 Level. Quantitative data of the research were 

obtained from survey method by using Baş (2013)'s "Foreign Language Learning Anxiety 

Scale: Study of Validity and Reliability" as being adapted according to the purpose of the 

study. Gathered data were analyzed by using SPSS 20.0 program along with proper analysis 

techniques. To test the significance of the relationship between two or more than two 

variables, t-test and ANOVA were applied separately. The pattern of phenomenology was 

adopted for qualitative data and data were gathered by Learning Foreign Language Anxiety 

Semi-Structured Interview Form. For the acquired data, categorical analysis, as being one of 

the content analysis, was preferred. In categorical analysis, at first, data were coded, and then 

themes were determined. In the findings chapter, the validity of the study improved with 

qualitative data along with mainly quantitative data.According to the results of the study, for 

the factor of anxiety, there isn't any significant difference among seven variables, which are 

gender, age, hometown, native language, the number of foreign languages they speak, the 

reason of their coming to Turkey and the aim of learning Turkish, it is also reached that 

foreign students have a moderate level of anxiety. Key words: Anxiety, motivation, self-

competence, foreign language learning anxiety, Turkish as a foreign language. 
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Language learning methods ; Mısır = Egypt ; Türkçe = Turkish 

; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğrenimi = 

Foreign language learning ; Yabancı uyruklu öğrenciler = 

Foreign domestic students ; Yazılı anlatım becerisi = Writing 

skills based  
 

Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatımlarında 

bağdaşıklık araçlarını kullanım düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, Mısır'da 

öğrenim gören öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanım düzeylerini tespit etmek ve bu 

konuda çözüm önerileri sunabilmektir. Dünyada 1976'dan, Türkiye'de 1987'den beri üzerinde 

çalışılan bir kavram olarak bağdaşıklık, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ancak son 

yıllarda araştırma konusu olabilmiştir. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin 

yoğun talep gördüğü bir ülke olan Mısır'da, 2014-2015 öğretim yılında, Yunus Emre 

Enstitüsü Kahire Türk Kültür Merkezi (Bundan sonra YETKM kısaltmasıyla 

gösterilecektir.)'nde evreni oluşturan 500 kadar öğrenci arasından A2, B1, B2 ve C1 

seviyelerindeki 100 öğrenci ile yapılmıştır ve Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı 

anlatımlarında bağdaşıklık araçlarını ele alan ilk çalışma olma niteliği taşımaktadır. 

Araştırma, uzman görüşleri alınarak hazırlanan 10 farklı konudan birini seçerek yapılan yazılı 

anlatım çalışmalarının bağdaşıklık araçlarını kullanım düzeyine göre değerlendirilmesini 

içermektedir. Değerlendirme "Bağdaşıklık Değerlendirme Ölçeği" ile yapılmıştır. Araştırma 

sonucu elde edilen veriler SPSS 21.0 (Statistic Package For Social Science) ile analiz 

edilmiştir. Betimleyici, ilişkisel tarama modeli kullanılan çalışma, verilerin değerlendirilmesi 

açısından hem nitel hem nicel, uygulamalı bir alan araştırmasıdır. Araştırma sonucunda; 

Bağdaşıklık ögelerini kullanım sıklığı çoktan aza doğru sözcüksel bağdaşıklık, bağlama 

ögeleri, eksiltili anlatım, gönderim ve değiştirim olarak tespit edilmiştir. Seviye arttıkça 

periyodik olarak kullanım sıklığı ve doğru kullanım düzeyinde artış görülmekle birlikte, 

genel olarak öğrencilerin yazılı anlatımlarında bağdaşıklık araçlarını kullanım düzeylerinin 

zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Toplam yazılı anlatım çalışmaları içerisinde, gönderim 

ögelerinden ilgi zamirini; eksiltili anlatım ögelerinden eklerin düşürülmesini; değiştirim 

ögelerinin tamamını; bağlayıcılardan ayırt edici, sıralama, açıklama ve varsayım bildiren 

ögeleri, her seviyede, hiç veya neredeyse hiç kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar 

Kelimeler: metinsellik ölçütleri, metin, yazılı anlatım, bağdaşıklık,yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi.  
 

In this study, the usage level of cohesion instruments in written expressions of Egyptian 

students who learned Turkish as a foreign language has been evaluated. The aim of the 

research is to determine the usage level of cohesion instruments of the students who are 

studying in Egypt and to offer solutions in this regard. Cohesion as a concept that has been 

studied in the world since 1976 and in Turkey since 1987 has been a topic of research in 

teaching Turkish as a foreign language in recent years. This study was conducted in Egypt, 

which is a country where the teaching of Turkish as a foreign language is highly demanded, 

in Yunus Emre Enstitüsü Kahire Turkish Culture Center (Abbreviated as YETKM) with 100 

students at levels A2, B1, B2 and C1 among the approximately 500 students forming the 

universe in the 2014-2015 academic year. It is the first study to deal with the instruments of 

cohesion in written expressions of Egyptian learners learning Turkish. This study includes 

evaluating the written expression aris done by selecting one of 10 different subjects prepared 

by taking expert opinions according to the level of the usage of cohesion instruments. This 

evaluation was made with the "Cohesion Rating Scale". The results of the study were 

analyzed by SPSS 21.0 (Statistic Package for Social Science). The study using descriptive, 

relational screening model is both qualitative and quantitative, applied field study in terms of 

evaluating data. As a result of the study; The usage frequency of cohesion elements has been 
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identified as lexical cohesion, connection elements, elliptical expression, reference and 

substitution from high to low. As the level increased, the increase in the frequency of use and 

in the level of correct use was observed periodically, but no significant difference was found. 

In general, it has become clear that the usage level of cohesion instruments in written 

expressions of students is weak. Within the total written expression studies, it has been 

concluded that the learners used relative pronoun from reference elements; reducing particles 

from elliptical expression elements; all substitution elements; elements stating distinction, 

sequencing, explanation and assumption from connectors in every level, never or almost 

never. Keywords: Textuality criteria, text, written expression, cohesion, teaching Turkish as a 

foreign language. 
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Yabancı dil öğretiminde yazma en önemli becerilerden biridir. Çünkü bireyin dile ne kadar 

hâkim olduğu ancak konuşma ve yazma becerileri alanlarındaki başarısıyla ölçülebilir. 

Ayrıca yazabilmek için öğrencinin okuduğunu, duyduğunu anlayabilmesi, dilbilgisi 

kurallarını kullanabilmesi ve kendini ifade edebilecek kelime hazinesine sahip olması 

gerekmektedir. Yazma, ikinci bir dilde yeterlilik elde edilmesinde, o dilin etkin bir şekilde 

kullanılabilmesinde kazanılması zorunlu olan bir beceridir. Yazma becerilerinin 

geliştirilmesinde ders kitaplarında yer alan etkinliklerin niteliği oldukça önemlidir. Çünkü 

yazma becerisi farklı bilişsel süreçleri içinde barındırması bakımından zor bir beceri alanıdır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler için hedef dille ilgili kurallara hâkim olunması gerekli 

olduğundan yazmanın zorluk derecesi artmaktadır. Bu durumda ders kitaplarında yer alan 

etkinliklerin düzeylere uygun olması, öğrencilerin motivasyonunu, yazma tutumunu 

arttıracak farklı etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, iki 

farklı dilin öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarında, yazma becerilerine yönelik geliştirilen 

etkinliklerin niteliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak "Schritte International" ve "Gazi TÖMER 

Yabancılar İçin Türkçe" ders kitaplarındaki yazma becerisine ayrılan yer ve kullanılan farklı 

yazma teknikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kitaplarda dört temel beceri içinde 

yazma becerisine ne kadar ağırlık verildiği, ne tür yazma teknikleri bulunduğu ve yazma 

etkinliklerinin hangi yazma düzeyinde (kelime düzeyi, cümle düzeyi, paragraf düzeyi ve 

metin düzey) sunulduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada kullanılan ders kitaplarının 

seçiminde ölçüt örneklem kullanılmıştır. Ders kitaplarının yabancı uyruklu öğrenciler için 

hazırlanmış olması, güncel olması ve temel düzey olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80GdJupaEv955YwRnkOtKPonICH_qDD-_sqdBfqlGOFup


 347 

doğrultuda, Schritte International 1-2-3-4 ve Yabancılara Türkçe Öğretim Seti A1- A2 ders 

kitaplarındaki tüm yazma etkinlikleri incelenmiştir. Çalışmanın verileri Schritte International 

1, 2, 3, 4 ve Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe A1, A2 adlı ders kitaplarındaki yazma 

etkinlikleri taranarak toplanmıştır. Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları'nda 

beceri alanları "Anlama, Konuşma, Yazma ve Dinleme" şeklinde kategorize edilmiş halde 

kitapta yer almaktadır. Ancak Schritte International Ders Kitapları'nda böyle bir sınıflandırma 

bulunmadığı için bu hususta uzman görüşü alınarak beceri alanları tarafımızca kategorize 

edilmiştir. Doküman analizi ile elde edilen veriler sonucunda "Gazi TÖMER'in Yabancılar 

için Türkçe Öğretimi" ve "Schritte International" adlı ders kitaplarında farklı beceri alanlarına 

ağırlık verildiği ve bu durumun kullanılan yazma tekniklerinin miktarına ve çeşitliliğine etki 

ettiği tespit edilmiştir. Schritte International ders kitaplarında konuşma ve dinleme becerileri 

ön plandayken Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarında okuma, yazma ve 

konuşma becerileriyle ilgili etkinlikler birbirlerine denk olacak şekilde dağıtıldığı ve dinleme 

becerisi en az önem verilen beceri alanı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İkinci Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi, Yazma Teknikleri, Doküman Analizi.  
 

In teaching a foreign language, writing is one of the most important skills. Because, how 

much an individual has the command of a language can only be measured with his/her 

success in speaking and writing skills. Besides, a student must understand what to read and 

listen, know the grammar rules and has vocabulary knowledge to express himself/ herself in 

order to be able to write. The writing skill that contains also the language skills except 

reading constitutes the basic of our study. The nature of the activities in the textbook is quite 

important in the development of writing skills. Because of the ability of writing is a difficult 

skill area in terms of hosting (requiring) different cognitive processes. Especially for the 

foreign national students, degree of difficulty of the writing increases for the reason of that it 

is required to control rules of the targeted language. In that case, it is essential of that the 

activities in the textbooks suits (matches) the level of required, also needs to be given the 

different activities (in the textbooks) that will improve the attitude of writing and the 

motivation of the students. Therefore, in this research it is aimed to reveal the nature of the 

activities developed for skills of writing in the textbooks which are prepared for teaching in 

two different languages. In this study, by using the document analysis from the qualitative 

research methods, it is tried to determine competencies of writing techniques in "Schritte 

International" and "Gazi TÖMER Turkish for Foreigners" text books. For this purpose, it is 

set forth how much weight is given to writing ability among four basic skills, what kind of 

writing techniques exist and in which writing level the writing activities are presented (word 

level, sentence level, paragraph level and text level). The Turkish Teaching Set for Foreigners 

by Gazi TÖMER and Schritte International German Set constitute the universe of the 

research. In the research, all the writing activities in Schritte International 1-2-3-4 and 

Turkish Teaching to Foreigners Set A1-A2 are used as a sample. The data of the study were 

collected by scanning the writing activities in Schritte International 1, 2, 3, 4 and Turkish for 

Foreigners A1 and A2 by Gazi TÖMER. The skill areas in Turkish for Foreigners textbook 

by Gazi TÖMER are categorized as "Understanding, Speaking, Writing and Listening". 

However, as there is not such a categorization in Schritte International textbooks, the skill 

areas were categorized by us by taking the opinions of specialists on this matter. As a result 

of the document analysis and obtained data, it has been determined that different skill areas 

are given weight in the textbooks of Turkish Teaching for Foreigners by Gazi TÖMER and 

Schritte International and this affects the quantity and diversity of the writing techniques used 

. While the speaking and listening skills are prioritized in the Schritte International textbooks, 

activities related to reading, writing and speaking skills are distributed equally in the 

textbooks of Gazi TÖMER Turkish for Foreigners and listening skill is placed lesser than 
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others. Keywords: Turkish Teaching as a Second Language, Writing, Document Analysis, 

Writing Activity 
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?Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Seri Kitabın 

Sözcük Öğretimi Açısından Karşılaştırılması? adlı tez çalışmasında, Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretilmesinde hazırlanacak dil öğretim kitaplarına bir katkı sağlayabilmek amacı ile 

sözcük öğretiminin nasıl ele alınabileceği incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme için 

karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Karşılaştırma için seçilen kitaplar Gazi Tömer 

Yabancılar İçin Türkçe ve New English File serileridir. Bu seriler sözcük öğretimi açısından 

karşılaştırılırken, söz konusu seriler sahip oldukları görsel ve işitsel kaynaklar, Avrupa Dil 

Portfolyosuna uygunluk, sözcük öğretiminin ele alınışı olmak üzere üç ana başlık altında ele 

alınmıştır. 
Çalışmanın sonunda her iki seride yer alan sözcük çalışma biçimleri tablo haline getirilmiştir. 

Bu tablo incelendiğinde New English File serisinin Gazi Tömer Yabancılar İçin Türkçe 

serisine göre sözcük çalışmalarının daha çok çeşitli olduğu gözlenmektedir. New English File 

serisinde dil bilgisi ve sözcük öğretimi arasında belli bir denge söz konusu iken Gazi Tömer 

Yabancılar İçin Türkçe serisinde bu dengenin dil bilgisi lehine bozulduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca yabancı dil öğretim kitapları hazırlanırken, öğrenci kitabı ve alıştırma kitabının yanı 

sıra öğretmen kitabının da olmasının önemi üzerinde durulmuştur. Aynı şekilde internet 

ortamının imkanlarından faydalanmanın gerekliliği de belirtilmiştir. Yabancı dil öğretimine 

yönelik olarak hazırlanacak kitaplarda otantik materyal kullanımı, strateji eğitimine yer 

verilmesinin önemi de çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sözcük öğretimi, Gazi Tömer 

Yabancılar İçin Türkçe, New English File.  
 

In the thesis which is entitled as ?The Comparison of two Coursebooks on Teaching Turkish 

and English as Foreign Languages on the Basis of Vocabulary Instruction ?, it has been 

attempted to look into how vocabulary teaching should be in order to help contribute future 

coursebooks for teaching Turkish as a foreign language. The method of comparision is used 

for the research. The coursebooks that are chosen for the study are Gazi Tömer Yabancılar 

İçin Türkçe and New English File. The comparision in terms of vocabulary teaching is 

carried out under three headings: Visual and audial materials, the compatibility to the 

Common European Framework and how vocabulary teaching is carried out. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXhE1n3-5Xm7P--Yw-6GxHanKibZ6HbFOVM2-O_t5ijRo
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At the end of the study the types of vocabulary exercises in the coursebooks are shown in a 

table. The table shows that New English File has more variety in terms of vocabulary 

teaching exercises compared to Gazi Tömer Yabancılar İçin Türkçe. While there is a certain 

balance between the teaching of grammar and vocabulary in New English File, in Gazi 

Tömer Yabancılar İçin Türkçe the emphasis is on teaching grammar. In the study the 

importance of having a teacher?s book as well as student?s book and workbook in 

coursebook preparation is emphasized. Making use of internet is also stressed. In the 

preparation of coursebooks for foreign language teaching the importance of using authentic 

materials, strategy training are among the findings of the study. 

Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, teaching vocabulary, Gazi Tömer 

Yabancılar İçin Türkçe, New English File. 
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Yeni Türk Edebiyatı metinlerinin A1-A2 düzeyine 
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Danışman: PROF. DR. DURALİ YILMAZ 
Yer Bilgisi: İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler 
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Dizin:Edebiyat = Literature ; Edebiyat uyarlamaları = Literary 

adaptations ; Roman = Novel ; Türk edebiyatı = Turkish 

literature ; Uyarlamalar = Adaptations ; Yeni Türk edebiyatı = 

New Turkish literature ; Çalıkuşu = Çalıkuşu  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2013 
519 s.  

 

Türkiye?ye son yıllarda çok sayıda yabancı öğrenci gelmektedir. Özellikle 1991 sonrası 

Sovyetler Birliği?nin dağılması ve yıkılmasının ardından, kurulan müstakil Türkî devletler ile 

Türkiye?nin siyasal ve finanssal işbirlikleri sonucunda bu rakam daha da 

artmıştır.Yabancılara Türkçe öğretiminde birçok yayın mevcuttur. Bu bağlamda eksik olan, 

Türk edebiyatı metinlerinin yabancılar için Türkçe alanına uyarlanması eksikliğidir. Bu 

çalışmamız böyle bir eksikliği gidermek amacındadır.Çalıkuşu?nun Rusya ve Orta Asya?da 

büyük ilgi görmesi, Çalıkuşu romanını tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biridir.Yrd. 

Dr. Mustafa Çetin?in ?Turkofoni Türkçe Öğren? setinin I. ve II. kitaplarını referans alarak, 

Çalıkuşu romanını A1 ve A2 düzeyine uyarladık.Tez çalışmasının sonuna A1 ve A2 Türkçe-

Türkçe sözlük ekledik. Bu sözlüğün hem romanın okunmasını kolaylaştıracağını hem de 

önemli bir ders materyali olacağını düşündük. Bütün bunların sonucunda, Çalıkuşu gibi Türk 

edebiyatının önemli bir eserini yabancılar için Türkçe alanına kazandırmış olduk. Anahtar 

Sözcükler: Yabancılar İçin Türkçe, A1 ve A2 Düzeyi, Çalıkuşu, A1-A2 Türkçe-Türkçe 

Sözlük  
 

Lately, many foreign studens started to come Türkiye. Especially after 1991, those numbers 

grew up after political and financial collaboration between Türkiye and independent Turkic 

countries whiche stablished after U.S.S.R. fell apart and collapsed.There are many 

publications for teaching Turkish to foreigners. The deficiency in those publications is 

adjustment of literary texts to Turkish for foreigners domain. The main purpose of this thesis 

is to cover that deficiency.One of the most important reasons of our choice on Çalıkuşu novel 

is the novel?s popularity in Russia and Central Asia.We applied the references of Asst. Prof. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52kdzljXWCF2bmPxOeoXLfQPvyNsWnDi31hwzLMM8zCnc
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Dr. Mustafa Çetin?s first and second books of ?Turkofoni Türkçe Öğren? set and adjusted 

The Çalıkuşu novel to A1 and A2 level under the supervision of those references which we 

too kup. There is a Turkish-Turkish dictionary added in the end of thesis. We thought it will 

make the reading process much easier and it would be a important course material.In 

conclusion, we brought in an important creation of Turkish literature like Çalıkuşu to the 

domain of Turkish for foreigners. Keywords: Turkish For Foreigners, A1 and A2 Level, 

Çalıkuşu, Turkish-Turkish Dictionary 
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Türkçe ve Kırgızca dil yapılarının dil öğretimi amaçlı 
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analiz = Comparative analysis ; Karşılaştırmalı dilbilgisi = 
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Öğretim = Teaching  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
233 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AjrftdnQECjX7wmTeYo5mQv2rXgXRGwQ-x-zKD7KnAXp
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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 

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 
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languages like Turkish and Kyrgyz. It could considerably help trainers and learners at the 

same time. 

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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Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde ek fiil ile ilgili çeşitli makaleler ve 

bilimsel çalışmalar ışığında Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretimi ve Özbek 

Türklerine Türkiye Türkçesi öğretimi yansıtılmaya çalışıldı. Son olarak da Ankara 

Üniversitesi'nin (TÖMER) yabancılar için Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni Hitit Ders 

Kitaplarında yer alan ek fiilin birleşik ve katmerli zamanın çekimleri konusuyla ilişkin 

alıştırmalar incelenip değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi, Özbek 

Türkçesi, Ek Fiil, Karşılaştırma  
 

The first ofall in this study we tried to express to teaching Turkish language as a foreign 

languge and teaching Turkish language to the Uzbek Turkish; the formation of 

complementary verbs the light of different articles and scientific work by placing an 

emphasis on Turkish and Uzbek language.. Finally, had tried to investigate and evaluate the 

compund tenses of complementary verbs in "Yeni Hitit" course book (TOMER) wich is used 

to teach Turkish language as a foreign langugae at Ankara University. Key words: Turkish 

Language, Uzbek Language, Complementary Verb, Comparison 
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Türkçe'nin anadili ve yabancı dil 
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SONUÇ Bu bölümde, araşıtırma özetlenmekte, Türkçe öğretimiyle ilgili sorunlar 

belirtilmekteve sorunların çözümü için önerilerde bulunulmaktadır. A. ÖZET Bu 

araştırmanın konusu, "Türkçe'nin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi" dir. Konu,"Giriş" 

ve "Sonuç" dışında, dokuz ana bölümde incelenmektedir. "Bu araştırmanın temel amacı, yurt 

içindeki ve yurtdışındaki öğretim kurumlarında, Türkçe'nin anadili ve yabancı dil olarak 

öğretiminin nasıl yapıldığını ortaya koymak, sorunlarını belirlemek ve çcözümler 

önermektir." Birinci bölümde, dil öğretimi, anadili ve öğretimiyle, yabancı dil ve öğretimi ele 

alınmaktadır. ikinci bölümde, Türk Milli Eğitimi'nin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri ve 

genel yapısı tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde, okul öncesi eğitimi; okul öncesi dönemde 

çocuğun anadili gelişimi; okul öncesi eğitimi kurumlan, amaçlan ve ilkeleri; öğretim konulan; 

öğretim yöntemleri ve teknikleri; öğretim araçtan ve gereçleri; anadili etkinliklerine ayrılan 

süre; öğretmenlerin durumuyla; öğrencilerin anadili becerilerinin ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi hakkında bilgi vermektedir. Dördüncü bölümde, ilköğretim; ilköğretim 

çağındaki çocukların anadili gelişimi; ilköğretim kurumlan; amaçlan ve ilkeleri; Türce 

öğretiminin genel amaçlan ve temel ilkeleri; anadili becerilerinin öğretimi; öğretim 

yöntemleri ve teknikleri; öğretim araçlan ve gereçleri; Türkçe öğretimine ayrılan süre; 

öğretmenlerin durumuyla; öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

ele alınmaktadır. Beşinci bölümde, ortaöğretim; ortaöğretim çağındaki gençlerin anadili 

gelişimi; ortaöğretim kurumlan ve amaçlan; ortaöğretim kurumlarındaki Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretim Programlan; Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin genel amaçlan, temel 

ilkeleri ve çalışma alanlan; dil ve edebiyat öğretim yöntemleri ve teknikleri; öğretim araçlan 

ve gereçleri; Türk Dili ve Edebiyatı'na ayrılan süre; öğretmenlerin durumuyla; öğrencilerin 

bilgi ve becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi incelenmektedir. Altıncı bölümde, 

yükseköğretim, yükseköğretim kurumlan, yükseköğretimin amaçlan ve ilkeleri; lisans, 

lisansüstü düzeyde ve diğer yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretimiyle; 

öğretim elemanlarının durumu ele alınmaktadır. 
709 Yedinci bölümde, yurtdışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminin amaçlan ve 

ilkeleri; Türkçe Öğretim Programı, öğretim yöntemleri ve teknikleri, öğretim araçlan ve 

gereçleri, Türkçe öğretimine ayrılan süre, öğretmenlerin durumu, öğrencilerin Türkçe bilgi ve 

becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle, yurda dönen Türk çocuklarına Türkçe 

öğretimi incelenmektedir. Sekizinci bölümde, ortak Türkçe, ortak Türkçe'nin sağlayacağı 

yararlar, ortak Türkçe oluşturulması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. 

Dokuzuncu bölümde, yabancı dil öğretiminin amacı ve ilkeleri, yabancı dil öğretim teorileri, 

yabancı dil öğretiminde etkenler, anadili ve yabancı dil öğretiminin ortak ve farklı özellikleri, 
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yabancı dil yanlışları, yabancı dil öğretim programlan, yabancı dil becerilerinin öğretimi, 

yabancı dil öğretim yöntemleri ve teknikleri,yaabancı dil öğretim araçlan ve gereçleri, 

yabancı dil bilgi ve becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; Türkçe'nin yabancı dil 

olarak öğretimi, Türkçe'yi öğrenmek isteyen yabancılar, Türkçe'nin yabancı dil olarak 

öğretimin yapan kurumlar, TÖMER'de Türkçe öğretimi, Türkçe'nin yabancı dil olarak 

öğretiminde etkenler, yabancıların yaptığı Türkçe yanlışlan; Yurtdışında Türkçe'nin yabancı 

dil olarak öğretimi, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminin yapıldığı ülkeler ve öğretim 

programlan incelenmektedir. "Türkçe'nin anadili olarak öğretiminin temel sorunu, bireylerde 

anadili bilincinin yeterince oluşturulamamasıdır." "Bireylerde anadili bilincinin 

yaratılabilmesi için, okul öncesi eğitiminden yükseköğretime kadarki öğretim kurumlarında, 

TUrkçe öğretimi doğru ve tam yapılmalıdır." Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminin temel 

sorunu, "Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimine gereken önem "in verilmesidir. Türkçe'nin 

yabancı dil olarak öğretimyle ilgili sorunların çözümlenebilmesi için, "Türkçe'nin yabancı dil 

olarak öğretimine gereken önem verilmelidir." B. SORUNLAR ve ÖNERİLER Bu araştırma 

sonucunda, "Türkçe'nin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi"yle ilgili bazı sorunlar 

belirlenmiş ve bu sorunların çözümü için, önerilerde bulunulmuştur. 
710 1. Sorunlar Türkçe öğretiminin sorunları, Türkçe'nin anadili ve yabancı dil olarak 

öğretimiyle ilgili olmak üzere, iki ana grupta incelenebilir. A. Türkçe'nin Anadili Olarak 

Öğretimiyle İlgili Sorunlar Türkçe'nin anadili olarak öğretiminin temel sorunu, bireylerde 

anadili bilincinin, yeterince oluşturulamamasıdır. Bireylerde yeterince anadili bilinci 

yaratılmamasının nedeni de, okul öncesi eğitiminden yükseköğretime kadar ki öğretim 

kurumlarında, Türkçe öğretiminin yanlış veya eksik yapılmasıdır. 1) Genel Sorunlar a. 

Türkçe'nin bütün söz varlığını içeren bir Türkçe Sözlük, toplumun bütün kesimlerince kabul 

edilen bir Yazım Kılavuzu, Söyleyiş Kılavuzu ve Etimoloji Sözlüğü yoktur. b. Türkçe'ye Batı 

dillerinden yoğun bir biçimnde giren yabancı kelimelere Trürkçe karşılıklar 

bulunmamaktadır. c. Millî Eğitim Bakanlığı'nda, okulöncesi eğrimden ortaöğretime kadarki 

eğitim kurumlarında anadili olarak Türkçe öğretimini planlayan, araştırma ve inceleme yapan 

bağımsız bir birim yoktur. ç. Öğrencilerin ilköğretimden başlayarak, çeşitli okulların 

(Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Özel Okullar, Üniversiteler) giriş sınavlarına test yöntemiyle 

hazırlanması, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. d. Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Özel Okullarla, bazı üniversitelerde 

eğitimin yabancı dille yapılması, öğrencilerin anadili gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yabancı dille eğitim, dil ve kültür bağımsızlığımızı tehdit etmeye başlamıştır. 

e. Özellikle özel radyo ve televizyonlardaki Türkçe'nin yanlış kullanılması, Türkçe'nin 

gelişimini ve toplumun dilini olumsuz yönde etkilemektedir. 2) Okul Öncesi Eğitiminde 

Anadili Öğretiminin Sorunları a. Okul öncesi Eğitimi Kurumlan, ülke düzeyinde 

yaygmlaştınlamaması ve anne-b ab alarm gerekli ilgiyi göstermemeleri nedeniyle, amaçlarını 

tam olarak gerçekleştirememektedir. 
b. Okulöncesi Eğitimi Kurumları'nda uygulanan öğretim programlan, içerik yönünden 

yetersizdir. c. Çağdaş anadili öğre tim yöntemleri ve tekniklerinden yeterince 

yararlanılmamaktadır. ç. Öğretim araçları ve gereçleri, gerek nicelik gerekse nitelik 

bakımından yetersizdir. d. Anadili etkinliklerine ayrılan süre çok azdır. e. Çeşitli 

kaynaklardan, değişik amaçlarla yetiştirilmiş öğretmenler^ okulöncesi eğitiminde görev 

almasından dolayı, öğretimde birlik sağlanamamaktadır. 3) İlköğretimde Türkçe Öğretiminin 

Sorunları l a. Öğrenciler, bireysel çalışmaya çok az yönlendirilebilmektedir. b. Öğrencilerin 

kelime bilgileri yeterince geliştirilememektedir. c. Öğrencilerde sözlü anlatım yetersizlikleri 

görülmektedir, ç. Öğrencilerde yazılı anlatım yetersizlikleri görülmektedir. d. Türkçe Sözlük, 

Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu'ndan yeterince yararlanılmamakta; 

hatta bazı veliler bunları gereksiz görerek çocuğuna satın almaktan kaçınmaktadır. e. 

Öğrencilere yeterince okuma alışkanlığı kazandınlmamaktadır. f. İlköğretim çağındaki 
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çocuklarla ilgi edebi eserler, gerek nicelik gerekse nitelik bakımından yetersizdir. g. Ders 

kitapları, çağdaş bir anlayışla hazırlanmamaktadır. ğ. İlköğretimin ikinci kademesinde 

(ortaokul), Türkçe, Dilbilgisi ve Kompozisyon çalışmalarının bir bütün olarak yapılması, 

özellikle kompozisyon çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü, birçok öğretmen, 

kompozisyon çalışmalarına yeterli zamanı ayırmamaktadır. 4) Ortaöğretimde Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğreitminin Sorunları a. Öğrenciler, bireysel çalışmaya yeterince 

yönlendirilmemektedir. 
712 b. öğrencilerde kelime bilgisi yetersizliği görülmektedir. c. Öğrenciler, sözlü ve yazılı 

anlatım bakımından yetersizdir. ç. Türkçe Sözlük, Osmanlıca Sözlük, Deyimler Sözlüğü, 

Atasözleri Sözlüğü ve Terim Sözlüklerinden yeterince yararlanılmamaktadır. d. Öğrencilere 

yeterince okuma alışkanlıkları kazandınlamamaktadır. e. Ders kitapları, çağdaş bir anlayışla 

hazırlanmamaktadır. f. Ortak Türk Dili ve Edebiyatı dersine ayrılan süredir. g. Ortak Türk 

Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı'nda, Atatürk'ün edebiyat ve dille ilgili görüşlerine yer 

verilmemektedir. ğ. Ortak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı'nda, "Türkiye Dışındaki 

Çağdaş Türk Edebiyatları" bölümünde, Avrupa'da oluşturulan Türk Edebiyatı'na yer 

verilmemektedir. h. Seçmeli dersler, sayıca yetersizdir. 5) Yükseköğretimde Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretiminin Sorunları a. İlköğretim ve ortaaöğretimde yeterli anadili öğretiminin 

yapılamamasından dolayı, yükseköğretim ö ğr cincilerinde de anlama( dinleme, okuma) ve 

anlatım (konuşma,yazma) yetersizlikleri görülmektedir. Bu yetersizlikleri gidermek için de 

bütün yükseköğretim kurumlarında zorunlu olarak "Türk Dili" dersi okutulmaktadır. b. Yeni 

açılan üniversitelerde, birçok alanda olduğu gibi, Türk Dili ve Edebiyatı alanında da nicelik 

ve nitelik bakımından öğretim elemanı yetersizliği vardır. c. Bazı fakülteler, geleneksel 

yapılarını sürdürerek, bilimsel gelişmelere (dilbilim, göstergebilim vb.) kapalı kalmaktadır. ç. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni alımlarında, Eğitim Fakültesi 

çıkışlılara öncelik tanımakta; Edebiyat Fakültesi çıkışlılara ikinci derecede görev 

vermektedir. d. Yükseköğretim kurumlarında, yurtdışındaki Türklere Türkçe, dış Türklere 

Türkiye Türkçesi ve yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenleri yetiştiren bölümler 

bulunmamaktadır. 
713 e. Zorunlu Türk Dili Çerçeve Programı, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değil, akademik 

bir anlayışla hazırlanmıştır. f. Türk Dili Çerçeve Programı'nda belirtilen konular, 

ilköğretimdeki dilbilgisi ve ortaöğretimdeki kompozisyon konularının bir tekrarı 

biçimindedir. g. Konular, öğrencilerin ilgisini çekmemekte ve öğretim, ezberci bir yöntemle 

yapılmaktadır. ğ. Türk Dili Öğretimi, öğreincilere okuma alışkanlığı kazandıracak biçimde 

yapılmamaktadır. h. Türk Dili Öğretimine ayrılan haftada bir derslik süre yetersizdir. ı. Türk 

Dili Öğretimi, eğitim ve öğretim deneyimi hiç olmayan veya çok az olan okutmanlar 

tarafından yapılmaktadır. 6) Yurtdışındaki ve Yurda Dönen Türk Çocuklarına Türkçe 

Öğretiminin Sorunları a. Türkiye MilK Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışındaki Türk çocuklarının 

eğitimindeki temel amacı, çocukların bulundukları ülkenin eğitim sistemlerine uyumlarını 

sağlamaktır. b. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışındaki çocukların eğitimi için Türkçe 

eğitim yapan hiçbir okul açmamaktadır. Fakat, diğer ülkeler kendi çocuklarının eğitimi için 

okullar açmaktadır. c. Yurtdışındaki Türkçe dersleri seçmelidir. Dersler, normal öğretim 

dışında (akşamlan, hafta sonlan) yapılmakta ve Türkçe dersinden alınan not sınıf geçmeyi 

etkilememektedir. Bundan dolayı, Türk çocuklarının büyük çoğunluğu, Türkçe dersini 

seçmemektedir. ç. Her ülkede hatta eyalette değişik Türkçe Öğretim Programlan 

uygulanmaktadır. Bu durum, Türkçe öğretimindeki birliği bozmaktadır. d. Yurtdışındaki 

Türk çocukları, hem anadilini hem de bulunduğu ülkenin dilini birlikte öğrenmek zorunda 

olduğu halde, Türkçe'yi anadili öğretim yöntemleriyle, bulunduğu ülkenin dilini de yabancı 

dil öğretim yöntemleriyle ayn ayn öğrenmektedir. Bu yöntem, çocuğun her iki dili de tam 

olarak öğrenmesini sağlayamamaktadır. e. Yurtdışındaki her ülkede, hatta her eyalette değişik 

Türkçe dersi kitaplan kullanılmaktadır. Ders kitaplan, belirli bir denetimden 
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geçirilmediğinden bilgi yanlışları ve eksiklikleri, yazım yanlışlıklan çok görülmektedir. Ders 

kitaplan; görsel ve işitsel 
l Lt araç ve gereçlerle desteklenmemektedir. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği 

Türkçe kitapları ve yardımcı kitaplar, sağlıklı bir biçimde dadğıtılamadığından öğrencilere 

ulaşamamaktadır. f. Seçmeli olan Türkçe derslerinin haftalık ders saati, okullara göre iki-altı 

saat arasında değişmektedir. Bu süre, çok yetersizdir. g. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, 

yurtdışına yeterli sayıda ve nitelikte Tu Tkçe öğretmeni göndermemektedir. Gönderilen 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu, gittiği ülkenin dilini ve kültürünü yeterince bilmemektedir. 

Öğretmen açığı, yerel yönetimlerce karşılanmaya çalışılmaktadır. Böylece, asıl mesleği 

öğretmenlik olmayanlar veya aşın siyasi görüşte olanlar, Türkçe öğretmeni olarak 

görevlendirilmek zorunda kalınmaktadır. Türkiye'den gönderilen veya yerel yönetimlerce 

görevlendirilen öğretmenler, yeterince denetlenmemekte ve böylece eğitimin kalitesi 

hakkında sağlıklı bilgiler elde edilememektedir. 7) Türk Dünyası'nda Ortak Türkçe 

Öğretiminin Sorunları a. Türk Dünyası'nda, yazı birliğinin temeli olan ortak bir alfabe yoktur. 

b. Türk şive ve lehçelerini öğreten araç ve gereçler çok azdır, olanlar da nitelik bakımından 

çok yetersizdir. c. Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetleri'nde, Türk şive ve lehçelerini öğreten 

okullar ve kurslar olmasına rağmen, nicelik ve nitelik bakımından çok yetersizdir. ç. Türk 

Dünyası Edebiyatı'ndan Türkiye Türkçesi'ne veya Türk şive ve lehçelerine aktarmalar 

yapılmakla birlikte yetersizdir. d. Bütün Türk şive ve lehçelerindeki söz varlığını içeren bir 

Türkçe Sözlük, bütün Türk Dünyası'nda kabul edilen bir Yazım Kılavuzu ve Terim 

Sözlükleri yoktur. e. Türk DÜnyası'ndaki iletişimi gerçekleştiren basılı, görsel ve işitsel 

araçlar çok yetersizdir. f. Türk Cumhuriyetleri arasında, öğrenci,.ğretmen ve bilimadamı 

değişimi yapılmakla birlikte, sayısı ve verilen eğitim kalitesi bakımından yetersizdir. g. Türk 

Cumhuriyetleri'nden gelen öğrenciler, normal eğitimlerine başlamadan önce, Ankara 

Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) veya TÖMER yöntemiyle, eğitim 

görecekleri okullarda bir öğretim yılı Türkiye Türkçesi öğretimi görmektedir. TÖMER'in 

yabancılara Türkiye Türkçesi öğretmek amacıyla hazırladığı öğretim programı, çeşitli Türk 

şive ve lehçelerini bilenlere, yani anadili Türkçe olanlara uygulanmaktadır. 
715 b. Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Sorunlar 1) Genel Sorunlar a. 

Türkçe'nin yabancı dil olarak öğrtimine gereken önem verilmemektedir. b. Türkçe'nin 

yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çağdaş yöntemler ve teknikler geliştirilin emektedir. c. 

Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili araçlar ve gereçler nicelik ve nitelik 

bakımından çok yetersizdir. ç. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimini yapan kurumlar 

arasında işbirliğini sağlayan bir örgütlenme yoktur. 2) TÖMER'deki Türkçe Öğretiminin 

Sorunları a. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yurtdışında açılan TÖMER şubelerinin 

sayısı yetersizdir. b. Dil öğretimi devamlılık gerektrdiğinden, günlük üç saatlik öğretim 

yetersiz gelmektedir. c. TÖMER'deki okutmanların büyük çoğunluğu, eğitim ve öğretim 

deneyimi olmayan fakülte mezunlarıdır. Yine okutmanların büyük çoğunluğu, Türkçe 

öğrettiği öğrencinin dilini ve kültürünü yeterince bilmemektedir.. 2. Öneriler Türkçe 

öğretimiyle ilgili sorunların çözümü için ileri sürülen öneriler, iki ana grupta toplanabilir. q.. 

Türkçe'nin Anadili Olarak Öğretimiyle İlgili Öneriler Türkçe'nin anadili olarak öğretimiyle 

ilgili sorunların çözümlenebilmesi için, öncelikle bireylerde anadili bilinci oluşturulmalıdır. 

Bireylerde anadili bilincinin yaratılabilmesi için, okuöncesi eğitiminden yükseköğretime 

kadarki öğretim kurumlarında, Türkçe öğretimi doğru ve tam yapılmalıdır. 
716 1) Genel Sorunlarla İlgili Öneriler a. Türkçe'nin bütün söz varlığını içeren bir Türkçe 

sözlük, tpolumun bütün kesimlerince kabul edilen bir Yazım Kılavuzu, Söyleyiş Kılavuzu ve 

Etimoloji Sözlüğü hazırlanmalıdır. b. "Yabancı", "Uydurma" kelime gibi gereksiz 

tartışmalara son verilerek, Türkçe'ye Batı dillerinden yoğun bir biçimde giren yabancı 

kelimelerle Türkçe karşılıklar bulunmalıdır. Yeni Türk Dil Kurumu'nun yabancı. kelimelere 

Türkçe karşılıklar bulmak amacıyla bir komisyon oluşturması, olumlu bir gelişme olarak 
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kabul edilmelidir. c. Millî Eğitim Bakanlığı'nda, okulöncesi eğitimden ortaöğretime kadarki 

eğitim kurumlarında anadili olarak Türkçe öğretimini planlayan, araştırma ve inceleme yapan 

"Anadili Eğitimi ve Öğretimi Genel Müdürlüğü "yle, "Anadili Eğitimini ve Öğretimini 

Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmalıdır. Yapılan araştırma ve incelemeler, "Anadili 

Öğretimi Dergisi"yle, anadili öğretmenlerine ulaştırılmalıdır. Yıllık, dönem ve günlük 

plânlar, Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları, kitap yazarları, üniversitelerdeki öğretim 

elemanları ve öğretmenlerin katılımıyla hazırlanarak, anadili öğretmenlerinin hizmetine 

sunulmalıdır. ç. Öğrencilerin çeşitli okulların (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Özel Okullar, 

Üniversiteler) test yöntemiyle hazırlanmaları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilediğinden; söz konusu okullara giriş, test 

sınavıyla değil, normal eğitimlerindeki başarıya göre yapılmalıdır. d. Dil ve kültür 

bağımsızlığımızı tehdit etmeye başlayan ve yalnız "sömürge" ülkelerde görülen yabancı dille 

eğitimden vazgeçilmelidir. Hiçbir dış zorlama almadan, anadı d' yerine yabancı dille eğitim 

yapılması, bizi "gönüllü sömürge" durumuna düşürmektedir. e. Özellikle özel radyo ve 

televizyonlardaki yanlış Türkçe kullanımı, yasal düzenlemelerle önlenmelidir. 2) Okulöncesi 

Eğitiminde Anadili Öğretiminin Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Okulöncesi Eğitim Kurumlan, 

amaçlarını tam olarak gerçekleştirebilmesi için, kırsal bölgelerden, gecekondu semtlerinden 

ve anadili Türkçe olmayanların bulunduğu bölgelerden başlamak üzere, ülke genelinde 

yaygınlaştırılmalıdır. b. Anne-babalar çeşitli yollarla okulöncesi eğitiminin gerekliliği ve 

önemi konusunda bilgilendirilerek, çocuklarını bu kurumlara göndermesi sağlanmalıdır. 
l il c. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında uygulanan öğretim programının içeriği, Milfr Eğitim 

Bakanlığı, üniversitelerin ilgili bölümleri ve anaokulu öğretmenlerinin işbirliği ile sürekli 

geliştirilmelidir. ç. Anadili öğretiminin daha etkin yapılabilmesi için, çağdaş anadili öğretim 

yöntemleri ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. d. Öğretim araçları ve gereçleri, gerek nicelik 

gerekse nitelik bakımından vyeterli düzeye çıkarılmalıdır. Anadili öğretimiyle ilgili, basılı, 

görsel ve işitsel araçlar ve gereçler hazırlanmalıdır. Radyo, televizyon ve video öğretimde 

etkin bir biçimde kullanılmalıdır. e. Anadili etkinliklerine ayrılan süre, arttırılmalıdır. f. 

Öğretimde birliğin sağlanabilmesi için, öğretmenler tek kaynaktan yetiştirilmelidir. 

Öğretmenler, en az lisans düzeyinde bir öğretimden geçirilmelidir. Görev yapan öğretmenler, 

belirli aralıklarla Millî Eğitim Bakanlığıyla üniversitelerin ilgili bölümleri arasında işbirliği 

yapılarak, hizmetiçi eğitime tabi tutulmalıdır. 3) İlköğretimde Türkçe Öğretiminin 

Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Öğrenciler, bireysel çalışmaya yönlendirilmeli; ilköğretimin 

ikinci kademesinde, öğrencinin her dönemde, Türkçe dersinden ödev hazırlaması 

sağlanmalıdır. b. Öğrencilerin kelime bilgilerini geliştirebilmek için, her sınıfta öğrencilere 

kazandırılacak kelime kadrosu belirlenmeli ve mutlaka her öğrenciye bu kelimeler 

öğretilmelidir. c. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirebilmek için, her öğrenciye 

yeteri kadar sözlü anlatım çalışmaları yaptırılmalıdır. ç. Öğrencilerin yazılı anlatım 

becerilerini geliştirebilmek için, her öğrenciye yeteri kadar yazık anlatım çalışmaları 

yaptırılmalıdır. / d. Her öğrencinin mutlaka Türkçe Sözlük, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri 

Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu olmalıdır. e. Öğrencilere yeterince okuma alışkanlığı 

kazandırabilmek için, her sınıfta her öğrencinin okuması zorunlu olduğu kitaplar belirlenmeli 

ve bu kitapları öğrencilerin o kum alan sağlanmalıdır. f. İlköğretim çağındaki çocuklarla ilgili 

edebî eserler, gerek nicelik ve gerekse, nitelik bakımından yeterli düzeye getirilmelidir. 
718 g. Ders kitapları, çağdaş bir anlayışla hazırlanmalıdır. Ders kitaplarının yanında, 

yardımcı ders kitabı, öğretmen kılavuzu da hazırlanmalı ve ders kitaplarındaki metinler, 

görsel ve işitsel araçlar ve gereçlerle desteklenmelidir. ğ. İlköğretimin ikinci kademesinde 

(ortaokul), Türkçe, Dilbigisi ve Kompozisyon çalışmaları birbirinden ayrılmalı; ölçme ve 

değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılmalı; yıl sonunda notlar birleştirilmelidir. 4) Ortaöğretimde 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Öğrenciler, bireysel 

çaflışmaya yönlendirilmeli; her öğrencinin her dönemde Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 
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ödev hazırlaması sağlanmalıdır. b. Öğrencilerin kelime bilgisi yetersizliğini gidermek için, 

her sınıfta öğrencilere kazandırılacak kelime kadrosu belirlenmeli ve mutlaka her öğrenciye 

bu kelimeler öğretilmelidir. c. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirebilmek 

için, her öğrenciye yeteri kadar sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları yaptırılmalıdır. ç. Her 

öğrencinin mutlaka Türkçe Sözlük, Osmanlıca Sözlük, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü 

ve terim Gözlükleri olmalıdır. d. Öğrencilere yeterince okuma alışkanlığı kazandırabilmek 

için, her sınıfta her öğrencinin okuması zorunlu olduğu kitaplar belirlenmeli ve bu kitapları 

öğrencilerin okumaları sağlanmalıdır. e. Ders kitapları, çağdaş bir anlayışla hazırlanmalıdır. 

Ders kitaplarıyla birlikte, yardımcı ders kitabı, öğretmen kılavuzu da hazırlanmalı ve ders 

kitaplarındaki metinler, görsel ve işitsel araçlar ve gereçlerle desteklenmelidir. Edebî 

eserlerden sinemaya uyarlananların filmleri video kasetler halinde okullara gönderilmeli ve 

öğretimde kullanılmalıdır. f. Ortak Türk Dili ve edebiyatı dersi altı dönem zorunlu olmalı ve 

bütün dönemlerdeki haftalık ders saati sayısı altıya çıkarılmalıdır. Bu altı saatten dördü 

"Edebiyat"a, biri "Kompozisyon"a, biri de "Türk Dili"ne ayrılmalıdır. Her dersin ölçme ve 

değerlendirmesi ayrı ayrı yapılmalı ve dönem sonunda birleştirilmelidir. g. Ortak Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretim Programı'nda, Atatürk'ün edebiyat ve dille ilgili görüşlerine de yer 

verilmelidir. 
719 ğ. Ortak Türk Dili ve edebiyatı Öğretim Programı'nda "Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk 

Edebiyatları" bölümünde, Avrupa'da oluşturulan Türk Edebiyatı'na da yer verilmelidir. h. 

Seçmeli derslere, "Osmanlıca", "Türk Alfabeleri", "Dünya Edebiyatı", "Tüyatro" ve "Estetik" 

dersleri de eklenmelidir. 5) Yükseköğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin 

Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. İlköğretim ve ortaöğretimde etkili bir anadili öğretimi 

yapılarak, öğrenciler yükseköğretime anadili sorunları olmadan gelmelidir. Böylece, zorunlu 

"Türk Dili" dersine de gerek kalmayacaktır. b. Yeni açılan üniversitelerde, birçok alanda 

olduğu gibi, Türk Dili ve Edebiyatı alanında da Lisansüstü öğretimle öğretim elemanı 

yetiştirilmelidir. c. Geleneksel yapılarını sürdüren baza fakiltelerde de bilimsel gelişmelere 

(dilbilim, göstergebilim vb.) açık olmalıdır. ç. Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dili ve edebiyatı 

öğretmeni alımlarında, Eğitim Fakültesi çıkışlılarla, Edebiyat Fakültesi çıkışlılara eşit 

şartlarda görev vermelidir. d. Yükseköğretim kurumlarında, yurtdışındaki Türklere Türkçe, 

dış Türklere Türkiye Türkçesi ve yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenleri yetiştiren 

bölümler açılmalıdır. e. Türk Dili Çerçeve Programı, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, öğrenim 

gördükleri alanlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Eğer ortak bir öğretim programı 

uygulanacaksa, anlama ve anlatma, doğruyu ve yanlışı değerlendirme, çeşitli düşünceleri 

tartışma ve yeni düşünceler oluşturma becerisini kazandıracak biçimde olmalıdır. f. Türk Dili 

öğretimi, ilköğretim ve ortaöğretim konularının tekrarı biçiminde olmamalıdır. Türk Dili 

öğretiminde, şu konulara yer verilmelidir; 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından 

seçilmiş, roman, hikaye, şiir, düşünce yazısı örnekleri. 2. Çağdaş Batı Edebiyatından seçilmiş 

metinler 
720 3. Son yıllarda sözü çok edilen romanları okuma, inceleme ve tanıtma 4. Tiyatro, film, 

konser, resim sergisi gibi güncel sanat etkinliklerini tartışma 5. Güzel hikâye ve şiirleri 

okuma ve açıklama 6. Dramatizasyon çalışmaları yapma 7. Konuşma ve yazma becerisini 

geliştirici etkinlikler yapma. 8. Kelime bilgisini geliştirici etkinlikler yapma g. Konular, 

öğrencinin ilgisini çekecek ve ezbercilikten kurtaracak biçimde, tartışma ve seminer 

biçiminde işlenmelidir. ğ. Öğrencilerde okuma alışkanlığı yaratabilmek için, her ayrı yılda 

okunması zorunlu olan kitaplar belirlenmeli ve bu kitaplarla ilgili dönem sonu sınavında 

sorular sorulmalıdır. h. Türk Dili öğretimine ayrılan süre arttırılmalıdır. Birinci yılda, fakülte 

veya yüksekokulun niteliğine göre, iki veya dört saatlik, diğer yıllarda ikişer saatlik süre 

ayrılmalıdır. ı. Eğitim ve öğretim deneyimi olmayan yeni mezunlar Türk Dili okutmanı 

olarak görevlendirilmemelidir. En az üç-beş yıl ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik 

yapmış, yüksek lisans ve doktara öğrenimi görmüş olanlara görev verilmelidir. Türk Dili 
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okutmanlarının sanat beğenisi gelişmiş olmalı, güncel sanat etkinliklerini izlemeli ve bunları 

sınıfta tartışarak öğrencilere kılavuzluk yapabilmelidir. 6) Yurtdışındaki ve Yurda Dönen 

Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminin Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Türkiye Millî Eğitim 

Bakanlığı'nın yurtdışındaki Türk çocuklarının eğitimindeki temel amacı, çocukları Türk milö 

Eğitimi'nin amaçlan doğrultusunda eğitmek olmalıdır. b. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, 

yurtdışındaki çocukların eğitimi için, Türkçe eğitim yapan, okulöncesi eğitiminden 

yükseköğretime kadar, eğitim kurumlan açmalıdır. c. Türkçe dersleri, her Türk çocuğu için 

zorunlu hale getirilmelidir. Türkçe öğretimi, normal öğretim zamanında y apılmalı ve alınan 

not sınıf geçmeyi etkilemelidir. 
ç. Yurtdışında Türkçe öğretiminde birliği sağlıyabilmek için, Türkiye Millî Eğitim 

Bakanhğı'yla, ilgili ülkenin Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkçe öğretim Programlan 

hazırlanmalıdır, programların içeriği, Türk kültür ve ilgili ülkenin kültürü dikkate alınarak 

belirlenmelidir. d. Yurtdışındaki Türk çocukları, he anadilini hem de bulunduğu ülkenin dilini 

birlikte öğrenmek zorunda olduğundan, anadili ve yabancı dil öğretim yöntemlerinin birlikte 

kullanıldığı yeni bir yöntem uygulanmalıdır. e. Türkçe öğretiminde birliği sağlıyabilmek için, 

Türk Millî Eğitim Bakanhğı'yla, ilgili ülkenin Millî Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği 

yapılarak Türkçe ders kitapları hazırlanmalıdır. Ders kitapları, iki dilde ve iki kültürde 

hazırlanmalı; ayrıca görsel ve işitsel araç ve gereçlerle desteklenmelidir. f. Türkçe dersi 

zorunlu hale getirilerek, haftalık ders saati, Türkiye'deki okullarda aynı düzeye çıkarılmalı, 

hatta daha fazla olmalıdır. g. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışına yeterli sayıda ve 

nitelikte Türkçe öğretmeni göndermelidir, yurtdışına gönderilecek öğretmenler, gideceği 

ülkenin dilini, kültürünü çok iyi bilmelidir. Yurtdışındaki öğretmenler, sürekli denetlenerek, 

eğitimin kalitesi yükseltilmelidir. 7) Türk Dünyası'nda Ortak Türkçew Öğretiminin 

Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Türk Dünyası'ndaki yazı birliğinin temeli olan, ortak bir alfabe 

kabul edilmelidir. Ortak alfabe, Türkiye ve Batı ülkeleriyle anlaşmada kolaylık sağlaması 

bakımından, Latin Alfabesi esasına dayanmalıdır., b. Türk şive ve lehçelerini öğreten araç ve 

gereçler hazırlanmalıdır. c. Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetleri'nde, Türk şive ve lehçeleri 

öğreten okullar ve kurslar nicelik ve nitelik bakımından zenginleştirilmelidir. Üniversitelerde, 

Türk şive ve lehçelerini öğreten bölümler açılmalıdır. ç. Türk Dünyası Edebiyatı'nin önemli 

eserleri, Türk şive ve lehçelerine aktarılmalıdır. Eserler, ilk anda, karşılıklı sayfalarda Türk 

şive ve lehçelerine aktarılmalıdır. d. Bütün Türk şive velehçelerindeki söz varlığını içeren bir 

Türkçe Sözlük, bütün Türk Dünyası'nda kabul edilen bir Yazım Kılavuzu ve Terim 

Sözlükleri hazırlanmalıdır. 
722 e. Türk Dünyası'ndaki iletişimi gerçekleştirecek basılı, görsel ve işitsel araçlar 

arttırılmalıdır. f. Türk Cumhuriyetleri arasında, öğrenci, öğretmen ve bilimadamı değişimine 

hız verilmeli; bunlara verilen eğitimin kalitesi yükseltilmelidir. g. Türk Cumhuriyetleri'nden 

gelen öğrencilere, türkiye Türkçesi öğretimi, TÖMER'ün yabancılara Türkçe öğretmek 

amacıyla hazırladığı öğretim programına göre değil, her Türk Cumhuriyei'nden gelen 

öğrencilerin dil ve kültür özelliklerini bulundurularak, yeni Türkçe öğretim programlan 

hazırlanmalı ve öğretim, bu programlara göre yapılmalıdır. B. Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak 

Öğretiminin Sorunlarıyla İlgili Öneriler 1) Genel Özellikler a. Türkçe'nin yabancı dil olarak 

öğretimine gereken önem verilmelidir. Üniversitelerde, Türkçe'nin yabancı dil olarak 

öğretimiyle ilgili araştırma, inceleme ve öğretim yapacak bölümler açılmalıdır. Yurtiçinde ve 

yurtdışında Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimini yapan Dil Öğretim Merkezleri açılmak 

ve açık olanlar maddi ve manevi yönden desteklenmelidir. b. Türkçe'nin yabancı dil olarak 

öğretimiyle ilgili çağdaş yöntemler ve teknikler geliştirilmelidir. c. Türkçe'nin yabancı dil 

olarak öğretimiyle ilgili araçlar ve gereçler, çağdaş dil öğretim yöntemlerine ve tekniklerine 

göre hazırlanmalıdır. ç. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimini yapan kurumlar arasında 

işbirliği sağlayan bir örgütlenmeye gidilmelidir. 2) TÖMER'deki Türkçe Öğretiminin 

Sorunlarıyla İlgili Öneriler a. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yurtdışında açılan 
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TÖMER şubelerinin sayısı arttırılmalıdır. Dünyanın önemli ticaret, kültür ve spor 

merkezlerinde, TÖMER şubeleri açılmalıdır. b. Dil öğretimi devamlılık gerektirdiğinden, 

günlük öğretim en az beş saate çıkarılmalıdır. Resmi tatil günlerinde de öğretim yapılmalıdır. 

c. TÖMER'e, eğitim ve öğretim deneyimi olmayan yeni fakülte mezunları okutman olarak 

alınmamalıdır. Ortaöğretim veya yükseköğretimde eğitim ve öğretim deneyimi kazanmış 

olanlar görevlendirilmelidir. Okutmanlar, Türkçe'yi öğreteceği yabancının dilini ve kültürünü 

bilmelidir. 
715 b. Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Sorunlar 1) Genel Sorunlar a. 

Türkçe'nin yabancı dil olarak öğrtimine gereken önem verilmemektedir. b. Türkçe'nin 

yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çağdaş yöntemler ve teknikler geliştirilmemektedir. c. 

Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili araçlar ve gereçler nicelik ve nitelik 

bakımından çok yetersizdir. ç. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimini yapan kurumlar 

arasında işbirliğini sağlayan bir örgütlenme yoktur. 2) TÖMER'deki Türkçe Öğretiminin 

Sorunları a. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yurtdışında açılan TÖMER şubelerinin 

sayısı yetersizdir. b. Dil öğretimi devamlılık gerektirdiğinden, günlük üç saatlik öğretim 

yetersiz gelmektedir. c. TÖMER'deki okutmanların büyük çoğunluğu, eğitim ve öğretim 

deneyimi olmayan fakülte mezunlarıdır. Yine okutmanların büyük çoğunluğu, Türkçe 

öğrettiği öğrencinin dilini ve kültürünü yeterince bilmemektedir. 2. Öneriler Türkçe 

öğretimiyle ilgili sorunların çözümü için ileri sürülen öneriler, iki ana grupta toplanabilir. q.. 

Türkçe'nin Anadili Olarak Öğretimiyle İlgili Öneriler Türkçe'nin anadili olarak öğretimiyle 

ilgili sorunların çözümlenebilmesi için, öncelikle bireylerde anadili bilinci oluşturulmalıdır. 

Bireylerde anadili bilincinin yaratılabilmesi için, okuöncesi eğitiminden yükseköğretime 

kadarki öğretim kurumlarında, Türkçe öğretimi doğru ve tam yapılmalıdır. 
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Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de İngilizce ve Türkçe ders kitaplarının bir yabancı dil öğretim 

ve 
öğrenim aracı olarak rolünü araştırmaktır. 
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Araştırma, TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) İstanbul 
şubesinde yapılmıştır. Çalışma TÖMER'deki `Başlangıç Düzeyi 1' ve `Orta Düzeyi 1' 
gruplarında gerçekleştirilmiştir. Sınıf seviyeleri kurum tarafından yapılan yerleştirme 

sınavının 
sonuçlarına göre belirlenmektedir. Çalışma için gerekli olan veriler, İngilizce sınıfına devam 
eden 7, Türkçe sınıfına devam eden 6 öğrenciden elde edilmistir. 2003 -2004 akademik yılı 
boyunca her iki grupta ayda 1 kez olmak üzere toplam 6 kez gözlem yapılmıştır. Araştırma 
boyunca her iki gruptan rastgele seçilmiş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirilmiştir. Kursun 
sonunda öğretmenlerle de birer söyleşi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda tüm öğrenci ve 
öğretmenlerle söyleşi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Orta düzey kurunun sonunda hem 
öğrencilere hem de öğretmenlere birer adet davranış anketi de uygulanmıştır. 
xvii 
Araştirma aşagidaki temel sorulara cevap aramıştır: 
1. Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve öğrenilmesinde İngilizce 
ders kitabının rolü nedir? 
2. Türkiye'de ana dilin, yabancı dil olarak öğretilmesinde ve öğrenilmesinde Türkçe ders 
kitabının rolü nedir? 
Çalışmada iki temel sorunun yanısıra altı alt soru aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

1. Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve öğrenilmesinde öğretmenler 
ve öğrenciler ders kitaplarına ne derece bağlı-bağımlı çalışmaktadırlar? 
2. Türkiye'de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ve öğrenilmesinde öğretmenler 
ve öğrenciler ders kitaplarına ne derece bağlı-bağımlı çalışmaktadırlar. 
3. Ana dilinin İngilizce olmaması, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten ve İngilizce ders 
kitabı kullanan, ana dili Türkçe olan, İngilizce öğretmenlerini nasıl etkilemektedir? 
4. Ana dilinin Türkçe olması, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ve Türkçe ders kitabı 
kullanan Türkçe öğretmenlerini nasıl etkilemektedir? 
5. İngilizcenin Türkiye'de yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğrenilmesinde çevre ve 
yabancı dil ders kitabının arasındaki ilişkinin önemi nedir? 
6. Türkçenin Türkiye'de yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğrenilmesinde çevre ve yabancı 
dil ders kitabının arasındaki ilişkinin önemi nedir? 
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde 

İngilizce 

ders kitabının ana araç olarak kullanılması nedeniyle çok etkin olduğu görüldü. Türkiye'de 

ana 
dilin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan Türkçe ders kitabının, Türkiye'de 

İngilizcenin 
yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan İngilizce ders kitabına kıyasla daha az etkin 

olduğu 
görüldü. 
xviii 
Türkiye'de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, öğretmenler ve öğrencilerin ders 
kitaplarına Türk İngilizce öğretmenleri ve öğrencileri kadar bağımlı olmadıkları izlendi. 
Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, öğretmenler ve öğrencilerin ders 
kitaplarına, en temel araç olarak kullanılması nedeniyle ileri derecede bağımlı oldukları 

gözlendi. 
Araştırma, Türkiye'de Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ders kitabı-bağlam-ortam 

ilişkisinin de çok önemli olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye'de İngilizcenin yabancı dil olarak 
öğretilmesinde ders kitabı-bağlam-ortam ilişkisinin aynı derecede güçlü olmadığı gözlemi de 
araştırmanın diğer önemli bulguların arasındadır. 
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ABSTRACT 

 

The Role of the Foreign Language Coursebook in Teaching and Learning 

of English and Turkish as a Foreign Language 

in Turkey: A Case study 

 

 

by 

Bisera Pilica 

 

The present study aims to investigate the role of English and Turkish coursebooks as a 

foreign 

language teaching and learning tool in Turkey. It is to be noted that, in this study, English is 

the 

non-native language while Turkish is the native one in Turkey. Therefore, English is 

considered 

as a foreign language to be taught to Turkish native learners and Turkish is considered as a 

foreign language to be taught to foreign learners in Turkey. In this case, Turkish is taken to 

be a 

foreign language, although it is the native tongue in Turkey. 

This research was conducted at the Istanbul branch of TÖMER, (the Turkish and Foreign 
Language Research and Application Centre of Ankara University) during the 2003-2004 
academic year. The study followed the learning and teaching processes of two English and 
Turkish classes from the 'Beginner 1' level to the `Intermediate 1? level. Levels are 

determined as 

a result of a placement examination taken at TÖMER. 
Throughout the 2003-2004 academic year, an observation session was held once a month in 
both groups six times in total. An interview was held with randomly selected learners from 

each 

group throughout the course. At the end of the course an interview was held with the 

teachers, as 

xiv 

well. Therefore it was achieved to be interviewed all learners and teachers in the end. A 

questionnaire was also administered to both learners and teachers at the end of the course. 

The two major questions of the research are shown below: 

1. What is the role of the English coursebook as a foreign language teaching and 

learning material in Turkey? 

2. What is the role of the Turkish coursebook as a foreign language teaching and 

learning material in Turkey? 

The study has six sub-questions, as indicated below: 

1. To what extent do teachers and learners depend on the English coursebook as 

a foreign language teaching and learning material in Turkey? 

2. To what extent do teachers and learners depend on the Turkish coursebook as 

a foreign language teaching and learning material in Turkey? 

3. How does being a non-native English speaker affect Turkish teachers while 

using the English coursebook and giving English language instruction in 

English classes in Turkey? 

4. How does being a Turkish native speaker affect teachers while using the 
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Turkish coursebook and giving Turkish language instruction in Turkish 

classes in Turkey? 

5. What is the importance of the relationship between the environment and the 

coursebook while teaching and learning English as a foreign language in 

Turkey? 

6. What is the importance of the relationship between the environment and the 

coursebook while teaching and learning Turkish as a foreign language in 

Turkey? 

 

The results indicated that the role of the coursebook is very significant in non-native language 

teaching and learning setting. The foreign language coursebook was exploited more 

extensively 

as the main aid by the learners and the non-native speaker teachers in the non-native language 

setting than the coursebook users who were in the native language setting. The results very 

clearly stated that the group of learners and non-native speaker teachers in their non-native 

xv 

language setting needed their language coursebooks more than the learners and native 

speaker 

teachers in their native language setting. It was obtained in this study that non-native 

language 

teachers in the non-native language setting relied on the coursebook more than the native 

language teacher in their native language setting. For that reason the non-native language 

teachers depended on the coursebook and used it more thoroughly while the native language 

teachers used the coursebook as an aid. As the last finding, since there is no desired 

contribution 

from the immediate environment, considering particularly Turkey, therefore, the language 

coursebook was used as the main aid for both learning and teaching in the non-native 

language 

setting. Conversely, the fact of learning a foreign language in its native country offers a 

surplus 

of input from the environment and therefore the native language setting group benefited from 

the 

environment a great deal. 

 
 

464515  15.06.2020 tarihine 

kadar kullanımı 

yazar tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Türkçe öğrenen Ürdünlü öğrencilerin A2 düzeyi 

yazma becerisinde karşılaştıkları güçlükler / The 

writing difficulties of Jordanian A2 level Turkish 

language learners 
Yazar:GONCA KIRBAŞ 
Danışman: DOÇ. DR. NAZMİYE TOPÇU TECELLİ 
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları 

Anabilim Dalı / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Bilim Dalı  
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Dil öğrenimi = Study of languages ; Türkçe = 

Turkish ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil = Foreign language ; Yabancı dil 

öğrenimi = Foreign language learning ; Yabancı 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
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uyruklu öğrenciler = Foreign domestic students ; 

Yazma becerisi = Writing skills ; Yazım sorunları = 

Writing problems ; Ürdün = Jordan  
 

Türkiye ile tarihsel bir geçmişe sahip olan Ürdün, aynı zamanda Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretildiği ülkelerden birisidir. Bu çalışma, Ürdün'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap 

asıllı öğrencilerin yazma becerisinde karşılaştıkları güçlükleri ortaya çıkarmayı 

hedeflemektedir. Çalışmaya 2013-2014 yılları arasında Amman Yunus Emre Türk Kültür 

Merkezinde A2 düzeyini bitiren 48 öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmanın verilerini kur 

bitirme sınavı yazma becerisi bölümündeki yazılı anlatım kâğıtları oluşturmuştur. Betimsel 

bir niteliğe sahip olan tarama modelindeki araştırmada elde edilen veriler içerik analizi 

yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada tespit edilen yanlışlar beş başlık altında toplanmış ve her 

biri de kendi içinde tekrar kategorilendirilerek alt başlıklar ile sunulmuştur. Elde edilen 

veriler "Ses Bilgisi", "Biçim Bilgisi", "Anlam Bilgisi" ve "Yazım Kuralları ve Noktalama 

İşaretleri" ana başlıkları altında toplanmıştır. Değerlendirme sonucunda 2189 yanlış sayısı 

tespit edilmiştir. En fazla yanlışın % 40,6'lık (888) oranı ile Ses Bilgisinde olduğu tespit 

edilmiştir. Biçim Bilgisinden % 12,7 (278), Söz Diziminden %10,3 (226), Anlam Bilgisinden 

% 10,5 (230) yanlış bulunarak bu üç alanda tespit edilen yanlış oranlarının birbirine yakın 

olduğu görülmüştür. Yazım Bilgisi ve Noktalama İşaretleri ise %25,9 (567) oranı ile en fazla 

yanlış yapılan ikinci bölüm olarak tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Ürdün, Yabancı Dil 

Olarak Türkçe öğretimi, Yazma Becerisi, A2 Düzeyi, Yanlış Çözümlemesi  
 

Jordan, which has a historical background with Turkey, is also one of the countries where 

Turkish is taught as foreign languages. The aim of this study was to reveal the difficulties of 

writing skills encountered in Arabic students learning Turkish as a foreign language in 

Jordan. 48 students who completed A2 level at Amman Yunus Emre Turkish Cultural Center 

between 2013 and 2014 were included in the study. The data gained from written papers in 

the writing skill section of the course final exam were gathered by the content analysis 

method. The mistakes identified in the study were grouped under five main categories. These 

are "Voice Knowledge", "Form Knowledge", "Syntax", "Semantic Knowledge" and "Writing 

Knowledge and Punctuation Marks". Eventually, a mistake number of 2189 was found in the 

evaluation. It was determined that the most common mistake was made in the Voice 

Knowledge with a rate of 40.6% (888). Writing Knowledge and Punctuation Marks were the 

second category with 25.9% (567). Other category rates were found to be close to each other, 

with 12.7% (278) of the Form Knowledge, 10.3% (226) of the Syntax, and 10.5% (230) of 

the Semantic Knowledge. Key Words: Jordan, Teaching Turkish As a Foreign Language, 

Writing Skills, A2 Level,Mistake Analysis 
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yazar tarafından 
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1316 H tarihli Maarif Salnamesine göre yabancı 

okullar ile gayrimüslim okullarında Türkçe eğitimi 

ve öğretimi / Teaching of ottoman Turkish at 

foreign and non-muslim schools according to 1316 h 

maarif salname 
Yazar:TUĞBA ŞİMŞEK 
Danışman: DR. ÜLKER ŞEN 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 
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Educational history ; Gayrimüslim okulları = Non 

muslem schools ; Gayrimüslimler = Non muslem ; 

Maarif Salnameleri = Maarif Salnames ; Okullar = 

Schools ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; 

Yabancı okullar = Foreign schools  
 

Maarif salnameleri, 2. Abdülhamid Devri'nde yayınlanan eğitim yıllıklarıdır. İçinde eğitimle 

ilgili pek çok bilgiyi barındırmaktadır. Osmanlı Devleti, çok uluslu bir yapıya sahip büyük bir 

devlettir. Pek çok etnik yapıyı içinde barındırması eğitim-öğretim hayatında da etkili 

olmuştur. Bu etki maarif salnamelerinde yabancı ve gayrimüslim okullar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tarihin her döneminde ticari, ekonomik, bürokratik, eğitim v.b. sebeplerle 

yabancı dil öğretimi önemli bir yer teşkil etmiştir. Üç kıtaya hâkim Osmanlı Devleti'nin dili 

olan Türkçe de yabancı dil olarak öğrenilmesi açısından cazip bir dildir. Tarihsel süreçte 

Türkçenin yabancı ve gayrimüslimlere nasıl öğretildiği konusuyla ilgili yeterli sayıda 

çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu alandaki açığı bir nebze de olsa kapatmak amacıyla 

ilk kez yayınlanan 1316 H (1899 M) tarihli maarif salnamesinde geçen Türkçe derslerini 

işleyiş, yöntem-teknik açısından değerlendirerek salnamede yabancı okullar ve gayrimüslim 

okulları olarak karşımıza çıkan okulları ele aldık. Araştırmamızın konusuna kaynaklık eden, 

o dönemdeki Osmanlı Devleti eğitim tarihini bir bütün olarak ele alan bu salnamenin, 

günümüz eğitim sistemine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 

Maarif Salname is the education yearbook, published in age of Sultan Abdulhamit II. It 

contains a lot of information on education in it. The Ottoman Empire is a large state with a 

multinational structure. The variety of ethnic structure had a great effect on education. This 

effect is seen as foreign and non-Muslim schools in the education yearbook.In every period 

of history, foreign language teaching had an important role on account of reasons such as 

commercial, economic, bureaucratic, educational, etc. Turkish, which is the native language 

of the Ottoman Empire that ruled over three continents, is also an attractive language for 

learning as a foreign language. In the historical process, it is seen that there isn't enough study 

on how Turkish was thought to foreigners and non-Muslims. For the purpose of meeting the 

deficit in some degree, we worked through the education yearbook on teaching methods for 

Turkish language and the schools herein as foreign schools and non-Muslim schools, 

published for the first time in 1316 AH (1899 AD). It is believed that the yearbook as the 

subject of our research, which approaches the education of the period as the Ottoman 

educational system, shall make a great contribution on today's education system. 

 
 

345244  

 

Derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenci sözlüğü: Önadlar 

A madde başı / Corpus based online learner dictionary: A 

headwords for adjectives 
Yazar:BURAK TÜFEKÇİOĞLU 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BÜLENT ÖZKAN 
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Türkçe 
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Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 
155 s.  

 

Çalışma kapsamında, Türkiye Türkçesindeki önadların A madde başı konumunda olan 

sözlükbirimlerden ?Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü? oluşturulması 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52i1FHPpiFXsH7n7uIUWGJTrhkddlXIWRdj3hzd7ILp8I
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amaçlanmıştır. Oluşturulan sözlüğün yabancılara yönelik olması nedeniyle, sözlüğün her 

aşaması anadili kullanıcılarından farklı bir sıradüzen içerisinde hazırlanmıştır. Hazırlanan 

sözlüğe madde başı olarak alınacak Türkiye Türkçesindeki önad sayısı 815 olarak belirlenmiş 

olup bunların Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği Sözlüğü (TTSSES) 

içerisinde tanımlı olan ve alan uzmanları tarafından onaylanan 502?si yeniden tanımlanmış, 

bu önadların tamlayan yapıları ve eşdizimlilikleri sıklıklarına göre sıralanmıştır. Çalışmada, 

109K104-TÜBİTAK-SOBAG nolu ve Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların 

Eşdizimliliği -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- (TTSSES) adlı TÜBİTAK projesi kapsamında 

oluşturulan derlemdeki verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını oluşturan 

derlem, Türkiye Türkçesinin yazın diline ait 25 milyon (+/-) sözcüklük konu duyarlı bir 

derlem olup, %60 basılı eserler [yazın türleri], %40 internet metinleri?nden [sanat, ekonomi, 

güncel haber, makale, hobi vb.] oluşmaktadır. İlgili önadların sıklık düzeyleri TTSSES?den 

yararlanılarak belirlenmiş ve bir madde başı listesi oluşturulmuştur. Araştırma, farklılık veya 

ilişki aramayan betimsel araştırma modelinde olup çalışmanın evrenini 25 milyon sözcüklük 

TTSSES derlemi oluşturmaktadır. Bu derlemde geçen Türkiye Türkçesine ait 502 önad ise 

çalışmanın verilerini oluşmaktadır. Araştırmada özel gereçlere dayalı veri toplama 

tekniğinden yararlanılmış ve sonuç olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

kullanılabilecek derlem tabanlı çevrim içi Türkçe öğrenici sözlüğünün A madde başları 

oluşturulmuş ve http://turkcederlem.mersin.edu.tr/ogrenicisozlugu/ sayfasından internet 

erişimine açılmıştır.  
 

In the scope of the present project, the aim is to create a corpus based online Turkish learner 

dictionary from lexical entries which are headwords. Since the target dictionary is for 

foreigners, every step of the dictionary has been prepared in line with a different order. The 

total number of the adjectives, which are headwords in Turkey Turkish, has been identified as 

815. Among these items, 502 of them, which have already been defined in Dictionary of 

Collocations in Turkey Turkish, have been redefined. Moreover, they have been put in order 

according to their collocations and frequencies of these collocations. In this study, the 

required data has been used from the project with number ?109K104-TÜBİTAK-SOBAG? 

and ?A Corpus Based Application: Dictionary of Collocations in Turkey Turkish?. The 

corpus is a subject based corpus which has 25 million words of written Turkey Turkish. It is 

composed of 60% published things (literature), and 40% internet texts (art, economy, current 

news, articles, hobbies, etc.). The frequency lists have been prepared via using Dictionary of 

Collocations in Turkey Turkish, and a headwords list has been created. All in all, the samples 

of the study are composed of 25 million words from Dictionary of Collocations in Turkey 

Turkish. In this study, the sample of the present study includes 502 adjectives which belong 

to Turkey Turkish. Data collection technique for specific purposes has been used. Thanks to 

this technique, Dictionary of Collocations in Turkey Turkish?s headwords for ?A? have been 

composed. Moreover, the created corpus has been opened to online access from the website 

http://turkcederlem.mersin.edu.tr/ogrenicisozlugu/ 

 

336118  

 

Avrupa diller öğretimi ortak çerçeve programı kapsamında 
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example of needs analysis based in functional notional 

approach in common european framework for languages 

teaching 
Yazar:HAMİDE MERVE ALTIPARMAK 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ASİYE DUMAN 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2013 

123 s.  

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-hS-m434RADpSN2GAKGGtzMLYgDCLyKyQMU8_LZIQR_r


 367 

Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
Dizin:Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi = Common 

European Framework of Reference for Langugage ; Dil 

öğretimi = Language teaching ; Kavramsal öğrenme = 

Conceptual learning ; Türkçe = Turkish ; Türkçe eğitimi = 

Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; İhtiyaç 

analizi = Needs analysis ; İşlevsel dilbilgisi = Functional 

grammar  
 

Bu araştırmada işlevsel kavramsal yaklaşım temel alınarak planlı ve sistemli bir dil öğrenme 

amacına hizmet eden, Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni?nde belirtilen dil düzey 

ve yetilerinin esas alındığı bir ihtiyaç analizi örneği oluşturma amaçlanmıştır. Bu amaç 

çerçevesinde ?Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin İhtiyaç Analizi? adını taşıyan bir 

anket formu oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini G.Ü TÖMER?de 

ve Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi?nde öğrenim gören, ana dili Türk 

lehçelerinden olmayan ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler ve yurt dışındaki 

belli bir kurumda Türkçe eğitimi görmekte olan ve erişilebilir örnekleme yöntemiyle 

belirlenen 103 kişi oluşturmaktadır. Çalışma evreninden elde edilen bulgulara göre; Türkçeyi 

yabancı dil öğrenenlerin büyük çoğunluğu öğrencidir. Bu durum, Türkçenin daha çok eğitim-

öğretim görme amacıyla öğrenildiğine işaret etmektedir. Bunun yanı sıra dil öğretim 

sürecinde olabildiğince çok kaynak ve araç- gereçten faydalanmak, kalabalık gruplar halinde 

veya sınıf ortamında ders görmek, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlara yönelik 

işlevsel bir dil eğitimi almak istemektedirler. Geliştirilmesine en çok ihtiyaç duyulan beceri, 

konuşma becerisidir. Dil öğrenenlerin öğretim sürecinin başında bazı özelliklerinin (yaş, 

meslek, dili öğrenme amacı vb.) hedef dile yönelik eksikliklerinin, ilgi, istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi dili öğrenenlere, öğretenlere ve öğretim programı hazırlayanlara yardımcı 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Avrupa Diller Öğretimi Ortak Çerçeve Metni, İşlevsel Kavramsal Yaklaşım, İhtiyaç Analizi  
 

In this study, based on a planned and systematic approach to the functional notional that 

serves the purpose of learning a language, the Common European Framework of Reference 

for Languages Text was intended to create an instance of a needs analysis in the specified 

language, which is based on their ability level. For this purpose, the language levels and skills 

questionnaire named ?Needs Analysis for Teaching Turkish as Foreign Language? with the 

name of a questionnaire was created and implemented. The study consist of student G. U. 

TOMER and Sarajevo Yunus Emre Turkish Cultural Center; who are non-native speakers of 

dialects of Turkish and 103 people who are studying Turkish language at a institution abroad 

and accessible to a particular method of sampling for the purposes of the study. According to 

the data gained from the research, the vast majority of foreign language learners of Turkish 

are students. This situation indicates that Turkish language is learned more for education. In 

addition, in the process of language learning, students demand to use teaching techniques, 

equipment and resources as much as possible. They also want to be have courses with large 

groups or in the classrooms. It is also desired by them to learn the language functionally and 

appropriate for daily life. Speaking skills which is needed to be developed most the learners 

also indicated that they had problems and difficulties in the field of grammar. As a result, the 

study indicated that to find out some characteristics of the language learners (such as age, 

occupation, purpose for learning that language, etc) the skills of the target language that they 

need to develop; their interests and purposes would be helpful to the learners; and ones who 

prepare the curriculum. Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, The Common 
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European Framework for Languages Teaching, Functional Notional Approach, Needs 

Analysis 
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Hava Harp Okulu'nda öğrenim gören yabancı öğrencilerin 

Türkçe öğrenmede karşılaştıkları güçlükler / The difficulties 

faced by foreign students in Turkish Air Force Academy during 

learning Turkish language 

Yazar:FATİH ŞÜKRÜ BAĞDAŞ 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CEMAL SARAÇ 
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
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domestic students ; Yabancılar = Foreigners ; Öğrenciler = 

Students ; Öğrenme = Learning ; Öğrenme güçlüğü = Learning 

difficulty  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2011 
179 s.  

 

Küreselleşmenin etkisi ve eğitim, ticaret, siyaset, askerlik, kültür, sanat, haberleşme gibi 

nedenlerle ortaya çıkan dil öğrenme gereksinimi, Türkçe konuşan kimselerin yabancı dilleri 

öğrenmesi kadar yabancıların da Türkçeyi öğrenmesini zorunlu kılmaktadır. Sürekli olarak 

artan dil öğrenme ve öğretme faaliyeti, son yıllarda önemi artan Türkçenin yabancılara 

öğretiminde yaşanan sorunları da ön plana çıkarmaktadır. 
Bu çalışmada, eğitim iş birliği anlaşmaları kapsamında eğitim ve öğrenimlerini Hava Harp 

Okulunda sürdürmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi 

öğrenirken hangi güçlüklerle karşılaştığını belirlemek ve bu güçlüklere çözüm önerileri 

sunmak amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada şu sorulara 

cevap aranmıştır: 
1. Öğrencilerin Türkçe temel dil becerilerini kazanmada karşılaştığı güçlükler nelerdir? 
2. Öğrencilerin yaşadığı güçlüklerin anadillerine göre dağılımı nasıldır? 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Hava Harp Okulunda 

öğrenim gören 21 misafir askeri personel (MAP) öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada, Avrupa Dil Pasaportu'nda yer alan öğrenme düzeyleri esas alınarak öğrencilerin 

Türkçe yeterlilik düzeylerinin ve Türkçe öğrenmede karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Bunun için ölçek olarak anket, mülakat ve odak grup çalışmasından 

yararlanılmış ve elde edilen veriler, bilgisayar aracılığıyla istatistik programı kullanılarak ve 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrencilerin görüşleri, doğrudan alıntılar 

yapılarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin hazırlık sınıfı öğretmenleriyle ve 

yabancılara Türkçe öğretiminin yapıldığı merkezlerdeki öğretim elemanlarıyla görüşmeler 

yapılarak bulguların desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin anadillerine ve temel dil becerilerine (okuma, dinleme, 

konuşma ve yazma) göre çeşitlilik gösteren güçlükler yaşadığı belirlenmiştir. 
Bu çalışmanın, özellikle askeri ortamlarda yapılan yabancılara Türkçe öğretimi faaliyeti için 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Dil Pasaportu. 
  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGmq4Bn63n7_9QRAjh38RuP-yqWnQiAJzKXctduVfhCY5
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Necessity of learning second language which results from the effect of globalism and 

education, trade, politics, military, culture, art, communication, makes learning Turkish 

compulsory for foreigners as much as learning second language for Turkish. Gradually 

increasing learning and teaching second language activity puts forward problems that are 

experienced during teaching Turkish to foreigners whose importance has increased in the past 

few years. 

In this study, we aimed to define the difficulties of learning Turkish that the foreign students 

who come to Turkish Air Force Academy, Turkey within the context of education 

cooperation agreement face and to present solutions to the these difficulties. In this research 

based on the survey method, it?s aimed to find answers for these questions: 

1. What are the difficulties for students to get the basic Turkish language skills? 

2. What are the distributions of the difficulties that students met according to their mother 

tongue? 

In research study group, guest military personal that educated in Turkish Air Force Academy 

in 2010-2011 academic year constituted. 

In the research, Turkish proficiency level of students and difficulties faced in learning 

Turkish were studied in the basis of European Language Portfolio. For this purpose, survey, 

interview, group work were used as a criterion and data gathered were analyzed by content 

analysis method and by using statistics program via computer. Students? views were 

presented directly by making quotations. Apart from this, these findings were aimed to be 

supported by making interview with the instructors in Turkish preparatory class and teaching 

staff in the Turkish teaching. 

At the end of the study, it has become definite to be students had difficulties that distributed 

to their mother tongue and basic language skills (reading, listening, speaking and writing). 

This study is thought to be guidance for guests being thought Turkish especially in military 

academics. 

Key words: Teaching Turkish as a Foreign Language, Language Passport. 
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236 s.  
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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? 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 
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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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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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q6-vZa7f0I5EtsJFE3Xy_uzEH9EQvJwAkv3G5XcrMdBD
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In order to provide materials by using descriptive texts in teaching Turkish as a 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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Özet Avrupa Konseyi, dil öğretimi ve dil yeterliği ölçümüyle ilgili uluslararası geçerliliğe 

sahip ölçütlerin belirlenmesi amacıyla "Yabancı Dil Öğretimi Ortak Başvuru Metni" adlı 

çalışmayı dil öğrenenlere ve öğretenlere önermektedir. Araştırmada, adı geçen çalışma 

ayrıntılı olarak incelenmiş, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygunluğu araştırılarak 

Ortak Başvuru Metni'ne uygun Türkçe öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, "Bl" düzeyi betimlemeleri hedef alınarak bir test ve 

program geliştirme çalışması yapılmış ve bu çalışma Ankara Üniversitesi TÖMER' de 

öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen 

tüm veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: ADP, yabancı dil 

öğretimi, başarı, tutum, dil portfolyosu, Ortak Başvuru Metni. 170 
  
 

Abstract Council of Europe has been recommending a research called "Common European 

Framework of Reference for Languages" which is aimed to define the international criterian 

for language teaching and language compotency for the learners and instructors of foreign 

languages. The research has been evaluated in details, the appropriateness of teaching 

Türkich as a second language has been examined, effects of teaching Turkish which is 

suitable for the common criteria in learners success and attitude has been tried to be defined. 
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A testing and a curriculum development research has been done aiming at the description of 

"Bl" level. The programme has been applied to the foreign students at Ankara University 

TOMER. The data collected as a result of the implementation has been evaluated statistically. 

Keywords: ELP, foreign language teaching, success, attitude, language portfolio, common 

framework. 171 
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ÖZET Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlaması amacıyla 

yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerinin incelendiği bu çalışmada, geleneksel ve güncel 

dil öğretim yöntem ve yaklaşımları arasında kısaca bir değerlendirme yapılmıştır. 

Hazırladığımız bu çalışma, Bilişsel Yöntemin benimsendiği Üretimsel Dönüşümlü Dilbilgisi 

kuramından esinlenmiştir. Yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenirken bileşik yapılarda özellikle 

adlaştırma, sıfatlaştırma ve zarflaştırma yapılarında hatalar yapmaktadırlar. Bu hataların 

azaltılması ya da giderilmesi kolay olmamaktadır. Bu hataların yapılmasının kaynağında, 

öğrencilerin ilgili yapıların eklerini yanlış kullanmaları ya da hiç kullanmamaları 

yatmaktadır. Bunların giderilmesi amacıyla Üretimsel Dönüşümlü Dilbilgisi yönteminin 

dönüşüm kuralları uygulanarak bileşik yapılı tümcelerin derin yapılarından yüzey yapıya 

geçerken geçirdikleri dönüşüm ve değişimler kuram çerçevesinde örneklerle açıklanmaya 

çalışılmıştır. Özellikle öğrencilerin yanlış ekleri kullanımlarından kaynaklanan hatalar 

örneklerle sunulduktan sonra dönüşüm kurallarının uygulanması sonucunda bu hataların 

azaltılması hatta yapılmaması amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, günümüzde yabancı dil 

olarak Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış kitaplar ve kimi Türkçe dilbilgisi kitapları 

araştırılarak bu kitaplardaki eksikliklere yer verilmiştir. Önerilen yönteme göre, üretilen 

tümceler çalışma içinde aşama aşama gösterilmeye çalışılmıştır. Farklı örnekler verilerek 

dönüşümlerin nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılara değinilmiştir.  
 

VI SUMMARY In the study, in which the methods were studied in order to help teaching 

Turkish as a foreign language, a brief evaluation between traditional and modern language 

teaching methods and approaching was made. Productive Transformative Grammar Theory 

that was also appropriated by Cognitive Method influenced the study. The foreign students 

made some mistakes in compound structures such as gerund, infinitive and participle. 

Reducing or omitting these mistakes is not very easy. In the basic of these mistakes there lies 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1AhPCQCa3RG6Ij3955ycHkjmScHX6IiV6dQbDDdzrzdz
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the misused or not used suffixes. In order to reduce these mistakes, by applying the rules of 

Productive Transformative Grammar, the transformations and chances of compound 

sentences transforming from deep structure to surface structure were tried to be explained 

with examples. The goal of the study was to reduce the mistakes that were done by the 

misuse of suffixes by applying the rules of transformation. Besides, the books that were 

written in order to teach Turkish as a foreign language and Turkish Grammar books were 

studied and the faults of these books were determined. According to the suggested method, 

the sentences produced were given step by step in the study and the transformations were 

discussed by giving various examples. 

 
 

62462  

 

Özbek ve Azeri öğrencilerin Türkçe öğreniminde ad durum ve 

eylem çekimi yanlışları /  
Yazar:FİLİZ METE 
Danışman: PROF. DR. ENİSE KANTEMİR 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Azerbaycan = Azerbaijan ; Dilbilgisi-ad durum ekleri = 

Grammar-case endings ; Türkiye Türkçesi = Turkey Turkish ; 

Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; Yabancı dil öğretimi = 

Foreign language teaching ; Yabancı uyruklu öğrenciler = 

Foreign domestic students ; Özbekistan = Uzbekistan  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
1997 
193 s.  

 

TEZİN ÖZETİ Tezimiz, yabancı dil öğretiminde anadilin amaç dile olumsuz etkisini 

göstermeyi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bu olumsuz etkiyi örnekleyerek 

giderilmesine yönelik öneriler getirebilmeyi amaçlamıştır. Çalışmamıza, temelimizi 

oluşturması açısından aynmsal-karşılaştırmalı dilbilimi tanıtarak ve yöntemimizi belirleyerek 

başladık II. bölümde Türkiye Türkçesinin genel özelliklerine değindikten sonra öğrencilerin 

anadilleri olan Özbek ve Azeri Türkçelerini özetlemeyi yerinde bulduk. III. bölümde ana 

konumuza girip ilk önce Türkiye Türkçesindeki ad durum eklerinin kullanımlarına değinerek 

bu eklerin Özbek ve Azeri Türkçelerindeki kullanımlarını araştırarak karşılaştırmaya çalıştık. 

Daha sonra toplam 220 tane Özbek ve Azeri öğrencinin kompozisyon kağıtlarını inceleyerek 

TÖMER kur sistemine göre (Temel Türkçe I-Temel Türkçe II-Orta Türkçe I-Orta Türkçe II- 

Yüksek Türkçe I- Yüksek Türkçe II) ad durum eklerinin kullanımında yaptıkları yanlışları 

tesbit ettik. Elde edilen yanlışların sayısal değerlerini düzeylere ve ülkelere göre çizelgelerde 

verdik. Gördük ki, öğrenciler genelde anadillerinde farklı kullanılan eklerde yanlışlar 

yapmışlardır. Öğrencilerin anadiUeriyle benzerlik gösteren konularda zorlanmadıkları ama 

farklılık gösteren konularda kendi dillerindeki özellikleri öğrendikleri dile aktarma 

eğiliminde oldukları anlaşılmıştır. IY. bölümde öğrencilerin eylem çekimi yanlışlarına yer 

verilmiştir. Öğrencilerin, eylemin çekimli biçimini yanlış yazdıkları, eylem şahıs uyumunu 

bulamadıkları, sözcükleri iyi bilmediklerinden leksikolojik yanlış yaptıkları, çatı eklerini 

kullanımda yanıklıkları ve anadillerinden eylem aktarması yaptıkları görülmüştür. Özbek 

Türkçesi ve Azeri Türkçesi Türk dillerinin birer kolu olmalarına rağmen Türkiye Türkçesi ve 

bu iki dil arasındaki farklı yapılar öğrencilerin yanlış yapmalarına neden olmuştur V. 

bölümde öğrencilerin kompozisyon kağıtlarındaki diğer yanlışlara kısaca değindik. Son 

bölümde konunun genel bir değerlendirmesini yaparak Türkçenin yabancılara öğretimi 

konusunda bazı önerilerde bulunduk. 1161  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGbVj0or18CfHPWtfYukdV0tHl4B-bL2oVsFs4BArZzZA
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ABSTRACT There haven't been sufficient investigations and studies on teaching Turkish to 

foreign learners. Therfore, we aimed to point out the errors in case endings and conjugation 

made by Uzbek and Azerbaijani students learning Turkey Turkish and whose mothertongue 

is from Turkish languages at A.Ü. TOMER since it is a very important subject about which 

any information is needed. We found out the errors made by totally 220 Uzbek and 

Azerbaijani students by analysing their composition papers according to the system in 

TOMER (Basic Turkish I- II, Intermediate Turkish I- II, Advanced Turkish I-II). In the 

second section, by studying on the case endings, we indicated the students' errors in these 

endings. We presented the numerical values of the observed errors in tables according to the 

levels and countries. We observed that students generally make errors in the endings which 

are used differently in their mothertongue. It is inferred that, student don't have difficulty in 

the subjects similar to their mothertongue however, in the different subjects, they have 

tendency to transfer the characteristics of their native language to the language they learn. In 

the third section, the errors of conjugation are presented. It is observed that student write the 

finite form of the verb wrong, make errors in subject-verb agreement, make lexicological 

errors because they don't know the vocabulary well, make wrong use of voice morphemes 

and they transfer verbs from their mothertongue. Although Uzbek Turkish and Azerbaijani 

Turkish are branches of Turkish languages, the different structures between Turkey Turkish 

and these two languages caused students to make errors. In the fourth section, we briefly 

presented the other errors in the students' composition papers. In the last section, we made 

some suggestions on teaching Turkish to the foreign students by making a general evaluation 

of the subject. 160 
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Arapça konuşurlara Türkçe isim-fiillerin öğretimi hakkında bir 
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Onaylandı 
Yüksek 
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2016 
99 s.  

 

Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili yapılan araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

araştırmalardan biri yabancılara dil bilgisi öğretimidir. Dil bilgisi öğretimi bu alanda 

tartışmalı konulardan biri sayılmaktadır. Türkçe öğretmenleri, sürekli yabancılara dil bilgisini 

ne zaman ve nasıl öğretebiliriz gibi sorularla karşılaştıkları için bu konuda zorluk çekebilirler. 

Yabancı ögrencilerin farklı sebeplerden dolayı bazı dil bilgisi konularını öğrenmesi uzun 

sürede gerçekleşmektedir. Buna benzer sorunların sebeplerini öğrenebilmek için ilk olarak o 

sorunlar belirlenmelidir. Yabancılara Türkçe öğretimi üzerinde çalışılan konulardan biri 

isimfiillerdir. Arap öğrencilere isimfiillerin öğretimi zorluk çekilen bir konu olarak 

görülmüştür. Çalışmamızın amacı, Arapça konuşurların Türkçe isimfiilleri öğrenirken 

karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ve bu güçlükleri aşmak için çözüm önerileri sunmaktır. 

Ürdün Üniversitesi'nde Arap öğrencilerin Türkçe isimfiil eklerini öğrenirken karşılaştıkları 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrA47Tk16h_GzhSnQaLv_tVbu2Nzbdx2io-mkzcvSraMf


 376 

sorunları tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırma, betimsel modele göre hazırlanmıştır. 

Ürdün Üniversitesi'nde Arap öğrencilere yapılmış uygulamalarda öğrencilerin hatalarını tahlil 

ederek öğrencilerin isimfiil öğreniminde karşılaştıkları zorluklar belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular, Arap öğrencilerin Türkçe isimfiil öğrenirken zorlanmalarının 

en önemli sebebinin, diller arası yapısal farklılıklardan kaynaklandığını ispat etmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İsimfiil, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak 

Türkçeyi Öğrenen Arap Öğrencilerin Karşılaştığı Zorluklar.  
 

The researchs which are made to teach Turkish for foreigners are developing day by day. One 

of these researchs is teaching Turkish grammar for foreigners. Teaching grammar is counted 

as one of the controversial issues. Turkish teachers may have difficulty in this topic since 

they always come across questions like how or when we can teach grammar for foreigners. It 

requires long time to learn some grammar topics for foreigners because of different causes. 

To know the causes of these problems, firstly; problems must be identified. One of the topics 

which is studied on teaching Turkish for foreigners is verbal nouns. Teaching verbal nouns 

for Arab students is seen as a compelling topic. Aim of our study is to define difficulties 

which are experinced by Arab students while learning Turkish verbal nouns and offer 

solutions to surpass the difficulties. This research which is made to define Arab student's 

difficulties while learning Turkish verbal nouns, is designed according to descriptive model. 

With the practices made at the University of Jordan for Arab Students the difficulties of the 

students, while learning verbal nouns, are defined through analysing the mistakes of the 

students. The findings obtained from the study show that the most important reason why 

Arab students have difficulty in learning Turkish verbal nouns stems from the interlingual 

structural differences. Key words: Verbal nouns, Teaching Turkish as a foreign language, 

difficulties of Arab students while learning Turkish as a foreign language. 

 
 

461544  31.03.2020 tarihine 

kadar kullanımı yazar 

tarafından 

kısıtlanmıştır.  

Hazırlıksız konuşma becerisinin B1 seviyesinde 

kazandırılmasına yönelik yaratıcı drama temelli 

bir süreç önerisi / A creative based process 

proposal about the gain of unprepared speaking 

skill ı̇n the B1 level 
Yazar:ÖZNUR KOCABAŞ 
Danışman: ÖĞR. GÖR. BAŞAK UYSAL 
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe 

Eğitimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and 

Training 
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Drama 

= Drama ; Hazırlıksız konuşma = Unprepared 

speech ; Konuşma = Speaking ; Konuşma becerisi 

= Speaking skills ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil öğretimi 

= Foreign language teaching ; Yaratıcı drama = 

Creative drama ; Öğretim yöntemleri = Teaching 

methods  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2017 
108 s.  

 

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesindeki öğrenciler için yaratıcı 

drama temelli bir süreç geliştirilmiştir.Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesinde ve 
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öğretilmesinde yaratıcı dramadan etkin olarak yararlanmanın, gerek yapılan işte arzulanan 

hedefe daha pratik şekilde ulaşmanın gerekse alanın kendi içerisindeki üretkenliğini 

sağlamada çok faydalı olacağı açıktır. İşte bu yüzden eğitimde yaygın kullanılan yaratıcı 

drama, yabancılara Türkçe öğretiminde bir sistem çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışmanın 

amacı, drama öğretim tekniğinin yabancı dil öğrenen B1 seviyesindeki öğrencilerin 

hazırlıksız konuşma becerisinde kelime öğretimine ve öğrencilerin kelime öğrenmeye yönelik 

tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada 

kullanıldığı karma modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacı tarafından geliştirilen konuşma becerisi değerlendirme formu kullanılmıştır. 

Araştırma Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde eğitim gören 7 kişilik B1 seviyesindeki 

öğrenci grubuyla gerçekleştirildikten sonra sonuçlar 3 uzman tarafından değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada, önce ön test uygulaması yapılarak B1 seviyesindeki bireylerin konuşma 

becerisi seviyeleri tespit edildi. Süreç içerisinde 10 atölye uygulaması yapılıp son test 

uygulanmıştır. Çalışma Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde hazırlıksız konuşmanın 

geliştirilmesine faydalı olacak yaratıcı drama temelli etkinliklerin belirlenmesi için 

yapılmıştır. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen 

sonuçlara bakıldığında Yaratıcı drama öğretim tekniğinin yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde ve hazırlıksız konuşmaya olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten birey, bu süreçte diyaloglara önem vermeli, gerekirse 

çalışma kitabının dışında faydalı olabilecek konuşma metinlerinden faydalanmalıdır. Elindeki 

materyalleri zenginleştirmelidir. Diyalogları yaratıcı dramaya uygulayacak şekilde 

öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmeli ve öğrenmeyi hızlandırmalıdır. Anahtar Kelimeler : 

Yöntem, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yaratıcı Drama, Konuşma Becerisi, 

Hazırlıksız Konuşma, Yabancı Dil Öğretim Yöntemler  
 

Inthisstudy, A Creative drama basedprocesswasdevelopedforstudentswholearnTurkish as a 

foreignlanguage in B1 level. It is clearthateffectiveutilization of creative drama in 

thelearningandteaching of Turkish as a foreignlanguage is veryhelpful in terms of 

bothtoaccessdesiredaim (in a morepracticalway) andtoensuretheproductivityof thefield. 

Because of that, creative drama which is commonlyused in theeducationwasexamined in a 

system of Turkishteaching. Theaim of thisstudy is toexaminetheeffect of drama 

teachingtechnique on B1 levelstudents, in terms of bothlearning of words in 

theunpreparedspeakingskillandattitudeaboutlearnigwords. Thestudywascarriedout in a mixed 

model in whichthequantitativeandqualitativeresearchmethodswereusedtogether.İn thisstudy, 

speakingskillsevaluation form which is Developedbyresearcherwasused as datacollectiontool. 

Thestudywascarriedoutwith a group of 7 students (B1 level) whowerestudying in Ankara 

university TÖMER andthenItwasevaluatedby 3 experts. First of all, pre-test 

applicationwascarriedoutandbythiswayspeakingskillslevels of Individuals in the B1 

levelweredetected. İn theprocess, 10 applicationworkshopsand a final test wereapplied. 

Thestudywascarriedouttodeterminecreative drama -basedactivitieswhichwill be 

usefulfordevelopingunpreparedspeaking in theteaching of turkish as a foreignlanguage. 

Mixed methodswereused in thisstudy. Consideringtheresultsobtainedfromtheresearchfindings, 

Itcould be saidthat Drama teachingtechnique has positiveeffects on 

bothunpreparedspeakingandTeachingTurkish as a foreignlanguage. Inthisregard, 

IndividualswhoteachTurkish as a Foreign Language shouldgiveimportancetodialogue in 

thisprocessandshould, ifnecessary, usethetexttospeechwhich can be usefuloutside of 

theworkbook. IndividualswhoteachTurkish as a Foreign Language shouldenrichthematerials 

on hand. IndividualswhoteachTurkish as a Foreign Language shoulddrawtheattention of 

studentstotheissuebyapplyingdialoguestocreative drama andshouldacceleratelearning 
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Keywords :Method, Teaching in Turkish as a Foreign Language, creative Drama, 

SpeakingSkillsUnpreparedspeech,Foreign Language TeachingMethods 
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Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ana dili Arapça olan öğrenicilerin 

Türkçe yazılı anlatımlarında karşılaşılan sözcük kullanımları ve yazım ile ilgili yanlışlarını 

tespit edip bu yanlışların giderilmesi için çözüm yolları bularak öğrenicilerin Türkçe yazılı 

anlatım becerileri geliştirmektir. Tarama modeli niteliği taşıyan bu araştırma, verilerin 

değerlendirilmesi açısından hem nicel hem de nitel özelliklere sahip karma bir araştırmadır. 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Uludağ 

Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniveristesi TÖMER'de Türkçe öğrenen orta 

düzeydeki ana dili Arapça olan 220 öğrenici oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 

öğrenicilerin Türkçeye karşı tutumlarını ve Türkçe yazarken karşılaştıkları sonrunları 

belirtmek amacıyla uygulanan anket nicel olarak SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiş, 

ayrıca kompozisyonlarında karşılaşılan yanlışlar nitel olarak içerik analizi tekniği 

kullanılarak tespit edilip sınıflandırılmıştır. İçerik analizinde veriler, sözcük kullanımları ve 

yazım açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Anket formlarından ve kompozisyon 

kâğıtlarından elde edilen veriler karşılaştırılarak öğrenicilerin yanlış farkındalığı 

değerlendirilmiştir. Öğrenicilerin sözcük kullanımları ile ilgili yaptıkları yanlışlar ''Uygun 

sözcük seçimi'', ''Sözcüklerin gereksiz kullanımı'', ''Birleşik fiiller'', ''Uyumsuzluk'', 

''Eksiklik'', ''Diğer anlatım bozuklukları'' olmak üzere altı başlık altında; yazım ile ilgili 

yaptıkları yanlışlar ise ''Ünlüler'', ''Ünsüzler'', ''Düzeltme işaretinin kullanılmaması'', 

''Kaynaştırma sesleri'', ''Benzer sesli sözcükler'', ''Sözcük seslerinin yerlerinin karıştırılması'', 

''Arapça sözcüklerin etkisinden kaynaklanan yazım yanlışları'', ''İngilizce sözcüklerin 

etkisinden kaynaklanan yazım yanlışları'', ''Dil bilgisine dayalı yazım yanlışları'', ''Birleşik 

sözcükler'', ''Büyük ve küçük harfler'', ''Satır sonunda sözcüklerin bölünmesi'', ''Noktalama 

işaretleri'', ''Diğer yazım yanlışları'' olmak üzere on dört başlık altında incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarında sözcük kullanımları seviyesinde yapılan yanlışlar arasında en yüksek 

orana sahip olan uygun sözcük seçimi ile ilgili karşılaşılan yanlışların toplam yanlış tipi 

içerisindeki oranının %35, yazım seviyesinde yapılan yanlışlar arasında ise en yüksek orana 

sahip olan ünlülerin yazımı ile ilgili karşılaşılan yanlışların toplam yanlış tipi içerisindeki 

oranının %53 olduğu; öğrenicilerin önemli bir kesiminin teorik olarak bildiği kuralı 

uygulayamadığı ve yaptığı yanlışın farkında olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: 

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ana dili Arapça Olanlar, Yazılı Anlatım,Sözcük kullanımları, 

Yazım Yanlışları.  
 

Purpose of this study is determining the situation of errors regarding word usage and writing 

in written expression in Turkish by native speakers of Arabic who learn Turkish as a foreign 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6xgtL8Xs_QIy5iew2YSgsdoFWNAha6Hokkdj1rcGWo23
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language and improve such people's written expression skills by finding solutions in order to 

eliminate such errors. This study which is a survey research is a combined research that has 

both qualitative and quantitative characteristics with regards to data assessment. Target 

population of the study is composed of 220 learners who are native speakers of Arabic and 

learn intermediate level of Turkish in Gazi University, Uludağ University and Adana Science 

and Technology University TÖMER. Questionnaire conducted within the scope of the 

research in order to define attitudes of learners towards Turkish and problems they encounter 

while writing in Turkish is analyzed quantitatively with SPSS 20.0 program, also errors 

encountered in their compositions are detected and categorized qualitatively by using content 

analysis. In content analysis data is assessed with regards to word usage and writing. Error 

awareness of learners is assessed by comparing data obtained from questionnaire forms and 

compositions papers. Mistakes made by learners regarding word usage are examined under 

six titles namely; ''Proper choice of words'', "Redundant use of words", ''Compound verbs'', 

"Discordance", "Deficiency", "Other incomprehensibilities" and mistakes regarding writing 

are examined under fourteen titles namely; "Vowels", "Consonants", "Not using circumflex", 

"Blending sounds", "Homonymous words", "Mixing up letters in a word", "Misspellings due 

to influence of Arabic words", " Misspellings due to influence of English words", " 

Misspellings based on grammar", "Compound words", "Capital and small letters", 

"Hyphenating words at the end of line", "Punctuation marks" and "Other writing mistakes". 

According to research results it was determined that proportion of mistakes encountered with 

regards to proper choice of words which has the highest proportion among mistakes made in 

word usage was %35, proportion of mistakes encountered with regards to writing vowels 

which has the highest proportion among mistakes made in writing was %53; a considerable 

part of students can't apply a rule they know theoretically and they were not aware of their 

mistakes. Key Words: Teaching Turkish for Forigners, Native Speakers of Arabic, Written 

Expression,Word Usage, Writing Mistakes. 

 
 

161517  Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma 

izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni 

olmayan tezlerin basılı kopyalarına 

Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla 

(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.  

Türkçenin yapısal ön-

izlencesi /  
Yazar:OZAN ERDEM 

GÜZEL 
Danışman: DR. AYBARS 

ERÖZDEN 
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik 

Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsü / 

Yabancı Diller Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Konu:Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2005 
240 s.  

 

ÖZ Bu çalışma ile yabancılara Türkçe öğretimi alanında gerek ders kitaplarının 

hayıflanmasında gerek ders Mencelerinin hazırlanmasında öğretmen, yazar ve 

araştırmacıların başvuru kaynağı olarak yararlanabileceği Türkçenin yapısal bir ön- 

izlencesinin, başka bir deyişle Türkçenin dilbilgisel ve yapısal öğelerinin ham bir dökümünün 

çıkarılması amaçlanmıştır. Her ne kadar araştırmanın temelini, Türkçenin yapısal öğelerinin 

toplu, sıralı ve örnekli bir dökümü oluştursa da öğrence, izlence ve özelde de yapısal izlence 

gibi temel kavramlar da ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bunun yanı sıra, temel dilbilim 
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kavramları, genel olarak dilsel birim ve yapılar, özel olarak Türkçenin dilsel birim ve yapıları 

da işlenen konular arasındadır. Tüm bu araştırma ve incelemelerin sonunda varılan akademik 

sonuç ve elde edilen bulgular, çalışmanın sonunda özet olarak okuyucuya sunulmuştur. iv 
  
 

ABSTRACT With this work, it was aimed to prepare a proto-syllabus, in other words, an 

unrefined inventory of the grammatical and structural elements of Turkish language to be 

benefited as a reference source by both Turkish language teachers in designing their course 

syllabi, by course book authors in writing Turkish language teaching course books and by 

academic researchers. Although, a compactly-garnered, orderly and hierarchical inventory of 

Turkish language with at least two examples for each structural item constitutes the basis of 

this very research, pedagogical notions such as syllabus and structural syllabus in particular 

are also being analysed in detail. Besides, fundamental linguistic notions, units and structures 

in general and specifically, linguistic units and structures of Turkish language are also among 

the subjects covered in this work. The conclusion drawn from all the research and analyses 

carried out and the findings gained in the end are presented as a summary to the reader. 
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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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-UILoINyAft0n01ww-MujyZlWfFlwavNVJhORQLZ2ukb
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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? 

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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Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Avrupa ortak 
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Yazar:ELİF DURAK 
Danışman: PROF. DR. TÜLİN POLAT 
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Yüksek 
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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.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-QJDdb1J4SbxibgEvk_H3VZprlfUiKWFF-z8vpoTV8OA
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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. 
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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. 
  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q-vZhEMLzxByki32V6zeC_L6R-sCegKRnCQv1ggjDRuI
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_gecRJjtsYbiXPJ7lHDQmknd8ct90nn4h63y2L-g8jrW
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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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Türkçe koşullu yapıların öğretimine yönelik malzeme 
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Danışman: PROF. DR. LÜTFİYE OKTAR 
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Onaylandı 
Yüksek 
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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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q5zLjWpjeGnwMcAI6dKUjAM0YBV2KSptn77b0PEEVjkH
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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 developed are to be 

evaluated and assessed in real teaching situations, which, in this study, are left to be realised 

in a further study. 

 
 

220349  
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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. 
  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=-Z0vbSUgrhM9fXoGkRe6Q6e5DCqUiWa2dz6-HBpXHKnkvzDkWTmLZfN9YyghBn2Z
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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 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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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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasdLKFHNohtnGXvrCaeZuv6wsDB7ElkRukcjA3aPTDYR7
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 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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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, 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?. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdsiSdkk5bP850gReI_X1uygkzXNRmHbErE36pN4ADqK_
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 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, transitivity 

analysis, relational processes, attributive and identifying processes, token and value and 

nominal sentences. 
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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 

Yazar:NURGÜL ÜNLÜCÖMERT 
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NEVİN AKKAYA 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili 

ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Bilinç uyandırma tekniği = Consciousness raising 

techniques ; Dilbilgisi = Grammar ; Materyal geliştirme = 

Material development ; Türkçe öğretimi = Turkish teaching ; 

Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil 

öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretim teknikleri = 

Teaching techniques  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2010 
142 s.  

 

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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdiydv9rbxyEQVGYr6XbjyZ5_FaDnXQ1-O3WsXj_ix2Wo
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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 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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Sözlü dildeki bağımlı ardılların kullanım sıklığı / Frequency 

of the suffix use in Turkish spoken language 
Yazar:İSLAM YILDIZ 
Danışman: PROF. DR. V. DOĞAN GÜNAY 
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim 

Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 

Education and Training ; Morfoloji = Morphology 
Dizin:Dilbilgisi-ekler = Grammar-suffixes ; Sıklık analizi = 
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Onaylandı 
Yüksek 
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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. (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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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili 

ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature 
Dizin:Bulgaristan = Bulgaria ; Ders kitapları = Textbooks ; 

Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe 

eğitimi = Turkish education ; Türkçe öğretimi = Turkish 

teaching ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching  
 

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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morpheme to foreigners 
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-(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. 

Key Words: -(A/I)r morpheme, tense-mood-aspect, foreign language teaching 
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comparison of understanding activities in the second language 

teaching sources: The sample of Yeni Hitit and New Headway 
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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-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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGoxYvnrQXd6t1D7fYVjXC7AcKOZS9LGhOTNYppa0T4Od
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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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Yazar:SERPİL IRMAK 
Danışman: DOÇ. DR. LEYLA UZUN 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü 

/ Dilbilim Anabilim Dalı / Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi 

Bilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 
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Dizin:Anadil = Mother tonque ; Türkçe = Turkish ; Türkçe 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 

Türkçe 
2009 
135 s.  

 

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. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdkhQBrIljUkEUNXzZzFvJmtznMltfgBr6KsEJ2wUqG7i
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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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Arnavut öğrencilerin Türkçe öğreniminde karşılaştıkları 

biçimbilimsel düzlemdeki sorunlar / The problems on 
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learning Turkish 
Yazar:ADRİATİK DERJAJ 

Danışman: Y.DOÇ.DR. SEDA GÖKMEN 
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

Dilbilim Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics 
Dizin:  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
Türkçe 
2005 
134 s.  

 

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 psycholinguistics investigations on language learning, and we 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=pPKKNi4sz1aRaVz8gj3jxNpLvkJ2OpIsEwGRrbtUjK_fL6Ab2CKje0-glDr7oBi4
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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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Türkçe`nin ikinci dil olarak ediniminde adıl-düşürme 
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Kırkıcı, Keriman, Türkçenin kinci Dil Olarak Ediniminde Adıl-Düşürme Değiştirgeni, 
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr.Leyla Uzun, 103 s. 
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 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG44IM2fla-TuqMJTNcVOQeQhWc6ItngDByu_x-Qst2BUd
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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. 
  
 

Kırkıcı, Keriman, The Acquisition of the Pro-Drop Parameter in Turkish as a Second 
Language, Master?s Thesis, Advisor: Assoc.Prof. Leyla Uzun, 103 p. 
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 
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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; 

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 different 
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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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Doktora 
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2010 
520 s.  

 

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 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 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPNp2jOdT0PgpnmlVghZm7WGzrJbgymCBKUDDXrBFxAb9
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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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Dilbilim Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı 
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training 
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Doktora 
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https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-Amb9RGhj3eSBvzMrOmh7L8wt1qXeIHEmiDe6bHTixI_O


 400 

Teacher training ; Öğretmen yetiştirme programları = Teacher 

Training Programs  
 

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 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 
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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 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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Turkish / İkinci dil olarak Türkçe konuşma testi geliştirilmesi 
Yazar:TALİP GÜLLE 
Danışman: DOÇ. DR. GÜLCAN ERÇETİN 
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education 

and Training 
Dizin:Avrupa Ortak Dil Referansları = Common European 

Framework ; Dil öğrenimi = Study of languages ; Konuşma = 

Speaking ; Testler = Tests ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil 

öğrenimi = Foreign language learning ; Öğrenme = Learning ; 

Öğrenme yöntemleri = Learning methods ; İkinci dil = Second 

language ; İkinci dil öğrenimi = Second language learning  

Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 
2015 
244 s.  

 

Bu araştırma, halen geliştirilmekte olan bir ikinci dil olarak Türkçe konuşma testinin 

geçerlilik ve güvenilirliğine yönelik bir çalışmadır. Testin amacı, Boğaziçi Üniversitesi'ne 

gelen değişim öğrencilerinin konuşma yeterlilik seviyelerini ölçmektir. Bu amaçla, Ortak 

Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR, Council of Europe, 2001) seviye tanımlayıcıları 

temel alınarak altı farklı konuşma ödevi hazırlandı. Bu ödevler, Boğaziçi Üniversitesi orta ve 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1opYtSxBYaEBbN8baMx9cIF-81dYsnwhKG2UxtUa0zRQt
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üst düzey Türkçe sınıflarına kayıtlı 24 öğrenciye uygulandı. Çalışmada hazırlanan ödevlerin 

bilişsel istemleri, bağlamsal ödev unsurları, ve "puanlama geçerliliği" (Weir, 2005) incelendi. 

Bilişsel ödev istemleri, Field'ın (2011) konuşma için bilişsel işlemleme çerçevesine 

dayanarak belirlenmiştir. Bağlamsal ödev unsurları, Weir'in (2005) bağlam geçerliliği 

boyutları yönünden incelenmiştir. Genellenebilirlik kuramı analizleri kullanılarak, puan 

güvenilirliği ve farklı sayıda ödev ve puanlayıcı kullanılmasının güvenilirlik katsayısı 

üzerindeki etkisi hesaplanmıştır. Bu nitel ve nicel analizlerden elde edilen bulgular, 

hazırlanan ödevlerin geçerlilik ve güvenilirliğine dair gözlemsel kanıtlar sunmanın yanı sıra 

ödevlerin düzeltilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilgiler vermektedir.  
 

This study reports the findings of an initial investigation into a speaking test for learners of 

Turkish as a second language (L2) that is in the development process. The test aims at 

assessing the speaking proficiency levels of incoming exchange and Erasmus students at 

Boğaziçi University. For this purpose, six tasks were developed based on the Common 

European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001) level 

descriptors. These tasks were administered to a 24-person sample of L2 learners of Turkish 

enrolled in intermediate and advanced level Turkish language classes at Boğaziçi University. 

The study focused on the cognitive demands, contextual features, and "scoring validity" 

(Weir, 2005) of the tasks. The cognitive task demands were analyzed based on Field's (2011) 

cognitive processing framework for speaking, which is based on the Levelt (1989) model of 

speech production. The discussion of contextual task characteristics was built upon the 

aspects of context validity outlined by Weir (2005). Generalizability theory analyses were 

conducted to investigate the dependability of the scores and to examine the effect of different 

numbers of tasks and raters on score dependability. The findings from these qualitative and 

quantitative analyses provide empirical evidence into the validity and dependability of the 

test and inform the further refinement of the test tasks. 
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Onaylandı 
Yüksek 

Lisans 
İngilizce 

2011 

142 s.  

 

Bu çalışmada, orta öğrenim eğitimini Türkiye'de almakta olan ve Türkçeyi ikinci dil olarak 

öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kullandıkları rica yapılarının incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Türkçeyi ikinci dil olarak kullanan öğrencilerin rica ifadeleri ile ana dili 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOq-b18GC2rT9c2JGg5GatW4s-zVGuHkSMjl0hklSSVJJu6WaOnIl_WJvq6D
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Türkçe olan aynı yaş grubu öğrencilerin rica ifadelerinin karşılaştırılması hedeflenmektedir. 

Böylelikle kullanılan izlemler ve diğer anlam formülleri açısından gruplar arası benzerlik ve 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, rica eden kişi ile rica edilen kişi arasındaki 

sosyal statü farklılığının, mesafe derecesinin ve edilen ricanın karşı tarafa vermiş olduğu 

zahmet derecesinin kurulan rica cümleleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Veri ana dili Türkçe olan 40 erkek, 39 kız ve Türkçeyi ikinci dil olarak kullanan 70 erkek 

öğrenciden toplanmıştır. Katılımcılara, daha öncesinde aynı yaş grubu öğrencilerinden 

toplanmış gerçek rica durumlarının içerisinden seçilmiş 12 rica durumunu içeren söylem 

tamamlama testi verilmiştir. Analizler, kullanılan rica izlemlerinin ve diğer anlam 

formüllerinin sıklıklarına ve sosyal statü, sosyal mesafe ve ricanın zahmet derecesi 

değişkenlerinin bu ifadeler üzerindeki etkilerine göre yapılmıştır. Sonuçlar nitel ve nicel 

açıdan kullanım sıklıkları, yüzde oranları ve Spearman Sıralama Bağıntıları kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar, rica izlemleri açısından Türkçeyi ikinci dil olarak konuşan öğrencilerin anadili 

Türkçe olan öğrencilere benzerlik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, bu grubun 

ricalarını ifade ederken sebeplerini açıklamaya, `lütfen' gibi kibarlık belirticileri kullanmaya 

ve hitap ederken samimiyet belirtici ifadeler kullanmaya önem verdikleri gözlenmiştir. 

Değişkenlerin kullanılan rica ifadeleri üzerinde etkisi olduğu gözlenmiştir. Değişkenler 

içerisinde sosyal statünün en etkili, ricanın muhataba vermiş olduğu zahmet derecesinin ise 

en az etkili değişken olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe ricalar, rica izlemleri, ikinci dil olarak Türkçe, sosyal değişkenler 
  
 

The purpose of the study was to examine the requests of the students who were the teenagers 

getting their secondary school education in Turkey and using Turkish as a second language. It 

aimed to compare the requestive speech acts of the teenagers using Turkish as a second 

language and the same age Turkish native speakers. In this way, the similarities and 

differences between the groups in terms of the employed request strategies and semantic 

formulas were identified. In addition, the influence of the social power and social distance 

between the requester and the requestee, and the degree of imposition of the request on the 

requestee was analyzed. 

Data were collected from 40 male and 39 female Turkish native speakers and 70 learners of 

Turkish as a second language. Participants were given a discourse completion test including 

12 situations. Situations were chosen from the real life situations which had been collected 

from the same age group of Turkish native speakers. Analyses were carried out by identifying 

the frequencies of request strategies and other semantic formulas, and the effect of social 

power, social distance and rank of imposition variables on the requests. The results were 

assessed both qualitatively and quantitatively by using frequencies, percentages and 

Spearman Rank Order Correlations. 

Results revealed that learners of Turkish as a second language were similar to Turkish native 

speakers in terms of request strategies. However, it was observed that they gave more 

importance to explaining the reason of the request, using politeness marker ?lütfen? and using 

endearment terms when addressing the hearer. The effects of the social variables on the 

requests were also analyzed. Among the social variables, social power was found to be the 

most effective while rank of imposition the least effective variable. 

Key words: Turkish requests, request strategies, Turkish as a second language, social 

variables 
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kısıtlanmıştır.  

İkinci dil olarak Türkçe ediniminde açık ve örtük 

adıllar / Overt and null pronouns in the acquisition 

of Turkish as a second language 
Yazar:SEVGİ ÇALIŞIR ZENCİ 
Danışman: PROF. DR. ÖZGÜR AYDIN 
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Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = 
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language learning  
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Bu çalışmada, yetişkinlerin ikinci dil (D2) olarak Türkçede [Gös, BÖ] konumundaki ve –DIK 

yapılarının özne konumundaki o açık adılı ve örtük adılın gönderimsel ve niceliksel öncül 

bağlamlarında bağlama özelliklerinin edinimine ilişkin yorumları değerlendirilmiştir. Diller 

arası farklılaşmalar göz önüne alınarak bağlama özelliklerinin D1 ile D2 arasında benzerlik 

ya da farklılık göstermesinin D2 Türkçe edinimine etkisinin sorgulandığı bu çalışma, Tam 

Aktarım / Tam Erişim Varsayımı (Full Transfer / Full Access Hypothesis), (Schwartz ve 

Sprouse 1994, 1996) çerçevesinde sınanacaktır. Çalışmada iki varsayım öne sürülmüştür: 

İlki, adılların öncüllerine bağlama ilişkilerinde D1'e ilişkin bağlama özellikleri Türkçe D2 

dilbilgisine aktarılmaktadır. İkincisi ise, adılların öncüllerine bağlama ilişkilerinde D2'deki 

yetkinlik rol oynamaktadır. Schwartz ve Sprouse (1996) tarafından ortaya konulan Tam 

Aktarım / Tam Erişim Varsayımı D2 öğrenicilerinin D1'lerindeki bütün dilbilgisel yapı 

özelliklerini D2'ye taşıdıklarını öne sürmektedir. Çalışmanın sonuçları, Tam Aktarım / Tam 

Erişim Varsayımının Tam Aktarım kısmına kanıt sunmaktadır. Schwartz ve Sprouse (1996) 

tarafından önerilen Tam Aktarım / Tam Erişim Varsayımının tam erişim anlayışına göre, 

D1'de örneği bulunmayan ED özelliklerinin, D2 dilbilgisi sınırlılığında hâlâ ulaşılabilir 

olduğu yani gelişim sırasında D2 dilbilgisinin yeniden yapılandığı varsayılmaktadır. Buna 

göre, çalışmanın sonuçları, Tam Aktarım / Tam Erişim Varsayımının Tam Erişim kısmına 

kanıt sunmaktadır.  
 

In this study, the acquisition of the binding properties of overt pronoun o and null pro in 

[Spec, DP] and the subject position in –DIK clauses in the referential and quantificational 

contexts are evaluated in adult second language (L2) in Turkish. This study is the language of 

international variations considering the binding properties of the similarities or differences 

between the L1 and L2 questioned the effect of L2 Turkish acquisition, will be tested in the 

frame of Full Transfer / Full Access Hypothesis (Schwartz and Sprouse, 1994, 1996). Two 

hypotheses have been proposed in the study: first, L1 binding properties for binding 

relationship in the antecedent of pronoun L2 is transferred to Turkish grammar. Secondly, in 

relation to the antecedent of connecting pronoun L2 plays a role competency. Schwartz and 

Sprouse (1996) disclosed Full Transfer / Full Access Hypothesis of the whole grammatical 

structure features in L1, L2 learners suggest they move to L2. Results of the study, Full 

Transfer / Full Access Hypothesis, provide evidence of the transfer of full. Schwartz and 

Sprouse (1996) proposed by Full Transfer / the Full Access Hypothesis based on full access 

to the understanding, L1 sample without UG features of the L2 grammar limitations on it is 

assumed that the restructuring L2 grammar during development it is still accessible. 
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Accordingly, the results of the study, Full Transfer / Full Access Hypothesis offers evidence 

of the Full Access section. 
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Bu araştırmada, D2 edinimine, D1 ediniminde olduğu gibi, ED tarafından erişilip 

erişilmediği, D1'in D2 edinimine etkisinin olup olmadığı ve Dl ediniminin son noktası olan 

Durs'ye D2'de ulaşılıp ulaşılmadığı gibi kuramsal sorulara çalkalama yapılarının edinimi 

üzerinden yanıt aranmıştır. Çalışmada AÖ'lerin [±insan] anlamsal özelliğinin çalkalamanın 

edinimine etkisi de incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, alanyazında ilk kez çalkalama gibi 

özelliklerin tek yönlü olarak ele alınıp alınmaması gerektiği araştırılmıştır. 
Araştırmada, çalkalayan diller olan Türkçe ve Japoncanın D1 yetişkin konuşurlarının yine 

Türkçe ve Japonca D2 edinimleri, çalkalama özelliği içermeyen bir dil olan İngilizcenin D1 

yetişkin konuşurlarının D2 Türkçe edinimleri incelenmiştir. 
Uygulamadan önce katılımcılara düzey belirleme testi yapılarak katılımcılar başlangıç, orta 

ve ileri olmak üzere üç düzeye ayrılmıştır. Elde edilen verilerle hem düzeyler arası hem de 

çalışmada kullanılan kontrol gruplarının sonuçlarıyla istatistiksel karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Katılımcıların uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde, çalkalanmış 

tümcelerde D1 Türkçe, D1 Japonca ve D1 İngilizce konuşurların D1'lerinden bağımsız olarak 

D2 özelliklerini edindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada ileri düzey ile kontrol grubu 

arasında anlamlılık saptanmamasından dolayı D2 çalkalama özelliğinin ediniminin en geç 

ileri düzeyde D1 konuşuruna benzer bir düzeye yükseldiği saptanmıştır. Bu sonuçlar D2 

yetişkinlerde ED'ye doğrudan erişim varsayımını destekler niteliktedir. Bu çalışmada ED'ye 

erişimi destekleyen bir diğer sonuç, D2 çalkalama özelliğinin edinimiyle D1 çalkalama 

özelliğinin ediniminin benzerlik göstermesidir. Benzerlik bulunmasına karşın bu çalışmada 

D2 edinimi D1'i çalkalayan dillerde D1'in kolaylaştırıcı etkisiyle daha hızlı (orta düzey), D1 

çalkalama özelliğinin olmadığı dillerde ise D1'in zorlaştırıcı etkisiyle daha yavaş (ileri düzey) 

gerçekleşmiştir. 
Çalışmada çalkalama özelliğinin edinimine AÖ'lerin [±insan] anlamsal özelliğinin etkisi 

incelendiğinde, katılımcıların yanıtlarında kurallı tümcelerde anlamlılık saptanmamış, 

çalkalanmış tümcelerde ise saptanmıştır. Bu durum kurulumsal ÖNE dizilişinin daha kolay 

edinildiği izlenimini vermektedir. Çalışmada hem D1 Japonca hem de D1 İngilizce 

konuşurlarının yanıtlarında canlı-ilk eğilimi tespit edilmiştir. Ancak Japoncadaki çalkalama 

özelliği canlı-ilk eğilimini esnetmiştir. Bu nedenle çalkalamanın D2 edinimi, bu uygulamada 

da, D1 Japonca konuşurlarında (orta düzey) D1 İngilizce konuşurlarına (ileri düzey) göre 

daha hızlı gerçekleşmiştir. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiDe5tWGHzFtYBqIZc4a75HDDq8ai9Cq34Qqpw0j9cvaS
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Daha önceki çalışmalarda çalkalama olgusu tek yönlü bir özellik olarak ele alınmıştır. Bu 

çalışmada farklı çalkalama yapılarının farklı biçimde edinildiği, bu nedenle de çalkalama 

yapılarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiği tespit edilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Evrensel Dilbilgisi, Erişim Varsayımları, İkinci Dilde Çalkalamanın 

Edinimi, İkinci Dilde Türkçede Çalkalamanın Edinimi, İkinci Dilde Japoncada Çalkalamanın 

Edinimi 
  
 

This thesis aimed to find out how adults acquire scrambling property as a second language 

(L2). In this study, it was analyzed whether L2 learners, at the beginning of their acquisition 

use the ultimate level of their native language or not. The effect of L1 knowledge of 

scrambling on L2 acquisition of scrambling were questioned. This work focuses on the role 

of L1 transfer and the use of uiversal grammer (UG) in adult L2 acquisition of scrambling. In 

the study, the effects of L1 on the acquisition of scrambling types were enquired. In addition 

to these, the animacy effect on L2 acquisition of scrambling was studied. For the first time in 

the literature it was asked that the properties, like scrambling should be treated as an 

integrated property or not. 

In this study the acquisition of L2 Japanese by adult native speakers of Turkish, L2 Turkish 

by adult native speakers of Japanese and L2 Turkish by adult native speakers of English were 

analyzed. Japanese and Turkish are both scrambled languages while English is not. 

Therefore, in the study Japanese and Turkish in which scrambling is used and English in 

which scrambling is restricted were compared. 

Before the experiments, replacement test was made. According to the success, participants 

were divided into beginner, intermediate and advanced levels. Also the control group was 

used. The significance difference and the significance level of the participants were 

determined by statistical tests. 

According to the results of the experiments on the acquisition of L2 scrambling, significance 

was defined between the beginning and the other levels of the participants of the three 

groups. This shows that there isn?t any effect of L1 on L2 acquisition of scrambling at the 

beginnig level. Significance was undefined between the control groups and advanced levels. 

This shows that there wasn?t any acquisition difference between the intermediate and 

advanced levels. Thus this shows that the participants acquired the scrambling property in L2 

till the advanced level. In this study it was assumed that like L1 acquisition, also L2 

acquisition is restricted by UG. At the beginning of the acquisition there wasn?t any L1 effect 

on L2 acquisition but the L1 knowledge effects the speed of the acquisition. When the 

property is used in L1, it takes less time to acquire it on L2. Both Japanese learners of 

Turkish and Turkish learners of Japanese speaking participants could acquire scrambling like 

native speakers? till the intermediate level unlike English learners of Turkish speaking 

participants. English learners of Turkish group acquired the property like the native speakers? 

till the advanced level. 

According to the results of the experiments about the animacy effect on the acquisition of 

scrambling, it was defined that the participants were more successful in the canonical 

sentences. This shows that canonical sentences are in corporate order. From the results it was 

understood that both the Japanese and the English speakers are effected by the animacy in the 

scrambled sentences. Also these experiments showed that participants acquired scrambling 

property in L2. But L1 knowledge effects the speed of the acquisition. 

In the previous works, scrambling property was considered as a single property. The results 

of this work shows that scrambling is not a single property. Syntactix properties like 

scrambling shouldn?t examined as an integrated property. The types of scrambling should be 

studied seperatedly. 
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Çalışma, İkinci dil olarak Türkçede ilgi tümceciklerinin edinim hiyerarşisini Keenan ve 

Comrie (1977)'de ele aldıkları AÖEH'ne göre araştırmayı amaç edinmiştir. Literatürde 

AÖEH'nin evrensel bir hiyerarşi olduğunu savunan çalışmaların yanında, bu hiyerarşinin 

evrensel olmadığını savunan çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmalardan AÖEH'nin 

evrenselliğini savunan Aydın (2007)'de, Türkçeyi ikinci dil olarak edinenler yapısal uzaklık 

hipotezine göre, özne ilgi tümceciklerini nesne ilgi tümceciklerine göre daha kolay 

edinmektedirler. AÖEH'nin evrensel olmadığını savunan Özçelik (2006)'da ise Türkçeyi 

ikinci dil olarak edinenler çizgisel uzaklık hipotezine göre, nesne ilgi tümceciklerini özne ilgi 

tümceciklerine göre daha kolay edinmektedirler. Bu çalışmalardan farklı olarak, Kanno 

(2007)'de Japoncayı ikinci dil olarak edinenler üzerinde yaptığı çalışmada ilgi 

tümceciklerinin edinim hiyerarşisinin sadece yapısal özelliklerle açıklanamayacağını, 

anlamsal özelliklerin bu konuda belirleyici olabileceğini iddia etmiştir. Kanno (2007)'deki bu 

çalışmasının sonucunda ise dil edinicilerinin bir canlı bir cansız öğe barındıran ilgi 

tümceciklerini, iki canlı öğe barındıran ilgi tümceciklerine göre daha kolay edindikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Bu tezde ise ilgi tümceciklerinin edinim hiyerarşisi ve AÖEH'nin 

evrensel olup olmadığı, Aydın (2007) ve Özçelik (2006) arasındaki farklılıklar ve Kanno 

(2007)' de ele alınan anlamsal özellikler de göz önünde tutularak bulunmaya çalışılmıştır. 

Tezde ayrıca ilgi tümceciklerinde anlamsal özellikler de göz önünde bulundurulacağı ve 

Türkçede bu tür bir çalışmanın eksikliği nedeniyle dolaysız nesne ilgi tümcecikleri ile dolaylı 

nesne ilgi tümceciklerinin edinim sıralaması da önemli bir araştırma konusu olarak yer 

almıştır. 
Tezin sonucunda ise Türkçenin ikinci dil olarak ediniminde özne ilgi tümceciklerinin nesne 

ilgi tümceciklerine göre, dolaysız nesne ilgi tümceciklerinin ise dolaylı nesne ilgi 

tümceciklerine göre daha kolay edinildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Aydın (2007)'yi 

desteklerken, Özçelik (2006)'yı desteklememektedir. Ayrıca çalışmada ilgi tümceciklerinin 

ediniminde canlılığın da rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Çünkü katılımcılar bir canlı bir 

cansız öğe barındıran ilgi tümceciklerinde iki canlı ve iki cansız öğe barındıran ilgi 

tümceciklerine göre daha yüksek başarı oranları göstermişlerdir.  
 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdt4298yLHgrKkXlIwlIC-JVZ2vHCONjUA0zyzSYfMZWc
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The aim of this study is to make a research on the acquisition hierarchy of relative clauses in 

Turkish as a second language in accordance with Keenan and Comrie?s (1977) NPAH. There 

are some studies in literature which stand for the fact that NPAH is a universal hierarchy as 

well as the ones which hold the view that this hieracrchy is not universal. Among the studies 

holding the former view that NPAH is universal, Aydın?s (2007) suggests that the ones 

acquiring Turkish as a second language acquire subject relatives more easily than object 

relatives according to structural distance hypothesis. However, in Özçelik?s (2006), where it 

is held that NPAH is not universal, the ones acquiring Turkish as a second language acquire 

object relatives more easily than subject relatives according to linear distance hypothesis. 

Different from the above-mentioned studies, in his study on the acquirers of Japanese as a 

second language, Kanno (2007) claims that the acquisition hierarchy of relative clauses 

cannot be explained only through the structural characteristics since meaning can be a 

determining factor in this issue. As a result of his study in 2007, Kanno has come with the 

result that language acquirers acquire relative clauses including two inanimate items more 

easily when compared to the ones including two animate items. 

In this study, it has been attempted to find the acquisition hierarchy of relative clauses and 

whether NPAH is universal or not taking the differences between Aydın (2007) and Özçelik 

(2006) as well as the meaning in Kanno (2007) into consideration. Furthermore, meaning will 

also be abserced in relative clauses. Due to the lack of such study in Turkish, the acquisiton 

hierarchy of indirect object relatives and direct object relatives will also constitute a 

considerable part of this study. 

As a result of this study, it has been found out that subject relatives when compared to object 

relatives and indirect object relatives when compared to direct object relatives are easier to 

acquire in the acquisition of Turkish as a second language. While this result supports Aydın 

(2007), it does not support Özçelik (2006). Moreover, it has also been found out that animacy 

plays a role in the acquisition of relative clauses since the participants have succeeded more 

in relative clauses including one animate and one inanimate item than in the clauses including 

two animate and two inanimate items. 
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ÖZET ikinci dil alarak Türkçe öğretim programlarının değerlendirildiği bu araştırmayla, 

Ankara üniversitesi Türkçe öğretim Merkezi 'nde (TöMER) uygulanan temel, orta ve ileri 

düzey Türkçe öğretim programlarının amaçlarına ulaşma derecesini, ileri düzey Türkçe 

kursuna katılan öğrencilerin öğretim dışı öğrenme kaynaklarından ne derecede 

yararlandıklarını, öğretim dışı öğrenme kaynaklarından yararlanmayanlar, as yararlananlar ve 
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yeterince yararlananların basarı ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ve ileri 

düşey Türkçe kursuna katılanların öğretim programının çeşitli boyutları hakkındaki 

görüşlerini, saptamak amaçlanmıştır» Verileri elde etmek için, amaçları gerçekleştirici 

nitelikte ölçme araçları hasırlanmış ve bu araçlar örneklemi oluşturan toplam 233 öğrenciye 

"uygulanmıştır. Elde edilen bulguların ışığında genel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: i- 

TöMER 'de ikinci "dil olarak öğretilen temel, orta ve ileri düşey Türkçe öğretim programları 

sonunda belirlenen amaçlara uygun olarak yeterli öğrenme gerçekleşmiştir. ii- öğrenciler 

öğretim dışı öğrenme kaynaklarından as yararlanmaktadır. iii- öğretim dışı öğrenme 

kaynaklarından yararlanma yanlar, as yararlananlar ve yeterince.yararlananların basarı 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur» iv- öğrenciler, ileri düşey Türkçe öğretim 

programındaki tüm boyutları nitelik yönünden iyi derecede yeterli bulmak tadırlar. i v 
  
 

ZUSAMMENFASSUNG Diese Studie, in der die Lernprogramme des Unterrichts "Türkisch 

als Zwei tsprache" bewertat warden, hat var festzu-.stellen, wie weit das Einf lussgrad der 

Lernprogramme des Türkischunterrichts in der Grundstufe, in der Mittelstufe und in der 

Oberstufe ist, wie weit die Kurstei Inehmer in der Qberstufe die Lernquellen ausserhalb des 

Unterrichts nutzen,, ab es einen erheblichen Unterschiad zwischen den Durch- 

schnittsleistungen der Kurstei Inehmer gibt, die die Lern quellen ausserhalb des Unterrichts 

gar nicht nutzen, die sie wenig nutzen und die sie genügend nutzen, was die Kurs tei Inehmer 

der Qberstu-fe des Türkischunterrichts über die versen iedenen Dimensionen der 

Lernprogramme meinen, Um die Daten herauszubekommen, wurden Bewertungs- materialen 

vorbereitet und diese warden bei beispielhaft ausgewablten 233 Kurstei lnehmern durchgef 

ührt. im Lichte der durch die herausgekommenen Fest-- stellungen wurde im allgemeinen zu 

den folgenden Ergebnissen gekommeni i~- In den Lernpragrammen des Türkischunterrichts 

in der Grundstufe, in der Mi ttelstu-fe und in der Qberstu-fe wurde ein per-fektes Lernen 

erreicht. ii- Die Kurstei Inehmer nutzen die Lernquellen ausser halb des Unterrichts wenig. 

iii- Es gibt keinen bemerkungswerten Unterschied zwischen den Kurstei lnehmern, die die 

Lernquellen ausserhalb des Unterrichts gar nicht nutzen, die sie wenig nutzen und die 

 
 
 


